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Forsidebillede: Fra Vasevej hvor et skarpt sving er markeret
af en r<ekl;e høje popler. Foto: Agnete Mygind.

Det nye landskab
I en nytårshilsen af usædvanlig vægtigt indhold har
Knud Bistrup (i redaktionen af BYPLAN) for
»ROCKWOLL« og »DANSK GASBETONskre¬
vet om begrebet: BYEN.

Når vi i dette hefte kommer ind på landskabet om¬
kring byen, er det nærliggende at indlede med nogle
af bogens betragtninger over fremtidens byudvikling
og dens indflydelse på det, vi i dag kalder det danske
landskab.

Ethvert fremskridt må betales med midlertidige til¬
bageskridt, og den revolution i byernes liv, vi nu op¬
lever, har på mange måder skabt kaotiske tilstande,
som det endnu ikke er lykkedes samfundet at få under
kontrol. Men forude skimter vi alligevel billedet af en
ny byform, som rigtigt dyrket kan få mindst lige så
store kvaliteter som den gamle. Fremtidens by må
blive bylandskabet, et mere eller mindre sammenhæn¬
gende hele af tætbebyggelser fordelt over et stort om¬
råde.

I billandet U. S. A. har man allerede sådanne vidt¬
strakte bylandskaber, og fra Europa kender vi den
vesthollandske byfamilie, der i den grad er sammen¬
filtret, at kun få hollændere og ingen fremmede kan
sige, hvor den ene by ender og den anden begynder.
En storbys udstrækning er i dag et fortolknings¬
spørgsmål, for ingen kan sige præcis, hvor dens græn¬
ser går.

Den byvækst, der foregår, åbenlyst ved, at byen
æder sig ud i oplandet, vil en dag blive voldsomt for¬
stærket, fordi der samtidig sker en dulgt urbanisering
af landdistrikterne. Sommerhusbyerne, der nu breder
sig langs kysterne og dybt ind i baglandet, må inden
mange år akcepteres som byudvidelser. Stigende leve¬
fod vil ikke blot sige flere penge i lønningsposen, men
også mere tid til at bruge pengene. Om 25 år vil ikke
alene alle have bil, men det vil også være almindeligt,
at hver familie har to boliger, en til vinter- og en til
sommerbrug. Sommerhusbyerne vil få en stadig mere
bymæssig karakter, hvilket allerede ses ved Nordsjæl¬
lands Kattegat-kyst og Køge Bugt.

Men også det mellemliggende bondeland er nu
umærkeligt ved at blive forvandlet til et bymæssigt
lignende miljø. Medens affolkningen fortsætter i alle
Danmarks andre landbrugsområder, har hovedstads¬
amterne nu i en årrække haft indvandringsoverskud.

Det skyldes, at landboungdummen her nok er¬
hvervsmæssigt vandrer til byen, men bliver boende,
hvor den er, samtidig med, at byboere i stigende tal
slår sig ned på landet, i restaurerede bondehuse, ned¬
lagte skoler eller nybyggede enfamiliehuse. Landbru¬
gene overtages også i vidt omfang af kapitalstærke
folk fra byen. Det påstås, men det er vel nok lidt over-

(fortsattes blå side 3)
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Georg Schlatzer, forstkandidat 1950. Ansat ved statens
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Arboretet, herunder opbygningen og senere ledelsen af
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Side 12 til højre: G. Schlatzer.

Noter:
Den 10. Nordiske Havearkitektkongres.
Den danske havearkitektforening indbyder sine nordiske
kolleger til kongres på Fyn i dagene fra den 24.-26. au¬
gust 1961. Udgangspunktet er Odense - og der arrange¬
res udflugter med bus til de fynske herregårde og sejlads
til de idylliske småøer i det sydfynske øhav.

Nærmere program samt tidspunkt for tilmeldelse vil
blive meddelt senere her i bladet.

YB 60.
En sammenslutning af yngre byplanlæggere fra 1960'erne
kalder sig YB 60.

Deltagerne rekrutteres blandt interesserede arkitekter,
ingeniører, landinspektører, økonomer, sociologer og
geografer. Arbejdet påbegyndtes med en serie fællesmø¬
der i foråret i960, og er fortsat med tre studiekredse,
hver med ca. 15 deltagere, og en ny række fællesmøder
i efteråret i960.

De sidste fællesmøder har behandlet aktuelle planlæg¬
ningsproblemer, landsplanlægning, boligbyggeri og by¬
planlægning, udbygning af Københavns-egnen. Møderne
har haft 80-100 deltagere.

Interesserede vil være velkomne til at deltage i fælles¬
møderne, der afholdes i Kunstakademiets auditorium 1.

Oplysning om møderne kan fås hos arkitekt Jesper Har¬
vest, St. Kongensgade 93, BYen 2316.

Legepladskongres.
Dansk Legepladsselskab har taget initiativet til afholdelse
af en international legepladskongres på Charlottenborg
i København i dagene 10.-11.-12. maj 1961, hvor man
vil behandle børns legemuligheder med særligt henblik
på oprettelse af skrammellegepladser.



Niels Ulrichsen t
Af C.Th. Sørensen

Humlehaven fra udstillingen »17 haver i
Een« i Det kgl. danske Haveselskab 19;;.

"The Hop-Garden" from the exibition "17
Gardens in One" in the garden of the Danish
Horticultural Society in 1955.

Niels Ulrichsen døde den 2. januar 1961. Han fød¬
tes i Helberskov ved Mariager fjords udløb den 15.
december 1907 og blev således kun 54 år gammel.
- Hans far var en højt anset lærer, og - det forstod
man tydeligt på sønnen - skabte med sin hustru et
storartet hjem for sine børn.

Ulrichsen's vej til en betydelig havearkitektvirk¬
somhed var ikke som de flestes. I »Anlægsgartneren«s
nekrolog kaldtes han anlægsgartneren blandt have¬
arkitekter, men om det end kan tage sig således ud,
så er det dog en ensidig karakteristik. Han kom sim¬
pelthen sent ind i faget.

Han lærte gartneri i Veddum, kirsebærbyen nord
for Hadsund, og på Arreskov ved Faaborg, gik på
Vilvorde i 1926, arbejdede i og havde selv handels-
gartneri, hvor han som en af de første dyrkede cham¬
pignons.

1934 kom han til Bernhard Hansen i Charlotten¬
lund, blev hurtigt leder af anlægsgartneriet og var
der til 1948.

I 1944 søgte han som en af de første den primitive
aftenskole, som Georg Georgsen hjalp mig med på
Akademiet, han var lidt ubehjælpsom i begyndelsen,
vi satte spørgsmålstegn, det er ikke ligetil at begynde
på tegning m. m., når man er 37.

Jeg husker ikke mere, hvorledes det gik til, men
i 48 blev han min medarbejder, en ganske storartet
hjælp, en kyndig og erfaren konduktør, så flittig og
dygtig, at han syntes en gave fra himlen.

I 1949 indgik han, Morten Klint og jeg et kom¬
pagniskab, som jeg havde ventet mig meget af, men

i 1954 fandt vi det rigtigst at opløse det igen, vi delte
arbejderne, og de unge byggede siden hver især en
blomstrende virksomhed op.

I 1953 blev Ulrichsen pludselig angrebet af australsk
sovesyge, i mange dage lå han bevidstløs, men mirak¬
let skete, han kom over det og var i de senere år
ivrig og aktiv som før, selv om der af og til kom
sløje dage. Fru Anna har nu på få år mistet en søn,
en svigersøn og sin mand, en tung skæbne.

Ulrichsen skal ikke blot mindes som den dygtige
tekniker, som kyndig anlægsgartner, han var også en
begavet havearkitekt.

Som skole- og afgangsopgave tegnede han en Glad¬
saxe kirkegård, som var mærkelig originalt og skønt
tænkt, tjørnehække om gravgårde i en lund af tjørne¬
træer på et græsplan med brolagte stier og veje.

I Haveselskabets berømmelige »17 haver i een« fo¬
rekommer det mig, at hans Humlehave med græs-
tørvsdiger bar prisen, den var i hvert fald en af de
bedste, et oprindeligt - empirisk - arbejde af stor
ynde.

Og endelig haven ved Fiskergården, som Have¬
kunst bragte i sidste årgangs nr. 6. Også et selvstæn¬
digt tænkt arbejde, havekunst. Unge og yngre har
kritiseret den over for mig, den er ufuldkomment
tegnet, men prøv at se bort fra det, tænk den teg¬
net af Morten Klint, og for Deres egen skyld håber
jeg, at De kan se, hvor fortryllende den er.

Knapt et decennium forundtes det Ulrichsen at vir¬
ke som havearkitekt, han bestod ikke skolens prøve,
men i liv og arbejde fik han ug.



På rejse...
Af Gunnar Moos

Vi har fulgt en rute gennem Persiens endeløse bjerg¬
egne og ørkenområder, hvor den grønne farve ikke
findes, og hvor man kører i timevis uden at se det
mindste livstegn. Alligevel er det strækninger af en
storslået og dragende skønhed.

Bjerge med så voldsomme linjer, som om de endnu
var i vildt oprør, landskaber med vældige søer, hvor
bjergene spejler sig, for et øjeblik efter at forsvinde,
det hele var blændværk. Stepper, hvor hvide søjler
dukker frem, indtil de er en hvirvlende masse af sand,
der slynges i luften. Selv i disse knugende og forræde¬
riske egne lever mennesker. Her ser man nomaderne
og oasebyerne, hvor alt liv er ensbetydende med vand.

En af de oasebyer, som vi så nærmere på, ligger
i et frugtbart bælte, der godt kunne se ud som en
floddal, hvis bare der var en flod. Udenfor er et

besynderligt månelandskab - en vidstrakt steppe -
med det ene krater ved siden af det andet. Det er

Vejen fra Istanbul til den persiske
grænse går gennem ørkenagtige stræk¬
ninger, der er langt melian byerne,
og vejen er støvet. Heldigvis findes
der tnange brønde til vederkvægelse
for de vejfarende.
The road from Istanbul to the Persian
border leads through desertlike stret¬
ches. Towns are few and far between
and the road is dusty. Fortunately,
there are many wells to refresh the
travellers.

Oaseby en ligger omgivet af høje fæstningsagtige mure. The oasis town is surrounded by high, fortlike walls.
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Snit af vandingsanlæg. Den stiplede linie angiver grundvandet.
Ledningerne er ofte op mod ti km. lange.
Section of the watering system. The dotted line indicates
subsoil-water. The pipes are often up to 10 kms long.

brønde, som er led i en vandingsform, der er almin¬
delig her i Persien. De ligger i lange rækker, og er for¬
bundet med underjordiske vandledninger, der udgår
fra foden af bjergene og med et svagt fald føres ud
i de ufrugtbare landområder, hvor de endelig når
jordoverfladen. For at kunne udføre disse vandings¬
anlæg, og for at kunne vedligeholde dem, graver man
så brøndene. Den dybeste - der kan være op til 40
m dyb - ligger altid nærmest bjerget, idet den fan¬
ger grundvandet. De efterfølgende brønde blir sta¬
dig lavere, for til sidst at udmunde i en almindelig
kanal. Først her træder overrislingsanlægget i kraft,
og her opstår landsbyerne.

Vandingsformen er ældgammel og er skyld i ind¬
viklede og udemokratiske regler. Markredskaberne
er håbløst gammeldags, jorden blir udpint, og dyrk¬
ningsmetoderne er, set fra vort synspunkt, under al
kritik. Alligevel er det et imponerende resultat, man

Hejseværker som dette bruges ved udgravninger af brønde.
Posen med jord læsses på et æsel, der transporterer den væk.
Hoists are used for the excavation of wells. The bag with the
soil is loaded on a donkey that carries it away.

N>
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Der er gadekær midt i byen. A pond in the Iniddle of the town.
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Landsbyen i hele dens udstrækning. De fleste af husene bestod
af ét rum. Beboerne var nærmest uvenlige, og ventede kun på,
at vi atter skulle forlade byen. Hvis man går ind i gårdene,
bliver man simpelt hen smidt ud.

The village in its entirety. Most of the houses consist of one
room only. The inhabitants were rather unfriendly and
seemed to wait for us to leave the town. If one entered the
court, one got simply thrown out.

ser. Ud af den fuldstændig øde og golde ørken op¬
står frodige marker og byer.

Den by, vi besøgte, er omgivet af høje mure som
værn mod ørkensand og vilde dyr. Husene ligger
tæt op ad hinanden, som om de rotter sig sammen
mod en fælles fjende. De er udført i ler og i mærke¬
lige skikkelser - en fantastisk arkitektur, hvor om¬
trent alle geometriens former er taget i anvendelse.

Navnlig kuppelarkitekturen er almindelig her i lan¬
det. Man ser den i bazarerne, hvor gader, butikker,
værksteder ... alt er bygget under kupler. Den frem¬
træder i karavanseraierne og ses i landsbyernes små¬
huse som keramikskulpturer i brændt ler - som skit¬
ser af en inspireret kunstner - for i sin endelige,
dristigste og mest strålende udførelse at fuldendes i
storbyernes moskéer.

Et sted i bjergene gjorde vi holdt ved en landsby,
der er opstået omkring en bæk. Byen er karakteristisk
ved sit fæstningstårn, men ellers adskiller den sig ikke
meget fra andre. Husene er enkle bygninger, kva¬
dratiske i grundplan og overdækket af en kuppel.

I et af husene sad en mor med sine små døtre og
vævede et tæppe, måske er der også andre i byen,
der opretholder livet ved lidt hjemmeindustri. Hus¬
dyrhold er almindeligt. Men først og fremmest er
det agerbruget, der takket være overrislingsanlægget,
er den vigtigste indtægtskilde.

I øjeblikket er bækken næsten udtørret, men midt
i byen er gravet et bassin, der tjener som vandreser¬
voir i den regnfattige tid. Herfra løber en smal kanal
gennem en frugthave i fire terrasser og fortsætter
udover markerne.

Et ganske primitivt anlæg; men når man står over¬
for det, har man en underlig følelse af at se den op¬
rindelige persiske have: bassinet og kanalsystemet. Vi
så f. eks. i Fin ved Kashan en paladshave, som er an¬
lagt i to terrasser; i midten springer en kilde frem,
den danner først et bassin, som siden fortsætter i et

kanalsystem. De felter, der er tilbage, er beplantede
bede. Ganske simpelt er vandingsanlæg.

Skitse af vandingsanlægget. På begge langsider er stier og høje
mure. I bedene dyrkes abrikostræer.
Sketch of the watering system. Along both sides there are

paths and high walls. In the beds one grows apricots.
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Skal dette fredede område (Vaserne nord for Furesøen) pris¬
gives på grund af utæmmet byggeri i andre fredningsværdige
områder, eller skal hele Furesøområdet sikres som naturpark¬
område, oase nr. i i Nordsjælland? Det er valget som Køben¬
havns hastige fremmarch mod nord stiller os over for.

Shall the preserved area be given up, due to unrestrained
building in other areas worthy of preservation, or, shall the
entire Furesø-area be secured as a natural park, oasis no. i in
northern Sealand? This is the choice we are faced with, due
to Copenhagen's hasty development northward.

Oasekrigen i Nordsjælland
Af Lars Thirslund

I de senere år har der været stigning i interessen for
naturen. Hver dag finder virksomme folk naturskøn¬
ne områder, som de forstår kan gøres om i penge.
Så starter de det obligate bombardement af myndig¬
hederne, og er disse stejle folk, holder de stand en tid,
men til sidst giver de sig i almindelighed, og sådan
svinder vore naturreserver ind.

Det sker ikke så tit, at folk finder et naturskønt
område og udbryder: »Dette må bevares for enhver
pris!« - Alt for sjældent startes det nødvendige bom¬
bardement, der skal til, hvis en sikring skal finde
sted. Det er ikke fordi, der ikke findes mennesker, der
ser værdierne og ønsker dem bevarede, men for det
første er der ikke penge, derimod udgifter, besvær
og ærgrelser, forbundet med arbejdet på at sikre na¬
turområder, for det andet regner folk med, at der er
institutioner, der tager sig af disse ting. Mange gange
har jeg mødt den indstilling: »vist bør der gøres no¬
get, men det beskæftiger jeg mig ikke med, det er Na¬
turfredningsforeningens opgave.«

Det må gøres forståeligt for alle, at foreningens
opgave også er vor egen. Dens velfortjente prestige
må ikke forlede folk til at tro, at den er almægtig, at
den ser alt og kan alt. Den ser, hvad dens medlem¬
mer ser, og den kan, hvad dens medlemmer kan ved
at stå sammen. Uden mange opmærksomme og ak¬
tive medlemmer sygner foreningen hen - bliver død
og magtesløs.

I de sidste år er det dog et par gange sket, at almin¬
delige mennesker har erfaret, hvilke uhyggelige ting,
der var på færde i fredede og fredningsværdige om¬

råder, og at de har fundet ud af, at skulle der gøres no¬
get, var de selv nærmest til at sætte det i gang:

Furesøaktionen
Da Vaseområdet nord for Furesøen blev fredet,

afsatte man - vel sagtens for at gøre fredningen mere
tillokkende for den endnu dengang fjerne storbys
indvånere - et tyve meter bredt bælte til eventuelt
anlæg af en udsigtsvej langs med og gennem området.

Man viftede københavnerne om næsen med udsig¬
ten til en promenadevej for søndagskøretur med bi¬
len, og de - i forhold til tidspunktet betydelige fred¬
ninger - blev halet i land.

Siden har der været stille om vejprojektet, indtil
det i 1958 sivede ud, at den oprindelige udsigtsvej
i visse vejplanlæggeres forestillinger var vokset til en
motorvej - i hvert fald til en trafikåre af dimensioner,
som det var utænkeligt at have blot 25 villaudkørsler
liggende op til. Ganske vist var der intet behov for
en sådan vej (men det kan jo skabes), og ingen tænkte
for alvor på at bygge den inden for overskuelig tid.
Derimod måtte de efterhånden byggemodne grunde
op til den have ordnede tilkørselsforhold.

Heraf modnedes ideen om foreløbig at lave en bo¬
ligvej på ti meter og forskyde »motorvejen« andre ti
meter ned i det fredede område. Derved ville alle høj¬
dedragene blive udjævnet og raseret, og området
som helhed være givet til pris for det almindelige
fartr.aseri. Protester blev samlet ind, og komiteer blev
nedsat i de tre kommuner, Søllerød, Birkerød og Fa¬
rum, som turistvejen skulle føres igennem.
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Plan, mål 1:60.000. Nord op¬
ad.

Plan, scale 1:60.000. North
up.

Furesøkomiteerne fandt ud af følgende ting:
1. Skovene og de allerede foretagne fredninger om¬

kring Furesøen danner råstoffet til en sammenhæn¬
gende naturpark (i moderne betydning) med rigt va¬
rierede landskabsformer: bakker, enge, plantager,
karsk bondeland, vide udsigter og lukkede idyller.

Beskyttet af søen mod de fra hovedstaden radiært
udstrålende trafiklinier har landskaberne indtil denne
dag bevaret deres helhed og i alt væsentligt deres
uberørthed.

2. Disse landskaber, der er enestående selv målt
med nordsjællandsk alen, er i dag (parkerne undtag-
ne) det første åndehul mod nord, den sidste chance
for at sikre et reservat i den rigtige afstand fra Kø¬
benhavns centrum.

3. Afstanden fra København er, hvilken vej man
end vælger omkring søen, ca. 20 km. Skal der skabes
oaser i ørkenen - og det skal der vel - så bør de ikke
udskydes længere. Der er principielt stor forskel pa,
om et grønt område ligger ved 20-, 25- eller 30-kilo-
metercirklen. En storby med mennesket som mål må
også sikre landskaber så nær, at cyklister (det er
f. eks. børnene) og folk, der ønsker at lade bilen
stå, bekvemt kan nå dem pr. S-bane eller bus.

4. Tanken om bilpromenadekørsel så nær byen er
tiden løbet fra, mere er den modnet for tanken om

gå- og cyklestier i fred for tidens øvrige jag.
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5. Ved at skrinlægge planerne om Turistvejen som
trafikvej ville man sikre bevarelsen af nogle af de
mest værdifulde af de allerede eksisterende stiom¬
råder og de tilstødende landskaber. Desuden ville
man redde det fine bybillede i landsbyen Stavns-
holt, hvis gadekær og hvis bystævne og bylind - begge
dele fredede - man havde tænkt sig at føre Turist¬
vejen tværs henover.

6. Vej-, byudviklings- og fredningsproblemer i et
område kan ikke skilles ud fra hinanden. Startes ud¬
vikling af et byareal, betyder det udvidede trafik¬
forbindelser, der kan gribe ind mange andre steder.
Dette er den stadige trussel, der peger mod de fre¬
dede områder.

Mange mener jo, at man lettere (det er desværre
rigtigt) og billigere (det er ganske givet forkert) kan
kompensere manglende forudseenhed i de grønne
områder end i dem, der allerede - fejlagtigt - er ud¬
lagt til bebyggelse. Der må findes løsninger på Fure¬
søområdets trafikproblemer, der ikke ødelægger dets
enestående muligheder som grønt område.

Landskabet har en hovedforbindelse, Bistrupvejen,
der netop er blevet udvidet, og som godt kunne ud¬
vides mere. Ved at føre denne vej syd om flaskehalsen
Stavnsholt ville man fjerne den hurtige trafik fra
landsbyen, og denne ville komme til at ligge i fredelig
tilslutning til størstedelen af landbrugsjorderne og na-
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turligt adskilt fra det villaområde, som udvikles syd
for ned til den fredede kyststrækning.

Ved at sikre vejens omliggende områder land-
brugsstatus fremover (de er yderzone), ville et dejligt
landskab blive bevaret, og Bistrupvejen ville forblive,
hvad den er, en vidunderlig udsigtsvej, der imidler¬
tid godt kan løse det trafikale behov. Og områderne
syd for og senere også nord for kunne blive stiernes
eldorado, som deres natur og beliggenhed gør dem
selvskrevne til.

Det stod klart, at det af statsministeriet nedsatte
fredningsudvalg ikke ville kunne nå at gøre sin ind¬
sats i netop dette område, før det var for sent. Så
startede de selvbestaltede komiteer deres eget fred-
ningsplanarbejde og begyndte at slå til lyd for na¬
turparkbæltet nord for Furesø. Både tanken og ini¬
tiativet blev vel modtaget i pressen, hos en vågen of¬
fentlighed, der støttede sagen med personlige under¬
skrifter, og hos naturfredningsforeningen, der i be¬
gyndelsen af maj i960 modtog komiteernes materiale.
Landskabsplankomiteen i Birkerød

De allerede besungne landskabsværdier strækker
sig hele vejen rundt omkring Birkerød. Byen var en
af de første, der for alvor gik i gang med at lave by¬
plan, og man knyttede til sig en virkelig kapacitet på
området, professor Peter Bredsdorff, hvis første ud¬
kast til dispositionsplan bar præg af hans forståelse
for landskabsværdierne. Han foreslog en lav by -
en haveby, der kom godt ud af det med den om¬
givende natur.

Et senere bystyre fortrød dette oplæg. De ville være
med i kampen om tilflyttere og startede et salgsfrem¬
stød-i hovedstaden: herligheder billigt til salg. Den
som følge heraf reviderede byidé kunne karakterise¬
res: lav bykerne med høje huse om.

Siden har det lokale ugentlige annonceblad Birke¬
rød Avis været valplads for byplandiskussioner for
eller mod hensyntagen til naturen - med udpræget
overvægt for det første.

Det var landskabsfolkenes mål - inden det blev
for sent - at slå fast:

1. At byen ikke længere bare var sig selv, men at
den var blevet del i en større byorganisme, inden¬
for hvilken en vis regional arbejdsdeling var nød¬
vendig. For dette samfund var store dele af kommu¬
nens arealer som skønhedsresourcer betragtet uerstat¬
telige, men som byggegrundreserve blot en standard¬
vare i et land, hvor næsten al jord er eller kan gøres
bebyggelig.

2. I dette storområde er det lige så vigtigt at sikre
folk adgang til naturområder, som det er at skaffe
jord til boliger og fabrikker.

3. Særværdierne i et område må have prioritet i by-
planlægningsarbejdet fremfor hensynet til de kvali¬
teter, som området har fælles med mange andre om¬
råder; det vil sige, at f. eks. Birkerøds byplan i visse

hovedtræk måtte udarbejdes fra naturen ind mod by¬
kernen.

4. Byer skal ikke alle indrettes med henblik på det
formodede standardbehov hos den gallup-udtænkte
normalfamilie. Menneskene er forskellige, og det må
byer også kunne være. Det er derfor legalt, at et
område med et værdifuldt særpræg indretter sig på
at tilfredsstille den gruppe mennesker, der foretræk¬
ker netop dette særpræg. Med andre ord: det er le¬
galt, at en by som Birkerød i højere grad planlægger
med henblik på at tilfredsstille dem, der holder af
dens særpræg, naturværdierne, end med henblik på
dem, der kan blive lige så fornøjede alle andre steder.

Landskabsplankomiteen i Birkerød blev da dannet
med det formål at supplere byplan med landskabs-
plan. Og om kap med kommunens teknikere - men
med deres loyale støtte i tekniske spørgsmål - ud¬
arbejdede komiteen sine planer til »naturbyen« eller
»værebyen«, som den også er blevet kaldt for at un¬
derstrege, at den var tænkt som et alternativ til det
miskrediterede begreb »sovebyen«.

Landskabsplankomiteen førte fredningerne hele
vejen rundt omkring Birkerød by, hvorved Furesø¬
naturparken fik fastlagt sine naturlige forbindelser
med Sjælsø-fredningsområderne.

Stisystemerne blev suppleret med »naturstien«,
som skal føres hele vejen rundt om byen som fast¬
slået demarkationslinie mellem by og natur.

Endelig foreslog man hele vejen langs naturstien
servitutter med hensyn til hæk og bebyggelse og
tilbagetrækning af al etagebebyggelse - hvor dette
ikke kunne lade sig gøre: skærmende beplantninger.

Det ville have været tryggest, hvis tankerne om
sikring af fribælter i forbindelse med skov- og søom¬
råderne i 20-km's-afstandcn fra Københavns centrum
havde fået lov at modnes endnu en tid, men udviklin¬
gen vil ikke vide af henstand.

Birkerød kommune har alt klart til at fortsætte ud¬
stykningerne. Gårdene langs Bistrupvejen jobbes op
af spekulanter. En af dem er købt af en mand, der
ønskede at udlægge jorden til hønseri med luksus¬
hønsehuse - så fine, at mennesker kunne flytte ind, så
snart det måtte lykkes ham eller andre at få yderzone¬
klausulen ophævet. Den gik ikke denne gang - myn¬
dighederne var stejle, og så må han finde på noget an¬
det - ellers er der andre, der gør det.

Kanonerne er kørt i stilling, og andre føres frem
i den ubarmhjertige ørkenkrig om oaserne i Nord¬
sjælland.

Sidste nyt er heldigvis opløftende: Fredningsplan¬
udvalget sætter snart alle sejl til i området.

Naturfredningsforeningen starter de fredningssa¬
ger, der i mellemtiden skal bremse de mest uheldige
dispositioner.

Og en forening, »Furesøen« er dannet. Den skal
forsøge at samle alle kræfter, der ønsker Furesø-land¬
skabernes skønhed og særpræg bevaret.
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Ebberup boldbane
Af J. Palle Schmidt

Ebberup by - udstykningsplan i mål 1:8000. -

The town of Ebberup - Plan of development, scale 1:8000.

I det bakkede midtsjællandske landskab tæt op imod
skoven omkring Avnstrup sanatorium ligger en lille
samling huse, netop hvor vejen fra Særløse mod Tol-
strup slipper skoven.

Samspillet mellem skoven og markerne er smukt
og gør på forhånd stedet varmt og godt. - Det sam¬
fund, som lever her, har fået meget foræret - en
god gave, som imidlertid både det lille samfund og
især de planlæggere, som har været med til stedets
udvikling til ganske lille by, helt har glemt at passe
på, da byen igennem de sidste årtier er vokset fra
enkelte gamle gårde til nu omkring 30 nyere villa-
lignende beboelser.

Uden særligt hensyn til stedets værdier er gennem¬
ført en udstykning, som i den grad har stjålet af land¬
skabets varme og godhed, at lilleputbyen er meget
nær ved at have fået samme ligegyldige udtryk som
flertallet af de småbyer, der i vort århundrede rundt

om i landet er blevet suppleret med ny bebyggelse. -
Her har man haft en stærk og fin ramme at skabe

den nye bydannelse i, men ingen har øjensynlig tænkt
herpå. Hvad betyder det så for de mennesker, som
nu lever her - i huse, der hver for sig bestemt ikke
er ringere end huse i al almindelighed?

Jeg tænker mig, at dette samfund - i lighed med
andre - både har behov for og ønsker om at leve i
et varmt fælleskab, hvor rammen er harmonisk og
smuk. Men det har indrettet sig, så det ikke er umid¬
delbart let for fællesskabet at leve. En aldeles udiffe¬
rentieret ret ny lille by, hvor der er skarpe grænser
for, hvad der er dit og hvad mit, og uden andet fæl¬
leseje end det smukke kulturlandskab at have en smule
fælles målsætning i, har det kun i begrænset grad
godt.

Jeg er ikke i tvivl om, at det lille samfund inderligt
føler at være næsten uden noget, som kan dække det
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En simikt beliggende mark op
imod Avnstrup Skov, bag Ebbe-
rup by's villaudstykning, blev af
Hvalsø-Særløse komnrune erhver¬
vet med formålet at skabe mulig¬
hed for anlæg af en boldbane til
byens og egnens unge. - Vurderin¬
gen af de forskellige muligheder
for anlag af en boldbane på det ret
bevægede terræn, førte til valget
af et cirkulært anlæg hvis ydre
grænse betegnes af en træbeplantet
jordvold. Mål 1:1500.

A nicely situated field, close to
Avnstrup Forest and beyond the
villa development of Ebberup
town, was acquired by the muni¬
cipality in order to make a play¬
ing-field for the youth of the town
and its neighbourhood. - The
judgement of various possibilities
for the lay-out of a playing-field
in the rather undulating terrain,
resulted in the choice of a circular
field, the limit of which was indi¬
cated by a mound planted with
trees. Scale 1:1 $00.

almindelige behov for fællesskabsfølelse, næsten uden
fælleseje, som kan rumme så megen fælles målsæt¬
ning, at der skabes de bedste betingelser for harmo¬
nisk og individuel udvikling.

Set på denne baggrund var det ikke sært, at kravet
om et fælleseje i form af blot et boldspilareal en dag
måtte melde sig med voldsom styrke.

Og det gjorde det.
Arealet hertil blev erhvervet af Hvalsø-Særløse

Kommune, og problemet var nu begrænset til udar¬
bejdelse af et projekt.

Den erhvervede grund havde dog så store terræn¬
bevægelser, irregulære grundgrænser, og en place¬
ring i forhold til de omgivende marker, villagrunde
og skovbryn, at en simpel planering af et jordstykke,
stort nok til en vendbar fodboldbane, var indlysende
urigtig, hvis den traditionelle recept: rektangulært
eller kvadratisk vandret græsplateau, skulde gælde.

- Dette indtryk fra det første ophold på arealet førte
mig til opfattelsen af, at det påtænkte plane boldspil¬
areal her næppe ville kunne få det rette forhold til
omgivelserne, medmindre en fast form som ramme
omkring den nye boldbane klart udefra kunne til¬
kendegive anlægget og indefra være med til dannelse
af et rum, helt frit i det store landskabelige rum, som
har de omgivende skove som store, smukke vægge. -

Resultatet blev den cirkulære form med periferien
som volde, der bærer en krans af linde. Med tiden
skal lindene gro til som en tyk og høj hækagtig plant¬
ning med grene og løv helt fra voldenes overkant. -
Set udefra får voldene varierende højde, alt efter
forskellen mellem koten på voldens vandrette over¬
kant og det eksisterende terræn. -

Et fremsynet sogneråd i Hvalsø-Særsløse Kommune
har æren af, at det nu lykkes at »bygge« et boldspil¬
areal lidt udover, hvad der er sædvanligt.
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Ørkenarboretet - fremtid og minderune
Af Georg Schlåtzer

For in the Market-place, one Dusk of Day,
I watch'd the Potter thumping his wet Clay:
And with its all obliterated Tongue
It murmur'd - »Gently, Brother, gently,

pray!«

Så vidt Omar Khayyam - og menneskenes børn i al¬
mindelighed, men når man strider sig op gennem det
af mægtige tipper dominerede brunkulslandskab,
hvori Arboretet i stiv udfordring til overvældende
naturkræfter har placeret sit ægtefødte afkom, Ør¬
kenarboretet, en regelret botanisk have, anbragt i no¬
get, der såre træffende er betegnet »månelandskab«,
ja, så søger tanken uvægerligt bagud, om ikke til le¬
ret, så dog til det, der i sin tid dannede brunkullagene.

Det er et langt spring bagud i tiden, meget langt.
Vel i o-2o milioner år.

Begrænser vi os til de nuværende brunkulsegne,
finder vi dér træer, der er identiske eller meget nært
beslægtede med en række nutidstræer - blot fra andre
dele af jorden. Søger vi over til U. S. A.'s østkyst, til
sumpskovene på de flade kystsletter, finder vi en vege¬
tation, der er forbavsende lig den, der for vel 10-20
millioner år siden dannede vore brunkul. Dengang
som nu var sumpcypressen en vigtig bestanddel, og
mange af nutidens arter i Nyssa- og Chamaecyparis
thyoidessumpenes træsamfund havde ganske nære
slægtninge i Miocæntidens sumpskove.

De jydske brunkul stammer fra en vegetation, der,
at dømme efter nutidens epigon på den amerikanske
østkyst, har udviklet sig i et forholdsvis mildt klima.
Her lagde generation efter generation af træer deres
tykke humuslag - og deres egne, slagne legemer. Ef¬
terfølgende æoner gemte dem under svære lag af
dynd og havsand - og der oven på moræne.

De blev gemt bort - men dog ikke langt nok: Nu¬
tidens maskinuhyrer skaffer med let hånd jordmas¬
serne over dem til side. Over store arealer er de

længst bortdøde kæmper på ny fremdragne til brug
i opvarmning og industri, - den gammeldags begra¬
velse afløst af bålfærd. Af de store træer bliver der
kun lidet tilbage. Alligevel sluttes ringen i disse da¬
ge: I de vældige sanddynger, der følger i brunkuls-
brydningens spor, eller rettere: I den del af dem,
hvor man i tilsyneladende overmod er ved at opbyg¬
ge en botanisk have, udplantes, mellem en række an¬
dre usædvanlige arter, også sumpcypres. Endnu
ved vi slet ikke, om den vil kunne gro her mellem
resterne af dens henfarne forfædre, men vi har blandt
de hidtil udplantede ting set, at en anden art med
spor langt tilbage i tiden, relikten fra en ellers for¬

svunden gruppe, nu fjernorientens hellige træ,
Ginkgo biloba, har formået at overleve første som¬
mer under de brutale betingelser, nutiden byder træer
og buske på samme sted, som husede Miocæntidens
klimamilde sumpskove.

Også på anden vis taler historien gennem disse nye
plantningers dække. Den nøgne ørken, der er brun-
kulsbrydningens spor i terrainet, det, man sammen¬
ligner med månelandskaber etc., - den kunne jo for
så vidt også minde om det Danmark, der dukkede
frem af ismasserne: Et uordentligt, vidtbølget terrain,
udsat for den fulde styrke af vind- og vand-erosion.
Ganske vist - en af de tidlige indvandrere efter is¬
tiden, sandtidsen, trives ikke godt her ude. Det har
sine særlige grunde. Men andre slægtninge af de før¬
ste buske og træer efter isen, arter som birk, krybpil
m. fl. pilearter, trives fortræffeligt. For slet ikke at
tale om en af de aller vigtigste pionerplanter efter
istiden, bævreaspen, - ganske vist i dag i en forædlet
form, hybridaspen, men dog ligefuldt en typisk asp:
Med evnen til at føje sig for vilde kår, med en hurtig
rodvækst og, gennem et væld af rodskudsplanter, med
billet til omtrentlig udødelighed.

Der bygges på historisk grund i Ørkenarboretet -
men ellers er disse plantninger snarere symbolet på
en ny tid og nye tanker. Det er en af de arenaer,
hvor dr. Syrach Larsen bryder en lanse for en helt
ny opfattelse af ødej ords-udnyttelsen. Her føres et
af de vigtigste stød mod den kritikløse anvendelse af
ensartede nåletræstæpper over fattig eller vanskelig
jord. Her demonstreres, at der er mange andre mu¬
ligheder end netop bjergfyr etc. Og demonstrations-
arealet er særdeles godt valgt: Der kunne dårligt fin¬
des et vanskeligere sted for planters trivsel.

Tertiærtidens dyndagtige lag, som man nu nødsa¬
ges til at tage frem for at komme til selve brunkul¬
lene, er i årmillionernes løb ændret til et meget svovl¬
holdigt og utroligt surt medium, der forlener brun-
kulsjorden med en af dens store vanskeligheder: En
surhed helt ud i det giftige. På steder i det vel 500
ha. store Søby-leje, hvor Ørkenarboretet er belig¬
gende, er der målt pH (vandopl.) helt ned til 2,0,
og inden for Ørkenarboretets grænser er der steder,
hvor pH ligger på 2,4, læg hertil den nøgne jords
erosionstilbøjeligheder, dels en kraftig vanderosion,
dels en særdeles stærk sandflugt.

Hvem ville umiddelbart have ventet, at den fugtige,
forholdsvis gode bunds skovtræ, rødellen, skulle vise
sig fremragende helt op i tipperne? Man havde gan¬
ske vist erfaringer for tilsvarende i Tyskland - men
i vort blæsende og hårde klima! Eller hvem ville
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«

Fantasien får let næring i Ørkenarboretet.
Om det så er en prosaisk ting som selve
plantearbejdet, sker det under fremmed¬
artede former.
One's imagination is nourished in the
Desert Arboretum. Even a prosaic affair
like planting happens under strange con¬
ditions.

- «&» V. TraSS
, §t

umiddelbart forvente, at mellemeuropæiske rosenty¬
per som Rosa cinnamomea-R. pendulina-komplekset
i disse vilde arealer skulle være konkurrencedygtige
over for f. eks. vor egen klitrose? Det har ikke desto
mindre vist sig at være tilfældet. Eller lad os fremdrage
den aim. vildvin. Selv om den vel har klaret sig godt
i Hornbæks klitter, var det ikke umiddelbart forven¬
teligt, at den også ville evne at overleve brunkuls-
jordens særlige ildprøve. Ikke desto mindre har et
lille parti planter af materiale fra Hornbæk overle¬
vet deres anden sommer i Ørkenarboretet særdeles
godt, selv om vand-erosion har fjernet nogle planter.

Sådanne afsløringer gør det påkrævet ikke blot at
gennemføre en række afprøvninger men direkte at
lægge en botanisk have ud i brunkulslandskabet, så¬
ledes at et efterhånden meget stort antal arter får
lejlighed til at »vise flaget« herude. Der er da også
taget fat på opgaven med betydelig kraft. Skønt are¬
alets nyeste historie er meget kort: Omgravet først
eller midt i halvtredserne og overdraget Arboretet
februar 1959, findes der allerede op mod 150 arter
repræsenteret herude, og inden næste sommer vil der
være prøvet ialt henved 250 arter - og det er stadig

kun begyndelsen i denne kun 2 år gamle botaniske
have.

»Haven« består af 2 stykker brunkulstipper med til¬
sammen 18,5 ha. En del af disse arealer er lagt ud til
en art værnbevoksninger, bestående hovedsageligt af
rødel og hybridasp, udplantet under anvendelse af
den nære orients ørkenteknik: Store planter, der plan¬
tes meget dybt - op til halvdelen af toppen er sam¬
men med roden dækket af jord. Desuden er benyt¬
tet et gammelt gartner-»kneb«: Hver plante har fået
en håndfuld tørvesmuld med i jorden. Inden for værn¬
arealerne er der oftest plantet forkultur af rødel på
stor afstand - og her imellem afprøves så ædelplan¬
terne. -

Som tidligere fremhævet kan man ofte slet ikke for¬
udse en plantearts muligheder under disse hårde kår.
Valget må i øjeblikket i nogen grad ske i blinde. Den
logiske slutning herudfra må nødvendigvis blive den
ovenfor dragne: At så mange arter som muligt bør
afprøves - og helst i udsøgte, geografiske typer. Med
Arboretets virksomhed og omfattende net af inter¬
nationale forbindelser in mente bliver dette en na¬

turlig Arboret-opgave.
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Fornemmelser af fortid i nutiden indføres ideligt i sindet, når
man fardes i brtmkulslandet.
Perceptions of the past in the present are brought to one's
mind, when moving in the brown coal country.

Ørkenarboretet. 2-årig plantning af rødel med i-årig mellem¬
plantning af adelplanter.
Desert Arboretum. Two years old planting of common alder
with one year old planting of finer plants between.

Men perspektiverne rækker længere. Gennem det
nære tilhørsforhold Arboretet - Vildtplantningen
skabes der mulighed for en videre afprøvning af de
arter, der giver positivt udslag i Ørkenarboretet -
ikke blot i større målestok i andre stats-ejede brun¬
kulslejer (tilsammen ledes godt 100 ha brunkulsleje
på denne vis under samme hat) men dertil på helt
andre jordtyper: I plantninger på alkalisk flyvesand
ved Ålborg, på klitarealer ved Blokhus, på hede i
Klosterheden og andetsteds, på afgravet mose¬
bund etc.

Resultatet af hele denne virksomhed vil blive, at
man efterhånden vinder et rigt facetteret billede af
en række pionerarter - og dermed et yderst værdi¬
fuldt tillæg til vor viden om planter og plantnings-
muligheder. Dette billede søges naturligvis udbygget
så stærkt, som det er muligt. Det støttes således i
stadig stigende grad af jordbundsanalyser (der, for
resten, har afsløret en forbavsende lighed mellem en
del af vor brunkulsjords særlige træk og tilsvarende
amerikanske minearealers- jordbund, ikke mindst for
Bor's vedkommende), og yderligere følges plantnin¬
ger i Ørkenarboretet af meteorologiske målinger
(nedbør, temperatur og luftfugtighed). En del af
disse målinger er allerede påbegyndt, andre vil blive
igangsat i løbet af det kommende halvår.-

Forsøgene i Ørkenarboretet m. v. er i det hele man¬
geartede. Således har vi i år indledt et morsomt for¬
søg på at etablere gyvel i sandflugtsprægede arealer.
I Ørkenarboretet og statens brunkulsareal ved Nr.
Vium, der begge er præget af stærk sandflugt, og
hvor det hidtil ikke har været muligt at etablere gy¬
velen ved såning (plantning er praktisk taget umu¬
lig), er det i år lykkedes at fremelske store mæng¬
der af den for de andre plantearter næsten uund¬
værlige gyvel - simpelthen ved kombination af rig¬
tigt tidsvalg og særegen teknik.

Hidtil har man udsået frøet i den tidlige vår i det
håb, at der frem til normal spiringstid ville ske en
nedbrydning af de spiringshæmmende hinder i frøet.
Resultatet blev imidlertid i stedet, at frøet forsvandt
under forårets sandflugt; det tåler ikke megen dæk¬
ning, og man fik følgelig ingen planter. Nu valgte
vi den første halvdel af juni, der normalt er ret regn¬
fuld - og samtidig forholdsvis lidet vindpiaget -, og
udsåede i denne periode frø, hvoraf halvdelen havde
været behandlet med kogende vand: »Resultatet blev,
at om ved halvdelen af de udsåede grupper stod med
levende planter her i efteråret.« Arealer, hvor man
forhen forsøgte at etablere gyvel ved forårsudsæd
af tilsammen langt over 100 kg frø - men uden re¬
sultat -, fik vi nu stort set dækket med gyvelgrup¬
per på vej - og med et forbrug af blot 30-40 kg
frø. Dette forsøg vil naturligvis ,blive fulgt op af
såningsforsøg til forskellig tid etc. -

Bag dette arbejde ligger imidlertid også et mere
generelt idékompleks: Imødegåelse af den talmæssigt
støt voksende befolknings øgede krav om frilufts-
arealer derved, at disse tilsyneladende så håbløse brun-
kulsarealer gennem hensigtsmæssig beplantning kan
gøres til ideelle åndehuller for befolkningen. Ved
beplantning især med løvtræer og buske vil man i
første række kunne give den af nåletræsørkener hårdt
trængte midt- og vestjydske befolkning en række fri¬
steder i naturen, hvor de kan færdes uden at hæm¬
mes af adgangsforbud, dikteret af brandfarehensyn,
og da arealerne samtidig gennem deres gunstige virk¬
ning på vildtbestanden efterhånden vil fremstå som

fremragende vildtreservater, vil resultatet i den sidste
ende kunne blive - og dette er den afgørende mål¬
sætning -, at hele befolkningen i disse »håbløse« øde-
arealer får skænket en række naturreservater, der på
afgørende vis vil kunne bidrage til at opfylde kravet
om fritidsbeskæftigelse.
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Det nye landskab
(fortsat fra blå side i)

drevet, at der i dag ikke er en gård på over 100 tønder
land i Nordsjælland, som ejes af en bonde. Denne mil-
jøsprængning indefra medfører, at området i første
omgang bliver noget, som hverken kan kaldes by eller
land, men det modnes til at indgå som en naturlig del
af et bylandskab.

Den udvikling, som er så åbenbar i hovedstadsområ¬
det, foregår også, omend svagere i landets øvrige tæt¬
befolkede egne, og tænker vi langt ud i fremtiden, må
vi forestille os Danmark som ét stort bylandskab og ét
industrisamfund. I de vidtstrakte, grønne områder,
der naturligvis bevares i dette bylandskab, vil land¬
brugsindustrien have sin plads. For ikke alene vil det,
vi nu forstår ved industri, og som jo spiller en stadig
mere dominerende rolle i vort erhvervsliv, gennemgå
en så voldsom udvikling, men landbruget vil også bli¬
ve ren industri. Det er begyndt så småt med mekani¬
sering og stigende specialisering, men det er også kun
en spæd begyndelse. Den fuldautomatiske gård er alle¬
rede skabt her i landet som et eksperiment, og en skøn¬
ne dag vil alle gårdene være fabrikker på jordbasis.

Til den tid vil man ikke sondre mellem bønder og
byboere, hverken i erhvervsvilkår, tankegang eller le¬
vevaner.

Det traditionelle Danmarks-billede, som vi i dag al¬
lesammen kender og holder af, må gå til grunde. Men
vi får samtidig en mulighed for at skabe et nyt, som
også kan blive smukt på sin vis. Og fra at være et lille
land vil Danmark fremover blive forvandlet til en stor

by i et forenet Europa, hvilket giver os en helt anden
status.

I den danske folkeskole gives der en grundig ind¬
læring i frøens biologi. Det var nok så nyttigt, hvis
børnene lærte noget om byens biologi - om de love,
der gælder for en byorganismes liv og udvikling, dens
forhold til andre sådanne organismer og omgivelser i
det hele.

De fleste børn skal jo ikke senere beskæftige sig no¬
get videre med frøer. Derimod skal stadig flere af dem
bo i byer, og nogle skal tilmed have med en bys an¬
liggender at gøre som tjenestemænd eller kommunal¬
politikere.

Meget ville have set anderledes ud, hvis vor almin¬
delige viden havde omfattet en virkelig forståelse af
byens livsbetingelser og livsytringer - hvis dette var
noget, man lærte i skolen.

Kan vi finde den formel, som er byens inderste hem¬
melighed? Vil vi i fremtiden kunne skabe byer, der,
som englænderen Raymond Unwin sagde, ikke er
rammer om menneskers liv, men kanaler, hvorigen¬
nem livet kan flyde?

Bag den teknisk-økonomiske udvikling, som fore¬
løbig stjæler billedet, ligger dette kulturproblem som
en trussel og en udfordring.

HENNING JENSENS

BETONSTØBERI

Fliser

Plantesten

m.

TINGHØJVEJ 57. SØBORG

SØ 58 85 . privat 981615

Reserveret



Her er plads til

Deres
annonce

A/s KOMA-LØG
Kastrup

Telefon Kastrup 50 00 88

Clicheer
i fineste Udførelse

Kjøbkes Reproduktionsanstalt
Nørregade 24, Telf. Byen 7538

SUMMARY

Niels Ulrichsen, a significant and well-known Danish land¬
scape architect, died recently. Professor C. Th. Sørensen
writes his necrology. "Fiskergården" in wester Jutland, one
of Niels Ulrichsen's last works, was published in Havekunst
no. 6. To-day we bring the plan of his "Hop-garden", dating
from the great exhibition "Seventeen Gardens in One" which
was held in the Garden of the Royal Horticultural Society
some years ago. An empiric piece of work of great charm, to
quote professor C. Th. Sørensen.

Mr. Gunnar Moos sent us some sketches from the moun¬

tainous regions and deserts of Persia; in his article he deals
with the difficulties in connection with the water supply, as
it can be seen from the watering systems and wells.

Mr. Lars Thirslund who is deeply concerned about the
preservation of natural amenities in northern Sealand, deals
with the problems in connection with one of its most beau¬
tiful lakes, Furesø. The local population formed a society for
the preservation of its natural values and for the enforcement
of the existing preservations. Furesø is just a few miles' way
from Copenhagen and, consequently, it will be of great im¬
portance as a recreation area for the population of the capital;
however, the idyll is threatened by motor-roads and town
development.

Landscape architect J. Palle Schmidt was entrusted with
the task of a playing-field for a small town on Sealand which
is situated in a lovely undulating, well-wooded landscape.
Without particular regard to the landscape value, one carried
through a development by which the old village lost its char¬
acter. The plan by Palle Schmidt endeavours to turn the
common property of the playing-field to an aisthetical value
for the town. To establish the proper relation between the
playing-field and its surrounding, it was given a strict frame
which from without indicates the ground and within makes
a space that is situated in the great space of the landscape
which again is surrounded by the beautiful, high walls of the
woods. The circular mound carries a crown of lime which
will grow to a thick, hedgelike planting. The mound has
various heights according to the elevations of the surrounding
ground.

In the last article, Mr. Georg Schlatzer deals with the so-
called "desert-arboretum" in Jutland. Due to the shortage of
fuel, one utilized the rather great occurences of brown coal
during the war, but, after the war, when it again became
possible to import fuel, excavation was discontinued; a de¬
pressing, sandy landscape was left behind. Two years ago, one
commenced to remedy this by plantings. The area covers
18.5 ha. A part of it is laid out for a kind of "protective
growths", consisting of common alder and aspen; beyond the
protective areas one frequently planted common alder at a
great distance with finer plants between. For the time being,
the choice must, to a certain extent, happen in the dark, how¬
ever, one aims at the testing of as many species as possible and,
preferably, of geographically selected types. In due course
this will result in gaining a richly faceted picture of a number
of pioneer species and with it a most valuable supplement to
our knowledge of plants and possibilities of planting. This
work is supported by analyses of the soil and meteorological
measurings. Due to their favourable effect on the stock of
game, the areas may gradually become game reserves.
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Højhuset i landskabet
Arne Levin.

Fra polynesisk har vi lånt ordet »tabu«, der betyder
»ukrænkelig«. Ordet anvendes på det oprindelige
sprog om mennesker eller ting, der er hellige eller ved
berøring med guddommen har opnået en særlig kraft,
der gør dem farlige for almindelige mennesker.

Tabu-mennesket er blevet en betegnelse for menne¬
sket, der stræber bort fra det traditionsbundne, der
ikke dyrker forfædrene og deres idealer således som
totem-mennesket, der føler sig nært forbundet med
dyr og planter, med selve jorden.

Man har overført disse betegnelser på to af vor tids
berømteste arkitekter, nemlig Le Corbusier og Frank
Lloyd Wright, idet førstnævnte skulle repræsentere
tabu-mennesket, som den der bygger sit hus i højden,
ved en særlig konstruktion får det til at se lettere ud,
end det er, ja endog løfter det op på søjler for at hæve
det mest muligt fra jorden, og sidstnævnte det jord¬
nære totem-menneske, der i enkelte tilfælde bygger
huse ind i skråninger, således at de kommer i så nær
kontakt som muligt med Moder Jord.

Efter sidste verdenskrig begyndte højhusene at
skyde op herhjemme, og den byggeform er naturlig¬
vis ikke - heller ikke hos Le Corbusier - blot udtryk
for den føromtalte indstilling. Tanken er også at lade
alle beboerne få lys og luft og smuk udsigt, og at lade
det omliggende frie land, der indvindes ved den høje
bebyggelse, løbe helt op til huset og i tilfælde af, at
dette er rejst på søjler helt ind under huset, så at hu¬
set synes at svæve midt i det åbne landskab.

Indtil for få år siden var de eneste »højhuse", der
prægede vort landskab, kirker og slotte, og begge disse
bygningsformer, som iøvrigt oftest er placeret med
megen sans for landskabet, er i tidens løb blevet op¬
fattet som i den grad hørende med til dette, at man
har indtryk af, at senere rydning eller plantning er
blevet foretaget under hensyntagen til deres tilstede¬
værelse.

Helt anderledes er situationen, når et nyt bygnings¬
element af en vis udstrækning og højde skal placeres i
landskabet. For de fleste mennesker er denne uvilje
mod byggeri i almindelighed og højhuse i særdeleshed
en reaktion mod ødelæggelse af et stykke kendt land¬
skab. Mon vi i samme udstrækning gør os klart, hvor¬
dan det forholder sig med de elementer i landskabet,
vi betragter som naturlige. En skov vil for de fleste

(fortsattes blå side 3)
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I dette hefte skriver:

C. Th. Sørensen, professor i havekunst. Se hefte i i960.
Sven A. Hermelin, trådgårdsarkitekt FST, Stockholm,
fodd 1900. Ordforande i Foreningen Svenska Trad-
gårdsarkitekter sedan 1943. Egen verksamhet sedan 1926.
Gunnar Moos, havearkitekt m. d. h. Se hefte 4 i960.

Jørn Palle Schmidt, havearkitekt m. d. h. Se hefte 1 1961.

Willy F. Hansen, distriktsgartner i København kom¬
mune siden 1939. Medarbejder ved diverse faglitterære
værker.

Jørgen Arevad-Jacobsen, havearkitekt m. d. h. cand.
hort. 1944. Ansat hos havearkitekt C. Th. Sørensen 1946.
Havearkitekt ved parkvæsenet i Århus fra 1947-49. fra
1949 egen virksomhed. Næstformand i Dansk havearki¬
tektforening fra 1950-59.

Fotos i dette hefte:
Forsidebillede Willy F. Hansen.
Side 14: Erik Mygind.
Side 17: Klåborg.
Side 19: Helmer-Petersen.
Side 20-21-22-23: Willy F. Hansen.

Noter:

Århus parkvæsen.
Som stadsgartner i Århus kommune er fra 1. april 1961
udnævnt havebrugskandidat Asger Kamronn.

K. blev cand. hort. 1948 og har fra 1948-60 været an¬
sat ved parkvæsenet i Århus. Siden i960 hos stadsgart¬
neren i Gladsaxe kommune.

Amerikarejse.
Havearkitekt Georg Boye er den 31. marts rejst til
U. S. A., hvor han vil studere amerikansk universitets¬
undervisning.

G. B. er indbudt til i tre uger at assistere ved under¬
visningen af de studerende i »Landscape design« ved
University of California, og senere fortsættes ved Uni¬
versity of Athens i Georgia.
Blomsterløgparker.
Vi havde håbet i dette nummer at kunne bringe de
nøjagtige åbningsdatoer for de tre danske blomsterløg¬
parker, Gaunø, Langesø og Vallø, men det drilagtige
aprilvejr har standset vort gode fortsæt. I stedet min¬
der vi blot om, at alle tre slotsparker er åbne for be¬
søgende året rundt.
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Lidt mere om uddannelse
Af C. Th. Sørensen

I slutningen af 60 blev der skrevet en del om uddan¬
nelsesproblemer, som jeg vil være glad for at knytte
nogle bemærkninger til, også fordi jeg føler en vis
pligt til at gøre det.

I Gartner Tidendes nr. 53 i i960 skriver Svend Jo¬
nasen: »Hvad liniedelingen i Landbohøjskolens un¬
dervisning kommer til at betyde for den udøvende
anlægsgartner, står endnu hen i det uvisse. Man tør
formode, at der sigtes på en vis mellemtype mellem
havearkitekter og anlægsgartnere.

Men det er også muligt, at anlægsgartnerfaget selv
bør tage et nyt felt op i form af en undervisning af
sine egne, baseret ikke så meget på ren teknisk og
håndværksmæssig kunnen som på løsning af dekora¬
tive og arrangerende opgaver.

Som landet ligger i dag, er anlægsgartneren me¬
get afhængig af havearkitektens indsats - man kalder
det i kunstnerisk henseende - jeg er ikke helt sikker
på, at ordet altid dækker helt, mener, at såvel som
blomsterhandleren kan lære rent rutinemæssigt at ar¬
rangere sine blomster, må det kunne ligge en anlægs¬
gartner i fingrene at kunne lave en have, en udstil¬
ling, et hvilket som helst fagligt arrangement rigtigt
- uden at han af den grund behøver at falde for fri¬
stelsen til at kalde sig havearkitekt.«

I Havekunst nr. 5 skrev Andreas Bruun om have¬
arkitektuddannelse i Frankrig, en for mig som lærer
meget morsom og interessant artikel, et fint udtryk
for elskelig ungdom og inkonsekvens.

I samme nummer fremhæver Erik Mygind, at vi
mangler teknikere, og mener, at der bør være et ha¬
veteknikum på Akademiet.

Yderligere skriver Georg Boye om K. V. L.s nye
anlægslinie i Havekunst nr. 6, klogt og diplomatisk.

Endelig reflekterer Marit Mihle over »havearkitekt
og haveingeniør« i Havekunst nr. 7. Hun slutter med
et forslag til en plan for uddannelse, som ser nok så
fornuftig ud, men skriver så til slut: »Den her skit-
serte studieordning er der ingen mulighed for at få
gennemført i Norge i dag, men ...« Det forekommer
mig meget rystende, at den sidste sætning kan skri¬
ves og vel egentlig stå uimodsagt. Den er foranled¬
ningen til, at jeg bad Redaktøren om plads til en
artikel, som rummer noget mere end det svar, Erik
Mygind har krav på. Men når jeg så erindrer mig
de mange møder om uddannelse, der har været i åre¬

nes løb, bliver det mig klart, at også et forsøg på en
debat nu vil være ørkesløst, simpelthen fordi interes¬
sen for vore unges uddannelse er meget tempereret.

Jeg beder om, at jeg i stedet må gøre rede for, hvad
45 års arbejde i faget og 20 års skolearbejde siger mig
om dette.

Det vigtigste er at fremhæve sagens alvor. Vi er
for sent på det. Skal vort fag opfylde de krav, løse
de store opgaver, der er på vej, så kræver det en fan¬
tastisk kraftanstrengelse i dag, i denne time. Ellers
vil det blive arkitekter og ingeniører, som kommer
til at arbejde med disse ting, hvilket samfundet må¬
ske vil synes er lige så godt eller dårligt. Eneren Bii-
low-Hiibe har i Malmos Pildamspark vist, hvor godt
en ingeniør kan gøre det. Og Arne Jacobsen's haver
ligger klart i øverste klasse.

Men alligevel - begrebet havekunst kan kun eksi¬
stere og udvikles, når der findes en havearkitektstand,
som kan hævde sig, og det vil i første række sige,
hævde sig på et kunstnerisk plan. (Må jeg bede Dem
læse mit referat af Mumford's tale i Amsterdam i Ha¬
vekunst nr. 5 i960.) Egentlig burde problemet tages
op til en grundig udvalgsbehandlingen drøftelse Aka¬
demiet og Landbohøjskolen imellem, men jeg tror
ikke mere på nytten af det. Det af Georg Boye nævnte
uofficielle udvalg af 1957 drøftede ikke en målsæt¬
ning, man var kun optaget af at få en undervisnings¬
plan, som passede til Landbohøjskolens »forhånden¬
værende søm«, som Boye skriver.

Anlægslinien på K. V. L. kommer præcis 40 år for
sent, og nu kommer man med en ordning, som måske
ville have været udmærket for 40 år siden, i dag er
den urimelig dårlig. Det er betegnende, at Svend Jo¬
nasen kan skrive som citeret ovenfor: »Man tør for¬
mode, at der sigtes på en vis mellemtype mellem ha¬
vearkitekter og anlægsgartnere.« Boye skriver, at »an-
lægsliniens mål er den alsidigt uddannede fagtekni¬
ker«, og mener, at de, der vil afslutte deres uddan¬
nelse på Akademiet, har forudsætning for at møde vel
rustede. Måske, men de kunne i hvert fald være endnu
bedre udrustede.

Med anlægsliniens oprettelse er der skabt mulig¬
hed for et anlægsgartnerisk institut, 10m kan blive af
uvurderlig betydning for faget, men det er meget tra¬
gisk, om denne mulighed skal ødelægges, fordi mål-

(fortsættes side 24)
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Norrviken, Båstad.
Barocklandskapet
från huvudbygg-
naden.

The baroque
landscape seen
from the main
building.

Rudolf Abelin t Av Sven A. Hermelin

»Det ligger en stor lycka i smakvaxlingen hos
intelligenta manniskor. Utan denna skulle en do-
dande enformighet bliva rådande. Schablonen har
ett spelrum stort nog andå.n

Når Rudolf Abelin år 1903 skrev dessa ord i sin lilla
bok »Villatrådgården«, stod han mitt uppe i en bryt-
ningstid niellan två stilar. Under ett helt sekel hade
den fria trådgårdsstilen nåstan helt dominerat. Mot
slutet av seklet hade den overlevt sig sjålv och råkat
in i ett stadium, dår - for att åter citera Abelin -

»mallen från pappershandlarens disk var den allena-
rådande vid beståmmandet av gångarnas kurvor och
rabatternas linjer«. Ute i Europa hade det borjat blåsa
nya vindar. Man hade återupptåckt den »geometriska
stilen« och funnit att den var båttre låmpad for de
små trådgårdar, som nu anlades kring villoma i stå-
dernas utkanter och i villaståderna, som just då bor¬
jade bli på modet. Tomterna var for små for »en-
gelska parker».

Men Rudolf Abelin var alltfor omdomesgill och
klok for att helt fordoma den stil, som just blivit
omodern, och for att tala sig varm for den nya. Han
framholl, att båda hade plats vid varandras sida och
att de hade varsin uppgift att fylla.

Kanske låg Abelins stora styrka just i hans rådslå
for schablon, och i hans alitid oppna sinne for land-
skapets mojligheter. Han inspirerades av terrångens
former, av utsikter, av berg och kullar, av raviner
och gamla tråd. For honom blev dessa ofta motivet,
på vilket anlåggningen byggdes upp. Han gick hårt
till råtta med ritbordseffekter, som saknade stod i

terrång och verklighet. Fåller man en vålplacerad
trådjåtte for att den står i vågen for den på papperet
framstållda planen, då har »det nya forslagets fram-
stållare så forålskat sig i sin egen ritning, att han
hellre ser yxan satt till roten på århundradens stolta
verk, an raderkniven for en sekund ford over hans
egen fantasis dagslåndeverk».

Rudolf Abelin levde som han lårde. Han hade al¬

drig något ritkontor i modern mening. Hans dåliga
syn lade f. o. hinder i vågen for detaljstudier på pap¬
peret. Han formade sina trådgårdar i fantasin, sta-
kade dem direkt, beskrev dem livfullt for uppdrags-
givaren och gav sedan direktiv under arbetets gång.
På så sått undvek han just de fel, som så lått upp-
står vid ett alltfor ensidigt ritande utan kontakt med
terrång och verklighetsunderlag. Han såg inte bara
byggnaden och tomten - det som vi ofta får-på vår
uppmåtningsplan - utan han såg dessa i forhåilande
det omgivande landskapet, till fjårran utsikter over
sjoar och blånande hojder. De motiven blev for
honom ofta lika avgorande for utformningen, som
forgrundsdetaljerna på situationsritningen.

Ser man tilbaka på Abelins rika produktion som
trådgårdsarkitekt och forsoker placera in denna i
den svenska trådgårdskonstens utveckling, tror jag
det år riktigt, om man betecknar honom som ny-
barockens fader. Det var fråmst han, som lårde sven-
skarna att med vordnad och uppskattning betrakta
de slotts- och herrgårdstrådgårdar, som lyckligen
undgått modernisering under 1800-talet. Han blåste
nytt liv i dem och arbetade vidare i den gamla andan.
Men hans rorliga intellekt och hans vakna sinne for
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terrångens våxlingar gjorde att han aldrig stelanade
i former och schabloner.

Abelin holl sig ung till sinnet. Når stromkantringen
från fri till bunden form satte in vid sekelskiftet var

han 40 år. Vid nåra 70 års ålder var han med om
30-talets stromkantring, nar funktionalismens for-
kåmpar dopte om en av det gångna kvartsseklets este-
tiska grundlagar och gav den namnet symmetri-
djåvulen. Också hår foljde han med utvecklingen, och
den nya tiden pråglade hans verk. - Men i grund
och botten var det kanske for honom inte ett nytt
sått att se. I boken »Lekstugans trådgård», som han
skrev 1906, såger han til barnen: »Den lilla tråd¬
gården skall vara som edert eget sinne - råttfram
och enkel och ligga som en uppslagen bok, så att
vein som vill må kunna låsa dess varfor och huru.»

Knappast kunde någon av 30-talets funkisprofeter
ha uttryckt sitt program finare.

For nutidens svenskar år Abelins namn fråmst for-

knippat med Norrvikens trådgårdar i Båstad. Men
innan han bor jade sin verksamhet dår, hade han stu¬
derat j uridik men avbrutit studierna på grund av då-
lig syn. Når han sedan kastade om och ågnade sig
åt trådgård, gillades detta inte helt av pappan gene¬

ralen. Sin enda trådgårdsutbildning fick han i Ro¬
senborg Have i Kopenhamn. Genom sjålvstudier och
resor kompletterade han sitt vetande.

I slutet av 1800-talet anlade han den på sin tid be-
romda Norrvikens fruktodling nåra Åby på Kolmår-
dens sydsluttning mot Bråvikens innersta del. År 1905
kom Abelin for forstå gången ner till Båstad och
upptåckte dår den plats som senare blev ett nytt Norr-
viken. Det var hår som han sedan under årens lopp
med skapande fantasi och okuvlig energi genomforde
sina nu vårldsberomda anlåggningar, originella inte
minst så tillvida, att han i byggnadens fyra axlar an-
lade trådgårdar, hållna i olika stilar. Han ville skapa
ett trådgårdskonstens friluftsmuseum. - Det år kanske
just detta som gor, att det ibland sagts, att Abelin
inte var nyskapare. Årligt talat - hur många år verk-
ligen nyskapare? De fiesta drar vål sitt strå till
stacken; Abelin hann med många. Ser man hans verk
vid Norrviken, år det inte ett plagierande av stilar.
En japan t. ex. skulle åkerligen inte uppfatta den
»japanska trådgården» som japansk. Nej, hela Norr¬
viken år så pråglat av Rudolf Abelins eget kynne,
att den år ett vårdigt åreminne over denna monu¬
mentalfigur inom svensk trådgårdskonst.

ra rejse... Af Gunnar Moos

Fra det tørre og ufrugtbare Persien gik rejseruten
videre gennem Indusdalen - med dens tropiske vege¬
tation og fugleliv. Her så vi et tredie vandingssystem,
hvis brede kanaler skærer sig som et netværk gennem
dalen og udmærker sig ved at være det største af sin
art.

Kanalerne er i sin tid udført af englænderne, og
uden dem ville dalen ikke være det, den er. Bomuld
og ris, sukkerrør, majs, palmelunde og bananplanta¬
ger billedet skifter ustandseligt, men efterlader
samme frodige indtryk. Og alligevel kunne det være
bedre. Dyrkningsmetoder og redskaber virker næ¬
sten latterligt konservative og uden mindste tegn til
fornyelse, men på sin vis er bønderne her rene mestre
i at hæve vandet fra et plateau til et andet og føre det
ad indviklede kanalsystemer til den mark, der nu
trænger til vand.

Selve vandingsanlægget ser i øjeblikket ret uinter¬
essant ud, og først ved nærmere besigtigelse viser det
sig at være et fast system - en stadig gentagelse. Op
gennem Indusdalen ser man igen og igen: Korsfor-
mede kanaler med trådte gange langs siderne, de kva¬
dratiske, overrislede felter, der igen er korsdelt af
volde eller stier en opdeling, som man ser det i
Shalimarhaven i Lahore og som er typisk for den in¬
diske have.

Shalimarhaven i Lahore er ikke imponerende som
de store europæiske slotshaver; den har ikke den
kæmpemæssige paladsbygning at knytte sig til eller de
fantastiske perspektiver, som man ser i de franske
haveanlæg; ikke desto mindre er den langt mere be¬
tagende.

I store træk består den af tre terrasser. Den øver¬
ste, der i sin tid var forbeholdt kvinderne, er opdelt
af en korsformet kanal, som i skæringspunktet dan¬
ner et kvadratisk bassin. Kanalens fire arme slutter i
lette bygninger: Indgangsporten, hovedpavillonen
og 2 mindre pavillonbygninger. Langs havemuren og
kanalens sider er lagt brede stier, der danner ramme
om de fire plæner, som igen er korsdelt - oprindelig
af kanaler, men i dag af markante sænkninger i ter¬
rænet. Bortset fra alléerne på kanalens sider står træ¬
erne spredt på plænerne. Hovedpavillonen har tjent
som bolig for kejseren, der herfra kunne se udover
hele anlægget; den danner overgangen til den næste
terrasse - et 4 m lavere liggende plateau. Denne del
af haven er den mindste i omfang, men det egentlige
centrum. Det store bassin er omgivet af pavillonbyg¬
ninger, og som et særligt raffinement fører en sti ud
til en platform, hvor kejseren kunne afsvales i var¬
men. De lavereliggende haver på begge sider er ikke
meget værd i dag, kun kanalerne er synlige.
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Vandmølle i Indusdalen. Møllen består af to mindre tandhjul,
der er forsynet med lerkrukker. Krukkerne dykker ned i en
kanal eller brønd, fyldes med vand, og når de igen kommer
op, tømmes de automatisk ned i en rende. Det bele bienger
fast i en kraftig overligger, der hviler på to murstumper.

A øverste terrasse, B mellemste terrasse, C nederste terrasse,
D hovedpavillon, E hovedindgang.

Water-mill in the Indus valley. The mill consists of two small
cog-wheels, provided with earthen jars. The jars merge into a
canal or a well, fill with water and, when they come up again,
they empty automatically into a gutter. The whole arrange¬
ment hangs on a strong beam, resting on two bits of wall.
A top terrace, B middle terrace, C bottom terrace, D main
pavilion, E main entrance.

Den nederste terrasse minder meget om den øver¬
ste, dog er pavillonerne erstattet af portbygninger;
det menes, at offentligheden ved visse lejligheder
kunne opholde sig her. Havens historie er lang og in¬
teressant; jeg kan ikke på nuværende tidspunkt give
fyldestgørende oplysninger og vil derfor kun nævne,
at den er opført som lysthave for godt 300 år siden af
Shah Tehan, senere forfaldt den og har i tidens løb
tjent som lagerplads for perserne, teltplads for afgha¬
nerne, er restaureret og fremtræder nu med sine utal¬
lige mangler som en have af sjælden skønhed.

Der er tale om en symmetrisk plan, der næsten ser
skematisk ud i sin ensformighed, og måske virker den
i første øjeblik ikke særlig fremmedartet på en euro¬
pæer. Dog, enhver nøgtern fremstilling af haven vil
være misvisende, først når man står overfor den, ser
man den som den er - så fyldt med fantasi og raffine¬
ment, så rolig og behersket, alligevel levende, næsten
filosofisk gennemtænkt.

Udefra virker haven fæstningsagtig med sine høje
mure, og kun hjørnepavillonerne og indgangsporten
røber dens blidere karakter. Man går de få skridt
gennem porten og overraskes af den voldsomme ef¬
fekt - man kommer fra det støjende og forvirrede ga¬
deliv til et sted, der fuldstændig beherskes af- ro og
harmoni - og ser det lange bassin med de 100 fontæ¬
ner. Man fortsætter. Kanalens brede stier er af rød 1:5000
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sandsten - en mand er ved at foretage lidt reparation,
han hugger de små sten fint til og lægger dem på
plads i mønstret. Han har masser af tid, og arbejdet
bliver godt.

Man kommer til det kvadratiske bassin, her hvor
kanalen forgrener sig. Lette broer fører over de fire
kanaler, og man ser mod alle fire sider omtrent det
samme syn: Kanalen, der afsluttes af en pavillon. Te¬
maet er ikke fremmed. Le Notre's haver kan også
indeholde korsformede kanaler med pavilloner, der
afslutter sidekanalerne; men midterkanalen er ikke
her så dominerende, at den danner den kraftigste ak¬
se, der forsvinder milevidt ud i landskabet og efterla¬
der et indtryk af flugt og skævhed. Jeg har endnu
ikke noget sted set et point de vue, der kunne give ba¬
lance i billedet.

Her i Shalimarhaven er der i virkeligheden ikke no¬
get, der dominerer. Hovedpavillonen er ganske vist
mere værd end de andre, men ikke meget større. Der
er ingen tvivl om, at pavillonerne med deres rige og
graciøse arkitektur er uundværlige for haven, men
på den anden side er haven, og navnlig kanalerne, af
stor vigtighed for arkitekturen; de binder det spredte
palads sammen til en enhed, og blot vandet manglede,
ville det hele falde til jorden.

De forsænkede plæner er af en ejendommelig virk¬
ning. De ligger en halv meter under stierne og er om¬
givet af en hæk, hvis overkant flugter med sti-belæg¬
ningen. Stierne går som broer eller dæmninger hen¬
over plænerne, der undertiden overrisles, hvorved
haven får et helt andet præg. De store træer, der står
i rækker langs kanalens fire grene eller står spredt på
plænerne, giver skygge og ligesom fontænerne kø¬
lighed i varmen. Oprindelig var der en fast plantning
af udsøgte vellugtende prydbuske og træer, men selv
den nuværende mere løse beplantning kan anlægget
bære på grund af sin kraftige struktur.

En kaskade bringer vandet ned til næste terrasse
til det store bassin og videre til den nederste terrasse.
Her gælder det samme: uden pavillonerne ville bassi¬
net ikke have den virkning, det nu har. Det er, som
om haven også i nutiden opfylder sin opgave. I deres
farverige dragter går havens gæster på broen tværs
over bassinet, opholder sig på platformen eller ved
en af pavillonerne - og spejlvirkningen er blændende.
Haven er et sted, hvor man nyder at være, hvor man
slapper af og har det køligt og fredeligt. Hvor er det
velgørende at se en park - uden den travle gennem-
gangstrafik - som en del af hele bygningskomplek-.
set og ikke bare en flatterende ramme om arkitektens
værk.

Shalimarhaven er ikke sjælden i sin opbygning,
man ser det samme mønster i enhver paladshave over¬
alt her i Nordindien, selv i ganske små gårdhaver.
Kun sjældent er de velholdte; alt for ofte er de for¬
faldne og fremtræder igen som Indiens simpleste ha¬
veform: dyrkede marker og vandingskanaler.

Pavillonerne og øen midt i bassinet. (Mellemste terrasse).
Pavilion buildings and the island in the middle of the orna¬
mental lake. (Middle terrace).

Tværaksen, hvor man skimter den sydlige pavillon. Bemærk
den smukke belægning af rød sandsten. (Øverste terrasse).
Transverse axis where one catches a glimpse of the southern
pavilion. Note the paving of red sandstone. (Top terrace).

Kig fra hovedpavillonen mod indgangen. (Øverste terrasse).
A view from the main pavilion towards the entrance gate.
(Top terrace).
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Arkitekter: Kjeld og Elsebet Ussing, m. a. a. Havearkitekt: ]ørn Palle Schmidt

Den gode vinkelformede hustype har i de senere år
vundet udbredelse i enkelte nyere boligkvarterer med
lav bebyggelse og hist og her også i ældre villakvarte¬
rer.

Denne hustype er i mange henseender ideel, og gi¬
ver blandt andet glimrende muligheder for anlæg af
interessante haver, idet vinkelformen meget enkelt
kan virke med til dannelse af et kvadratisk haverum,
hvor huset angiver haverummets to sider og en heg¬
ning i form af mure el. lign. giver de øvrige to sider.

Det er næsten givet, at der under sådanne omstæn¬
digheder kan skabes intime, og i brugsmæssig hense¬
ende meget værdifulde haver, med gode kår for plan¬
terne, som skal give haverummet farve, frodighed og
varme, og for brugeren. Der er her i kraft af rummets
faste form rige muligheder for at sammensætte plan¬
teformer og farver til en rigt nuanceret symfoni, blot
det erkendes, at rummets flade behandles som et fast
og »bæredygtigt« grundlag for den varierende plante¬
vækst.

I denne have er det gamle jernbanesveller, der dæk¬
ker fladen, de er billige, solide og smukke imod det
grønne, og så rene og varme at man med blot et tæppe
eller en pude i hånden, kan sætte sig hvorsomhelst. I

gårdhaven er man kun få skridt fra huset, planterne
på nært hold, og man bruger haven meget, både fordi
det er let at finde læ og fordi det er lige så let at sætte
sig der med sin te- eller kaffekop, som det er at sætte
sig i stuen, og er vejret ikke til udendørs liv, har man
glæden af at se grene og blade vifte ganske tæt uden¬
for vinduerne.

Denne side: Plan 1:200, nord opad.
Næste side øverst: Netop passeret indgangslågen gribes man
straks af den intime og varme stemning som kendetegner det
sluttede haverum.

Næste side nederst: Igennem den brede skydedør fra stue til
gårdhave opleves hele haverummets flade med de lette buske,
træer og tætte pudeplantninger, som kiler sig op gennem de
gamle sveller.

This page: Plan scale: 1 in 200, north up.
Next page, top: Hardly having entered, one is affected by the
intimate and warm atmosphere, characterizing the closed
garden space.

Next page, bottom: Through the broad sliding door one ex¬
periences the "floor" of the entire garden space with its light
bushes, trees and dense cushion plants which protrude between
the old sleepers.
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Alléer Af Willy F. Hansen

I den første del af min barndom tilbragte jeg megen
tid i Marienlyst Have i Helsingør. Jeg boede i et hus
lige overfor haven; og denne have var virkelig et ud¬
mærket legested, der var god plads, en bro, en ud¬
sigtsplads, skråninger og meget andet, der talte til
børns fantasi. Den nederste del af haven bestod næ¬
sten kun af de gamle lindealléer, med træer der lig¬
nede lysestager med lys i. Det var os børn en stor
gåde, hvordan træerne var kommet til at se således ud.

Når jeg senere har set alléer af denne art, har jeg
altid beundret dem - det skal man jo - men samtidig
har de irriteret mig. Det forekom mig altid, der var
noget forkert ved dem!

Men hvad er en allé?

Jeg har fundet følgende definitioner:
»En allé er to rækker træer, plantet så tæt sammen,

at trækronerne vokser sammen, de enkelte træer mi¬
ster deres individualitet. Inde i alléen stammer man

træerne op, så man får en grenhal. Udefra virker al¬
léen som en løvmur.« (Vejplantninger. K. Preisler).

»Alléen af storvoksede træer er egentlig kun en
større form for hegnet, - en af de former, hvor man
bruger træet vægdannende.« (Buske og træer. C. Th.
Sørensen).

. »Alléen betegner en vej eller gang, der på begge si¬
der er regelmæssigt beplantet med en eller flere ræk¬
ker træer.« (Nordisk Havebrugsleksikon 4. udg.).

Disse definitioner er nogenlunde enslydende, men
de taler nærmest om vej alléer, og forklarer ikke noget
om barokalléerne. Men i 5. udgave af Nordisk Have¬
brugsleksikon er der en god artikel af G. Georgsen:
»Allé - betegner i vor tid to parallele trærækker med
ensartede træer, der indrammer en vej eller en gang«.
Senere følger: »Alléen er et haveelement, der skal
være bundet til husets eller bygningsanlæggets midt¬
akse eller på anden måde være led i en samlet kunst¬
nerisk komposition.« »Barokhaverne var opbygget
analogt med en by. Alléerne svarede til gaderne, par¬
terret til torvet og buskettet til huskarreerne.« Alléen
var udsynet gennem plantningen, ikke træerne.

Men når barokalléerne skulle danne udsigtslinier,
måtte de stadig klippes, og de blev da også holdt klip¬
pede, enten som stammehække eller måske i visse til¬
fælde som små formede træer. De haver, der skabtes
i baroktiden, skulle selvfølgelig virke som haver in¬
denfor en rimelig tid, der er ingen grund til at tro, at
datidens mennesker var mere tålmodige end nutidens.
Barokalléer var altså klippede stammehække; med ti¬
den blev de til en slags vejalléer eller til kandelaber¬
alléer. Trærækkerne skulle klippes årligt for at de
kunne danne stammehække. Det kostede penge, men
på et eller andet tidspunkt var der ingen penge, og så
fik træerne lov at stå i fred. De årlige beskæringer
havde dannet en rig forgrening, der gav mange unge

Træer i de sidebeskårne alléer vest for Sorgenfri. Det er tyde¬
ligt at se, at træerne for mange år siden har været beskåret sovi
stavimehække. (1). Så er beskæringen ophørt, »lysene« er
vokset frem. og er blevet meget høje, hvorfor de atter blev
skåret ned, men denne gan ved (2). Det havde nok været rig¬
tigst at forhindre den nye kandelaberdannelse ved udtynding,
eller skære dem ned til (1).
Trees cut at the sides in the alleys west of Sorgenfri. One can
clearly see that, many years ago, the trees were cut as stem-
hedges. (1). Cutting was stopped, the "candles" grew very
high and were consequently once again cut down, but this
time at (2). The right thing to do, would have been to prevent
the new candelabrum formation by thining out, or to cut them
down to (1).

skud, der alle søgte mod lyset, og de pressede derfor
hinanden i vejret. Nogle skud var svagere end andre,
de døde efter nogle års forløb, og træet var derfor
stadig, som årene gik, udsat for en naturlig udtynding,
så kun et begrænset antal skud voksede i vejret som
stammer, nogenlunde jævnbyrdige i størrelse.

Når der var gået en snes år eller så, Var de enkelte
træer i stammehækken blevet til det, vi kalder kande¬
laberlind, og trærækkerne dannede en vej- eller gang¬
allé. Det så i den første tid rigtig pænt ud, alléerne
inddelte haverne mere end stammehækkene, dannede
store løvrum. På varme dage var alléerne gode at
spadsere i, der var så tilpas skygge, at der var svalt
uden at være gysende koldt. Bladmosaikkens huller
dannede solbilleder i vejens grus - flimrende - afspej¬
lende vindens leg med løvet. Om vinteren aftegnede
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alléerne sorte silhouetter mod 'sne og frosthimmel,
strunke, men dog mere levende end de stive stamme-
hække. Det er forståeligt, at danske, der så disse for¬
voksede, men ikke gamle barokalléer, begejstredes
og misforstod alléernes ide.

Stadig skabte tiden forandring. Grenene stræbte
mod lyset, de rakte sig og bredte sig, så der blev kæl¬
dermørkt og koldt selv på varme dage, og fornemmel¬
sen af kulde forstærkedes yderligere ved, at selv en
svag brise blev til ubehagelig træk inde i alléen.

Grenene begyndte at blæse ned, sav og økse kom
frem, og træerne blev skåret ned i ca. en halv snes
meters højde, grene voksede atter op o. s. v.

I andre alléer søgte man at bevare udsigtslinierne
ved stadig beskæring på indersiden, men når træerne
blev en snes meter høje, måtte også det opgives. Så
lod man træerne vokse som de ville, eller også blev
træerne skåret ned til en mere bekvem højde.

Dette er i korthed kandelaberlindens historie, som
den kan læses i den skrift, tiden har skrevet i træernes
kroner. Det er klart og tydeligt, at kandelaberlinden
og vejalléen er opstået ved en fejltagelse. Kandelaber¬
linden er ikke skabt på den måde, som det nu sker i
Frederiksberg Allé.

Spørgsmålet er nu: Hvordan skal de forvoksede
barokalléer behandles, når de skal forynges, og hvor¬
dan skal de behandles efter foryngelsen? Og hvilken
planteafstand skal anvendes, når der plantes nye
(vej)alléer. Skal der stadig anvendes parklind? Kan
samme rumvirkning ikke opnås ved plantning af en¬
kelte trærækker?

Havegartnere er mærkelig konservative, de fore¬
trækker at udføre arbejdet, »som man plejer«. Man
bør være kætter og spørge: »Hvilken fremgangs¬
måde fører til det ønskede mål?« Når en hæk skal
skæres ned, fordi den er blevet for høj, ja, så trækkes
en snor og alle grene afskæres i samme højde. Det er
så forkert som noget kan være, billedet dokumente¬
rer det. Hækken danner de nydeligste kandelaber¬
skud og forbliver åben forneden. Nedskæringen skal
selvfølgelig ske i varierende højde, så der bliver en
jævn besætning af nye kviste.

Her skal kort refereres de beskæringer, som i de
sidste år er foretaget i nogle kendte alléer.
Kongens Have.
I vinteren 51-52 blev nogle af lindealléerne i Kon¬
gens Have skåret ned til en højde af ca. 10 m. Ved
den lejlighed blev grene og kviste, der sad under
denne højde så nogenlunde bevaret for at danne saft¬
trækkere, en fremgangsmåde der sikkert er rigtig.
Det »saftevand«, der er i et træ, har en vis tilbøjelig¬
hed til at løbe tilvejrs, og dét skal jo ikke altsammen
til tops. Træerne grønnedes pænt efter nedskæringen,
og alléerne er siden den tid regelmæssigt blevet be¬
skåret på indersiden, så de har stået som en mur. Al¬
léen, der før virkede trist og skummel, virker nu me-

En af alléerne i Kongens Have nedskåret i 1951-52, fotogra¬
feret efteråret 1959. Når disse alléer nu holdes klippede på
indersiden, må konsekvensen være at topskuddene med nogle
års mellemnim nedskæres, alléen skal ikke forvandles til en
grøn slugt.
One of the alleys in Kongens Have, cut down in 1951-52,
photographed in the autumn of 1959. As the alleys are kept
cut on the inner side, the consequence must be regularly to
cut down the top-end shoots at intervals of a few years; the
alley must not be transformed into a green ravine.

get tiltalende, lys og venlig om sommeren, monu¬
mental om vinteren. Ved en del af de flerstammede
træer, havde det nok været en fordel, om de svageste
af stammerne var blevet skåret lidt ned, eventuelt
helt fjernet, selvom det havde givet store sår. Det
skulle ikke undre mig, hvis man omgås med planer
om, at alléen også til stadighed skal skæres på yder¬
siden. Men hvordan med oversiden? Ja, konsekvensen
må blive, at topskuddene, om ikke hvert år, så dog
af og til nedskæres til det gamle nedskæringssted.
Træerne er her plantet med en afstand på ca. 8X8 m.

Jægersborg Allé.
Træerne i Jægersborg Allé blev på strækningen

mellem Femvejen og stationen nedskåret vinteren
1959-60. Ved en del af træerne bevaredes alle stam¬
merne, i andre tilfælde foretoges beskæringen såle¬
des, at man fik enstammede træer.
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Resultatet af nedskæringen ses på billedet, genvæk-
sten er relativ god, der er dannet en næsten cylindrisk
krone, det ser faktisk så tiltalende ud, at man ønsker,
at de kunne holde den form. Det kunne lade sig gøre
ved at skuddene bevaredes et par år, derpå udtynde¬
des over nogle år. I I. Ingwersens bog, »Byens
Træer« findes s. 66 nogle billeder, der viser de forsøg,
der i Jægersborg Allé har været foretaget med ned¬
skæring af disse allélind. Her har man fået tildannet
en cylindrisk krone; men der er dog noget, der tyder
på, at det ikke er nødvendigt at foretage så mange
tilbageskæringer på dødssnit.

Træerne står i Jægersborg Allé med en afstand på
6 m mellem rækkerne og 8 m i rækken. Meget tyder
på, at afstanden i rækkerne før har været det halve.

Frederiksberg Allé.
De gamle træer i Frederiksberg Allé blev ryddet i

1925, og nye forholdsvis pæne lind blev plantet i 4
rækker, to på hver side af gaden. Planteafstanden var
ca. 9 m mellem rækkerne og ca. 8 m i rækkerne. Træ¬
erne blev mærkeligt nok plantet i forbundt. Ryd¬
ningsarbejdet af de gamle træer og plantning af de
nye gav anledning til en del diskussion.

Træerne voksede godt til, men arbejdet var også
godt forberedt. Et fotografi fra 1944 viser, at træ¬
erne på dette tidspunkt blev beskåret ret kraftigt.
Alle ledegrene, også topskuddet, blev skåret tilbage
over en sidegren. Så skete der i 1950 noget sensatio¬
nelt, på den inderste trærække blev kronen næsten
helt fjernet, nu skulle denne trærække omdannes til
kandelabertræer. »Nu har vi en lejlighed til at se,
hvordan kandelaberlind bliver til«. Sådan stod der i

»Anlægsgartneren«. Ellers erindrer jeg ikke sagen
kommenteret. Nogle år senere blev rækkerne nærmest
gaden også nedskåret. Og nu 10 år efter kan man
vurdere resultatet så nogenlunde, der er dannet en
slags kandelaberlind, udtyndingen af skuddene er
sket så tidligt, at ikke alle skuddene er presset lodret
i vejret. Mon ikke træerne kommer til at ligne lind
med flerstammet krone? Den karakteristiske linde-
kronekontur anes allerede.

Men hvad er der opnået ud over at træerne er ble¬
vet sinket i deres vækst ved nedskæringen? Om en
halv snes år er træerne nok ligeså store som før ned¬
skæringen. Det er udmærket, at eksperimentet er ble¬
vet udført, det viser, at der er interesse for de proble¬
mer, der er forbundet med alléers pleje.
Behandlingen af de gamle alléer.

Og tager man så rundt og ser på alléerne i Statsha¬
verne og Herregårdene, finder man kun meget få al¬
léer, der virkelig er smukke, deres skønhed er over¬
drevet, de er berømmet så meget, at man var lige ved
at tro, at de var smukke. De vidner om forfald og om
stor usikkerhed fra havegartnernes side. Hvis disse
anlæg skal betragtes som barokhaver, må de skæres

Lind i Frederiksberg Allé fotograferet i 1944. Det ses, at alle
grenene er sat tilbage, skåret ved en forgrening.
Lime in Frederiksberg alley, photographed in 1944. One can
see that all branches are set back, cut at a ramification.

Samme træ nedskåret 1950, fotograferet i960. Der er dannet
en del lodrette skud, men da disse er rigeligt besat med side¬
grene, er træet ved at antage den kronkontur, der er typisk for
lind.

The same tree, cut down in 1950, photographed in i960. There
is a number of vertical shoots, but as they have plenty of
lateral branches, the tree is about to assume the crown contour

typical of the lime.
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ned, forynges, og derefter stadig beskæres på yder-
og inderside, og toppen må også af og til skæres ned.

Når man restaurerer gamle bygninger, fjernes
yngre tiders tilbygninger eller ændringer, og det
samme princip må da gælde i haver og parker. Det
koster penge at beskære disse alléer til stadighed, vil
man sige. Javel, men mekaniske hjælpemidler fore¬
ligger i form af hydrauliske stiger o. 1., og den ma-
skindrevne hækklipper med virkelig kraft, kommer,
når der er behov for den. Havegartnere må se at
komme bort for den traditionelle sparsommelighed,
som i virkeligheden er ilde anbragt fedtethed.

På steder, hvor dette program ikke kan udføres,
må træerne i alléerne forynges ved nedskæring sam¬
tidig med, at træafstanden øges ved fældning af hver-
andet træ. Ved alléer med 3-5 rækker træer kan hver-
anden række træer ryddes o. s. v. Målet må være at op¬
nå det, jeg her har kaldt (vej)alléer, hvor træerne
har en sådan afstand, at de kan danne smukke hvælv,
samtidig med at deres levetid forlænges.
Plantning af nye alléer.

Planter man en allé, og det gør man stadig, må
planteafstand og formning rette sig efter det, man
ønsker alléen skal blive til. Det lyder selvfølgeligt og
ligetil, men der er et og andet, der tyder på, at det
kun sjældent er planlagt ved plantningen. Så er det
vist sagt på en pæn måde.

Skal lindene danne en (vej) allé, danne et hvælv,
en grenhal, er det egentlig umuligt at finde den rig¬
tige planteafstand, så alléen stadig er smuk. På hvil¬
ket tidspunkt skal træerne vokse sammen? En (vej)
allé er i virkeligheden et bygningsværk, der stadig
vokser og bliver større og større, er derfor en uhyr¬
lighed. Tænk hvilke problemer det ville medføre, hvis
husene i vore byer voksede i alle tre dimensioner!

Det vil dog være helt godt, hvis lindene plantes
med 9-10 m mellem rækkerne. I rækkerne vil det være
passende at plante med den halve afstand, vel og
mærke med den tanke, at hverandet træ senere ryd¬
des rettidig. Man skal blot huske, at der skal stå et
ulige antal træer i rækkerne ved plantningen, men
plant aldrig i forbundt. Under opvæksten må træ¬
erne tiltrækkes med en nogenlunde gennemgående
stamme, så er det senere langt lettere at foretage de
uundgåelige opstamninger o. 1. Alléen må ligge frit,
så der kan dannes grenhvælv til begge sider og plant
ikke hække og andre plantninger for tæt til alléen.

Hvis alléen skal danne en klippet barokallé - en
stammehæk - kan afstanden mellem og i rækkerne
afpasses efter forholdene, men afstanden i rækkerne
bør ikke være altfor stor. I de første år efter plant¬
ningen, bør kronen formes således, at den er bred
i længderetningen. Det er vigtigt straks at fastlægge
stammehøjden, senere er det vanskeligt at øge den.
Mange forskårne (vej) alléer ville vinde ved at blive
formet som stammehække.

Linde i Jægersborg Allé nedskåret i 1959 fotograferet novem¬
ber i960.
Limes in Jægersborg alley, cut down in 1959, photographed in
i960.

Har man det ønske, at alléen skal danne kandela¬
bertræer, bør afstanden mellem rækkerne ikke være
altfor stor, antagelig 7-8 m, og afstanden i rækkerne
skal være det halve. Kronen formes de første år så
den bliver bred, man skal have god afstand mellem
»lyseholderne«, ellers smelter »lysene«, de går ud.
Når træerne har opnået en tilpas størrelse, skæres ho¬
vedgrenene tilbage på sådanne steder, at »lysene« får
en passende afstand. Så vil der komme en masse skud
frem, de udtyndes tidligst to år efter nedskæringen;-
udtyndingen følges op med nænsom hånd i de føl¬
gende år, derved er der mulighed for at få slanke,
men dog solide lige »lys«. Den senere pasning vil be¬
stå i at »lysene« af og til fornyes ved nedsæring.

Til allélind anvendes næsten altid parklind, Tilia
europæa. Småbladet lind, Tilia cordata, er lidt sva¬
gere i vækst, mere nøjsom med hensyn til jordbund,
mere modstandsdygtig overfor spind og iøvrigt vildt¬
voksende herhjemme. Hvorfor plantes den ikke oftere?

Men der findes også andre træer end lind, der kan
bruges til alléer, svagtvoksende arter, der ikke vil give
de mange problemer, når de bliver gamle.

Men hvorfor skal man plante en allé, når en en¬
kelt trærække har samme vægdannende evne?
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(Lidt mere om uddannelse, fortsat)

sætningen er uklar, og fordi en skoles prestige og
tradition bliver noget primært. Eller simpelthen fordi
man er bagefter, langt bagefter. Anlægslinien kunne
formentlig få sin største betydning som et teknisk¬
biologisk forskningsinstitut, som faget dog må savne
i højeste grad, det må også kunne blive en god skole,
men det vil vanskeligt kunne blive den rigtige for¬
skole for havearkitekter på det plan, der er brug for
i dag.

Jeg ville varmt ønske, at oprettelsen af anlægsli¬
nien vil føre til, at der bliver én normaluddannelse
for havearkitekter, en studieplan, som kunne friste
kunstneriske begavelser og føre dem frem til et højt
plan, men det vil sikkert ikke blive tilfældet. Også
fremtidig får vi mange kategorier, lad os rubricere
dem. Vi har dem allerede:

a. som uden egentlig skolegang uddannes på tegne¬
stuer og måske »går« lidt på Akademiet.

b. havebrugskandidater, som går direkte ud i have-
arkitektarbejdet, anlægslinien skulle vel kunne
frembringe de af Erik Mygind efterlyste teknikere.

c. havebrugskandidater, som søger en kunstnerisk
skoling på Akademiet, de vil stadig være velkomne.

d. havearkitekter, der er uddannet på Akademiet, pa¬
rallelt med andre specialister, som nu uddannes i
byplanlægning, industriel formgivning, møbel¬
kunst, restaurering, og mere kommer vel til.

Havearkitekter, som følger den vej, må tidligst
muligt efter studentereksamen begynde på skoling
i formgivning og hvad der ellers kan læres på ar¬
kitekternes forskole, men mellem denne og ho¬
vedskolen må der ligge et kursus i gartnerskab, og

' det burde K. V. L. tage sig af.

Vil »man«, så kan vi, ved et virkeligt samarbejde mel¬
lem K. V. L. og arkitektskolen bygge en uddannelse
op, som kunne blive bedre end noget andet sted. Men
lidt mere fornuft måtte udbedes. Georg Boye næv¬
ner i sin artikel 26 faggrupper, vel noget som 50
fag, for de ulykkelige studerende. Er det helt urime¬
ligt, om man spørger sig selv, hvad det dog er for
noget. Der er vel 5 eller 6 fag, som må læres, som
de studerende skal skoles i, vil jeg hellere udtrykke
det, det er muligt, at der er 15, som det er godt at
blive orienteret i.

I virkeligheden har havearkitekter fra arkitektsko¬
len af anlægsliniens mange fag kun brug for plante¬
kendskab og anlægsgartneri, men så grundigt og godt
doceret som på nogen måde muligt.

Ja, nok synes jeg, at sagen ikke kun burde tegne
sig bedre, men godt, det er da en trøst at tænke pa,
hvad der er sket af fremgang og udvikling i dette
århundrede, på trods af dårlige uddannelsesforhold.
Jeg vil stadig håbe det bedste.

Løg i parker
Havearkitekt Eywin Langkilde: Danske Blomsterløg¬
parker. Boghallen i960, 87 sider, pris 18,- kr.
Anmeldt af J. Arevad-Jacobsen.

Danmarks herregårdshaver er en kulturarv, der for¬
pligter. Desværre for ejerne påhviler det dem alene
at bære forpligtelsens økonomiske byrde. Vi andre
nyder som besøgende det privilegium at kunne fær¬
des i disse haver - eller dele af dem - frit og som oftest
uden afgift. Dette er i sig selv ret enestående, når man
betænker, at det trods alt koster ikke så helt lidt at
holde en sådan park i blot nogenlunde stand.

Det er derfor forståeligt, når der, som tilfældet er
for i hvert fald 3 herregårdshavers vedkommende,
indgås alliance med det frie erhverv, der må være in¬
teresseret i at præsentere sine varer for et helst stort
publikum i en så attraktiv ramme, som en herregårds-
have alene kan byde.

Blomsterløgparker er et forholdsvis nyt begreb
herhjemme, skabt efter hollandsk forbillede. Den før¬
ste åbnedes i 1957 på Gaunø. Året efter åbnedes Lan-
gesø på Fyn, og i april i960 åbnede Hendes Majestæt
Dronningen den tredie blomsterløgpark på Vallø.

Om disse parker fortæller havearkitekt Langkilde
i Boghallens julebog i960 »Danske Blomsterløgpar¬
ker«, udsendt i 400-året for tulipanens entré i Europa.

Bogens disposition er klar. Forfatteren omtaler
først løgparkernes betydning. I forhold til de histori¬
ske parker er de kun døgnfluer - men dog en have¬
kunstnerisk rørelse. Deres store betydning skal ses
deri, at der gives blomsterglade mennesker lejlighed
til at erfare, hvilke tulipaner, narcisser, hyacinther
o. 1. der findes i tiden, samt hvorledes de kan anven¬
des.

De enkelte parker gøres derefter til genstand for
omtale. Læseren får en mundsmag af stedets historie,
hvorefter der berettes om disposition og særpræg.
For Valløs vedkommende antydes beskedent, at bo¬
gens forfatter som havearkitekt har forestået løgpar¬
kens indretning.

Sluttelig trækkes linierne op for løgparkernes be¬
tydning i fremtiden og for Danmarks blomsterløgeks¬
port. Trekløveret Gaunø, Langesø og Vallø må ind¬
arbejdes i udlandets bevidsthed som en værdig kon¬
kurrent til Hollands Keukenhof. De danske løgavlere
må frembringe bedre og finere produkter, så vi kan
blive konkurrencedygtige på verdensmarkedet. Pro¬
duktion og eksport! Tidens løsen - og øjensynligt
den dybere baggrund for den nydelige lille bog på
87 sider,forsynet med udmærkede illustrationer i form
af farvefotos, sort-hvide gengivelser og haveplaner.

Bogen er for novicer en udmærket indføring i em¬
net. Læs den, inden De lægger turen til Gaunø, Lan¬
gesø eller Vallø. Men skynd Dem! Forlaget oplyser,
at bogen er trykt i meget begrænset oplag.
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være en værdifuld gevinst for et landskab, skønt den
i karakter kan være lige så ødelæggende med hensyn
til natur og landskabspræg som et bygningselement.

En bebyggelse af et værdifuldt landskab vil under
alle forhold være ødelæggende uanset bebyggelsens
karakter, men anser man byggeriet for en nødvendig¬
hed, må opgaven bestå i udvælgelsen af den rigtige
byggemåde. Parcelhuse vil, når haver og hegn er groet
til, virke netop så tilslørende for terrænformen, at man
kun bestemte steder på området vil kunne fornemme
det oprindelige. Det samme gælder til en vis grad la¬
vere etagehusbyggeri. Her kan terrænet dog i stor
udstrækning drages ind i planlægningen og give ople¬
velser af stor værdi, men landskabets form er og bliver
helt eller delvis udraderet uanset store friarealer.

Den eneste mulige løsning for delvis bevarelse af et
landskab må derfor blive den koncentrerede bebyg¬
gelsesform, der giver den største landvinding, og her
kan der igen kun være tale om to byggemåder, høj
bebyggelse eller en koncentreret form for lav bebyg¬
gelse som atrium- eller gårdhuse.

Højhuse med de mange boligenheder på et lille om¬
råde giver fine muligheder for en sådan landskabsbe-
varelse. Det vil med den rigtige placering i terrænet
kunne tilpasses stedet og ved en rigtig udformning
undgå den ødelæggende virkning, andre bebyggelses¬
former giver. I et fladt og kedeligt terræn vil det ved
det klassiske virkemiddel, det lodrette kontra det
vandrette, kunne tilføre landskabet noget værdifuldt.

A4en højhuset vil aldrig kunne blive et middel til
bevarelse af naturværdier. Bestræbelserne kan kun gå
i retning af en bevarelse af landskabet og her først og
fremmest terrænforholdene. Måske 30'ernes romanti¬
ske opfattelse af højhusets mission som naturbevarer
var den væsentligste årsag til visse skuffelser. Det er
således sikkert forkert, når man i øjeblikket forestiller
sig, at et påtænkt højhusbyggeri ved Skovbrynet i
Bagsværd vil virke naturbevarende. Med denne kon¬
centration af mennesker vil det være umuligt at fore¬
stille sig et stykke natur bevaret. Der kan højst blive
tale om at give beboerne en fin udsigt og store grønne
områder at bevæge sig på. Jeg vil også stille mig tviv¬
lende overfor, om et sådant hus har nogen berettigelse
med hensyn til landskabets bevarelse. Det rejser sig
som en mur, der deler landskabet mod skoven, lige¬
som det med sin kolossale længde i høj grad vil knuge
landskabet fremfor at bevare det.

I øjeblikket verserer i tidens diskussion om by og
landskab udtryk som »naturpark« og »bylandskab«.
Gennem ovenstående har jeg forsøgt at give udtryk
for, at begrebet »naturpark« i denne forbindelse ikke
eksisterer. Et udtryk sonl »bylandskab«, tror jeg, vil
give menigmand fornemmelsen af noget helt nyt in¬
den for by- og egnsplanlægningen. Burde man ikke
komme frem til en klarere benævnelse for de lands¬
dele, der gennem udbygning af eksisterende byer og
anlæg af nye ændrer det oprindelige milieu.
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SUMMARY

The father of the neo-baroque in Swedish garden art, Rudolf
Abelin, died. Sven A. Hermelin writes in his necrology: "It is
first and foremost due to Rudolf Abelin that the Swedes
learned to appreciate and to preserve the palace- and manor-
gardens which fortunately avoided modernization in the 19th
century. He breathed new life into them and continued to
work in the old spirit. However, his sensitive mind and his
unerring eye for the differences in the terrain never let him
stagnate in conventional forms and patterns.

Mr. Gunnar Moos and his colleagues continue their journey
from dry and barren Persia to the tropical vegetation and fauna
of the Indus valley. The broad canals of the watering system
penetrate the valley; the cruciform canals with trodden paths
along them, the quadratic, irrigated fields, which again are
cut by the crosses of mounds or paths is a motive which one
can see in the Shalimar garden in Lahore and which is typical
of the Indian garden. In broad outline, the Shalimar garden
consists of three terraces. It was carried out as a park more
than 300 years ago; later on it decayed, but it was restored
again and it now appears as a garden of remarkable beauty.

The angular type of house gives excellent possibilities for
the design of interesting and valuable gardens with favourable
conditions for the plants which shall render colour, exuberance
and warmth to the garden space. By virtue of the strict form
of the space - where the house indicates two sides of the
garden - there arc many ways of composing forms and colours
of plants to a richly varied symphony, if only it is realized
that the floor of the space is to be treated as the fixed basis for
the varying growth of plants. In the court-garden, designed
by Jørn Palle Schmidt for a Danish architect and his family,
the floor is covered by old railway sleepers, a solid and cheap
material, pretty against the green in the garden space.

The starting point of the article by Willy F. Hansen derives
from the cutting carried out in some of the oldest alley
plantings of Copenhagen of late years. After having examined
various definitions of the concept of "alley", he stops at Georg
Georgsen's definition in the Scandinavian Horticultural En-
cyclopædia saying: "In our time, an alley signifies two parallel
rows of uniform trees which frame a road or a walk. The alley
is a garden element which shall be tied to the central axis of
the building or otherwise be a part of a total artistic com¬
position." Baroque gardens were constructed analogously
with a town, the alleys corresponded with the streets. The
alleys were the view through the planting, and not the trees.
But, if the baroque alleys were to make lines commanding a
view, they had to be constantly cut, either ås hedges of stems,
or as small trimmed trees. If the yearly cutting was neglected,
the alleys changed in the course of a few years to what we
call "candelabrum lime", and the rows of trees made a road-
or walk-alley. There follows detailed information of how one
treats overgrown baroque alleys, when they are to be rejuven¬
ated and how they shall be treated after rejuvenation; besides,
the planting distance which is to be applied when planting new
alleys and the kind of trees which one should plant.

"Danish Bulb Parks" by Eywin Langkilde is reviewed by
Arevad-Jacobsen. The outline of the book is clear; one hears
about the three Danish bulb parks: Gaunø, Langesø and Vallø,
made after Dutch model. Their significance is to let flower
loving people know which sorts are available and how to use
them.
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Set fra vejtræets synsvinkel
Lærer Sigurd Axelsen har ladet sig inspirere af diskus¬
sionen for og imod vejtræerne til at lade en realklasse
på Tølløse Centralskole skrive dansk stil om emnet:
»Hvad kan der siges for og imod vejtræer?« Blandt
besvarelserne var en stil, som så problemet fra en ret
usædvanlig synsvinkel, vejtræets. Den var skrevet af
Kirsten Holm Nielsen og gengives her efter dagbla¬
det Information.

Jeg kikker lidt på blyanten og tænker: »Er du mon
lavet af et vejtræ?« Næh, det bruger man vist ikke
vejtræer til, altså er det ikke din skyld, at nogle vil
have vejtræerne væk.

Hvorfor skal de så væk? De er farlige for trafikken,
siger nogle; de er mordere, siger andre; ja, det er hår¬
de ting, I beskyldes for, I gamle, pæne træer, og jeg
forstår, I ryster på jere kronede hoveder og sukker,
så det knager helt ned i rødderne.

»Jamen har de mennesker da slet ikke noget godt
at sige om os,« tænker I, »vi har dog stået her i så
mange år, og vi ved da, at vi har gjort, hvad vi kunne
for at glæde de vejfarende; har vi ikke givet skygge
til mange drenge og piger, eller trætte vandrings¬
mænd, som har trængt til et lille hvil, når de har været
på tur i varme sommerdage - har vi ikke viftet med
vore blade for at bringe kølighed til deres hede pan¬
de, eller ydet de samme børn og (voksne) gamle læ
i en rask regnbyge?

Vi suger da også til os, alt hvad vi kan af regnvand,
så vejen igen kan blive tør; vi ved godt, at det er en
af grundene til, at vi engang blev plantet netop her;
vi er da også med til at præge landskabets karakter,
så det ikke mister sin charme og bliver trist og ør¬
kenagtigt.

Om vinteren, når alt er hvidt og dækket af sne, er
vi med til at vise vej, så menneskene ikke så let kører
i grøften eller farer vild, når de en mørk aften skal
hjem efter en tur ud i vinterlandet.

Vi sladrer aldrig om, hvad vi ser eller hører, når
nogen kryber i læ af os af en eller anden grund, og
hvad har vi ikke oplevet gennem alle årene. Vi har
set, hvordan menneskene får mere og mere travlt,
hvordan de kommer kørende i en fart så stærk, at det
må gibbe i et gammelt træ, og vi tænker, så det kna¬
ger:

»Pas dog på, menneske, vejen er måske glat; den
maskine, du farer afsted i, vil gerne tage magten fra
dig; måske er den vred, fordi den føler, du presser
den for hårdt; vi ser godt, du gør nogle bevægelser
med både arme og ben, men hjælper det? Åh nej,
pas dog på, at det ikke går galt. Det er da også en
forfærdelig larm - av, hvor gjorde det ondt, du kørte
lige ind i et af os.«

(fortsattes blå side 3)
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Noter:

Særtryk.
Redaktionen har fra Sverige fået tilsendt nogle eksem¬
plarer af det særtryk, der indeholder Sven-Ingvar An¬
derssons foredrag om Pastisch eller antikvarisk restaure¬
ring. Heftet kan bestilles hos Karen ^ermin, Mosevan¬
gen 24, Birkerød.

YB 60.

Som vi meddelte i Havekunst nr. 1 1961 er YB 60 en
sammenslutning af yngre byplanlæggere. De arrangerer
bl. a. møder på Kunstakademiet, hvor interesserede ha¬
vearkitekter er velkomne.

Arkitekt Jesper Harvest, Nørrebrogade 7, Luna 3585
kan give nærmere oplysninger om emner samt tidspunk¬
tet for mødernes afholdelse.

Lektoratet i anlægsgartneri.
Fra havebrugsafdelingen på Den kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole har redaktionen fået meddelelse om op¬
rettelse af et lektorat i anlægsgartneri.
Annoncens ordlyd offentliggøres i Statstidende.
Ansøgningsfristens udløb kan på nuværende tidspunkt
ikke oplyses, men vil blive offentliggjort i annoncen.



Københavns Amts S

HAVEN
Af Sven Hansen

I vinteren 1950-1951 blev der udskrevet en nordisk
konkurrence om et hospital ved ringvejen i Glostrup.

Dommerkomitteen udpegede det finske ægtepar
Ragna & Martha Yppyå samt Veikko Malmio som
vindere med et forslag, hvis bærende idé var korte
trafiklinier til de enkelte afdelinger grupperede om
to trafikcentre.

Straks efter konkurrencens afgørelse blev projek¬
teringsarbejdet igangsat og omkring 1. marts 1953
var dette arbejde så langt fremskredet at de første
licitationer - udgravning, støbning og terrænform¬
ning - kunne finde sted. Samme år, den 27. marts
blev det første spadestik taget og godt fire år efter -
den i. september 1958 kunne første del af dette mæg¬
tige hospital indvies i overværelse af kongeparret.

De ca. 100.000 m3 udgravningsjord fra kælder, tu¬

neller, nødværker, veje o. 1. blev anvendt til formning
af det komplet flade areal, således at dette hævedes ca.
1 m over det omkringliggende terræn, samtidig fik
det en svag konkavitet med stigning mod bygnin¬
gerne, således at disse blev placerede på arealets høje¬
ste punkt.

Til at holde disse store jordmængder på plads blev
der i havearealets ydergrænse bygget et ca. 3 km
langt og ca. 1 m højt ensidigt stendige.

Følgende hovedsynspunkter har været afgørende
for den endelige formgivning og beplantning af
hospitalsområdet.

Arealet er et åbent område, d. v. s. uden egentlig
afspærring mod omverdenen udover det nævnte ca.
1 m'høje, ensidige stendige tilplantet med ildtorn, ro¬
ser m. m. En plantning - effektiv nok som afgræns-
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Skitse, der viser hospitalets placering i amtet.

Sketch, showing the position of the hospital in the county.

Skitse, der viser hospitalets placering i forhold til omgivelserne.
Position of the hospital in relation to the environs.

Detalje af parkeringsplads. Vinkelret på køreretningen er lagt chaussésten i rakker. Parkeringsbåsene er afmærkede med brosten
og mellem stammehække af plataner er der blevet plads til fodgængerareal.
Detail of parking place. Paving-stones are laid in rows at right angles to the direction of driving. The parking places are markedwith paving-stones; between the stem-hedges of plane trees, there is space for pedestrians.

2.6
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Oversigtsplan over Københavns Amts Sygehus i Glostrup. Survey plan of the County Hospital of Copenhagen in Glo-
Nord opad. Mål cirka i:$ooo. strup. North up. Scale abt. i in $.000.

1: Hovedbygning, 2: Sengefløje, 3: Mellembygning,
4: Behandlingsfløje, y Branddam, 6: Børnehospital,
7: Ambulanceindkørsel, 8: Cykelparkering, 9: Parke¬
ring for motorkøretøjer, 10: Indgang for besøgende
fra ringvejen, 11: Indkørsel, 12: Elevboliger med sko¬
lelokaler, 13: Blomsterhave, 14: Svømmebassin, ty
Gårdsplads og brandvej, 16: Vaskeri, køkken og spi¬
selokale for funktionærer, 17: Gårdsplads, 18: Kedel-
og maskincentral, 19: Kapel, 20: Personalehave, 21:
Legehave for børn, 22: Staudehave, 23: Vandbassin,
24: Japansk have, 2y Staudehave med skulptur af
Gerhard Henning, 26: Skovplantning og 27: Sidde¬
plads med skulptur af Gerhard Henning.

1: Main building, 2: Wards, 3: Middle building, 4:
Treatment, y Fire-pond, 6: Children's hospital, 7:
Drive for ambulances, 8: Parking for bicycles, 9:
Parking for motor-vehicles, 10: Entrance for visitors
from the by-pass, 11: Drive, 12: Living quarters and
class-rooms for probationers, 13: Flower- garden, 14:
Swimming-pool, ly Courtyard and fire-road, 16:
Laundry, kitchen and dining-room for the staff, 17:
Courtyard, 18: Heating plant, 19: Morgue, 20: Garden
for the staff, 21: Children's play-garden, 22: Perennial-
garden, 23: Pool, 24: Japanese garden, 2y Perennial-
garden with sculpture, 26: Forest planting and 27:
Sitting place with sculpture.
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Kig fra syd-sydøst mod hospitalet og elevbygningen fra en solplads i forstplantnin¬
gen, der allerede nu efter fire-fem vækstsæsoner har ret udpræget skovkarakter.

ning og med alle muligheder for et rigt fugleliv til
glæde for såvel patienter som pårørende og funk¬
tionærer.

Hovedindgangen for besøgende burde markeres
tydeligere end husets udformning giver udtryk for -
en række plataner langs ringvejen føres derfor tragt¬
formet ind mod denne hovedindgang.

Til denne specielt formede kæmpebygning med
de mange vinkler ville det være vanskeligt og uhen¬
sigtsmæssigt at knytte et' aksialt anlæg, ligesom det
plantemæssigt ville være umuligt at konkurrere eller
harmonere med denne store bygning. Ud fra disse
betragtninger har jeg valgt en stor favnende eller om¬
sluttende bevægelse med følgende leddeling udefra og
ind mod bygningerne - skov - grønning - blomster.
Størstedelen af den ca. 20 tdr. store have, men spe¬
cielt blomsterhaverne bør kunne tåle at ses i alle vink¬
ler mellem terræn og den ca. 35 m høje tagterrasse.

Bag den samlende ramme om det begrænsede om¬
råde må der være plads for en række funktioner af
vidt forskellig karakter, men trods de mange krav
må udgifterne holdes inden for rimelighedens græn¬
ser. Ud fra ovennævnte grundsynspunkter er som
samlende ramme i arealets ydergrænse etableret en
skovplantning med eg - Quercus robur - som hoved¬
art, men iøvrigt isprængt hvad der må betegnes som
naturlig underplantning i en dansk egeskov. Denne
plantning fungerer dels støj absorberende mod den
stærkt trafikerede ringvej og dels formidler den over¬
gangen mellem villabebyggelse og det store hospi-
talskompleks. Det må endvidere betragtes som naur-
ligt at udforme de største arealer med den billigste
plantningsform - skoven.

Beplantningen er her udført som delvis fprstplant-
ning, dette vil i nærværende tilfælde sige omskolede

forstplanter med én plante pr. m2, med nødvendig
udtynding efterhånden som dette skønnes ønskeligt, i
overensstemmelse med det foretagne plantningssy-
stem.

Første plantning fandt sted i efteråret 1954, og i
vinteren 1957-58 blev den første udtynding foretaget
i den den gang ca. 4 m høje beplantning, der allerede
da havde skovkarakter med stier og læpladser, med
solbademuligheder for patienter eller skyggefulde
siddepladser, hvor man på varme dage kan sidde og
meditere og glæde sig over fuglelivet.

Beplantningsformen er billig og effektiv med alle
forst- og havemæssige muligheder, men den kræver
forståelse for pasning med udtynding og sans for
planternes særlige karakter.

I de næststørste arealer findes det næstbilligste
plantemateriale, den store omsluttende grønning. I
den sydøstlige del af dette store græsareal findes Ger¬
hard Hennings skulptur - Danåe -anbragt således, at
den kan ses fra næsten hele hospitalet. Den er anbragt
uden for de egentlige færdselsarealer og er således med
til at aktivisere denne del af haven.

Ind mod sengefløjene og i kontakt med disse findes
de mindste og dyreste havearealer - blomsterhaverne,
brandsikringsarealerne og legepladserne.

I staudehaven udfor sengefløjene mod vest vil der
blive anlagt en terrasseformet bastion med et sekskan¬
tet spejlbassin, og ved dette bassin vil blive plads for
Gerhard Hennings nyeste arbejde - en ca. 2 m høj
skulptur - badepigen.

Såvel staudehave som legepladser tænkes i deres en¬
delige form omgivet af meget brede og ca. 2,5 m
høje bøgehække.

Som afslutning på jordformen omkring hospitalet er
»japanhaven« bygget vifteformet op i terrasser, sti—
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Hospital and probationers' building, taken from a spot in the forestal planting which, after
only four or five seasons of growth, already has the rather distinct character of a forest.

gende op mod det 45 X 6 m store spejlbassin i for¬
længelse af den vestlige fløj. Bassinet, der er pudset
med et granitlag, er placeret på et chaussébelagt pla¬
teau, indrammet af skovfyr med underplantning af
Rhododendron molle, og bassinets bund er belagt med
runde sten, der navnlig fra tagterrassen og belæg¬
ningsstuerne har en fin virkning.

På de vifteformede terrasser findes forskellige sten-
og plantearrangementer, som tænkes udbyggede ef¬
terhånden som læforholdene bringes i en sådan form,
at man kan forsvare anbringelse af mere forfinet plan¬
temateriale.

I forbindelse med elevboligen findes nord for den¬
ne en aflukket have med plæner, svømmebassiner og
solpladser.

Alle gangstier, pladser og brandveje i haveområder¬
ne er befæstede med chaussé - eller brosten i græs.
Det samme materiale er anvendt på parkeringsplads,
kapelplads og gårdsplads ved elevboligen, kun for¬
tove og adgangsvej for besøgende er flisebelagte - se
senere. Syd for hospitalet kulminerer de 4,5 m brede
brandveje, der som ramper langs de to midterste sen¬
gefløje fører fra kote ca. 20 til kote ca. 16, i en stor
skålformet plads indrammet af et ca. 1,8 m højt ensi¬
digt stendige tilplantet med ildtorn. Denne plads er et
af brandvæsenets hovedangrebspunkter under brand,
men er iøvrigt tænkt som en nogenlunde beskyttet
nedkørsel til nødhospitalet under katastrofeforhold
og i det daglige personaleindgang.

Fortove og adgangsvej for besøgende er belagte
med trekantede fliser i mønster bygget op af to stør¬
relser, nemlig g og h = 80 cm, og g og h = 39 cm.
Fliserne har fået et dæklag af granitpuds og er meget
smukke.

På fortovene, er fliserne 6 cm tykke og udlagt på

sandlag. Disse fliser er kun beregnede for gående tra¬
fik, men rationaliseringsbestemmelser har medført, at
man f. eks. foretager snekastning med maskiner i stør¬
relse og vægt som ingen havde drømt om på disse
gangarealer. Dette har medført, at en del fliser er
knækkede, hvor underlaget ikke har været helt fast,
f. eks. ved kloakunderføringer o. 1. På adgangsvejen,
hvor der er anvendt 10 cm tykke fliser beregnede for
kørsel med brandbiler, kan selv de tungeste vogne
passere uden at gøre skade.

Den ca. 7000 m2 store parkeringsplads med plads
til ca. 180 biler og måske halvt så mange motorcykler,
er indrammet af en beplantning som de øvrige have¬
arealer, og indgår med sin øvrige beplantning som en
integrerende del heraf. Netop på denne plads, dæk¬
kende den svageste del af hospitalsbygningen, ville det
være uheldigt om ikke en kraftig plantning kunne
vokse op.

Pladsen er belagt med chaussésten i rækker, vinkel¬
ret på køreretningen - også i de med almindelige bro¬
sten afgrænsede parkeringsbåse i 450 vinkler på køre-
retningen.

Hvor parkeringsbåsenes hjørner er nærmest hinan¬
den er der en afstand på godt en meter. De derved
fremkomne områder er tænkt som fodgængerarealer,
således at mindre godt gående besøgende nogenlunde
beskyttede kan begive sig ud over de ret store trafik¬
områder. I disse fodgængerarealer er der som vist på
plan og billeder anbragt højstammede plataner dels
som beskyttelse for fodgængere, dels som skyggegi-
vende for de parkerede vogne, men sidst og ikke
mindst for at danne en grøn og attraktiv flage set fra
den 10 etager høje elevbolig umiddelbart nord for
parkeringspladsen.

De på selve parkeringspladsen anbragte plataner
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Det store bassin i japanhaven. Bassinet er placeret på et højt¬
liggende chaussébelagt plateau, der indrammes af skovfyr
med underplantning af Rhododendron molle. Bassinets bund
er belagt med runde sten, der især fra tagterrassen og belæg-
ningsstuerne giver en fin virkning.
The big pool in the Japanese garden. The pool is placed on a
high plateau, paved with paving-stones framed by Scotsh pine
with an undergrowth of Rhododendron molle. The bottom of
the pool is covered with round stones which has a fine ef¬
fect, especially, when seen from the roof-terrace or from the
wards.

Detalje fra ovennævnte bassin. Bassinet er støbt i beton med
terracolpuds - 45 m langt og 6 m bredt. Det fyldes gennem
den runde sten i ovenstående billedes nederste højre hjørne.
Stien gennem staudehaven fortsætter tværs over bassinet, hvor
den er formet som trædesten af tilhugget granit.
Detail of the above mentioned pool. The pool is concreted
with terracol plaster. It is 4$ m long and 6 m broad. It is filled
with water through the round stone, shown in the bottom
right hand corner of the above picture. The path through
the perennial-garden continues across the pool in the form of
stepping stones of hewed granite.
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Hospitalets byggeudvalg er meget kunstinteresseret. Som det
fremgår af artiklen, er der allerede nu indkøbt to figurer af
Gerhard Henning. Her en figur af Kaj Nielsen på pladsen
umiddelbart ved udgang fra ventehal til have. Hele havear¬
rangementet giver rig mulighed for opstilling af skulpturer.
The building committee of the hospital is much interested in
art. As it appears from the article, two sculptures by Gerhard
Henning were purchased already. This is a statue by Kaj
Nielsen situated at the exit from the waiting-hall to the gar¬
den. The entire garden arrangement gives ample possibities
of erecting sculptures.



Detalje fra japanhaven. Stenarrangementerne er udført af gra¬
nitrendesten fra det gamle København. Nu fungerer disse sten
som indramning af plantegrupper, trædesten mellem plan¬
terne og efter regn eller havevanding som fuglebade.
Detail of the Japanes garden. The stone arrangements are car¬
ried out of granite gutters from old Copenhagen. Now the
stones act as a frame for groups of plants, as stepping stones
between the plants and, after rain or watering, as bathing
places for birds.

Ved elevskolen - tilknyttet denne - findes en intim have, hvor
der foruden solpladser og andre opholdsarealer findes bade¬
bassiner - et med vanddybde fra 90-120 cm for ikke svøm¬
mere og et med vanddybde fra 120-150 cm for svømmere.
Vandet kan lunes lidt op, så badning kan begynde ret tidligt.
In connection with the school for probationers, there is an
intimate garden with sunny spots, recreation areas and two
swimming pools: one for non-swimmers which is 90 to 120 cm
deep and the other for swimmers being 120 to 150 cm deep.
The water can be heated, so that bathing can commence
rather early in the year.

Brandforsikringsarealerne er udbyggede som 4,4 m brede,
chaussé- og brostensbelagte veje i grås. Her er vej fra be-
søgsindgang til nødhospital og personaleindgang langs vejen
over den forsænkede, skålformede plads syd for hospitalet.
Stendiger beplantet med ildtorn.
The fire-precaution areas are made as 4.$ m broad roads in
grass paved with small and big paving-stones. Here is the road
from the entrance for visitors to the emergency hospital and
the entrance for the staff along the road across the sunk, shell-
shaped square south of the hospital. The stone-walls are plant¬
ed with Pyracantha.



tænkes i deres endelige form som stammehække,
d. v. s. store klippede flager, spændende over hele
parkeringsområdet.

I forbindelse med parkeringspladsen findes en cy¬
kelparkering - ligeleds under plataner - men i mod¬
sætning til de klippede træer på selve parkeringsplad¬
sen, tænkes træerne her som fritvoksende og meget
store for ligesom at bringe husets voldsomme be¬
vægelse i ro, borteliminere de mange retninger og
få det bragt i kontakt med omgivelserne.

Chausséstenene er sat i lergrus og muld, græs er
sået for at hele pladsen i de første år skulle virke
grøn, men det er håbet, at når træerne vokser til og
græsset forsvinder, da skal dette erstattes af mos i fu¬
gerne - derfor lergrus.

Der var ved planlægningen regnet med en bil for
hver 5. patient, dette grundlag var for optimistisk, al¬
lerede nu er parkeringspladsen alt for lille.

Jordarbejdet er udført af Monberg & Thorsen,
Larsen & Nielsen og Hoffmann & Sønner samt Poul
Rasmussen. Sidstnævnte har endvidere gennem fire
offentlige licitationer fået overdraget alt indtil dato
udført anlægsgartnerarbejde.

Tilbage er ordningen af arealerne omkring det end¬
nu ikke opførte børnehospital, indretning af bassin i
staudehaven, samt udfyldning med finere beplant¬
ning efterhånden som læforholdene forbedres. Inter¬
essant har opgaven været og interessant skal det blive
at se, hvordan dette store arrangement udvikler sig
fremover.

Adgangsvej for besøgende fra Ringvejen. De trekantede fli¬
ser - i to størrelser - er lagt i mønster og har fået et dæklag
af granitpuds, der giver en meget smuk overflade.
Drive for visitors from the by-pass. The triangular flags in
two sizes make a pattern; the coating of granite plaster gives
a very nice texture.
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Snit, visende havens afgrænsning mod den stærkt trafikerede
ringvej.

Section, showing the demarcation of the garden towards the
busy by-pass.



Hår råder fullståndig harmoni mellan byggnadens och trådgår¬
dens arkitektur, och man anar inte, att trådgårdsbarockken
utforts under 1930-talet och på platsen for den ursprungliga
borggården. Strømsholms slott.
Complete harmony between 17th century castle and a formal
garden laid abt. 1930 on the site of the old courtyard. Strdms-
holm, province of Våstmanland.

Pastisch och antikvarisk restaurering
Professor Nils G. Wollin,
Vordade Mastare!

Efter Ert bistra angrep* på de synpunkter betråffan-
de vården av aldre trådgårdar som jag framforde vid
Foreningens for Dendrologi och Parkvård årsmote
1957 har jag'granskat innehållet i denna ungdoms¬
synd. Jag håller med om att mycket kunde varit an-
norlunda och båttre; klarare formulerat och kunni-
gare behandlat. Och vad sjoparterren på Drottning-
holm betråffar vidgår jag oforbehållsamt mitt miss¬
tag, som for Er, som konsthistdrisk forskare måste
framstå som synnerligen graverande.

Når det dåremot galler sjålva sakfrågan, om man i
gamla milj oer kan gora andra ingrepp ån de som di-
rekt stoder sig på arkivmaterial om anlåggningens ur¬
sprungliga utseende, så har jag inte åndrat uppfatt-
ning under de fyra år som foredraget varit under
tryckning. Jag rnenar fortfarande att man vid sidan
av den restaureringsmetod som jag har forsokt kalla
den antikvariska och som Ni menar vara den enda
forsvarliga, måste råkna med en pastischrestaurering
och en restaurering som år obunden av historiska
hånsyn, som jag kallar nyskapande.

(Om det år Er forhatligt att tånja begreppet restau¬
rering till att omfatta de båda senare metoderna, så
reserverar jag det gårna for den forstå metoden och
kallar den andra pastisch och den tredje for nyanlågg-
ning.)

Jag anser det alldeles sjålvklart att en restaurering
i forstå hand skall folja det arkivmaterial som finns.
Men så snart man kommer utanfor de verkligt stora
anlåggningarna år detta, som Ni val kånner till, i all-
månhet så knappt, att det bara ger en allmån ledning
for restaureringsarbetet. Om man likvål vill ge en
fyllig bild av den yttra miljon kring det. byggnads-
verk, som ju praktiskt taget alitid år anlåggningens
dominerande element och anledningen till att restau¬
reringen alls foretages, så finns det mig veterligt inget
annat att .gora ån att fylla i luckorna med uppgifter

från liknande, vål dokumenterade anlåggningar.
Trådgården blir med andra ord helt eller delvis en
pastisch.

Och betråffande detta phula ord vill jag fråga: Ar
inte den restaureringsmetod som Zettervall repre¬
senterade så pass bekåmpad vid det hår laget att man
skulle kunna finna någon fortjånst i den?

Alternativet år en av historiska hånsyn obunden ny-
anlåggning eller en från konsthistorisk forskningssyn-
punkt ofarlig men garanterat sober tråkighet som
man inte kan vara betjånt av. En vanlig anledning till
att det ursprungliga utseendet inte kan eller bor åter-
stållas år de foråndringar i trådgårdens forutsåttnin-
gar som kan ha intrått. Viktiga byggnader kan ha ri-
vits, andra kan ha kommit till på ny plats och med
nya arkitektoniska verkningar, trådgårdens planfigur
kan ha åndrats genom betydande vågbyggen eller an¬
dra ingrepp som kanske redan år gamla och accep¬
terade. Att under sådana forhållanden genomfora en
restaurering efter aldrig så pålitligt arkivmaterial sy¬
nes mig både onodigt och olåmpligt. Målet måste
vara att skapa en miljo, som så nåra som mojligt anslu-
ter till byggnaden och ger en helhetsupplevelse, och
trådgården måste kunna åndras efter åndrade forut-
såttningar.

Jag betvivlar med andra ord att kravet på konsthi¬
storisk sanning vid alia tillfållen måste ges prioritet
framfor kravet på konstnårlig enhet.

Jag vill gårna tro, att de teoretiska principer som
gåller for restaurering av byggnader år tillåmpliga
också på den yttre miljon, men det finns likvål den
viktiga skillnaden att trådgårdens material år foran¬
derligt och forgångligt på ett helt annat sått ån bygg-
nadernas. Det kan inte undgå att påverka restaure¬
ringsarbetet.

Med utmårkt hogaktning Sven-Invar Andersson.
* Havekunst nr. 8 i960.
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Et udsnit af en dal på Ceylon. Man ser på sanmie tid alle stadier af risdyrkningen og opbygningen af nye terrasser. Her er saftigt
grønne felter, marker, der står under vand eller med begyndende friske spirer.
A section of a valley on Ceylon. One sees simultaneously all stages of rice growing and the construction of new terraces. Here
are juicy green fields, fields that stand below water and fields starting to germinate.

ra rejse... ■Af Gunnar Moos.

Hvor meget en egn betyder for de mennesker, der
lever der, kan man ikke uden videre gøre op. Ube¬
vidst lever de der efter bestemte traditioner, har de¬
res egen levevis og byggeskik - et udpræget fælles¬
skab, der undertiden kan benævnes som en kultur,
opstået af stedets klima, beliggenhed og landskabets
karakter. De lever her i kontakt med jorden, under¬
kaster sig naturen eller gør sig til herre over den.
De kender hvert træ og hver sti og føler, at i det
samfund hører de til, og de vil altid følge traditio¬
nerne. Det er det indtryk, man får af de indiske lands¬
byer, og set udadtil virker de smukke og harmoniske
- kort sagt de er opstået fuldstændig naturligt.

Ganske det samme har været tilfældet i Danmark
for ikke længe siden, men i dag er landsbyerne inde i
en alt for rivende udvikling, der nok tyder på frem¬
drift og trivsel, men rent synsmæssigt giver indtryk
af usikkerhed og splittelse. Den særprægede bygge¬
skik og levevis er forsvundet og følelsen af fællesskab
er på retur. Tilsyneladende er landsbyernes ideal
købstaden, med dens gadebelysning, fortove, store
bygninger o. s. v. og den klædelige beskedenhed, der
har været så karakteristisk, har den snart lagt bag sig.

Fremover må man altså se i øjnene, at det nye land¬
skab får et helt andet udseende end det gamle. Det
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moderne landbrug, de stadig voksende landsbyer og
nye motorveje vil snart præge landet. Den tanke be¬
høver ikke at være afskrækkende, det ville være for¬
kert at mane gamle skikke frem, bortset fra at det er
umuligt, men man må gøre sig klart, at der må gøres
en voldsom indsats, hvis landskabet skal reddes. De
institutioner, der arbejder med den sag burde have
mere magt. Det gælder ikke mindst indenfor vort
eget fag, og jeg vil tilføje - mere initiativ. For selv
om meget er forsvundet er der stadig landskabet; en
egn betyder stadig meget for de folk, der lever der.

Vi har passeret den indiske halvø og har ,set de
skiftende landskaber fra det ørkenagtige Rajastan til
den tropisk frodige Malabar-kyst. Den uberørte natur
vil i ethvert tilfælde virke dragende; men det er be¬
mærkelsesværdigt, hvor landskabet kan ændre karak¬
ter, når der er gjort indgreb i naturen. Der er i
nogle tilfælde tale om elementer, der næsten umær¬
keligt indgår i omgivelserne, det kan være en vej,
der har lagt sine slyngninger langs en bjergside og
nøje følger og understreger dens form. Og i andre
tilfælde ses udprægede kontrastvirkninger - som for
eksempel en moderne brokonstruktion tværs over en
bjergkløft ... en skærende modsætning mellem na¬
tur og kultur, der meget tit er af god virkning.
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Omgivet af den tropiske vegetation ligger markerne. En stadig rislen fra terrasse til terrasse suppleres af lyden fra cikader og
frøer og understreger det frodige indtryk. Risen plantes af en rakke piger i stærktfarvede klædninger.
The fields are surrounded by a tropical vegetation. The continuous murmur from terrace to terrace and the sound made by
cicadas and frogs emphasize the impression of exuberance. A row of girls in highly coloured garments planting rice.

Nilgiribjergene i det sydlige Indien siges at være
blandt de ældste i verden. Afrundede og hensmuld-
rende er de, og for at binde jorden og udnytte det
gunstige klima har man plantet teplantager i stor ud¬
strækning. De fremtræder som klippede parterrer på
bjergsiderne, idet buskene, der rent naturligt får sin
form ved en stadig beskæring af de yderste blade,
danner tætte busketter, som stierne gennemkrydser
og giver den ejendommelige reliefvirkning.

Med bestemte mellemrum står sølvege, stynede el¬
ler naturligt voksende og skærmer mod den bræn¬
dende sol.

Endnu stærkere og mere fantastiske står Ceylons
rismarker.

Lag på lag opstår terrasserne i deres amfiteatralske
og skulpturelle figurer. De kryber stejlt ned ad bjer¬
gene eller dækker en vældig dal og virker som et
kæmpemæssigt åndende væsen, bestående af et utal
af celler, der betinger alt liv.

Det, der først og fremmest virker betagende, er den
stærke kontrast mellem natur- og kulturlandskab og
det direkte inspirerende i at se så fantastiske og dri¬
stige formationer, et bygningsværk af så vældige di¬
mensioner - en levende mekanisme, som er skabt gan¬
ske naturligt efter stedets forhold.
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Takterrasser
Anmåld av Sylvia Gibson

Trågårdar på tak får snart de fiesta trådgårdsarkitek-
ter arbeta med och kan då ha nytta av en liten in¬
struktiv bok »Takterrasser«, som Statens nåmnd for
byggnadsforskning givit ut i960. (Rapport nr. 62
från Byggforskning, 75 sidor. 15:- svenska kronor,
distribueras av AB Svensk Byggtjånst, Kungsgatan
32, Stockholm C).

Den vånder sig till byggnadstekniker men också
trådgårdstekniker har stor nytta av instruktiva teck-
ningar och en inventering av de vanligsta bristerna i
en takkonstruktion och hur de kan avhjålpas. Walter
Bauer har svarat for ett mindre avsnitt om planterin-
gar, avsett som en information for husbyggare. Den
ena av illustrationerna, som såkert kan tolkas rått av

fackmånn, kan dock ge andra den idén att man kan
placera murar eller betongelement direkt på skydds-
betong utan mojlighet till drånering emellan. Detta

år i varje fall olåmpligt om inte brunnar finns just un¬
der sjalva planteringarna. I ett annat kapitel står det
om avvattning kort och gott: »takytans lutning mot
invandigt avlopp vara minst 1:50.« Man hoppas att
forfattaren med takyta menar ytskiktet av skydds-
belåggningen. Sjalva ytan med plattor och planterin-
gar kan ofta noja sig med lutningar av 1:100. Det
vanligsta felet i planeringen av byggnaderna ar ju
alldeles for små marginaler i mått for lutningar och
dråneringsskikt. Skall då åven lutningarna vara rått
starka tvingas man ge takterrassen fler brytningslin-
jer ån vad som år bra for utseendet - det kan lått ge
en effekt som ser ut som en stelnad dyning. For att
få fina, planterade takterrasser bor trådgårdsarkitek-
ten kunna ge information och besked om sin del i
projektet medan byggnad och konstruktion ånnu år
på skiss- och utredningsstadiet.

Campingpladser
Anmeldt af Axel Thomsen

I sommeren 1955 havde man på landets officielle lejr¬
pladser 300.000 overnatninger og i i960 ialt 1.900.000.

Denne stærke udvikling indenfor campingbevæ¬
gelsen har skabt et stort behov for oplysning og råd¬
givning i spørgsmål, der vedrører indretning og drift
af campingpladser. Som et led i arbejdet for at skabe
de bedst mulige forhold for camperende her i landet,
har Det danske Lejrpladsudvalg (under Friluftsrådet
og Turistforeningen for Danmark) udsendt en trykt
vejledning om indretning og drift af godkendte cam¬
pingpladser. Vejledningen på 40 sider i tekst, billeder
og tegninger er udarbejdet af klostergartner H. We-
dege, der gennem mange år har arbejdet med cam¬
pingpladser, og som har fulgt hele udviklingen.

I vejledningen behandles grundigt alle de krav til
arealets indretning, sanitære installationer og andre
bekvemmeligheder, som er forudsætningen for, at en
campingplads kan få Lejrpladsudvalgets officielle
godkendelse. Vejledningen indeholder endvidere
fortrinlige typetegninger vedrørende toilet-, kiosk-
og kontorbygninger m. v. Oversigtsplanen side VIII
er ligeledes særdeles fin og sikker i dispositionen, og
opdelingen af pladsen virker meget overbevisende.
Derimod virker de to andre oversigtsplaner efter min
mening usammenhængende og mindre vellykkede,
og man kunne ønske sig en planlægning, der bragte
eksemplerne på pladsernes indretning op på samme
fine niveau som de viste typetegninger for bygninger.

En anden ting, man også hefter sig ved, er sammen¬
sætningen af den konsulentstab, som Lejrpladsud¬
valget støtter sig til, og som stilles til rådighed for
dem, der ønsker at etablere en campingplads. Konsu¬
lentstaben består af forfatteren til vejledningen samt
en stadsgartner, en stadsingeniør, en landsdommer og
en politimester, der hver dækker sin landsdel. De her
nævntes hovederhverv har ikke mange berørings¬
punkter i det daglige, og det er vanskeligt at finde en
uddannelsesmæssig linie i valget af disse konsulenter.

Undertegnede, der har set mange af landets cam¬
pingpladser, erkender, at standarden er hævet bety¬
deligt i de senere år, hvilket utvivlsomt skyldes Lejr¬
pladsudvalgets energiske indsats og arbejde. Jeg vil
dog tro, at meget kunne blive endnu bedre og smuk¬
kere, om man i større udstrækning støttede sig til
gartneræstetisk uddannede rådgivere. Der er ikke dy¬
rere at lave en rigtig og smuk beplantning end en for¬
kert og grim. I vejledningen lægges der da også den
største vægt på den landskabelige gartneriske indsats
som noget afgørende for helhedsvirkningen på en
campingplads.

Vejledningen, der iøvrigt indeholder mange vær¬
difulde oplysninger for alle, der har med camping¬
pladsers indretning og drift at gøre, udsendes til alle
campingpladser herhjemme og udleveres desuden gra¬
tis til interesserede fra udvalgets sekretariat, Malmø
gade 7, København 0.
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(Set fra vejtræets synsvinkel, fortsat)

Og trods smerten i os selv skal vi også udholde
synet af den bunke sammenkrøllet jern, og hvad der
er værre, de mennesker, som før var så glade og be¬
rusede af fart og spænding, nu liggende så stille eller
klagende i forvredne stillinger, og når hjælpen kom¬
mer, siges der måske: »Det er også vejtræernes skyld,
havde de ikke været der, var dette ikke sket,« men
det er da ikke os, som har sat farten op, og selv om
vi gerne ville, kan vi jo ikke springe til side, og derfor
kan vi måske nok medvirke ved, men aldrig forårsage
nogens død.

Vi ved også godt, at vi somme tider kan stå i vejen
og med vore store hoveder skade udsynet over køre¬
banen; vi står vel også somme tider og breder os langs
de smallere veje og i nogle vejkryds, så folk, der ikke
er kendt, kører ind i os, og vi er vel også med til at
gøre vejene fedtede og usikre, når vi om efteråret står
og taber vore blade, men hvorfor lærer folk ikke at
afpasse farten efter forholdene?

Vi synes, vi gør alt, hvad vi kan, for at der kun
skal siges godt om os, men måske har vi det ligesom
menneskene, at vi lettere kan se de fejl, andre har.
Er det sådan, må menneskene, som engang plantede
os, også hugge os omkuld, og vi vil, som det sidste,
give dem al den varme, vi har i os, eller lade dem gøre
med os, som de vil.

Kirsten Holm Nielsen.

HENNING JENSENS

BETONSTØBERI

Fliser
Plantesten m.m.

TINGHØJVEJ 57. SØBORG

SØ 58 85 . privat 981615

Ganske enestående!
Gamle håndhugne

GRANITTRUG OG MØLLESTEN

Begrænset antal på lager

Niels Mogensen
Hjelmerup pr. Verninge Tlf Verninge 61

Foreløbigt program til
10. nordiske havearkitektkongres,
Fyn 1961
Torsdag den 24. august:
Foredrag.
Bustur i Odense.

Middag i Den Fynske Landsby.
Underholdning i Den Fynske Landsby.

Fredag den 25. August:
Bustur til Egeskov, Glorup m. m.
Frokost Egeskov.
Besøg på Fåborg Museum.
Middag på Christiansminde.

Lørdag den 26. august:
Sejltur til Ærøskøbing.
Frokost.
Bus - Svendborg-Odense.
Middag på Grand Hotel, Odense.

Bænk til Glostrup Amtssygehus, udført af sorte special-
støbte betonstolper og planker af fyr, længde 2l/2 m. vej¬
ledende pris kr. 400. Tegnet af havearkitekt Sven Hansen.

Leif Andersen, tømrermester
Islevbrovej 12, Brønshøj Tlf. 946774
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SUMMA RY

Landscape architect Sven Hansen writes about the large green
area at the county hospital of Copenhagen situated in Glo¬
strup: "The area is an open space without an actual barrier
towards the outside world, except an abt. i m high stone wall,
planted with Pyracantha and roses, a planting sufficiently
effective as a demarcation and with all the possibilities for a
rich bird life.

The main entrance for visitors is clearly indicated by a
row of plane-trees which are also planted at the big parking
place. The smallest distance between the corners of the park¬
ing places is slightly above i m. The areas resulting that way
are meant for pedestrians and are planted with shady, high-
boled plane-trees which are to make a green and attractive
flake when seen from the io-storeyed building with living
quarters for probationers. The final form of the plane-trees
on the parking place itself is meant to be that of stem-hedges.
The place is paved with paving-stones, put in clayey gravel
and mould; grass was sown, so that the place should appear
green during the first bare years; however, one hopes that
the grass will disappear when the plane-trees will have grown
big and that it will be replaced by moss in the joints.

It would be difficult and inexpedient to attach an axial garden
to this specially formed, huge hospital, with its many angles,
- designed by the Finish architect couple Ragna and Martha
Yppya and Veikko Malmio - just as it would be impossible,
from a planting point of view, to compete and harmonize
with the big building; I therefore chose a large, embracing
or encircling movement with the following segmentation from
the limits of the ground towards the buildings: forest - green -
flowers.

As a uniting frame, there was established a forest planting
at the extreme limits of the area; quercus robur, the main
species, is mixed with what one would describe as a natural
undergrowth in a Danish oak-wood. The function of the
planting is partly to absorb the noise coming from the busy
by-pass and partly to make the transition between the villa
quarter and the big group of hospital buildings.

On the great lawn, the sculpture "Danaé" by Gerhard Hen¬
ning is placed so as to be seen from the entire hospital.

Towards the wings of wards and in connection with them,
there are the smallest and most expensive garden areas: the
flower gardens, the areas for fire-precaution and the play¬
grounds. A terrace-formed bastion with a hexagonal orna¬
mental lake will be made in the perennial garden, in front of
the wings of wards on the west. 2.5 m high, broad beech-
hedges shall frame the perennial garden and the playgrounds.
Right at the hospital, the fan-shaped Japanese garden is built
up in terraces, rising towards a large ornamental lake. On the
terraces there are various stone- and plant-arrangements
which will be gradually developed when the conditions of
shelter permit so.

All foot-paths, squares and fire-roads are paved with small
and big paving-stones in grass. Only the pavements and the
road of access for visitors are flagged.

South of the hospital, the 4.5 m broad fire-roads, leading as
ramps along the two central wings of wards from elevation
20 to 16, culminate in a large shell-shaped square, framed by
an abt. x.8 m high stone wall, planted with Pyracantha.

Gunnar Moos deals with some of the landscapes of India
and Ceylon - the valuable effects one sees there and their
natural origin.
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Tanker om den
nye motorgade ved søerne
Af Sven Hansen

I Politiken af 26.5. 1961 kunne man læse følgende:
»Den nye motorgade vil skære -j-j pet. af Søerne. En
anden mulighed er at fylde søerne helt op og anlæg¬
ge parker omkring hovedgaden. - For dyrt at gå un¬
der jorden eller nedrive Nansengade-bebyggelsen.
Så er det sagt. Teknikere og politikere har meddelt
offentligheden, hvad den har at vente, demokratiets
moral er sket fyldest, folket er underrettet og oven¬
nævnte herrers samvittighed i orden - og dog, mon
ikke en enkelt skulle føle sig mindre veltilpas, når det
i sin fulde udstrækning går op for pågældende, hvad
man er i færd med at foretage sig.

Denne offentliggørelse afslutter foreløbig en orien-
teringsrækkc, der søger sin lige i dette land.

Det begyndte meget uskyldigt med, at man blot
ville tage nogle få meter af søerne i Søgade-siden. Se¬
nere kunne det fastslås, at for vejens endelige gennem¬
førelse var det nødvendigt at foretage en ca. 30 m
bred udfyldning i søerne. Nu begyndte folk i større
antal at beskæftige sig med sagen, kun teknikerne ville
endnu ikke se sagen i sin fulde udstrækning. At afgi¬
velse af et ca. 30 m bredt areal med dermed følgende
træfældninger og med udbygning af til- og frakør-
selsramper og vej krydsninger - tilmed i flere lag ville
betyde fuldstændig ændring af søområdet med tilstø¬
dende boligområder, var klart for de fleste.

Nu kom så endelig tilståelsen. Teknikere og politi¬
kere foreslår søerne fyldt op og en kæmpevcj ført
gennem arealerne. Til gengæld lover samme tekni¬
kere, at de vil etablere parker i de tiloversblevne are¬
aler. Som om en ca. 100 m bred park gennemkrydset
af en så voldsom trafik ville have nogen virkelig re-

(fortsættes blå side 2)
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»Søerne« (fortsat fra blå side 1)
kreativ værdi i den snart sagt mest parkhungrendedel af København, hvor de effektive rekreationsom¬
råder burde udbygges så stærkt som overhovedet mu¬

ligt med kontakt til vandet både mod syd og nord.I løbet af få år ville samme teknikere kunne kon¬
statere, at deres gode vilje og store fremsyn ikke bli¬
ver vurderet efter fortjeneste, man kan herefter hen¬
vise til det både uønskede og meningsløse i at have så
store - og for trafikforhold - så fine arealer henlig¬gende til ingen nytte. Ja, der behøver såmænd ikke at

hengå år, inden en sådan erklæring fremsættes, oven¬
nævnte referat slutter nemlig som følger:
»For øvrigt mindede teknikerne i mødet i går om, at
Søerne er skabt af menneskehænder. Det var Chri¬
stian 1V, der lod et moseområde oversvømme - først
for at skabe vandkraft til møller, dernæst som led i
hovedstadens forsvar. Bassinerne har kun haft deres
nuværende skikkelse siden 1100-tallet. Nu er de jo et
landskabeligt træk i byens ansigt, men, deres rekrea¬
tive midigheder er aldrig blevet fuldt udnyttet, skønt
mange reform-ideer er anvist.

København ved nu, hvad den kan vente sig fra tekni¬kernes side, men lad den første del af citatet stå ukom¬
menteret i sin fulde, gåsehudsfrysende nøgenhed, omden sidste del senere.

Undertegnede er aldrig blevet helt overbevist om
rigtigheden af indføring af en sådan kæmpemotorvejtil Københavns centrum, og så vidt jeg ved, er det da

(fortsættes blå side 3)



Egegård skole
Anmeldt af Karen Termin.
Arkitekter m. a. a. Gert Edstrand & Eva og Nils Kop¬
pel.
Havearkitekt m. d. h. Knud Preisler.
Anlægsgartner Erik Rasmussen.

Efterhånden som København vokser, og byen æder
sig ud i bondelandet, forsvinder gård efter gård, og
efterlader kun gårdnavnene til minde om stedet. Såle¬
des også i Gladsaxe, hvor Egegård nu er navnet på en
skole, bygget på det, der for ikke længe siden var
Egegårdens marker.

Skolen er bygget i årene 1956-61 som en énetages
pavillon-skole, hvor klasserne er placeret i lave byg¬
ninger, der er grupperet omkring seks små legeplad¬
ser. Skolegrunden skråner fra øst mod vest, og dette er
udnyttet således, at legepladser og klassebygninger er
aftrappet efter terrænet. Øst for klassebygningerne
ligger langs Gladsaxe Møllevej to fløje med fagklas¬
ser, administration og aula, omkransende tre mindre
grønnegårde. Skolen er opført af gule klinkebrændte
mursten med vinduesbrystning af sort skifer. Tagene
er tækket med tegl.

Til disse meget smukke skolebygninger har havear¬
kitekt Knud Preisler med meget få virkemidler lavet
et grønanlæg, der understreger stedets fine arkitek¬

Da skolegrunden skråner fra øst mod vest, er legepladser og
klassebygninger aftrappet efter terrcenet. Højdeforskellene
udlignes ved ramper beregnet til lettere materialkørsel. I bag¬
grunden skolens aula, der monumentalt rejser sig over de lave
klassebygninger.
The playgrounds and the class-room buildings are situated on
a ground which is sloping from the east towards the west. The
differences in the levels are solved by means of ramps, in¬
tended for lighter vehicles. In the background the aula, im¬
posingly rising above the low class-room buildings.

tur. Arkitekt og havearkitekt har arbejdet så godt
sammen, at det næppe kan gøres mere harmonisk.

På en rektangulær hjørnegrund er skolebygninger¬
ne upretentiøst placeret i terrænet og omgivelserne.
De seks legepladser, der ligger tre og tre i forlængelse
af hinanden, er dækket med ankasten lagt på ca. 20
cm makadam. For at bryde de store sortgrå flader er
plantet plataner i række, dér, når de vokser til, også
vil kunne give skyggefulde siddepladser. Højdefor¬
skellene fra gård til gård er udlignet ved ramper af
hensyn til eventuel materialkørsel med biler, og ter¬
rænet er holdt på plads af sorte betonstensmure med
en fals på ca. en halv cm foroven i hver sten, så det ser
ud som en fuge.

Bortset fra platanerne er der med konsekvent be¬
herskelse af plantevalget udelukkende plantet Loni-
cera yunnanensis i samtlige skolegårde. Desværre har
børnene ikke behandlet de yderste planter på murene
særlig godt, grenene er slidt af i hver forgrening på
grund af kravleri. Tilsyneladende skulle der være
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/. Gladsaxe Møllevej.
2. Hovedindgang til de to fløje,

der omkranser grønnegårdene,
i- Legepladser med ankasten.
4. Støttemure af sorte betonsten.
5. Gr<es.
6. Plataner.
7. Cykelparkering.
8. Børnenes indgang.
9. Idrætsanlæg.

10. Kampestensmur.
1. Gladsaxe Møllevej.
2. Main entrance to the two wings,

encircling the green courts.
3. Playground with asphalt stones.
4. Supporting walls of black con¬

crete stones.

5. Grass.
6. Plane-trees.
7. Parking place for bicycles.
8. Entrance for children.
9. Sports grounds.

to. Wall of granite boulders.

1

Plan ca. 1:1250 Nord til højre. Plan, scale: abt. 1 in 1250. North to the right.



«

Foran støttemure af sorte be¬
tonsten er der gode læ- og sid¬
depladser under det lette halv¬
tag. Ovenpå murene er udeluk¬
kende plantet Lonicera yunna-
nensis.

In front of the supporting walls
of black concrete stones, there
are good sitting places and
shelter below the light lean-to
roof. The planting consists ex¬
clusively of Lonicera yunna-
nensis.

Overalt på legepladserne og
ved cykelparkeringen har man
brugt ankasten som belægning.
For at bryde denne ensartede
sortgrå flade og skaffe skygge
i skolegårdene er der med re¬
gelmæssige mellemrum plantet
plataner.
All playgrounds and parking
places for bicycles are paved
with asphalt stones. To break
the uniform dark gray surface
and to procure shade on the
playgrounds, plane-trees were
planted at regular intervals.

siddepladser nok på de mange bænke, der under et
let halvtag er placeret foran murene.

I de tre små grønnegårde, hvortil der er fin udsigt
fra fagklasserne, er den ene udelukkende tilplantet
med den bunddækkende busk Stephanandra incisa
med sukkerløn, Acer saccharum, som det eneste verti¬
kale i denne afdeling.

Langs Gladsaxe Møllevej er en stor åben græsflade
det eneste grønne ved skolens hovedindgang. Vel
det svageste punkt i hele anlægget, fordi det virker
ufærdigt uden' afgrænsning mellem græs og fortov.

Hele skoleområdet er mod nord og syd indkranset
af en meget smuk kampestensmur tilplantet med bøg
og fyr.

Mellem idrætsanlægget og skolebygningerne er
børnenes indgang til skolen, her er mindst trafik, og
her er cykelstativerne anbragt, så man har en virkelig
fornemmelse af deres rette funktion. Omkring sports¬
pladsen er plantet Akselrøn, Sorbus aria, der er som
klippet hæk, skal dække trådnettet, der i øjeblikket
indhegner pladsen. I skråningen er plantet Berberis
og forskellige blomstrende buskroser.
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Vorrevangskolen
Af Leif Sandberg

1 i960 indviede Århus kommune sin nyeste skole,
Vorrevangskolen.

Den påbegyndtes 1953, og er efterhånden udbyg¬
get samtidig med det omliggende boligkvarter. Der¬
for kunne skolen ved indvielsen fremtræde som en in¬
stitution i grønne omgivelser.

Skolen er beregnet for 1000 elever, men opdelt i
små enheder, således at man bevarer landsbyskolepræ¬
get i den store byskole.

Sportsanlæg og skolehaver ligger i umiddelbar for¬
bindelse med bygningerne.

Beplantningen består udelukkende af tornede bu¬
ske: Hippophae, forskellige kratroser med Rosa
eglanteria og Rosa Helenae som den overvejende del.
Træplantningen består af Cratægus coccinea, Cratae¬
gus crus-galli og Cratægus lavallei.

Til hvert klasselokale hører en lille have med di¬
rekte adgang fra klassen. Her sås hvert år forskellige
sommerblomster, der passes af børnene.

Skolen er projekteret af stadsarkitekten, og havean¬
lægget er projekteret og udført af stadsgartneren. Den
gartneriske vedligeholdelse henhører under parkvæ¬
senet.

4O



Modstående side: Situationsplan ca.
i:i$oo.. Nord opad.
Opposite page:
Plan, scale: i in 2000. North up.

Indgang til legepladsen, hvor plante-
stensmure og udsparede bede er til¬
plantet med stikkende træer og buske,
som f. eks. Crataegus, Hippophaea og
Rosa rubiginosa.
Entrance to the playground, where
the supporting walls and beds are
planted with thorny trees and bushes,
e. g. Crataegus, Hippophaea and Rosa
rubiginosa.

I forgrunden aner man de store børns
legeplads, og i et kig bag den over¬
dækkede færdselsgang ses en af klas¬
sehaverne, som børnene selv passer,
når stadsgartneren har plantet og sået
sommerblomster.

In the foreground a suggestion of the
bigger children's playground and,
beyond the passage, a glimpse of one
of the clas-room gardens which the
children attend to themselves, after
the city gardener had planted and
sown the flowers.

Den sekskantede siddeplads i skolein¬
spektørens have er skærmet med et let
listehegn.
Modstående side:
Det lette hegn af fyrretræslister ind¬
rammer også skolegården. Det er so-
lignumbehandlet - og så mørkt, at
hegnet har et blåligt skær. En fin kon¬
trast til de gule murstensbygninger.
The hexagonal sitting place in the
headmaster's garden is screened by a
light trellis.
Opposite page:
The light fir trellis is also framing the
playground. It is impregnated and its
dark colour has a bluish tinge; a fine
contrast to the yellow brick buildings.

mmrnm
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Situationsplan. Skala 1:1350. Non uppåt.
1-3: lastadiet, 4: gymnastik och bad, f: hogstadiet, 6: bibliotek
och teckning, 7: institutioner och l'araravdelning, S: ovnings-
dnnen, 9: mellanstadiet, 10: samlingssal og matsal, 11: ekonomi-
entré, 12: vaktmastare, 13: cykelparkering, 14: idrottsplan, ty.
mellanskolans gård.

Plan scale: abt 1 in 1350. North up.
1-3: class-rooms, 4: gymnasium and bath, 5: class-rooms, 6:
library and art classes, 7: office and teachers' department, 8:
special class-rooms, 9: class-rooms, 10: assembly hall and can¬
teen, 11: entrance, 12: porter, 13: parking for bicycles, 14:
sportsgrounds.

Hagaskolan, Skdns koping
Arkitekter SAR Lennart Uhlin och Lars Malm.
Trddgårdsarkitekt FST Walter Bauer.
Tradgårdsanlaggningen har utforts av Anders Dids
AB och trddgårdsanlaggare Bertil Kaliman.
Av Walter Bauer.

Hagaskolan ligger i Skons koping, som år nårmaste
granne till Sundsvall.

Det hogt belågna området var, når skoian planera¬
des i borjan på 50-talet, bevuxet med tåt barrbland-
skog på en morånsluttning med val drånerad mark.
Med litet fantasi kunde en grupp sakkunniga vid ett
besok på platsen forestålla sig byggnadernas gruppe¬
ring, de olika gårdsbildningarna och de gallringar,
uthuggningar och nivelleringar, som skulle bli nod-
våndiga for att kunna genomfora det omfattande
bygget. Samtidigt skulle milsvida utsikter komma att
oppna sig mot oster med de for landskapet karakteri-
stiska långstråckta skogsåsarna och en strimma oppet
vatten i Bottniska viken.

Av den ursprungliga naturen kunde under en over-
gångspcriod ett sammanhångande skogsområde i vås¬
ter bibehållas oforåndrat, tråden liksom åven den re¬
lativt dmtåliga markvegetationen. Mellan byggna-derna fanns det av forklarliga skål ingen mojlighet att
spara »naturmark« utan hår måste, med undantag for
några berghållar, all mark goras om for sitt nya ånda-mål.

Byggnaderna år grupperade kring en centralt belå-
gen idrottsplan, oster om gymnastikhuset. Bollplanen
år utford som gråsvall, vilken, tack vare ett våldråne-
rat underlag i sydost-sluttande terrång, har klarat en
åttaårsperiod utan allvarligare skador. Den har senare
kompletterats med en grusad bandybana i skogen
våster om gymnastikhuset. Dessutom har skoian till-
gång till en storre kommunal idrottsplats i nårheten.
Dårav fol jer att gråsvallen endast behover upplåtas tilllåttare bollspel. Som en samlande obruten gronytahar den sitt obestridliga vårde for en anlåggning, dårde hårdgjorda markytorna måste bli avsevårda. I

"
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Mellanskolans gård med en ursprunglig tallbevuxen kulle i bakgrunden. Ansluten till denrta
Icings en av klassrumsbyggnaderna en botanisk avdelning begriinsad av en vallmur, uppford av
stenblock från de magra morånbackarna.
The playground of the middle school, with a hill and its original growth of pine in the back¬
ground. In connection with it and along one of the class-room buildings, a botanical section,
bordered by a wall, made of blocks of stones from the barren moraine hills.
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Småskolepaviljongerna har sina egna rastgårdar med några
smårre variationer i inredning och vegetation.
The pavilions of the elementary school have their own courts,
with a jew variations in arrangement and vegetation.

Av skolområdets ursprungliga blandskog av gran och tall, med
enstaka inslag av rorni och bjork har på sjålva skolgårdarna
av forklarliga skal inte kunnat bibehållas så mycket. Dåremot
har skogen sparats inom ett rymligt område vaster om skoian
och bildar en sluten och mork bakgrund åt de ljusa byggna-
derna.

For explainable reasons, one was unable to preserve much of
the original mixed forest of fir and pine, with some wefts of
mountain ash and birch, on the playgrounds themselves. On
the other hand, one spared the forest on an extensive area west
of the school, where it makes a closed and dark background
to the light buildings.

overgången mellan marken framfor gymnastikbygg-
naden och den lågre liggande idrottsplanen har åskå-
darterrasser ordnats med låga stodmurar av sten från
byggnadsplatsen. Småskolans tre paviljonger har sina
egna lekgårdar med något varierande inredning och
plantering.

På mellanskolans gård finns en mindre botanisk
trådgård med exempel på medicinalvåxter, kryddvåx-
ter och andra gagnvåxter. Ett urval vår- och host-
blommande perenna våxter forekommer i denna av-
delning.

Cykelstållen under tak har samlats på en gemensam
gård, något lågre ån skolgården och något hogre ån
den trafikerade vågen utanfor. Terrångtrappor hin¬
drar från cykling direkt ut på vågen. Bilparkeringen
år sidoordnad i områdets nordostra del.
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Plan i mål 1:1500. Nord opad.
1. Hovedindgang. 2. Skolegård, j. Legeplads for småbørnssko-
len. 4. Ltererhave. 5. Inspektørhave. 6. Botanisk have. 7. Grøn¬
negård. S. Boldbane. 9. Birkeplantning. 10. Parkering.

Plan, scale: t in 1500. Noth up. 1. Main entrance. 2. Play¬
ground. 3. Playground for elementary school. 4 Teachers'
garden. $. Headmaster's garden. 6. Botanical garden. 7. Qreen
court. 8. Playing field. 9. Planting of birch. 10. Parking place.

Valhøj skole Af Agnete og Erik Mygind

Rødovre kommune udskrev i 1953 en konkurrence
om en ny skole, hvor arkitekterne Hans Hartvig Skå¬
rup og Jens Marius Jespersen vandt 1. præmie.

I i960 blev den færdige skole afleveret til kommu¬
nen, men planterne har dog allerede nu haft indtil tre
år at vokse i, så med lidt god vilje og forklaring kan
det nok lade sig gøre at finde frem til den mening
og de ideer, der ligger bag planlægningen.

Man kommer naturligst til skolen fra den stærkt
trafikerede Tårnvej ad Rødager allé, hvor hoved¬
indgangen ligger.

Skolen er placeret på en hjørnegrund, og er mod
de to omgivende veje hegnet med en dobbelthæk af
liguster, hvor der med 5 meters afstand er plantet
stammede spidsbladede løn, Acer platanoides.

Denne form for samlende ramme om skolen er op¬
stået udfra et stærkt ønske, også fra arkitekternes
side, om at undgå det sædvanlige så fjendtligt vir¬
kende trådvævshegn ud mod børnenes daglige skole¬
vej. Det er her undgået ved at placere det nødvendige
meterhøje vildthegn på grønt-imprægnerede stolper
inde mellem de to rækker liguster. I løbet af to vækst¬
sæsoner er hegnet helt skjult, og den yderste prisgivne
række planter, lider, trods megen skepsis, ikke ubo¬
delig overlast fra børnenes side. -

Hækplantningen afbrydes kun af hovedindgangen,
hvis lindetræer engang i fremtiden vil stå som en

markant blok af klippet løvværk, fra hvis skygge man
træder ind i den solåbne skolegård, hvor fladevirk¬
ningen er stærkt understreget af det gule kvadratnet
i den sorte Anka-sten befæstelse. De gule striber løber
overalt ind på halvtagenes rødlakerede søjler, el. et
lindetræ, og er således medvirkende til at knytte byg¬
ningerne sammen til et hele. Der er anvendt petrin¬
ger af Hasle-klinker, der har samme tykkelse og sam¬
me overfladevirkning som Anka-stenene.

Til advarsel kan nævnes, at et forsøg på at spare
og anvende klinkebrændte mursten faldt dårligt ud.
Efter en vinters forløb viste det sig, at klinkerne ikke
satte sig så meget som Anka-stenene, men stod op
som kanter, der blev skårede og ødelagte af feje¬
maskine og snerydningsmateriel. -

Udfor kontorerne er skolegården ved et forsænket
græsareal opdelt i to legearealer.

Længst mod vest er børnenes tumleplads juppleret
af små lukkede gårde som er tilknyttet indgang og
garderobe for to klasser ad gangen. - Midt for ind¬
kørslens lindetræer ligger selve skolens hovedindgang.
Den har samme bredde, er helt af glas og fortsætter
i en vestibule med glasvæg i to etager ud mod grøn¬
negården, der helt er behersket af et spejlbassin, der
fremhæver vestibulens store luftige trappeparti.

Lærerhaven, der ligger.vest for hovedskolen, er
fra arkitekternes side formet så ideel, at det kun var

45



^ærerhaven er helt omsluttet af mure, der giver mulighed for
udendørs ophold, allerede når tulipanerne står i blomst. Bille¬
det her "viser haven i dens anden blomstringstid, efteråret.

et spørgsmål om at understrege intimiteten ved rette
valg af planter, så haven helt kommer til at virke
som det varme lukkede uderum, det er skabt til at
være. - Der er således mure på de tre sider og en
træbeklædt forbindelsesgang på den fjerde. Haven
er iøvrigt klinkelagt med udsparede blomsterbede til
forårs- og efterårsblomstrende planter. - En buxbom-
hæk hegner mod forbindelsesstien og Ailanthus sør¬
ger for en let skygge over bænkene. -

Den skolebotaniske have er formet som tre cirkel¬
haver. Een med planter fra mark og hegn, een med
hedeplanter, og een med et udvalg af planter med
typiske og særprægede bladformer til brug ved un¬
dervisningen i systematisk botanik. -

Mod øst ligger gymnastiksalene med direkte ad¬
gang til boldbanerne, og længst ud mod vejen, sam¬
lingssalen, der har en stor glasvæg vendende ud
mod en skov af birketræer, der foreløbig står i en
bund af liguster. Som baggrund for dette »birkegar¬
din«, ligger ønsket om at skabe en stemning af op¬
højet ro i samlingssalen. En ro som bestemmes af at
salen knyttes til et begrænset rum med let skygge-
givende slanke høje træer.

Anlægsgartner Erik Rasmussen har æren af anlægs¬
gartnerarbejdets gode udførelse, hvoraf især befæstel¬
serne i skolegården har været meget krævende. -

The teachers' garden is encircled by walls which make it
possible to be outdoors when the tulips are in bloom. The
picture shows the garden during its second flowering season.

Mod de omgivende veje er skolen indrammet af en dobbelt¬
hæk af liguster der i sig skjtiler et vildthegn. - De højstamme¬
de spidsløn vil, når de vokser til, forstærke denne indramning
og give karakter til det omliggende træfattige villakvarter.
Towards the encircling roads, the area of the school is framed
by a double hedge of privet, concealing a fence. In due course,
the highboled Acer platanoides will strengthen the frame and
characterize the surrounding villa quarter.
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Vestibulens lette luftige atmo¬
sfære og rene arkitektur mod¬
svares af den tætklippede græs¬
flade med lette birke og spejl¬
bassinet.

The light, airy atmosphere and
pure architecture of the hall is
matched by the close-cut lawn
with its light birches and pool.

De små grønnegårde udfor ind¬
gangene til klasserummene er
med den frodige letskyggcnde
bevoksning og lave skærmende
brystningsmur oplagte og vær¬
difulde rolige entreer, som til¬
med er stærkt med til at give
den udenfor liggende små-
børnslegeplads charme.
In front of the entrances to the
class-rooms, the small green
courts, with their exuberant,
shady growth and low wall,
strongly contribute to the
charm of the playground for
smaller children situated out¬
side the courts.

Det klare mønster af gule klin¬
ker i fladen af sorte asfaltsten
er med til at binde de omkring¬
liggende bygninger sammen,
så man fra den brede indgang
under pergolataget naturligt
føres mod skolens hoveddør og
vestibtde.

The clear pattern of yellow
clinkers in the surface of black
asphalt stones, contributes to
tie the surrounding buildings
together, so that one is natu¬
rally lead from the broad en¬
trance under the pergola roof
towards the main entrance and
the hall.
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Professor Georg Georgsen,
tegnet af Hans Lollesgård.

*

Georg Georgsen professor i anlægsgartneri

Den i. juni blev lektor Georg Georgsen udnævnt til
professor i anlægsgartneri ved Landbohøjskolen efter
at have undervist på skolen i 40 år.

Det var på høje tid, at dette professorat blev op¬
rettet, og det er fortjent, at Georgsen ikke alene på
grund af sine fortjenester på Landbohøjskolen blev
den foretrukne, men i endnu højere grad fordi Ge¬
orgsen gennem sine analyserende arbejder har vist,
at han foruden at have sin fine æstetiske sans, har
forskerens evner til at dissekere en sag på ren viden¬
skabelig basis.

Tænk f. eks. blot på hans lille betænkning vedrø¬
rende det franske anlæg på Langesø, hvor Georgsen
virkelig viste sine evner til at analysere en sag, og
tænk på hans smukke arbejde med værket »Danske
Herregårdshaver

Blandt de mange studerende, der gennem årene har
gennemgået uddannelsen på Landbohøjskolen, ved
jeg, der er adskillige, der ikke synes, de fik nok ud
af Georgsens forelæsninger, og det er sikkert rigtigt
- men det er ikke Georgsens fejl.

Tværtimod erindres Georgsens forelæsninger
som aldeles inspirerende, selv om de mange gange
handlede om helt andre ting, end man forventede,
men de åbnede sindet og gav ofte noget værdifuldt,
men mange af os blev først klar over betydningen år
efter; klar over, at boglig viden ikke er nok; kunsten
at kunne se er af mindst lige så stor betydning. Det
gælder både evnen til at opfatte de store linier som de
små detailler - ja, endog synet af kønne piger kan vir¬
ke inspirerende, og alt dette åbnede Georgsen vore
øjne for.

Hvor forbløffende det end lyder, falder professor
Georg Georgsen allerede for aldersgrænsen om et
par år. Når han til den tid er færdig med sin ger¬
ning på Landbohøjskolen, må man håbe, hans energi
må tillade et fortsat arbejde med at analysere flere af
de haveanlæg, der venter på bearbejdelse.

Georgsen har i en menneskealder tjent de unges
sag - han er og har været populær, og hans udnæv¬
nelse vil vække glæde i vide kredse.

Hjertelig til lykke. Eyivin Langkilde.
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»Søerne«, fortsat fra blå side 2)
heller ikke ved statistiske eller grafiske redegørelser
klarlagt overfor offentligheden, at en sådan vej er
nødvendig, og om så var, forekommer det mig rent
intuitivt, at en noget vestligere placeret vej ville give
en vejteknisk rimeligere indføring i Halmtorvet. En
vestligere placering kunne tilmed medføre en sane¬
ring af boligforholdene i de stærkt saneringsmodne
områder omkring Ryesgade, Blågårdsgade og den
østlige del af Frederiksberg (Vodroffsvejområdet).
At vige uden om stillingtagen til sanering og vejfø¬
ring efter helt andre og større linier end de af tekni¬
kerne skitserede er simpelthen rovdrift på kommende
års sociale og sundhedsmæssige goder og muligheder.

Trafik- og boligproblemerne er vel nogle af vor
tids største problemer, og at tro at disse kan klares
uden de allerstørste økonomiske ydelser og med gen¬
nemførelse af de allerstørste sikkerhedskrav er naivt.
At gennemføre et projekt i Søgadens størrelsesorden,
hvis ikke de helt ideelle trafikforhold opnås, vil senere
måske kunne betegnes som uansvarligt. Spørgsmålet
er dog ikke, hvor mange penge man bruger, men
hvordan man bruger dem, man kan samfundsmæssigt
spare sig på fattiggården, og jeg kan ikke forestille
mig, at dette er den mest grinagtige vej til denne for¬
mentlig fortræffelige institution.

Så snart en politiker nævner ordet økonomi, bøjer
folket i ærefrygt knæ for vor tids gud, som om nogen
virkelig ved, hvad økonomi er, og hvilke konsekven¬
ser ikke helt klarlagte økonomiske synspunkter kan
medføre.

Hvem siger iøvrigt, at det er dårlig økonomi at gen¬
nemføre den ideelle trafikplan og samtidig få saneret
de svært saneringsmodne områder. Byggeprojekter,
der har været offentliggjort i forbindelse med vej¬
projektet ved Fredensgade kvarteret, lader forstå, at
noget vil ske også i andre og bedreliggende kvarterer,
om der blot er mulighed herfor.

Mon ikke man ved omlægning af nogle sporvogns-
linier i Farimagsgade, forbud mod parkering her og i
Søgaderne samt ved indførelse af ensrettet trafik i
nævnte gader kunne udsætte spørgsmålet så længe,
at en nyvurdering af hele sagen kan finde sted.

Sandheden om søerne og søområdet er jo den, at
disse faktisk kan identificeres med selve byen Køben¬
havn. Som alle andre kulturbyer har deres karakteri¬
stika, således har København sit søområde. Disse ko¬
lossale vandspejl med den omkringliggende - ikke go¬
de - men i proportionerne vellykkede bebyggelse og
de fine plantninger, er af enestående storhed og skøn¬
hed. Med ganske få midler kunne disse områder akti¬
viseres og blive virkelige rekreative områder af høj
æstetisk og social værdi i et af de mest parkhungren-
de københavnske områder. Med henvisning til sidste
del i ovennævnte citat, må det bemærkes, at det hver¬
ken er søområdet eller befolkningens skyld, når de
rekreative muligheder ikke er udnyttet fuldt ud. Det

( fortsattes på blå side 4)
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»Søerne« (fortsat fra blå side 3)
anførte må være en påstand, som helt falder tilbage
på dem, som har fremført denne.

Ved renovering af Ryesgadekvarteret kunne der
opnås boligområder, rekreationsarealer og eventuelle
udstillingsområder langt udover, hvad man kan
drømme om i andre storbyer. Det er beklageligt for
vor generation, om så store kulturelle værdier skulie
gå tabt, men over for kommende generationer nær¬
mer en sådan disposition sig det utilgivelige.

Kan det ikke hjælpe at fremføre ovennævnte syns¬
punkter med en eensidig teknisk vurdering, kan det
måske hjælpe at fremføre, hvad andre større byer har
erfaret i sundhedsmæssig henseende. Det er en kendt
sag, at i storbyer, hvor teknikere ukontrolleret har
ladet hånt om alle naturvidenskabelige love, har man
skabt sig selv de mest utålelige livsvilkår. I »Jyllands¬
posten« af 11. 6. 1961 kunne man således læse, at læ¬
gerne rådede deres patienter til at flytte væk fra Los
Angeles - dødeligheden var i stærk stigning, og alt for
mange var syge eller havde heftige smerter på grund
af uddunstninger og støj fra motorkøretøjer. Affalds¬
produkter fra motor og vogn sendes direkte i lunger¬
ne på millioner af mennesker, og en infernalsk støj
plager samme menneskehed, for selvom den sidste
ikke er direkte dødbringende, må der dog være en
grænse for, hvad mennesker kan tåle, og der kan slet
ikke være tvivl om, at grænsen for denne meget hur¬
tigt når op til en højde, som et hårdt arbejdende sam¬
fund ikke kan acceptere eller være tjent med.

Har diskussionen om søringen ikke givet andet re¬
sultat, så har den dog givet teknikere en instinktiv fø¬
lelse af, at der må være en grænse for, hvor eensidigt
et kultursamfund kan administreres, og når samme
teknikere foreslår vejen i en park, så er det formentlig,
fordi de har en fornemmelse af, at noget må der gøres,
og det er rigtigt, det er nemlig fuldstændig korrekt,
at en kæmpevej ind i en storby skal placeres helt ude
af niveau i et stærkt beplantet område med til- og fra-
kørselsramper ligeledes tæt indpakket i plantning,
først da er der mulighed for en tålelig og nogenlunde
ufarlig tilværelse i en fuldt motoriseret storby.

Regnes med en kommende københavnsk befolk¬
ning på ca. 2 millioner, vil dette svare til ca. %-i mil¬
lion biler. Man må forstå, at der her stilles krav om

meget store økonomisk og pladsmæssige ofre for en
fuldstændig motorisering af samfundet. Det er sole¬
klart, at dette er den kommende situation, og det er
en ligeså soleklar ting, at menneskene skal tage mod
dette gode, som fuldstændig motorisering under de
rigtige forhold er, men de skal også værne om og ud¬
bygge de muligheder, der er for en kulturel udvik¬
ling under menneskelige forhold. Det ville være en
ulykke for menneskeheden, om den under den kom¬
mende yderliggående teknokratiske udvikling miste¬
de evnen til at være et menneske - både medbestem¬
mende og, hvad der oftest glemmes, medansvarlig.

SUMMARY

As the building of schools has played a great part within
public building in the post-war years, Havekunst brings four
examples of green areas attached to schools.

Egegård school, situated in one of the suburban municipal¬
ities of Copenhagen, is a one-storey pavilion-school; the class¬
rooms are placed in low buildings, grouped round six small
playgrounds. Mr. Knud Preisler designed the green area
which emphasizes the fine architecture of the school. The
playgrounds, three and three of which are situated in con¬
tinuation of one another, are paved with black asphalt stones.
The difference between the levels of the yards is solved by
ramps and supporting walls of black concrete stones. One
planted exclusively plane-trees and Lonicera yunnanensis on
the playground. On the south and on the north, the school
area is limited by a nice wall of granite boulders planted with
beech and pine. Sorbus aria, cut as a hedge, shall cover the
wire netting which is fencing in the playing-field.

Vorrevang school is the newest school of the municipality
of Århus. It is intended for 1000 pupils, but divided into small
units, so as to preserve the character of a village within a big
urban school. The planting consists solely of thorny bushes
and trees, such as: Hippophaea, Rosa eglanteria and helenae,
Cratsegus coccinca, C. crus-galli and C. lavallei. A little garden
belongs to each class-room to which it has direct access. Every
year one sows summer-flowers, attended to by the children
themselves. The garden was designed and carried out by the
city gardener.

Haga school in northern Sweden is encircled by a dense
conifer forest. The buildings are grouped round the centrally
situated sports grounds; the football ground is grass-grown,
while the bandy ground, in the forest west of the gymnasium
building, is covered with gravel. Between the area in front of
the gymnasium and the lower situated sports grounds, there
are terraces with low supporting walls of stones from the site.
The three pavilions of the elementary school have their own
playgrounds with various arrangements and selections of
plants. On the playground of the middle school, there is a
minor botanical garden with medicinal plants, herbs and vege¬
tables. In this section one found space for flowers, either
blooming in the spring or in the autumn. The garden was
designed by Mr. Walter Bauer.

Valhøj school, in another suburb of Copenhagen, is situated
on a corner-ground, fenced towards the two encircling roads
by a double hedge of privet and with Acer platanoides planted
at intervals of 5 m. The planting of the hedge is only inter¬
rupted by the lime-trees at the main entrance. In due course,
they will make a characteristic block of cut foliage, from the
shade of which one will enter the sunny playground with its
impressive net of yellow clinkers in the pavement of black
asphalt stones. Farthest west, the children's playground is
supplemented by small courts. The teachers' garden is limited
by walls on three sides. The garden is paved with clinkers,
interrupted by flower beds. A box-hedge makes the fence to¬
wards the path of connection and Ailanthus gives shady sit¬
ting places. The botanical garden is designed in the shape of
three circular gardens. From the assembly hall one looks
through a large glass-wall towards a birch wood with an

undergrowth of privet. The garden was designed by Agnete
and Erik Mygind.
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Kongres på Fyn
Af Ib Paulsen

De sædvanlige beskrivelser af fynsk ynde og yppig¬
hed i haver, pi'er og landskaber er for længe siden
blevet banaliseret til samme tvivlsomme karat som

fynsk dialekt anvendt i radiofoniens lørdagsunder¬
holdninger af folk med samme lydeffekt, som spæd¬
kalve, der sutter bolsjer.

Man har erfaret, at Fyn er smørhullet i Danmarks
grødfad og at fynboerne sidder som søndagsklædte
nisser og tyller i sig af overdådigheden uden nogen
sinde at behøve virkelig at bestille noget. Paa Fyn
luger gedebukkene fandens mælkebøtter med deres
horn og elsker at blæse paa mundharpe. Engang var
Odense en saa eksklusiv by, at alle gik i stribede buk¬
ser og sagde Deres Ekscellence til hinanden. Det var
dog før, Danmarks Nationalbank annullerede vor
mulighed for at veksle til guldmønt, saa jordemødre
i Odense ikke længer, som skik tidligere var, kunne
honoreres i guldtyvekroner, hver gang en ny ekscel¬
lence blev indført i folkeregistret. Hvortil kommer,
at paa Fyn river alle deres fortov og havegang flere
gange daglig året rundt. Dér kukker gøgene længere,
end alle andre steder, og dér kimer lærkerne kompo¬
sitioner af Carl Nielsen, Aagaard og Ring.

Den, som tror på alt det vrøvl, får kun ringe ud¬
bytte af besøget. Han bli'r bittert desillusioneret.

Men havearkitekter er jo skabende folk. Må være
det. Ingen form for groende skønhed blomstrer af en
døs. Derfor er det sandsynligt, at De atter vil kunne
drage herfra med værdifulde indtryk på sindets ba¬
gagebærer. For naturligvis er her masser at se, masser,
som er resultater af fynboens på een gang fantasibe¬
tonede produktionsglæde og realistiske æstetik. Der¬
med er vi faktisk ved kærnen af noget meget væsent¬
ligt bag fynboens ry for i særlig høj grad at værdsætte
»det kønne«...

Om folkene på Fyn er mere musikalske i rent mu¬
sisk forstand, end andre landsmænd, får stå hen. Men
at fynboen er musikalsk på en meget alsidig måde,
har nok noget på sig. Han har rytmesans i flere hen¬
seender end den, som blev ytret af Carl Nielsen, Kai
Nielsen og mange malende og skrivende fynboer,
selvom det næppe havde noget med en særlig fynsk
livsrytme at gøre, at sjællænderen Ths. Kingo som
bisp i Sancte Clare Klostergård i Odense lod færdig¬
trykke sit »Aandeligt Siungekor«. Det var sket allige-

(fortsattes blå side s)
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Side 57: F. S. pressefoto, Odense.
Side 58-59: Arne S. Lindholdt.
Side 61-63: Gunnar Moos.
Side 64: F. S. pressefoto.
Side 65: Gunnar Moos.

Noter:
Nordisk idékonkurranse om utformning ag gravlund på
på alfaset i Oslo
Oslo kommune innbyr danske, finske, islandske, norske
og svenske hagearkitekter og arkiteker til en idékonkur¬
ranse om utformningen av en gravlund på Alfaset i Oslo.

Innlevering 15. januar 1962.
Program ligger til gennemsyn på havearkitekt Eywin

Langkildes tegnestue.

Kursus i byplanlægning.
»Udarbejdelse af byggeplaner« er hovedemnet for det
8. kursus i byplanlægning, der i tiden 1.-7. oktober 1961
afholdes på det internationale studentercenter, Hald
Hovedgård ved Viborg.

Pris for deltagelse er 280,- kr.
Kurset er tilrettelagt med særligt henblik på supple¬

rende uddannelse af yngre teknikere og andre, der øn¬
sker at beskæftige sig med byplanarbejde, og vil forme
sig som et aktivt studium, idet det som opgave gives
udarbejdelse af en plan for et yderkvartet i Viborg.

Tilmelding må ske inden 1. september til Jydsk By¬
planråd, Mejlgade 8, Århus. Tlf. 061 330 19.

Space for Living.
I. F. L. A. kongressen i Amsterdam i960 har givet stof
til en bog med ovenstående titel, idet de tretten fore¬
dragsholdere^ indlæg her er samlet og suppleret med
gengivelser af udstillingsmaterialet. 1

Bogen - der er på 148 sider - er redigeret af Sylvia
Crowe, og udkommet på forlaget. Djambatan i Amster¬
dam. Prisen er 40 Dmk.



Fynboernes fantasi og
praktiske sans giver sig
bl. a. udtryk i en udpræ¬
get trang til at forme hak¬
ke og træer med arkitek¬
tonisk effekt.
The imagination and
practical sense of the
Funen people finds i. a.
expression in a distinct
urge to shape hedges and
trees with an architectural
effect.

Landskab og haver i
Af Johannes Tholle

Sydfyn og dets tilliggende halvthundrede øer, som
spøgende kaldes »sydhavsøerne«, danner et udpræget
plastisk landskab mellem de tre bælter: Langelands
Bælt, Store Bælt og Lille Bælt, - begyndende i øst
med den meget smalle ø Langeland, der kupler sig op
mellem agre og skove, gående over i den østfynske
slette for at kulminere i vest i »De fynske Alper«,
mens øen Ærø i syd hæver sin højderyg og bogstave¬
ligt »skyder ryg« både imod Østersøen og (som
den yderste forpost) tillige imod det Tyskland, som
har sin territoriale søgrænse lige syd derfor. Imellem
søer og bælter ligger det samlende og smilende motiv
med sit stille, glidende og livgivende vand: Svend¬
borgsund.

Klimaet, der specielt for Ærø hører til landets mil¬
deste, har begunstiget valget af sartere og krævende
kulturer, - ikke blot blomsterløgavlen på Thurø og
frugtplantagerne ved sundet, men også dyrkningen
af abrikoser, figner og morbær på Ærø. De stynede
piletræer, de levende hegn og de mange stengærder,
skove og lunde har hver for sig givet deres bidrag til,
at klimaet har været så gunstigt for disse og andre ha¬
vekulturer. Og selv om kortsynede dispositioner i
dette århundrede har forringet antallet af kilometre

både af læhegn og stengærder, fremtræder mange
landskaber dog, når de ses lidt fra oven, stadig som
marmorerede sommerfuglevinger (f. eks. Ærø), nær
beslægtet med det sønderjydske landskab mod øst.

Om Fyn har eventyrdigteren Hans Christian An¬
dersen engang sagt, at den er »en Have fin for hele
Danmarks Rige«, og han har dermed givet Fyn en
rigtig placering, som stadigvæk under moderne for¬
hold er gyldig, - en placering der svarer til den, som
Sverige har givet landskabet Blekinge (»trådgårds-
landet«). På bondelandet mellem skovene og herre¬
gårdsparkerne (der omtales andetsteds i dette hefte)
ligger haverne gemt bag grønne jalousier af syrener¬
nes levende hegn, fordi man gerne vil ha disse haver
i lunhed og fred for andres blikke. Eller de ligger i
form af forhaver som åbne, blomsterrige, farvepræg¬
tige og duftende tæpper ved bindingsværkshusene
langs vejene gennem landsbyerne, der meget fint lige¬
som ligger blæst sammen i læ for foden af bakkerne.
Eller haverne er halvt skjulte bag hyldehegn og have¬
mure langs gader, stræder, slipper og smøger i små¬
byerne Rudkøbing, Marstal, Ærøskøbing og Fåborg
samt den større by Svendborg, der gav sundet sit
navn.
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Haverne i Troense pa Tastnge afspejler
en fin gammel tradition. Bag de lave klip¬
pede hakke dyrkes blomster med en gart-
nerisk kunnen, der resulterer i sund yp¬
pighed.
In Troense, the gardens reflect a fine,
old tradition. Behind the low, broadly
cut hedges, flowers are grown with a

competence, resulting in sound luxuri¬
ance.

Modstående side. De stynede popler mar¬
kerer linjerne i det fynske landskab. De
vokser langs markskel og veje og lægger
et grønt net over de bløde bakker.

Opposite side: The pollarded poplars
mark the features of Funen landscape.
They grow along boundaries between
fields and along roads - they cast a green
net over soft hills.
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Besøger man det sydfynske ørige, er det let at kon¬
statere, at havedyrkningen ligger folk i blodet, og at
det er nemt at få noget smukt frem. Professor C. Th.
Sørensen skrev det samme i 1939 (»Om Haver«) med
andre ord, nemlig: »Alle Mennesker paa Fyn er født
Gartnere, der elsker og plejer Haven og i Særdeles¬
hed dens Blomster bedre end ellers i Danmark«. Bare
sådan et eksempel som havernes hegnende, klippede
hække, der holdes uendelig sirligt og efter en snor, -

specielt stammehækkene foran gårdspladsen eller
langs med stuehuset. Også disse holdes trods det van¬
skelige arbejde i fineste stand, og de får ikke lov at
vokse vildt og danne kandelabertræer som andetsteds
i herregårdsparker og slotshaver. Denne øboernes rig¬
tige fornemmelse for havedyrkningen og det skønne i
det grønne grunder sig på en gennem århundreder
udviklet tradition, der er karakteristisk for Fyn som
helhed og for dens øer. Ved gentagne påbud har skif¬
tende regeringer gjort deres, - således stammer det
første påbud om at plante humle fra Fyns Vilkaar så
tidligt som fra år 1473 og påbudet om pileplantningen
fra 1547. Ejerne af Tåsinge (Valdemar Slot) har dels
ved bestemmelser i fæstebrevene (siden 1678), dels
ved gratis uddeling af frugttræer til bønderne skabt
basis for en yppig og ydende frugttrædyrkning, som
længe har kendetegnet denne ø og andre egne i det
sydfynske øhav. At også herregårdsgartnerne ved de¬
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res arbejde og præster ved deres eksempler på have¬
anlæg har hjulpet til, anføres for en fuldstændigheds
skyld.

Stengærderne, der er bygget kyklopiske af mar¬
kens grå sten, og ligesom de levende hegn er et bety¬
dende led i landskabets fysiognomi og som hegner
mangen ager og have, er for en stor del allerede opsat
af fæstebønder i 1770-erne, senere af frie bønder efter
fællesskabets ophævelse, idet bønderne år for år for¬
øgede gærdernes længde; og gærderne står stadig i
stort tal med deres sten og blomsterflora som solide
bræmmer langs alfarveje og som fine strenge i land¬
skabets mønstre. Mange er nok bukket under for
merkantile løfter om god pris på stenene til andet
brug, men i sidste øjeblik har dog netop godser i
Sydfyn og på Langeland ladet lyse fredningsdeklara-
tioner på de tilbageværende gamle gærder.

Det landskabelige billede af det fynske ørige har
naturligvis ændret sig fra generation til generation, fra
århundrede til århundrede, sådan som alt, hvad der er
af liv, må undergå forandringer. Forskellen på før og
nu er let at konstatere, også selv om nogle af moti¬
verne i landskabet forefindes fra meget gammel tid.
Som eksempel på, hvad der har præget landskabet før
og nu, tager vi udtalelser af to så forskelligartede per¬
sonligheder som eventyrdigteren H. C. Andersen og
den abstrakte billedhugger Yan.



«

Da H.C.Andersen i marts 1850 skrev den siden
så meget brugte fødelandssang »I Danmark er jeg
født« og da havde sin fødeø Fyn i tankerne, kom lin¬
jerne til at lyde om den friske strand, »hvor Oldtids
Kæmegrave staar mellem Æblegaard og Humleha¬
ve«. Og det er let at forestille sig, at sådan har det vir¬
kelig været. Æblehaverne er der stadig, og er i vid
udstrækning blevet til frugtplantager, - både på
Thurø og Tåsinge. På Fyn danner - bl. a. ved Chri¬
stiansminde - frugttræer i hundredvis grønne og
blomstrende tunneler eller portaler over både køre-
og jernbaneveje. Men humlehavernes tid er forbi, -
deres kultur er opgivet for andet (en tid var det så¬
mænd tobak!), og som anden god gammel almuekul¬
tur er den nu havnet på museum og fremvises som så¬
dan både i Den fynske Landsby og ved hjemstavns¬
gårdene.

Det er andet, der nu karakteriserer landskabsbille¬
det, selvom også det er af gammel rod. Da billedhug¬
geren Yan (Kaj Nielsen) ca. 100 år efter, at H. C. A.
skrev de foran citerede linjer, skulle finde motiv til
udsmykning af Odense nye rådhus, spurgte han en
medpassager på en biltur, hvad der på vejen gennem
Sydfyn havde forekommet ham mest karakteristisk i
landskabet. Svaret blev: det stynede piletræ, - det
gamle, krogede, revnede og behuggede piletræ. Og
dette blev altså motivet for udsmykningen. Disse sty¬

nede piletræer, der er plantet i århundreder, for at der
skulle kunne være gærdsel til skove, agre og haver
samt brændsel til ildsteder, står der i deres forhugget-
hed og forkrøblethed ofte kun som en skal, hvorfra
der kommer strittende grene, - i sandhed karakteristi¬
ske fysiognomiske træk i ørigets landskabsbilleder.
Selv i en tid, hvor risgærderne ikke er mere og altså
ikke kræver flere ris og hvor koksovne eller oliefyr
heller ikke fordrer dem som brændsel, vokser de vi¬
dere, og med færre levende hegn er de blevet mere
karaktergivende end før. Måtte også de blive bevaret
fremover.

Som landskabet er også haverne inferiørt blevet
forandret. De snoede gange er forsvundet sammen
med de sære af grottesten opførte »stendysser«. Den
traditionelle tredeling efter kulturer er også i mange
fald forsvundet og reduceret til ét motiv: den ud¬
bredte og forbindende græsplæne, dog ofte med de
allerede nævnte blomster ved huset, subs, mod alfar¬
vej. Navnlig én mand har været virksom og medvir¬
kende i denne renoverings- og rationaliseringsproces,
jyden, havearkitekten P. Wad (1887-1944), der i en
beskeden konsulentstillings tjeneste fra Odense nåede
at udrette det store i de mange små og større haver og
kom til at præge ørigets haver til det bedre, funktio¬
nelt og fysiognomisk, - en ærefuld og højt påskønnet
indsats i det grønnes tjeneste.
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Egeskov og
Af Arne S. Lindholdt

Det frodige Fyn blev Danmarks herregårdsland.
Næppe andre steder ligger godserne så tæt, og næst
efter de stynede popler er det herregårdene og deres
haver, der præger det fynske landskab.

Af den lange række navnkundige borge og slotte på
Fyn skal her fremdrages to - Egeskov og Glorup.

De blev begge bygget i sidste halvdel af 1500 tallet;
men medens Egeskov stort set er uændret i alt fald i
det ydre og nu står som en af vore få virkelige vand¬
borge fra renæssancetiden, er Glorup så stærkt om¬
bygget, at man ikke aner, at der i det fine barokslot
med dets anstrøg af klassicisme skjuler sig rester af en
fordums renæssanceborg med voldgrav og tårne.

Haverne stammer begge fra omkring 1730 og har
foruden barokkens velkendte haveelementer flere fæl¬
les træk, de har f. eks. deres længste udstrækning på
tværs af bygningernes symmetriakse. Lighederne til
trods er de dog vidt forskellige.

Egeskov
Egeskov opførtes af Frants Brockenhuus i 15 50'erne
muligvis efter et projekt af Chr. Ill's bygmester Mar¬

tin Bussart. Borgen blev bygget på svære egepæle i
den kunstigt frembragte sø. Det svære dobbelthus
med de to runde hjørnetårne og det firkantede trappe¬
tårn rejser sig direkte op af søens flade. Mod vest ved
ladegårdsvoldstedet, var avlsbygningerne placeret,
indtil de i forrige århundrede blev flyttet ind på land.
Adgangen til hovedbygningen skete oprindelig gen¬
nem avlsgården, mens den nuværende indgang fra
syd kom til under Niels Krag d. y. samtidig med ha¬
vens tilblivelse. Disse to begivenheder var for Ege¬
skov afskeden med middelalderens isolation.

Den vanskelige forbindelse mellem have og vand¬
borg klaredes for Egeskovs vedkommende med en
dæmning over søen fra husets østside. Denne dæmning
blev - samtidig med arkitekten Helgo Zettervalds
hårdhændede restaurering af Egeskov sidst i forrige
århundrede - erstattet med den nuværende hængebro.

Lindealleen på tværs af bygningens symmetriakse
er sammen med de hækomkransede haverum Ege¬
skovhavens hovedvirkemidler - de usædvanligt smuk¬
ke hække og dejlige klippede træer giver haven dens
særpræg.
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Denne side nederst: Slot og have, set fra en
tratop. Vandborg og intime haverum - for
anlægget karakteristiske elementer.
This side bottom: Castle and garden, seen from
a tree-top. Castle and the intimate enclosed
spaces are a characteristic element of the
garden.

Modstående side: Flan af Egeskov. Mål 1:3000.
Nord tilvenstre: Efter »Danske Herregårds¬
haver«, opmålt 1929 og 1932.

Opposite side: Plan of Egeskov. Scale 1 in 3000.
North left. From "Danish Manor-Gardens".
Surveyed in 1929 and 1932.

Denne side øverst: Egeskov, set fra hovedind¬
kørslen. Den klippede lindeallé er af meget
senere dato end selve barokhaven.

This side top: Egeskov, seen from the main
entrance. The cut alley of lime is of a much
later date than the baroque garden itself.



«

På planen er det ejendommeligt at se, hvor skævt
ikke blot hele anlægget, men også de enkelte kvarterer
er, for i virkeligheden fornemmes skævheden over¬
hovedet ikke, om det er sjuskeri eller gjort ganske be¬
vidst, ved man ikke.

Barokhaven er så afgjort Egeskovhavens værdiful¬
deste del, at færdes her er en oplevelse - alleens store
linier - haverummenes intime hygge - stadige over¬
raskelser. I forhold til den nyanlagte del er den et
overbevisende eksempel på den tidløse haves kvalitet
overfor øjeblikkets modelune.

Glorup
For Glorup betød overgangen fra renæssance til ba¬
rok en meget større omvæltning end for Egeskov.
Christoffer Walkendorfs borg fra slutningen af 1500
tallet blev i 1740erne fuldstændig ombygget af den
nye ejer geheimeråd Chr. Ludvig Plessen med Filip
de Lange som bygmester. De fire fløje bibeholdtes,
men med kun et stokværk over de hvælvede kældre,
og fik desuden mansardetage. Med de hvide mure og
blålige tag var Glorups forvandling en kendsgerning.
Samtidig med avlsbygningen fulgte haven, der blev
anlagt på slottets sydside, som Egeskovhaven med sin
længste udstrækning på tværs af bygningernes sym¬
metriakse og på grund af sydfløjens udformning uden
god tilknytning til bygningerne.

I 1760'erne erhvervede grev Adam Gottlob Moltke
Glorup og med Jardins elev Chr. Josef Zuber som
bygmester gennemførtes endnu en gennemgribende
ombygning, hvorved bygningen i det ydre fik sit nu¬
værende lette anstrøg af klassicisme. Samtidig skab¬
tes den savnede harmoni mellem beboelse og have ved
at gøre sydfløjen til beboelsesfløj bl. a. med den
smukke havesal. Haven fik samtidig sin endelige form
med alleer og bassin.

I midten af forrige århundrede fik Glorup med
nærmeste omgivelser sit nuværende udseende. Avls¬
bygningerne blev flyttet længere mod vest kort fra
hovedbygningen, og haven oplevede en glansperiode.
Syd for bassinet mellem de to alleer blev der anlagt
en fin parterrehave projekteret af H. A. Flindt og ud¬
ført af Eltzholtz. Haven var fyldt med et overdådigt
blomsterflor, der var opstillet skulpturer og vaser og
mellem sydfløjen og bassinet fandtes rosenparterret.
Blomsterne i parterret er forlængst forsvundet, nu
vokser her græs, men som anlægget fremtræder i dag
i al sin enkle strenghed, virker det utroligt velgørende,
og er af en kvalitet langt ud over det sædvanlige.

Plan af Glorup. Mål 1:3000. Nord opad. Efter »Danske Herre¬
gårdshaver«, opmålt 1928.
Plan of Glorup. Scale 1 in 3000. North up. From "Danish
Manor-Gardens". Surveyed in 1928.
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Udsigt fra Glorups havesal. De fritstående træer i
billedets baggrund er af professor Georg Georgsen
foreslået fjærnet, hvorved rumvirkningen vil blive
forstærket.
View from the garden-hall of Glorup. Professor
Georg Georgsen proposed to remove the isolated
trees in the backgrund of the picture, so as to
strengthen the effect op space.

Glorup, set fra det sted, hvor parterrehaven tidligere
lå. Anlæggets storslåede enkelthed fornemmes tyde¬
ligt.

Glorup, seen from where the parterre-garden used to
be situated. One perceives distinctly the grandiose
simplicity of the garden.
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Parkpolitik i Odense

56

Af Axel Thomsen

Odense er en meget gammel by, måske den ældste i
Danmark, og ligger som midtpunkt i et stort og
frugtbart område med gode forbindelser til alle sider.
Denne centrale beliggenhed har bevirket, at der me¬
get tidligt skete en bydannelse på dette sted. I 1850
havde byen ca. 11.000 indbyggere, år 1900 ca. 40.000
og nu ca. 111.000.

Fra naturens side er byen fattigt udstyret med ide- •
elle rekreative områder som skove og strande. At
Odense alligevel i almindelighed betragtes som væ¬
rende en grøn by, skyldes i særlig grad, at byen domi¬
neres stærkt af udstrakte villabebyggelser. Iflg. Stati¬
stiske Meddelelser var der i 1950 i Odense uden for¬
stæder 7044 villaer, det samme tal var for Århus 2529
og for Ålborg 2648.

Behovet for grønne friarealer bestemmes i ikke
ringe grad af en bys haveløse boliger, men selv dette
forhold taget i betragtning, ligger Odenses parkareal
i underkanten af det ønskelige. Arealet pr. indbygger
ca. 6 m2, i Århus har man 10 og i Ålborg 12 m2 pr.
indbygger. lait udgør Odenses parkareal ca. 70 ha, og
skovenes areal andrager ca. 80 ha.

Her i byen tilstræber man ved udlægning af nye
parkarealer i tilslutning til de allerede eksisterende at
skabe sammenhængende grønne områder på så lange
strækninger som muligt, således at de samtidig med at
dække rekreative formål af enhver art også giver mu¬
ligheder for lange spadsereture.

Som illustration til denne planlægning er her med¬
taget en plan af et stianlæg langs Odense å. Med dette
forslag har man tilstræbt at udnytte Odense å's store
landskabelige værdi og få en stiforbindelse fra cen¬
trum til Odenses skov- og engarealer i den sydlige
bydel. Samtidig vil man ved planens gennemførelse
opnå forbindelse mellem vigtige parkområder og
sportspladser.

I denne sammenhæng vil det være rimeligt at næv¬
ne, at man i 1924 ved en fin indsats fra naturfred¬
ningsnævnets side opnåede at sikre Odense å's bred¬
der i deres daværende tilstand, og at åens landskabe¬
lige værdi fremover blev bevaret.

Da Odense som før nævnt er fattigt udstyret med
rekreative områder fra naturens side, er det meget vig¬
tigt, at der hæges om de naturværdier, som forefindes,
ligesom en bevidst planlægning af nye grønne områ¬
der er af stor samfundsmæssig betydning. I vor tids
byplanlægning er man da også helt klar over disse
forhold, og udlægningen af rekreative arealer indgår
som en meget vigtig detaille i byplanlægningen for
Odense by. Denne planlægning nyder glædeligvis den
største bevågenhed fra byens styre.



Plan over den runde blomsterhave. C. Th. Sørensen og B. Hel-
weg-Møller. Mål: 1:500. Nord opad.

Plan of the circular flower-garden. Designed by C. Th. Sø¬
rensen and B. Helweg-Møller. Scale 1 in $00. North up.

H. C. Andersen-haven A f C. Th. Sørensen

Da nu afdøde arkitekt B. Helweg-Møller i slutnin¬
gen af trediverne sejrede i konkurrencen om en ud¬
videlse af Odense rådhus og fik opgaven overdraget,
tog han hele kvarteret op til undersøgelse. Blandt
andet fordi den minderige Fyens Stifts Læseforening
da måtte opgive sit fine domicil og bygge nyt på den
anden side åen, og meget andet var i støbeskeen.

Helweg-Møller tænkte sig et sammenhængende
parkbælte langs Odense å med en H. C. Andersen-
have knyttet til det nye rådhus. Han bad P. Wad og
mig hjælpe sig med at give tankerne gartnerisk form.
Desværre faldt arbejdet i Wads sidste leveår, da syg¬
dom tog hans mod og kræfter. Vi havde drømme om
små pavilloner langs åen og meget andet, men det
endte med en plan, som minder meget om arkitek¬
tens første skitse. Hvor den runde have kom, havde
Helweg-Møller et parterre, en gengivelse af et af
H. C. Andersens silhouetklip, udført i buxbom, men
han gik med til vort åbne runde rum. Det var tænkt
med hvidkalkede mure, dannende en cirkulær løvgang
som skiftevis er lukket udefter og indefter. Da måtte
man ikke bruge cement og sten til sligt, Helweg-
Møller tegnede derfor de espaliervægge af egestol-
per og lister, som nu findes. Ligeledes de smukke fli¬
selægninger, havens inddeling i det hele taget. Men
murene ville have været så langt bedre.

Planternes vækst har givet mange skuffelser, fy¬
ring med brunkul i det nu nedlagte elværk havde nok
sin del i det dårlige resultat. Kunstneren Junggreen
Have var i sin tid begyndt at forme buxbomfigurer
til haven, men det blev der spændt ben for, hvilket
var stor skade. Ikke mindst om vinteren ville sådanne
abstrakte grønne skulpturer være en berigelse.
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H. C. Andersen-haven er i somme¬

ren 1961 rammen om en skulptur-
udstilling. Helge Holmskovs jern¬
skulptur kommer helt til sin ret på
den store rolige græsflade.
This summer, H. C. Andersen gar¬
den is the setting of an exhibition
of sculptures. The iron sculpture
by Helge Holmskov shows to the
best advantage on the expansive
lawn.

Plan over H. C. Andersen-haven.
MM 1:2000, opmålt og tegnet i960.
Plan of H. C. Andersen garden.
Scale 1 in 2000. Surveyed and de¬
signed in i960.



Wads have i Odense Af Gunnar Moos

I en omtale af fynske haver må man ikke glemme de
mange forfinede arbejder, der i 20'erne og 30'erne
er frembragt af havearkitekten P. Wad.

Hans egen have i Odense er måske hans mest typi¬
ske værk. Den er anlagt i 1927, beskeden i størrelse,
men opsigtsvækkende ved sin klarhed i dispositionen.

På planen fremtræder haven nu, som da den blev
anlagt, alt er bevaret til mindste detaille, men des¬
værre er den i dag i forfald. Man ser, hvor der er
spillet på alle traditionernes strenge; aksevirkninger,
haverum, bassiner og mure, alt er samlet i en velpro¬
portioneret komposition.

Jeg tror, man uden overdrivelse kan sige, at Wad
har været banebrydende for vort fag, han var en stor
personlighed, der satte sit præg på de fynske haver.

Midteraksen, der forbinder de tre afdelinger, understreger ha¬
vens faste opbygning, og gir samtidigt mulighed for at se dens
lys- og skyggespil.
The central axis, which is combining the three sections, em¬
phasizes the firm composition of the garden; at the same time,
it enables one to watch the play of light and shade.

Til venstre: Plan 1:400. 1: Grces, 2: Fliseplads med bassin, y.
Køkkenhave med lavendelhække, 4: Frugttræer og frugtbuske,
5: Roser, 6: Frugttræer og rhododendron, 7: Staudebed, 8: Ter-
rasse, 9: Hæk. Nord til venstre.

Left: Plan. Scale 1 in 400. 1: Grass, 2: Flags and pool, 3:
Kitchen garden with lavender hedges, 4:Fruit-trees and fruit
shrubs, 5: Roses, 6: Fruit-trees and Rhododendron, 7: Peren¬
nials, 8: Terrace, 9: Hedge. North left.
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Plan 1:2000.

1: Hovedindgang, 2: Central legeplads, y. Pedelbolig, 4: Toi¬
letter og cykleskur, Normalklassefløje, 6: Legeplads ved
normalklassefløje, 7: Plantning, S: Atriumgård, 9: Varmecen-
tra, 10: Skolehaver, 11: Buskplantning, 12: Plads mellem gym¬
nastiksale, 13: Sårklasser m.m., 14: Idrætsplads, ly. Snit gen¬
nem idrætsplads, skole syd-nord og skole syd-vest, 16: Mili¬
tært område.

Plan. Scale 1 in 2000.

1: Main entrance, 2: Central playground, 3: Caretaker's quar¬
ters, 4; Lavatories and bicycle shed, 5: Class-rom wings, 6:
Playground at class-room wings, 7: Planting, 8: Atrium court,
</: Heating plant, 10: Pupils' gardens, it: Bushes, 12: Square
between gymnasiums, 13: Special classes etc., 14: Sports
grounds, 15: Section of sports grounds. Section of the school:
south by north, east by west, 16: Military area.
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Klinkelagt atriumgård,
der er tilplantet med aka¬
cier. Disse står i husets
modulsystem, således at
stammerne indgår i husets
rytme og set fra de over¬
dækkede glasgange virker
som en del af bygningens
konstruktion.

Atrium court, paved with
clinkers and planted with
Acacia. The stems follow
the rhythm of the buil¬
ding and, seen from the
covered glass corridors,
they seem to be a part of
the structure.

Højstrupskolen i Odense Af Arne Levin

Arkitekt: Kgl. bygnmgsinspektør, arkitekt m. a. a.
Jørgen Stærmose.
Havearkitekter: C. Th. Sørensen, Ole Nørgård, og
Arne Levin.

Anlægsgartnerarbejdet udført af Odense kommunes
parkvæsen.

Højstrupskolen, der ligger i et af Odenses forstads¬
kvarterer, er opført i årene 1957-59, således at 1. etape,
normalklassefløjene, først kan tages i brug, senere
fulgt af særklassefløje og gymnastiksale.

Skolen, der er i ét plan, ligger op til militært om¬
råde, der omfatter mosearealer og derfor fortsat vil
sikre skolen grønne omgivelser. Skolens hovedind¬
gang ligger for enden af en stor central legeplads,
der forbinder normalklassefløjene med toiletter og
cykleskure. Legepladsen, der er belagt med ankasten,
er tilplantet med almindelig røn, Sorbus aucuparia,

der med tiden som et løvtag skal dække den store
legeplads og give den liv med lys- og skyggevirknin¬
ger, ligesom trækronerne på legepladsen sammen med
træerne i græsrabatten langs vejen og omkring pe¬
delboligen som et grønt tag skulle præge denne del
af skoleområdet og gøre den til en fælles helhed.

Mellem normalklassefløjene ligger små legepladser,
som anvendes i forbindelse med de enkelte klassevæ¬
relser. Disse legepladser var oprindeligt tænkt uden
plantninger eller højst med en plantning for enden,
idet dette legeområde - som kontrast til den skyggede
centrale legeplads - skulle være lyst og solbeskinnet.
På grund af gene fra legende børn til arbejdende i
klasseværelserne overfor, har det imidlertid været

nødvendigt at tilplante et bælte ned langs klasse¬
fløjene. Disse plantninger, der består af en blanding
af buske og blomster, virker med deres farver opli¬
vende på den sortgrå flade, men den oprindelige idé
havde givet været klarere og rigtigere.
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Detalje af grønnegårde. Mål 1:600.
Detail of the green courts. Scale 1 in 600.

Særklassefløjene, lærerværelset og forskellige andre
rum er grupperet omkring atriumgårde, der er ud¬
nyttet som haverum. I den første gård fra nord har
plantningerne til formål at give eleverne et indtryk
af, hvad der vokser i skov, hede, eng og mose, idet
der er foretaget et udvalg af de mest almindelige plan¬
ter fra disse plantesamfund. Undervisningsmæssigt
kan denne have være af betydning, tilplantningen vir¬
ker måske knap så overbevisende. Bassinet i denne
gård udnyttes til planter, men danner samtidigt et na¬
turligt og dekorativt overgangsled til den næste gård,
som er en rhododendronhave. Her er lagt vægt på
det dekorative, og de forskellige mosebedsplanter er
udelukkende de havemæssigt dyrkede.

Den tredie gård ligger tilknyttet lærerværelset og
herfra er der direkte adgang til gården, der er belagt
med klinker og tilplantet med akacier. Disse står i
husets modulsystem, således at stammerne indgår i
husets rytme, og f. eks. set fra de overdækkede glas-
gange indgår som en del af husets konstruktion. Aka¬
cierne tænkes holdt som et løvtag.

Til skolen hører en idrætsplads med fodboldbane,
løbebane og springgrave. Den overskydende jord fra
udgravninger til kældre er lagt som en vold omkring
pladsen. Allerede nu virker plantningerne på denne
vold som en grøn mur, der giver hele anlægget en
intimitet, der normalt først opnås efter flere års
forløb.

Når man idag ser skolen fra vejen eller fra den
omkringliggende bebyggelse virker området lidt bart.
Selv når træerne på legepladsen vokser til, savnes der
lidt grønt, nogle træer, der rager op mellem bygnin¬
gerne. Enkelte træer er på vej, f. eks. for enden af
normalklassefløjene, hvor der er lavet en lukket sidde¬
plads omkring en lav plantning med et træ, der skal
vokse op gennem den firkantede åbning i taget. Lige¬
ledes vil træerne i atriumgårdene med tiden gøre sig
gældende.

Højstrupskolen giver ved sin byggestil og udform¬
ning mange muligheder rent havemæssigt, hertil kom¬
mer, at skolens beliggenhed op til det militære areal
er en yderligere gevinst, idet der har været mulighed
for at trække denne grønning helt ind til bygninger¬
ne. Alligevel kan man ved en tur genpem skoleom¬
rådet blive i tvivl om, hvorvidt disse muligheder er
udnyttet rigtigt. Den fornemmelse af at have nået
en rigtig løsning, som man uvilkårligt får på idræts¬
pladsen med dens enkle udformning, voldene der er
tilplantet som fynske hegn, oplever man ikke helt i
atriumgårdene eller på de små legepladser. Skønt til¬
plantningen og opdelingen af disse gårde bygger på
en klar idé, virker de måske for havemæssige og for
arkitektonisk uklare i forhold til den enkle arkitektur

og ruminddeling. Medvirkende til dette indtryk er
sikkert også det miserable udseende træplantningerne
på og omkring den store legeplads har. Alligevel tror
jeg, sammenligningen giver stof til eftertanke.
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Dette bassin med træbroen er udnyttet
til planter, men danner samtidig et na¬
turligt og dekorativt overgangsled fra
atriumgården med vilde blomster til
den næste, som er en rhododendron-
have.

The pool with the wooden bridge is
utilized for plants. It makes a natural
and decorative connecting link be¬
tween the atrium court, planted with
wild flowers, and the Rhododendron
garden.

■iniiK

Øst for hver klassefløj ligger en over¬
dækket bænkeplads, hegnet af mure.
En udsparing i taget giver lys og vok¬
sevilkår til et bed med vintergrønne
planter.
East of each class-room wing, there is
a covered sitting place, fenced in by
walls. A gap in the roof secures light
and conditions of growth for at bed
of evergreen plants.
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Den Dioderne lille havfrue, der spejler
sig i bassinet, giver gårdhaven et hu
moristisk anstrøg.

The modern little mermaid, reflected
in the pool, gives the court-garden a
humorous touch.

Have i Odense
Af Gunnar Moos

Oprindelig er haven udarbejdet efter en tegning af
havearkitekt Axel Thomsen, men efter forskellige ud¬
videlser af huset og grunden, har ejeren, arkitekt Jør¬
gen Stærmose selv bygget videre. Dog, den nuværen¬
de have virker ikke som en blanding af nyt og gam¬
melt.

Resultatet, må man sige, er en indholdsrig have, der
opfylder de krav - praktiske og synsmæssige - som
et moderne menneske stiller. Omgivet af en ret høj
mur, der udelukker fremmed støj og indblik, er den

stort set opdelt i en plæne med gamle frugttræer, en
blomsterhave nærmere huset, og i umiddelbar tilknyt¬
ning til opholdsstuen en halvlukket gårdhave. Det er
netop her, det mest interessante er. En gårdhave er
et ret nyt indslag i dansk arkitektur, hvorfor man
ser mange famlende forsøg på udformninger.

Her virker den overbevisende - som en udvidelse af

opholdsstuen, med enkelte og udsøgte planter, et
spejlbassin og skulpturer, der med en sikker placering
danner hovedmotivet og giver gårdhaven stemning.
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En særlig stemning gir den antikke
skulptur under den frodige beplant¬
ning.
An atmosphere of its own is emitted
by the antique sculpture, placed in an
exuberant planting.

Ikke alle skulpturer kræver en højti¬
delig placering. Denne er tilsynela¬
dende tilfældigt, men dog rigtigt an¬
bragt.
Not all sculptures require a solemn
placing. This one seems to be placed
at random, however, correctly.
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Et højt smalt skovbælte markerer bakkekammen og giver A high, narrow forest belt marks the hill-crest and makes a
byen ramvte og baggrund. Som grønt areal virker det også fine background for the town. Being a green recreation area,
som isoleringsbælte mod landbrusjordene bagved. it also makes an isolating belt towards the cultivated lands.

Lindøværftets boligområder Af Ole Nørgård

Da Odense Stålskibsværft besluttede at oprette en ny
afdeling på Lindø, stod det klart, at der måtte opføres
et boligområde i nær tilknytning til værftet, såvel for
arbejdere som for funktionærer i det nærliggende
Munkebo. Der blev udarbejdet en dispositionsplan
for Munkebo kommune, hvorefter Ejendomsselska¬
bet Lindø a/s gik i gang med projekteringen af huse
og bebyggelsesplan.

Fra bygherrens side var det vanskeligt at opgive
et bestemt antal boliger som målet, idet ingen kan
forudsige, om folk med tilknytning til Lindøværftet
helst vil bo i Munkebo eller Odense eller andetsteds.
Men det var et afgjort ønske, at langt den overvejende
del af bebyggelsen skulle være enfamiliehuse. I første
omgang var der tænkt ca. 250 boliger, men man har
ved projekteringen taget hensyn til en udvidelse til
henimod det fire dobbelte.

Det rummer mange vanskeligheder at skulle ud¬
forme en by af så mange enfamiliehuse. Efterhånden
som denne hustype bliver hvermandseje, har enfa¬
miliehuskvartererne bredt sig over kolossale arealer
i en ring omkring alle bydannelser og, hvis denne by-
form fortsat får en stor udbredelse, vil man i frem¬
tiden måske tale om villavejsørkner, som man i dag
taler om stenørkener i de ligeledes ensformige bolig¬
områder, der byggedes i slutningen af forrige århun¬
drede.

Det stod de projekterende klart, at skal man over¬
vinde den fare, må der skabes større træk i bybilledet,
og her tænkte man især på de muligheder, som be¬
plantninger frembyder. Det fremtidige enfamiliehus¬
område i Munkebo er placeret op ad Munkebo Bak¬
kes sydskråning. Denne bakke er ved sin placering

på den ret smalle tange mellem Odense fjord og Ker-
tinge nor et markant træk i landskabet, der stiller store
krav til bebyggelsens udformning, idet denne kan ses
videnom. Byen vil kunne opfattes som helhed set
udefra.

Det første træk i bebyggelsesplanen var en opdeling
af boligområdet i overskuelige enheder, adskilt af
skovbælter, der strækker sig ned ad bakken.

Hvert område betjenes af en stamvej, som fra by¬
centret fører op ad bakken, og disse stamveje for¬
enes i en forbindelsesvej foroven. Boligvejene grener
ud fra stamvejene som små vænger uden gennem¬
gående trafik. For enden af hver boligvej er der for¬
bindelse til en sti i skovbæltet, som mod syd munder
ud i selve bycentret og mod nord i forbindelsesvejen.
Denne står igen i direkte forbindelse med en cykle-
og fodgængersti, der danner genvej til værftet.

De grønne bælter er placeret langs eksisterende
smukke gamle stendiger med stynede popler. Disse
stendiger søges bevaret og bliver et karakteristisk træk
i bybilledet i det fremtidige Munkebo.

Med dette system af stier er det muligt i det væ¬
sentlige at adskille kørende og gående trafik, 'således
at mødre og deres børn og ældre mennesker kan
færdes fredeligt i de grønne områder på vej til bu¬
tikker, skole, busstoppested o. 1. De grønne bælter
indgår således i byens dagligliv på en mere intensiv
måde end byparker normalt gør.

I begyndelsen var det ikke muligt at gennemføre
andre udstykningsformer end de ret traditionelle med
enfamiliehuse langs de små boligveje. Arbejdet måtte
derfor fra min side væsentligst bestå i udformningen
af disse veje.
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Øverst. Plan over det projekterede bycenter, der er udformet
som et fredeligt fodgængerområde med stiforbindelser til den
nye bebyggelse.

Plan of the prospective centre of the town, elaborated as a
peaceful area for pedestrians, with path-connexions to the
new built-up area.

Nederst. Bebyggelsesplan for Munkebo, rummende henimod
woo enfamiliehuse. De grønne bælter, der er lagt langs gamle
stendiger med stynede popler, opdeler bebyggelsen i kvarterer.
Mål 1:2$.000. Nord opad.

Townplan for Munkebo, containing abt. 1000 one-family
houses. The built-up area is devided up into quarters by green
belts which are placed along old stone fences with pollarded
poplars. Scale 1 in 25000. North up.

67



I boligkvartererne er den kørende og den gående trafik ad¬
skilte. Fra en stamvej fører boligveje til bebyggelsen. Hvor
disse veje slutter fører stier videre til de nord-sydgående skov-
bcelter, hvorigennem der er stiforbindelse til såvel forbindel¬
sesvej som bycenter.

Nogle får en udpræget landlig karakter afgrænset
af fynske hegn, der får lov at vokse op, så at man
slet ikke ser bebyggelsen bagved, men først får over¬
raskelsen, når man dukker ind bag hegnet. Ved andre
veje gør man det modsatte, idet man lader forhaverne
danne en fælles grønning, så at man får husene lig¬
gende i et bredt parkbælte, som så ved sin tilplantning
kan varieres fra vej til vej.

Senere er det lykkedes at få ejendomsselskabet med
til andre løsninger med husene gruppevis placeret om¬
kring parkeringsarealer, hvorved man langt smuk¬
kere kan løse bilernes problemer.

Bycentret er et fredeligt fodgængerområde i nær
tilknytning til den nye bebyggelse. Det tænkes for¬
bundet med den gamle by og med vandet og de fre¬
dede strandarealer ved en bred parkvej.

Jeg kæmpede længe for at få bycentret placeret i
forlængelse af det første skovbælte, således at centret
nåede helt ned til den gamle by og Kertinge nor og
dannede forbindelsesleddet mellem den nye og den
gamle by, men det lykkedes ikke.

In the residential quarters, wheeled traffic is separated from
walking traffic. Blind internal roads lead from a "stem-road"
to the houses. Each internal road is connected with a path
through the forest belts; this path leads to the road of con¬
nection as well as to the centre of the town.

Det lykkedes heller ikke at få amtsvejen ført mod
nord om byen. Amtsrådet holder indtil videre fast
ved en plan hvorefter vejen føres gennem den gamle
bydel og på en dæmning langs Kertinge nor.

Fra begyndelsen var det meningen kun at bygge
halvvejs op ad den ca. 60 m høje Munkebo bakke.
Jeg var selv af den formening, at det landskabelig set
var væsentligt at toppen ragede klart op over be¬
byggelsen, men efterhånden som bygningerne skød
op, blev jeg dog skuffet. Eksteriøret var uklart, enten
havde man allerede bygget for. højt op ad bakken,
eller også ville det være bedre at gå helt op. Da det
blev nødvendigt at revidere den oprindelige disposi¬
tionsplan med henblik på udvidelse af boligområder¬
ne, blev man enig om at gå helt til tops med bebyg¬
gelsen og at afslutte byen med et højt smalt skov-
bælte i en fortsat linie henover bakkekammen.

Ideen til skovbæltet stammer oprindeligt fra have¬
arkitekt Junggreen Have, der arbejder sammen med
professor Peter Bredsdorff, som i mellemtiden er ble¬
vet byplankonsulent for Munkebo kommune.
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(Kongres på Fyn, fortsat)
vel. Men Ambrosius Stub og Anders Arrebo var ægte
børn af Fyn. Til gengæld var Andersen blevet An¬
dersen også selv om hans vugge havde staaet i Vor¬
basse.

Når fynboen så iøjnefaldende har kunnet udvikle
og efterleve et så udtalt æstetisk behov, må det bero
på, at han i høj grad var begunstiget fra naturens side.
Naturen var gavmild mod Fyn. Fynboen havde tidligt
råd til at nette omkring sig og tid til at hengive sig
også i åndelige sysler. Han fik foræret meget, som
vestjyden ikke fik. Ingen kunne med rimelighed for¬
vente, at manden bag det ulidelige slid med genstridig
jord skulle have tid eller lyst til at fordybe sig i digt¬
ning og roser eller rive foran sit hus, hver gang en
klodrian havde trådt i mønstret fra sidste lørdag. Han
brugte sine kræfter til at bjerge familien de tørre
humpler.

Men fordi naturen var med fynboen, blev han ikke
noget hængehoved. Hans mål er nok syngende, men
kan også virke som en piskesnert for den, som har øre
for sprogets talløse modulationer fra det blidt gyn¬
gende til piskeknaldet i en sætning.

Fynboens livsduelighed fremgår af det svar på et
spørgsmål, som en gammel fynbo afgav til en nys¬
gerrig nabo efter at have været hos lægen. - Hvad var
der saa i vejen, frittede naboen. - Et' nov' vie're, lød
svaret. Det var mit hjart' sa'e dovtoren, det er skan-
jene røjent, men det er jo aller vær' med det; jæ' er jo
snart gammel og et' te' en hejl dejl mejr. Næ, om vi
nu ku' få en draav' rejn', der var novr' ganske aa'ent...

Måske bør man i forbifarten gøre opmærksom på,
at i Munke Mose i Odense findes Danmarks eneste så¬
kaldte Gletscherhave med skuresten, hvis striber nøje
angiver gletscherens vej over landsdelen. Kig på den,
hvis De får tid.

Bemærker gæsten til en mand fra Ærø: - Her er
kønt, nikker han eftertænksomt og svarer: - Ja, kor¬
net står godt.

Siger man det til en langelænder, ler han fornøjet
og replicerer: - Så har De været ne'e ved Ba'enkop?
Der ligger øens høje som yndefulde grønne pigebu¬
ster. Hvorefter han går til det nærmeste diskussions¬
møde.

Siger man det til en fynbo, bakker han på piben,
indkasserer komplimenten i egnsomfattende forstand,
fra de fjerneste blå skove, til sin have, sin gris og sin
kone, og går ind efter riven for at gøre det hele endnu
kønnere. Men han ville ikke være en rigtig fynbo,
dersom han ikke umiddelbart efter, på rejse i Jylland,
kunne finde på at trække i togets nødbremse, betale
bøden, gå tilbage til en mark, hvor han så en køn plag,
købe den for 5000 og året efter sælge den for 30.000.

Det gjorde engang hesteeksperten, kgl. operasanger
Lars Bo i Turup. Men han var også, selv på Fyn, ac¬
cepteret som Fynbo med F og en mester i praktisk
poesi...
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SUMMARY

On account of the ioth Scandinavian Congress of Land¬
scape Architects which is taking place on Funen on 24th,
25th and 26th August, Havekunst brings articles, dealing
with the landscape of Funen, its manor-gardens, park
policy and historical gardens. A municipal school and
the housebuilding, carried out by a big shipyard, were
chosen as examples of contemporary projects.

"Landscape and Gardens on the Islands South of
Funen" is the title of the introductory article by Mr.
J. Tholle. Southern Funen and the neighbouring small
islands make a beautifully modelled landscape between
Langeland Belt, Great Belt and Little Belt. The climate,
which is the mildest of the country, favours the choice
of delicate cultures, such as of flower-seed and fruit
plantations, including apricots, figs and mulberries. Pol¬
larded poplars, hedges and stone fences, forest and
groves, so characteristic of the landscape of Southern
Funen, favour the conditions of growth too. Besides,
it is quite obvious that horticulture is in the blood of
the population. The example of their infinitely neatly
cut hedges bears witness to the islanders' innate æsthe-
tical sense, deriving from a long-established tradition.

Fertile Funen is the country of manors in Denmark.
Hardly anywhere else, the estates are situated as densely
as here, and, next to the pollarded poplars, the manors
with their parks characterize the landscape of Funen.
Among the great number of renowned castles, Mr. Arne
S. Lindholdt calls attention to Egeskov and Glorup, both
built in the latter half of the 16th century. While the
exterior of Egeskov remained unchanged on the whole,
the castle being one of our few genuine castles from
the renaissance, Glorup was rebuilt so much that one
would not suspect that the fine baroque castle, with its
touch of classicism, conceals remains of a former re¬
naissance castle with moat and towers. Both gardens date
from abt. 1730; besides the well-known garden elements
of the baroque, they have several common features, e. g.
they both have their longest extent transverse to the
axis of symmetry of the buildings. However, in spite
of similarities, they differ widely. At Egeskov, the most
valuable part of the park is the baroque garden, with
its pretty alley of lime and its garden spaces enclosed
by hedges. At Glorup, the austere simplicity of the fine
parterre-garden has an incredibly refreshing effect, al¬
though the flowers had been replaced by grass long ago.

Odense is an old town, perhaps the oldest in Den¬
mark, situated as it was in the centre of a large, fertile
area, with good connections in all directions. In view
of its 111.000 inhabitants, the town is rather deficient
in recreation areas. In this relation Mr. Axel Thomsen
writes about the park policy of Odense: "By laying out
new park areas in continuation with those already ex¬
isting, one aims at creating adjoining green areas which,
at the same time as covering recreative purposes of any
sort, should give possibilities of long walks." To illu¬
strate the above, we show a plan of a path-system along
the river Odense which aims at utilizing the scenic value
of the river and at establishing a path-connexion from
the centre of Odense to the forests and meadows in its
southern district. The plan also establishes a connec¬
tion between important park areas and sportsgrounds.

H. C. Andersen-garden, named after the famous poet,
born in Odense, is situated at the new town hall. Mr.
C. Th. Sørensen and Mr. P. Wad had originally designed
a round garden with whitewashed walls. However, due
to the shortage of material during the war, the wall
has never been carried out; it was replaced by trellises.

When talking about Funen gardens, one must not
omit to mention P. Wad, the designer of refined and
well-disposed gardens (1920-30). Due to the lucidity
and proficiency of his art, he had done pioneer work
for Danish landscape architects. Unfortunately, most of
his works either disappeared or were spoiled.

Højstrup school, situated in one of Odense's villa quar¬
ters, is a one-storied school, designed by Mr. Jørgen
Stærmose and built in the years 1957-59. The green area
was designed by Arne Levin. The large central play¬
ground, paved with asphalt stones, is planted with Sorbus
aucuparia which, in time, will make a leafy ceiling.
Originally, the small playgrounds were not meant to
be planted, as, contrary to the large playground, they
were supposed to be light and sunny. However, due
to the noise of playing children, it was necessary to
plant a belt along the wings of class-rooms. Special class¬
rooms, the staff room and various other rooms are

grouped round atrium courts, utilized as gardens. Wild
plants from forest, heath, meadow and moor are growing
in the first court. The pool makes a natural and deco¬
rative connecting link between the first and the second
court, which is a Rhododendron-garden. The third court
is paved with clinkers and planted with Acacia, the stems
following the rhythm of the buildings. Round the sports
grounds there is a dike, planted like a Funen fence. Al¬
ready now, the green fence secures an intimacy which,
normally, is not attained, but after many years.

When Odense Steel Shipyard decided to establish a
new section on Lindø, one had to build living quarters
in close connexion with the shipyard. To start with, one
counted on 250 flats, chiefly one-family houses, but,
while projecting, the figure had to be multiplied by
four. The prospective housing area is placed on a south¬
ern slope, thus becoming a characteristic feature in the
landscape, and, consequently, making great demands on
the elaboration of the buildings which will be seen far
and wide. Mr. Ole Nørgård, the designer, chose to divide
up the housing area into small units, separated by forest
belts, stretching downwards the hill. Each area has a
"stem-road", leading from the centre of the town up
the hill; these "stem-roads" are combined in a road of
connection at the top. The internal roads branch out
from the "stem-roads" like small enclosed fields without
through traffic. Each internal road is connected with
a path, leading through the forest belt; in the south, the
path opens on to the centre of the town and, in the
north, to the road of connection which is connected
with a path for cyclists and pedestrians: a short cut to
the shipyard. The green belts are placed along old, pretty
stone fences with pollarded poplars. Some of the internal
roads were given a rustic character; the Funen fences,
by which they are bordered, are allowed to grow, so as
to hide the houses behind. In other places, the front
gardens make a common green. The extension of the
housing area continues right to the top of the hill, ter¬
minating in a heigh, narrow forest belt.



HAVEKUNST
Udgivet for Norden af Dansk Havearkitektforening
i samarbejde med Foreningen af Yngre havearkitek¬
ter, Foreningen Svenska Trddgårdsarkitekter, Stads-
og Kommunegartnerforeningen og med støtte af Ny
Carlsbergfondet.

Redaktør (ansv.):
Agnete Mygind, havearkitekt m. d. h. Åbrinken 131,
Virum. Telf. 880022.

/ redaktionen:
Havearkitekterne Eywin Langkilde, Morten Klint,
Gunnar Moos, Henning Rasmussen, Reynir Vil-
hjalmsson, kommunegartner S. A. Hansen.
Redaktionssekretær:
Karen Permin, cand. hort., Mosevangen 24, Birkerød.
Telf. 81 1522.

Ekspedition:
Daisy Lund, Bjørn Andersensvej 17, Birkerød.
Telf. 81 21 66.

Redaktion og ekspedition for Sverige:
Walter Bauer, tradgårdsarkitekt FST Artillerigatan
76, Stockholm NO. Postgiro 5 59 70.

HAVEKUNST udkommer med 8 hefter om året og koster
i Danmark, Norge og Sverige 20 kr. + 1,20 kr. i porto. Abon¬
nement kan tegnes hos boghandlere, hos postvæsenet eller
direkte hos ekspeditionen.
HAVEKUNST's artikler og illustrationer må ikke gengives
helt eller delvis i andre blade og tidsskrifter uden tydelig kilde¬
angivelse.

Indhold
Have i Hareskovby

Ole Klåborg 69
Det moderna, det historiska och idyllen

Gunnar Martinsson 70

Igen i Spanien!
C. Th. Sørensen 72

På rejse
Gunnar Moos 76

Kursus i byplanlægning
Arne P. Kjær 78

Stads- og kommunegartnerforeningens årsmøde
Kai Fiirst 80

Forsidebillede: Det gamle rebslageri på Møllebakken i
Kalundborg.

Apropos til en udstilling
Af lb Permin

Mens disse linier skrives finder udstillingen »Bevæ¬
gelse i kunsten« sted på Louisiana under hidsig debat
i aviserne. Debat er måske så meget sagt - det går her,
som så mange andre steder, at de, der kan servere de
bedste vittigheder, bliver hørt mest.

Og for at alle skal kunne være med, har man været
så heldig at få stegt en hvid due under noget ubehage¬
lige forhold - hvorefter dyrevennerne også kan tage
del i diskussionen ud fra et absolut sagligt synspunkt,
(løvrigt på et tidspunkt, hvor vi allesammen sidder
med truslen over hovedet om at blive atomstegt).

Det skal ikke her være hensigten at gå ind for kine¬
tisk kunst, skønt - en gang imellem ville det måske
være helt rart og forfriskende med et snurrende cykel¬
hjul på græsplænen midt i al pænheden. Det ville dog
være sjovere end det obligate solur, der i det mindste
ikke bevæger sig det ringeste.

løvrigt mindes man fra en udstilling i Haveselska¬
bets Have et stykke kinetisk kunst (Ib Gertsen) be¬
nyttet som et levende, bevæget billede over et vand¬
spejl.

Men det går, som det går. Jo mindre man ved om
tingene, jo mere råbes der op om legetøjsudstilling
(Berl. Aften) og humbug.

Når der engang hvert jubelår på dansk kommer en
munter bog, kan man over flere spalter i den samlede
presse læse, at nu er den nye humorist, man har ventet
på, dukket op, og bogladerne stormes og nye oplag
sættes i arbejde.

Men ak og ve. Begynder en »alvorligt arbejdende«
kunstner på at lege med materialerne, begynder han
på at lave noget, der også kan more ved siden af, at
tingene er skabt som kunst, så flyver man i harnisk,
spidser penne og blyant og sætter nyt farvebånd i
skrivemaskinen. Ve den formastelige, der tør vove at
besmitte den alvorlige og seriøse kunst, der hører til i
tyste udstillingssale, med at lave noget morsomt. Her
har humoristerne ingen ret - om de så end flytter tin¬
gene til Louisiana.

Det store publikum glædes normalt over genkende¬
ligheden i kunsten - de, som Brandes et sted har skre¬
vet - læser sig selv ud af litteraturen. Genkendelighe-

I fortsættes blå side 3)
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Noter:

Legat!
Mariebjerg kirkegårds inspektør, havearkitekt Sven Han¬
sen har fået et legat på 12.000 dollars fra Harvard-uni¬
versitetet til et års studieophold i U. S. A. Studierne gæl¬
der især de forskellige vejtyper og deres placering i land¬
skabet.

»Tilgang til faget«
På Kunstakademiets afdeling for havekunst er der i se¬
mestrene 1961-62 tilmeldt 20 studerende samt to ame¬

rikanske fullbrightstuderende.
Efter nationalitet fordeler de studerendes antal sig

således: 8 danske, 1 finne, 1 hollænder, 1 nordmand, 6

svenskere, 2 schweizere samt 1 tysker.
På den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles havebrugs¬

afdeling har der til den nye linie i anlægsgartneri meldt
sig 7 studerende.

Klip fra aviser! Information d. 4.-10.-61.

Stadsingeniør Poul Vedel har nu fremsat en ny plan for
den københavnske ringlinje langs søerne, hvorefter der
»kun« skal udfyldes 10 meter af søerne. Tidligere har
der været forslag om at opfylde 30-40 meter, ja et enkelt
forslag gik endda ud på at føre Sø-ringen gennem sø¬
erne, der skulle omdannes til soppebassiner.



Have i Hareskovby
Af Ole Klåborg

Grunden skråner ca. 4 m fra det østlige til det vestlige
hjørne. Huset er anbragt på et plateau i det østlige
hjørne. For at få en ugenert opholds- og solplads er
der lagt et cirkulært rum ind i skråningen, ca. 2 m un¬
der koten ved huset. Terrænet er holdt oppe af støtte¬
mure, udformet som blomsterterrasser. I forbindelse
med terrasserne er der en mindre blomsterhave. Fra
terrasserne fører en græsampe rundt om det cirkulære
rum. Den eksisterende beplantning er suppleret med
vilde roser, tjørn, lærk, fyr, birk m. m.

1. Indkørsel. 2. Garage. 5. Hus. 4. Terrasse, j. Blom¬
sterhave. 6. Græsrampe. 7. Skovplantning. 8. Buske.
9. Blomsterterrasser. 10. Trappe. 11. Solterrasse.

The ground is sloping abt. 4 m from the eastern to the
western corner. The house is situated on a pleteau in
the eastern corner. To obtain an undisturbed place, a
circular space was placed into the slope, abt. 2 m
below the house. The soil is supported by walls,
elaborated as flower-terraces. In connection with
the terraces there is a minor flower-garden. A grass-

grown ramp leads from the terraces round the circular
space. The existing planting was supplemented with
wild roses, hawthorn, larch, pine, birch etc.

1. Drive. 2. Garage. 5. House. 4. Terrace. 5. Flower-
garden. 6. Grass-grown ramp. 7. Forest planting. 8.
Bushes. <j. Flower-terraces. 10. Staircase. 11. Terrace.
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Det moderna,

det historiska

och idyllen

Minnen trån den io:e nordiska

trådgårdsarkitektkongressen på Fyn

Av Gunnar Martinsson

Når ordforanden i den danska trådgårdsarkitektfor-
eningen vid kongressens oppnande frågade sig om
kongressen skulle bli fiasko eller ej såg han samtidigt
inte ett dugg orolig ut. Såkert var det inte endast
tecken på kallblodighet. Med ett så fint och lagom
avvågt program som var uppgjort fanns nog inte så
stora farhågor. Alltnog - kongressen blev succé.

En av de fråmsta anledningarna var val att man
bland en mångd sevårdheter hade gallrat så hårt att
endast det basta av det basta återstod. Vi fick se

många fina objekt men inte fler ån att krafter och
intresse råckte till hela tiden, och inte bara till studier
utan också till samvaro med kollegorna från grann-
lånderna.

Kongressen inleddes med tre foredrag. Redaktor
Ib Paulsen talade spirituellt, entusiastisk och med-
ryckande om »mit Fyn«. (For mig hade Fyn tidigare
endast varit ett irriterande hinder med får] or och bil¬
koer, som passerats med storsta mojliga hastighet i
riktning mot kontinenten - nu vet jag båttre.)

Professor C. Th. Sørensen beråttade om H. C. An-
dersenhavens tillblivelse - besvikelser och glådjeåm-
nen i kampen att realisera projektet. De helt sagolika
buxbomsfigurerna, som vi fick se en hel serie skisser
av, sorjer man over att de inte fick komma på plats
i trådgårdens urklippsmonster.

Professor Georg Georgsen talade om fynska herr-
gårdstrådgårdar. Det var i forstå hand Glorup och
Egeskov som presenterades med uppmåtningar och
fotos. Foredragshållaren ville stålla den frågan huru-
vida ett foto av ett landskap eller en trådgård kan
motsvara de intryck som verkligheten formedlar.
De tre foredragen och hela kongressen handlade om
tre ting, nåmligen det moderna, det historiska och
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idyllen. Redan på eftermiddagen gav vi oss i kast
med det moderna och tittade på ett antal nya tråd-
gårdar kring Odense. Det som mest imponerade på
oss svenskar var val de två fina skolorna, (Højstrup-
skolen och Ejbyskolen). Det var intressanta losningar,
fina material och inga nedtrampade våxter. De dan-
ska barnen måste vara mycket snållare an våra.

Kongressdag nummer två ågnades åt det historiska.
Med bussar for vi omkring i ett mjukt och leende
sydfynsk kulturlandskap med stubbade pilar och
popplar, vålskotta bondgårdar och gamla fina herr-
gårdar, som verkligen låg tått inpå varandra.

I Glorup gjordes ett långre uppehåll, så att vi kunde
vandra omkring i parken och kånna måtten på det
storslagna långa trådgårdsrummet och samtidigt kon-
statera att verkligheten val overensståmde med prof.
Georgsens bilder.

I Egeskov gjordes nåsta uppehåll, och dår fick man
uppleva en anlåggning av helt motsatt karaktår. Att
det skulle finnas en sagolik labyrint i parken hade
vi ju fått veta men inte att hela parken år något av
en labyrint med rum som griper i varandra utan
någon ånde. Vandringen genom dessa håckomgivna
rum var for mig en av de absoluta hojdpunkterna på
resan. For att få medel till den gamla parkens under-
håll hade slottsherren låtit anlågga en ny parkanlågg-
ning med mångder av fårgglada blomster intill den
gamla parken. For dessa attraktioner betalar allrnån-
heten intråde. Besokarantalet var imponerande. Idén
var riktig. Kanske hade det nyare området kunnat
utformas på ett annat sått, men det våsentliga år val,
att man har fått mojligheter att skota och bevara
detta levande stycke kulturhistoria.

Den tredje och sista dagen var reserverad for

idyllen. Vi gjorde en kryssning i den sydfynska
ovårlden och besokte bl. a. Troense, Fåborg och
Ærøskøbing. Vi tjusades och gladdes åt lugnet på
de smala gatorna, de små vålskotta husen och de lum-
miga trådgårdarna bakom murar och plank, dår fikon
och mullbår mognar i den milda syddanska sensom-
maren. I Ærøskøbing visade oss Johannes Tholle på
hemmaplan, hur han inrett en mycket lång och
mycket smal tomt, som kan påminna om en engelsk
radhusparcell och av detta extrema format skapat en
serie trådgårdsrum med en fin kånsla for våxtmateri-
alets mojligheter.

Idyll och romantik år ord, som inte år sårskilt
gångbara i dagens samhålle. Man kan fråga sig varfor,
når de år så oåndligt behagliga att uppleva.

Våra danska vårdar gjorde en fin kongress. Vi fick
uppleva det moderna och det historiska, det stora och
det lilla. Allt var av hogsta karat, men de intima in-
teriorena var kanske de, som ståmde mest till efter¬
tanke.



Igen i Spanien!
Af C.Th. Sørensen

Udsnit af tnålebordsblad fra Cordoba. Kanalen, som fører vand til Generalife, ses som en
linie langs floden Darro. (Signatur: - •)
Extract from a surveying sheet from Cordoba. The canal carrying water to Generalife
is inddicated by a line along the river Darro. (Signature: - •)

Efter krigen har man på Kunstakademiets arkitekt¬
skole gjort meget for, at de studerende kan komme
ud at rejse. Det er nu obligatorisk, at hovedskolens
anden klasse - fjerde klasse - i maj slutter skoleåret
med en rejse, gerne sydpå, Italien, Grækenland, Tyr¬
kiet og i år Spanien. De studerende må dog selv samle
en væsentlig del af midlerne ind ved bønskrifter til
fonds og firmaer, det ser ofte håbløst ud, men klares
dog næsten altid.

Studerende fra afdelingen for havekunst har været
med på disse rejser, det begyndte småt, to var med
i' Roma 1952 og to i Grækenland 1955. Senere blev
deltagelsen større, i 57 ledede jeg et hold i Roma, en
snes vel, halvt arkitekter og halvt havearkitekter, vi
målte Villa Aldobrandini i Frascati op. Går arkitek¬
ternes rejse til et land, hvor havekunst er af mindre
betydning, har vi arrangeret egne rejser, i 1958 til
Firenze, i 1959 til Roma og i i960 den fine tur til
Firenze med langt ophold og gode opmålinger af
Villa Castello og Villa Petraia som arbejdsresultat.

I år skulle arkitekterne til Spanien, det var rime¬
ligt, at vi var med. 12 mand høj kom af sted med
hjælp fra Carlsen-Langes stiftelse og fra Tuborgfon¬
det. Begge stiftelser bringes hermed en varm tak,
jeg er overbevist om, at rejsen har været af den stør¬
ste betydning for de unge.

Det anses for meget værdifuldt, at der præsteres et
arbejde på disse rejser, at studierne giver sig håndgri¬
belige udtryk i opmålinger og tegninger, måske også

72

i skriftlige arbejder. Det kan være svært at klare sig
med arkitekterne, her er der næsten altid en del, som

præsterer noget helt storartet. Nu byder en rejse til
Spanien ikke helt så gode muligheder for grundigere
arbejder og undersøgelser, fordi det vil være urimeligt
at slå sig ned eet sted, som i Roma, Istanbul eller
Athen.

Rejseplanen havde tre dage i Madrid, som egentlig
kun byder på et af værdi: Pradomuseet. En dag be¬
søgtes Escorial og en anden Toledo. Toledos bybil¬
lede, som det opleves fra den anden side af Tajo, er,
som var byen et bevidst kunstværk, Greco's billeder
er virkelighed. - Derefter seks dage i Cordoba, tre i
Sevilla, seks i Granada og næsten tre i Barcelona.

I Cordoba målte vi orangegården - patio de los Na-
ranjos - op, som den gengives her, mærkeligt nok må
vi tro, at der ellers ikke findes en sådan nøjagtig nu¬
tidig opmåling. 1 arbejdet deltog arkitekterne Char¬
lotte Buhl, Ib Lykke Pedersen og Ole Saabye og have¬
arkitekterne Rolf-Gunnar Andersson, Hans Frei,
Sven Gjersvold, Sven Hellmark, Gunnar Klasson,
Torben Michelsen, Åge Nicolaisen, Ingeborg Reistad,
Bruno Richter, Børge Sevaldsen, Ingvar Tiveskog og
Christina Åkerman.

Planen er tegnet af Rolf-Gunnar Andersson. Det
vil være urimeligt af mig her at komme nærmere ind
på Cordobamoskeens historie, herom ved docent Mo¬
gens Krustrup, som var rejsens leder, så langt mere, og
det vil han sikkert skrive om i Arkitekten. Det skal



Surveying plan of the Patio de los - s

Naranjos in Cordoba. ! ! I M I I I I I !
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kun nævnes, at moskeen er påbegyndt af Abd-er-Rah-
mån I omkring 785, udvidet af Abd-er-Ramån II 833-
48, Abd-er-Ramån III 912-61, Al-Hakim II 961-76
og endelig af Hischåm II 987-90.

I 1523 lod Charles V arkitekten Hernån Ruiz bygge
en renaissancekirke midt i moskeen, en helligbrøde,
men måske har denne kirke været årsag til, at dette
kostelige bygværk er bevaret så vel til vore dage. Kej¬
seren skal allerede i 1526 have sagt: »Her har jeg be¬
gyndt på et værk, hvis lige findes så mange steder,
men ødelagt noget, der er - var - enestående i ver¬
den.«

Med sikkerhed kan det næppe siges, hvor gammel
orangegården er i den form, vi kender den, måske er
de ti vestligste fag, ud for moskeens ældste del, fra
omkring 800. Det er arabernes »sahn«, en hellig for¬
gård, hvor de troende tvætter sig, før de går ind under
moskeens tag. Dennes væg mod gården havde engang
19 åbne buer, men i den kristne tid tilmuredes de 17.
Man vil gerne forestille sig, at orangetræerne præcist
har fortsat moskeens søjlerækker i det frie, men opmå¬
lingen viser, at dette kun er tilfældet mod vest, og kun
nogenlunde. Mod øst klikker det, og det ses også, hvor
usikkert det hele er sat af. Noget lignende gælder iøv-
rigt andre mauriske anlæg, før tegnedes Generalifes
plan retvinklet og symmetrisk, nye opmålinger af¬
slører skævheder på mange måder.

Orangegårdens gulv og vandingsanlæg er meget
interessant, på en gang primitivt og forfinet. I Sevilla
er den lignende orangegård under Giralda noget fint
og præcist, et klinkegulv, der er fuldstændig plant
med nøjagtige vandingsrender, der danner et tegnet
geometrisk mønster. I Cordoba har gården et van¬
dingsanlæg, som næsten ikke er stiliseret. Om hvert
træ er der en cirkelrund fordybning med en stensat
ring, de er forbundne med en rende, der er knyttet
til, hvad man kunne kalde fødeledninger fra vest til
øst. I stenkanterne er der hugget false til små bræd¬
der, hvormed der åbnes og lukkes for vandstrømmen,
meget enkelt, men også meget funktionelt, har det
mon ikke været således i mere end tusind år?

Er det ikke meget lærerigt - er det bedre at sige in¬
spirerende - at opleve denne gård? For det første er
det et klart eksempel på selve begrebet have, vi befin¬
der os i, en »Garten an sich«, som jeg gerne vil sige.
Og kunne man så analysere for sig selv, hvorfor den
er bedre, giver et større behag, en stærkere kunst¬
nerisk oplevelse end den fine, men ellers ganske lig¬
nende have i Sevilla. (Ja, det går jeg ud fra uden vi¬
dere, men forventer ikke enighed.) Vi erfarer det
samme på mangfoldige måder. I vor tids kunst er det
perfekte vel i det hele taget at foragte. Kan vi ikke
dele kunstnerisk bestemte ting i dilettantiske, fejlfri
og sublime, de sidste behøver ikke at være uden fejl,
er det mon sådan, at der ligefrem må være fejl?

Cordoba er i sig selv en fortryllende by, gader og
pladser i den gamle del anskueliggør, hvor fint et

På tegningen ses det omtalte vandingsanlæg med »fødelednin-
gen« og rende til den cirkulære fordybning omkring træet.
Der kan åbnes og lukkes for vandstrømmen med en »sluse«,
et træstykke, der passer ned i to false i stensætningen. Tegn.
af Rolf-Gunnar Andersson.
The drawing shows the watering system with "feeding con¬
duit" and gutter leading to the groove around the tree. One
can regulate the flow of water by means of a "lock". Drawing
by Rolf-Qunmr Andersson.

kunstværk en stad kan være, bag murene er der de
yndigste patioer. Vi kigger forsigtigt ind, ofte mødes
man med et smil og en vinken, kom bare ind og se.
Også her er det åbenbart, hvor det enkle står sig, det
er ikke de fine gårde, der betager en mest. Man min¬
des hvidkalkede vægge med blåmalet træværk, gulve
af småbitte hvide og sorte rullesten i sirlige mønstre,
en vinranke og nogle urtepotter med pelargonier og
aspedistra, som på ingen måde er komisk her.

Da jeg var i Spanien første gang i 50, gjorde den
gamle bro over Guadalquivir, bygget af romerne for
2300 år siden, et meget stærkt indtryk på mig, jeg
noterede nu, at den stod i erindringen som noget langt
klarere og mere helt. Glemt var således Philip Ils dum¬
me triumfbue, at brobuerne nok er yngre, og at de
mærkelige strømdrevne møller er temmelig forfaldne
og vel lidt tvivlsomme. Broen fører til et stort kvarter,
Campo de la Verdad, her bygges utrolig meget, tre
etagers stokke som alle andre steder i verden, de fleste
lyser hvidkalkede med lette, lyse farver her og der.
Store arealer er befæstede med rødligt grus, der er
plantet mange træer, et sted er en fin legeplads med
en muret hjuldamper i en soppedam.

74



Docent Krustrup førte os en dag til resterne af Me¬
dina az-Aharå, fem, seks km vest for byen. Her byg¬
gede Abd-er-Rahmån III midt i 900 et vældigt palads¬
anlæg, der ligesom Louis XIVs Versailles lå fjernt fra
den besværlige hovedstad, det har navn efter fyrstens
elskede, az-Zahrå. Der er i og for sig ikke meget at se,
ufattelige mængder af knust, rigt ornamenteret væg¬
beklædning. Man søger at rekonstruere en hal. I fan¬
tasien kan man drømme sig til anlæggets tre mægtige
terrasser op ad bjergskråningen, øverst boliger, i mid¬
ten forvaltning og nederst gæsteby.

I Sevilla var vi meget kort, uforglemmelig er Alca¬
zars haver og den nutidige Maria Luisa park, planlagt
af franskmanden Jean C. N. Forestier for hertugen af
Montpensier's enke, Maria Luisa, som i 1893 skænkede
den til byen. Egentlig meget mærkeligt, at man den¬
gang kunne skabe noget så klart og fornuftigt,
Forestier, som var gartner ved Bagatelle i Boulogne-
skoven, har været en interessant personlighed, måske
en slags Jens K. Jørgensen. Parken er så fuld af op¬
levelser, det huskes, hvorledes Cervantes mindes i en
lille pavillon med alle hans bøger, hvem der vil, kan
låne et bind. Kan en digter ønske sig et bedre monu¬
ment?

Hvordan ville det være at komme til Granada igen?
At passere Charles Vs fontæne på den stejle vej til Al-
hambra, være i Aiyrtegård og Løvegård og alt det an¬
det, til slut Generalife som det alleryndigste.

Det var simpelthen dejligt. (Men hvor kan man dog
finde på at anlægge nye haver ved Generalife?)

Hvem kan sige noget bedre eller noget nyt om
dette. Lad mig igen citere Sacheverell Sitwell: »Det
må virkelig være en af de skønneste ting på den gan¬
ske jord. Om alle andre erindringer om Spanien var
døde og borte, og man skulle vælge noget, som kunne
levendegøre, hvilken betydning og hvilke forestillin¬
ger adjektivet »spansk« vækker, da burde Generalifes
have komme i første række sammen med Las Meninas
af Velasques og næsten et hvilket som helst stykke
spansk musik.«

En lille oplevelse var jeg meget optaget af. En
spansktalende arkitekt, Mogens Andersen, inter¬
viewede en kvik gartner i Generalife om, hvor vandet
kom fra. Han fortalte, at det tages fra en lille flod,
Darro, som kommer ind ret øst fra, førende vand fra
Sierra Harana, hvis højeste punkt måler 1800 m og
ligger stik nordøst for Granada. Han fortalte, at van¬
det tages ind i en åben rende 42 km borte, men et
målebordsblad fra 1933 viser, at der kun er tale om
6 km. Vandet føres ind ved Mirador i Generalifes
højeste plan, bruser ned ad trappevanger og op i fon¬
tæner, videre ned, fra plan til plan, føres på en mig
ukendt måde til Alhambras vande og ender igen i
Darro, før denne falder i Rio Genil, som løber vestpå
og forener sig med Guadalquivir 50 km vest for Cor¬
doba.

Vedstående skitse viser nogenlunde rigtigt det

simple arrangement, en grøft slet og ret, men den har
været nok så svær at grave, og vi har lov at tænke, at
den er gravet for mere end seks hundrede år siden. Jeg
balancerede hen ad den smalle kam af oprensning, vel
to-tre km, havde jeg dog bare fortsat til det sted, hvor
grøften begyndte. Nok er det et primitivt anlæg, men
der er dog fine, stensatte overfald ved tværgående
vandløb. ^

Ja, det ville være let at fylde både et og to hefter
med oplevelser og iagttagelser fra Spanien, men det
vil nok være urimeligt. Til slut et par bemærkninger
om Spaniens offentlige parker i vore dage. Jeg har
nævnt Maria Luisa parken i Sevilla, den måler sig med
de allerbedste by- eller stadsparker i Europa. I en lille
by, Caiella, nord for Barcelona, findes et offentligt
anlæg af en kvalitet, som ingen skandinavisk by af den
størrelse kan vise magen til. Tænk Dem, at der i Birke¬
rød, Tommerup eller Brørup fandtes en have, der
næsten kunne måle sig med Haveselskabet! Husk der
står næsten. Måske var dét stærkeste indtryk dog
Paseo del Elblong i Burgos. En bred gade som en pro¬
menade uden køretøjer, fire rækker beskårne plataner,
hække, skulpturer i buxbom, tax, sten og bronce, fon¬
tæner og bassiner, yndige blomster og et utroligt liv
af mennesker, som synes deltagere i en fest. H. C. An¬
dersen beskrev det levende i 1862, det er stadig såle¬
des.

' ( 1 ' 1 ' 1 ■ ' ' 1

zi cVKi.

Snit af den primitive vandledning, der omtales i teksten. Et
vandingsanlæg, der måske er mere end seks hundrede år
gammelt.
Section of the primitive conduit, mentioned in the text. A
watering system perhaps more than 600 years old.
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rejse... Af Gunnar Moos

I Orissa-provinsens bjergegne findes en bebyggelses¬
form, der i sin faste opbygning afviger en de] fra an¬
dre indiske landsbyer. De lave stråtækte træhytter lig¬
ger side om side i lange rækker og danner ramme om
et langstrakt torv, hvis ender begrænses af fritstående
hytter. Midt på pladsen er rejst en gruppe stensøjler
eller en simpel søjlebygning.

Disse landsbyer er beboet af et stammefolk,
Dongria-konderne, der regnes til Indiens urbefolk¬
ning, og som ikke står tilbage for Afrikas indfødte i
primitivitet og vildskab. De lever mere eller mindre
afsondret fra civilisationen i deres jungle, de har deres
egne, meget særprægede skikke, deres eget sprog og
egne guder - frygtelige ånder, der spreder sygdom
og misvækst, og som kun lader sig formilde ved blods-
ofre - indtil for 100 år siden ofredes mennesker, men i
dag bøfler og geder. Konderne lever af jagt, kvægavl
og agerbrug - hovedsagelig jordnødder, hirse, bana¬
ner og ris, der dyrkes i rydninger i skoven. De vilde
dyr er ikke blot almindelige, men er en stadig fare for
stammen. Kondernes samfund er inddelt i 3 trin, der
hver især har sit overhoved: - familien, klanen og
stammen. Befolkningens intelligens står gennemgå¬
ende på et lavt stade, hvorfor hver landsby har antaget
kasteløse hinduer som talerør ved handel og retssager
og som rådgivere. At de samtidig er snyltere synes
ikke at være gået op for Konderne. De kasteløse bor

tæt ved landsbyen, men er i levevis helt adskilt fra
stammefolket. Således er bebyggelsen opstået. De sam¬
menkædede hytter, der ligger som ladebygninger om¬
kring torvet er udtryk for den fællesskabsfølelse, som
samfundet kræver. Samtidigt står befolkningen på
denne måde stærk overfor fjender og vilde dyr, og
deres kvæg lukker de hver aften ind på pladsen. Deres
gudinde, der er det centrale i tilværelsen, har sit tem¬
pel og offerplads midt på torvet - en bygning på ud¬
skårne søjler. Hytterne er udført af træ, som tilegnes
- trods regeringens forbud - ved rydninger i junglen.
De består stort set af ét rum, der kun oplyses af dør¬
åbningen og ildstedet. Skorsten eller røghul findes
ikke, hvorfor stuen som regel er fyldt med rjzlg. Det
lavthængende tag og forsænkede gulv beskytter mod
kulde og varme. De kasteløses hytter ligger i umid¬
delbar tilknytning til stammens landsby, ligeledes tæt
sammenknyttede som simple rækkehuse. De minder
meget om Kondernes boliger, men er udført i ler, og
de danner ikke noget torv, men en åben gade.

Dongria-konderne tilhører en ældgammel kultur,
hvis strenge love og isolation fra omverdenen har be¬
virket, at den stadig befinder sig på så lavt et trin.
Stammen er almindelig frygtet og forhadt af hindu¬
erne på grund af dens grusomme skikke og magi og vil
som ethvert primitivt samfund snart bukke under for
civilisationen.
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Modstående side: Billedet viser
torvets ene side og tempel. Søj¬
lernes form kunne tyde på, at
det oprindeligt har Vceret skik
at anvende sammenbundne ris¬
knipper.
Opposite page: The picture
shows one side of the square
and the te?nple. The form of
the colums suggests that tied
up bundles of twigs used to be
applied originally.

i: Veranda, 2: Forrådskammer,
y Opholdsrum, 4: lidsted, 5:
Tærskeplads.
1: Veranda, 2: Store-room, y
Living-room, 4: Hearth, y.
Threshing-place.

Landsbyerne ligger på plateauer i bjergene i et svagt skrånende terræn omgivet af
skov, altid i øst-vestlig retning. 1: Tempel, 2: Boliger, y Forrådshus til kvæget,
4: Stald, y Tempeltrte, der også ses ved hindutempler, 6: Halvtag til offerdyret,
7: De kasteløses gade, 8: Sti, 9: Skov.
The villages are situated on plateaus in the mountains, on a slightly sloping ground,
surrounded by forests, always facing east-westward, t: Temple, 2: Living quarters,
y Store-house for the cattle, 4: Cattle-shed, y Temple-tree, also known from
Hindu temples, 6: Open shed for the sacrificial animal, 7: Pariahs' street, 8: Path,
9: Forest.
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Det stilfulde lille anlæg ved Ka¬
lundborg kirke, med de stramt
klippede hække, fremhæver på
en smuk måde pladsens fald mod
torvet.

At Kalundborg church, the
graceful little arrangement of
cut hedges emphasizes that the
ground slopes towawrds the
square.

Kursus i byplanlægning Af Arne P. Kjær

Kunstakademiets fælleskursus i byplanlægning var i
år henlagt til Kalundborg. At det netop blev denne by
skyldes vel nærmest det store olieraffinaderi, der her
er under opførelse. Kursus var etableret i samarbejde
med Københavns Universitet, Polyteknisk Lærean¬
stalt og Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Fra
disse 4 læreanstalter deltog 38 studerende, som under¬
søgte Kalundborg og planlagde byens fremtidige ud¬
vikling.

Kursus gik i gang med at undersøge byen for at
kunne danne sig et billede af dens stilling i dag. Ar-

-bejdet forløb i fire faser:
I. Enkeltmandsrekognoscering.

II. Den egentlige rekognoscering, forundersøgelser.
III. Opstilling af prognose.
IV. Planlægning.

/. Enkeltmandsrekognoscering. Denne bestod i en

vandring gennem byen på kryds og tværs, for at man
kunne få et første indtryk af området. Byen afviger
noget fra gennemsnittet af sjællandske købstæder, idet
den ligger i et stærkt kuperet bakkelandskab, og er
meget langstrakt med længdeaksen gående parallelt
med fjordens nordkyst og hovedgaderne Lindegade,
Kordilgade og Skt. Jørgensbjerg øst-vest. Området
mellem kysten og Kordilgade skråner kun svagt, men
umiddelbart nord for denne stiger terrænet meget
stejlt. På Møllebakken, der er 36 m høj og ligger lige
ved Kordilgade, findes byens store park med smukke
udsigter over byen og dens havn og morænebakke -
landet mod nord. Mellem parken og Kordilgade har

en del gamle, smukke huse med idylliske baggårde og
småhaver mavet sig op ad bakkens skråning, hvad der
næsten fører ens tanker til langt sydligere himmel¬
strøg, når man ser deres smalle, stejle stentrapper, der
fører op ad bakkesiden.

Den indre del af byen er for største delen opfyldt
af forretninger og boliger, mens industrien fortrinsvis
er koncentreret i den sydlige del og langs havnen. Bo¬
ligkvartererne ligger især i de nordlige områder.

Der findes mange gamle bygninger, især i kvarte¬
ret med den særprægede, femtårnede kirke, der er
byens stolte vartegn. Således kan nævnes Adelgade og
Præstegade som eksempler på smukke, gamle gader,
der ikke er ødelagt af uheldigt byggeri. Både bagved
og foran husene er der små nydelige haver. Det stil¬
fulde lille anlæg med de stramtklippede hække mellem
de to gader fremhæver på en smuk måde pladsens
fald mod torvet. Her ligger »Gyths Gård«, Sigrid
Undsets fødested med de to karakterfulde og mar¬
kante lindetræer, et smukt eksempel på et samarbejde
mellem natur og kultur.

11. Den egentlige rekognoscering, forundersøgel¬
ser. For at kunne udføre en planlægning for et områ¬
de, er det absolut nødvendigt at foretage visse under¬
søgelser, som går ud på en opnotering af bebyggel¬
sesforhold, grønne områder, befolknings- og er¬
hvervsudvikling, trafikforhold, vandforsyning, ejer¬
forhold, grundværdier, geologiske forhold og fred¬
ninger.

De oplysninger, som rekognosceringerne og under¬
søgelserne gav, blev indtegnet på kort i målestoksfor-
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Rekognosceringsplan. Mål ca.
1:10.000, nord opad. De ind-
målte træer er værdifulde for
gadebilledet og tænkes bevaret.
Parkområdet er angivet ved
lodret skravering. Værdifulde
haveoinråder ved krydsskrave¬
ring. 1: Kirke, 2: Rådhus, y.
Gyths gård, 4: GI. Rebslager-
hus, 5: Møllebakken, 6: Vest¬
havnen, 7: Stationen.
Reconaissance plan. Scale abt.
1 in 10.000, north up. The trees
indicated are valuable for the
scenery of the street and shall
be preserved. The park area is
indicated by vertical hatching;
valuable garden areas by cross
hatching. 1: Church, 2: Town-
hall, j: Gyths gård, 4: Gl. Reb-
slagerhus, $: Møllebakken, 6:
The western harbour, 7; Rail¬
way station.

Byplanskitse. Mål ca. 1:10.000,
nord opad. De indtegnede
træer er et led i planen. Eksi¬
sterende parkområder er angi¬
vet ved lodret skravering. De
projekterede ved vandret. Of-
fenlige bygninger og butikker
er skråt skraverede, mens ser¬
viceindustri er angivet ved
åben signatur.
Sketch of town plan. Scale abt.
1 in 10.000, north up. The trees
indicated are a part of the plan.
Vertical hatching indicates
existing park areas, horizontal
hatching, projected ones; dia¬
gonal hatching indicates public
buildings and shops, while
blank sign indicates industries.

hold 1:2000, 1:4000 og 1:10.000 og kommenteret. Et
særligt referat af erhvervsundersøgelsen blev uddelt
til alle kursusdeltagere. Af det indsamlede og bearbej¬
dede materiale fik man et klart billede af byens nuti¬
dige stilling og udviklingstendenser, det sidste dog
mest for erhvervenes vedkommende.

111. Opstilling af prognose. Ved planlægning med
henblik på fremtiden er det nødvendigt at danne sig et
skøn over udviklingen for en vis årrække, ca. 20 år
frem. Med et godt kendskab til den hidtidige befolk¬
nings- og erhvervsudvikling for hele landet som ud¬
gangspunkt udarbejdes et skøn, en prognose som det

kaldes, som består i en ekstrahering af denne udvik¬
ling. Ud fra en sådan prognose for hele landet bereg¬
ner man en for det pågældende område, for vort ved¬
kommende Kalundborg.

1V. Planlægning. Holdets standpunkt var, at en bo¬
ligbebyggelse især ville ske nord for byen, fremfor i
de mindre attraktive områder mod syd, hvor de kom¬
munale myndigheder vil placere industrien, og det var
forøvrigt også her den opstod. Ved vores planlægning
har vi fået en klar opdeling af byen. Kvarteret med
de offentlige institutioner - skole, bibliotek, rådhus
og politistation - beliggende i den vestlige del, city-
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Prcestegade, et eksempel på en smuk gammel gade, der ikke er
(idelagt af uheldigt byggeri.
Prcestegade, an example of an old, pretty street which has not
been spoiled by inopportune building.

området ved Kordilgade og Vænget og serviceindu¬
strien i det østlige område mellem Jernbanevej og ga¬
degennembruddet. Til yderligere orientering skal an¬
føres, at vi ved planlægningen og udformningen af
city har regnet med en befolkningstilvækst på 20.000
i løbet af 20 år, altså en by på 30.000 indb. i 1980.

For de grønne områders vedkommende har vores
plan været at lægge en del små anlæg spredt rundt i
city og i kvarteret med de offentlige institutioner,
således at man hurtigt og nemt kan finde sig et hvile-
og opholdssted, hvor man end befinder sig i byen. På
denne måde udnyttes parkarealet langt mere effek¬
tivt, i stedet for, som man ser det nu i Kalundborg og
i mange andre provinsbyer at have det liggende sam¬
let og afsides med en ringe udnyttelsesgrad.

Parkeringspladserne ved stationen og Nygade tæn¬
kes omkranset af en enkelt trærække, medens de, der
ligger i cityområdet, indrammes med busketter. For at
markere gågaderne plantes trægrupper umiddelbart
ved deres udmundinger til parkeringspladserne. Disse
rækker og grupper af træer giver foruden den smukke
virkning også bedre orienteringsmuligheder. Ved
parkeringspladsernes og gågadernes beplantninger
tænkes anbragt siddepladser.

Ligeledes er planlagt en grøn sti, som udgår fra
hjørnet Kordilgade-Nygade og følger den nuværen¬
de vej Møllebakken med de terrasserede haver på
begge sider over til Kålund Klosters have, videre gen¬
nem et smalt parkbælte ned til stranden. Langs stiens
nordside plantes en trærække for at give den karakter,
sydsiden holdes åben for at bevare udsigten ned til
byen og fjorden. Med stien og det smalle parkbælte
opnås en smuk adskillelse mellem den gamle og den
nye by og endvidere et sammenhængende parksy¬
stem, som forøger de grønne områders værdi.

Årsmøde
Af Kai Fiirst

1 dagene 11. og 12. september afholdt stads- og kom¬
munegartnerforeningen årsmøde i Rønne.

Af formanden S. A. Hansens beretning fremgik
det - bortset fra rent interne anliggender - bl. a. at
foreningen har ført forhandlinger med Landbohøj¬
skolen og Stateas forsøgsvirksomhed m. fl. om iværk¬
sættelse af et forsknings- og forsøgsarbejde på det an¬
lægsgartneriske område. I første omgang drejer det
sig navnlig om forsøg med græs.

Det blev nævnt, at Odense byråd i tilslutning til af¬
holdelsen af den 10. nordiske havearkitektkongres har
fundet anledning til at oprette en særlig kunstfond,
hvis midler skal anvendes til opstilling af skulpturer i
byens parker.

Endelig oplystes det, at »International federation
in parkadministration« afholder sin 2. verdenskongres
i London i tiden fra 22. maj-9. juni 1962, og at even¬
tuel tilmeldelse må ske inden 1. december.

Havearkitekt Ole Nørgaard holdt et særdeles in¬
spirerende foredrag om »lokale grønne områder«.
Foredraget var ledsaget af fine farvelysbilleder. Nør¬
gaard sagde bl. a., at havearkitekten ved udformningen
af en dispositionsplan tvinges til at have det grønne i
tankerne, både hvad angår de egentlige rekreative
arealer, parker, sportspladser, kirkegårde, alt det der
vises med grøn signatur, men også i de billeder han
danner sig af alle planens øvrige komponenter: vejene
og boligområder m. m., er det grønne hele tiden med
som et væsentlig led. Placeringen og udformningen
af en bys grønne områder er lige så vigtig som en bys
andre komponenter. Der er i tiden en trang til at ni¬
vellere alle forskelle ud, vi burde dyrke de enkelte ste¬
ders topografi meget mere og deri finde motiveringen
for og inspirationen til den specielle udformning af
byen på det givne sted.

Stadsingeniør Robert Sørensen talte om Rønnes
opbygning efter bombardementet, og deltagerne blev
efter foredraget, der var ledsaget af film, ,budt vel¬
kommen af borgmester A. Andresen.

Efter en orientering af kommunegartner Carlo An¬
dersen om Rønnes grønne områder besøgte deltager¬
ne disse og herunder den smukke campingplads i by¬
ens udkant samt »De forenede granitbruds« stenbrud
og stenhuggerier i Rønnes nærhed.

Efter generalforsamlingens fortsættelse den næste
dag blev der desuden tid til udflugter til andre dele af
den dejlige klippeø, bl. a. så man haveanlægget ved
den nye skole i Allinge, projekteret af Eywin Lang¬
kilde. Endvidere var det en oplevelse at se de mange
små byer med de smukke krogede gader mellem lave
bindingsværkshuse.
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(Apropos til ... fortsat)

den i malerkunsten parret med en af reklame- og teks¬
tilbranchen opdyrket farvesans. De indre æstetiske
værdier betyder ikke stort, hvis de da overhovedet
anes. Det gælder litteratur som billedkunst, musik som
film, dramatik, ballet osv. Uden forkundskaber kan
man muntre sig over vor succeshumorist fra før - men
humorister i den øvrige kunst? Nej, den går ikke! En
Storm P. blev aldrig værdsat som kunstner - han var
jo bare morsom.

Ligger der ikke en vis fare i at se så altfor alvorlig
på kunsten? Se på den med sammenbidte tænder og et
strengt udtryk i øjnene - og en endnu større fare i at
afvise den, når den også udtrykker lune eller humor?

Og gælder det ikke også sommetider havearkitek¬
ter, at de tager sig selv lidt for alvorlig og kun mun¬
trer sig og andre, når det gælder en legeplads i Tivoli?

Mon ikke, man af og til skal være bange for, at det
hele ender i tør æstetiseren - i havekønst?

Måske var det slet ikke så dårlig en idé med det cy¬
kelhjul - og tænk hvilken fornøjelse børnene vil kun¬
ne have af det. De er sommetider meget nærmere end
vi andre ved at fatte tingene. Se bare på deres umid¬
delbare begejstring for alt det, der bevæger sig på
Louisiana. (Interesserede ka nhenvises til det sidst ud¬
komne nummer af »Mobilia« med de dejlige fotogra¬
fier af børn på udstillingen).

Er det finere at have et ciceleret solur i haven og et
fuglebad i form af en muslingeskal end en skulptur af
Heerup, og er en afstøbning af manneken-pis fra
Bruxelles finere end cykelhjulet? - Forresten var sam¬
me lille naturlige mand med den fine vandstråle også
engang sjov.

Hvem vover for rigtig alvorlig alvor at lave noget
morsomt midt i et pænt kommunalt anlæg eller i gros¬
serer Petersens have på Strandvejen - hurrah for den
første der gør det!

Medarbejdere søges

Til tegnestuen søges dels en havearkitekt med
nogen erfaring i selvstændig projektering og til¬
syn, og dels en havearkitekt, gerne under ud¬
dannelse, til optegning m. m.

AGNETE MYGIND, havearkitekt,

Hovedgaden 47, Lyngby.
Tlf. 88 00 22 mellem 9-16.

HENNING JENSENS

BETONSTØBERI

Fliser

Plantesten m.m.

TINGHØJVEJ 57. SØBORG

SØ 58 85 . privat 981615

Pejsen i hus og have
af Ib Brusendorff M. A.A.

Sådan kan pejsen være - udvendig, sådan bør
den være - indvendig ! En rigt illustreret idé¬
bog med værdifuldt teknisk afsnit. Kr. 19,50

HØST & SØN

Gladsaxe og Rødovre Kommuners
SALGSKONTOR FOR DANO-kompost

Rødovre Rådhus, Vanløse
Tlf. 70 41 11 lok. 38

Jord er ikke altid GOD JORD
DANO-kompost skaber GRO-JORD

- det var lidt om

DANO-kompost



SUMMARY

Scandinavian landscape architects had a busy summer, besides
work also travelling. We should like to inform our readers
about some of their travelling experiences and about the re¬
sults of their work in that connection.

"The Modern - the Historical and the Idyll" is the title
of the review of the ioth Congress of Scandinavian Landscape
Architects on Funen which was dealt with at length in the
previous number. The Swedish landscape architect, Mr. Gun¬
nar Martinsson, says: "Formerly Funen used to be a mere
cause of irritation to me, whenever I was on my way to the
Continent; ferries and queues of waiting cars, a part of the
country which 1 desired to leave as fast as ever possible. But
now I know better." May this little outpouring inspire other
tourists to detours from the monotony of the main roads into
a Danish countryside worth while examining more closely!

Students from the Departement of Landscape Architecture
at the Academy of Fine Arts had been travelling in Spain.
Under professor C. Th. Sørensen's guidance, they surveyed
the Patio de los Naranjos in Cordoba. The age of the Orange
Court as we know it cannot be stated with certainty. The
ten westernmost sections opposite the oldest part of the
mosque may date from abt. 800 A. D. It is the Arabs' "sahn",
a sacred fore-court, where they wash themselves before en¬
tering the mosque. The wall towards the court used to have
19 open arches, but, at the time of Christianity, 17 of them
were bricked up. It is tempting to imagine that the orange-
trees precisely continued in the open the rows of columns
of the mosque, however, the survey showed, that this was
only the case on the west. The floor and the watering system
of the Orange Court are most interesting. Round each tree
there is a circular groove with a ring of stones which are
connected by a gutter, attached to, what one could call,
feeding conduits from west to east. In the stone edges there
are hewn grooves for small boards, by means of which one
can release or stop the flow of water. This court is a lucid
example of the very idea of a garden, a "Garten an sich". -

The journey went on to Madrid, Sevilla, Granada and Bar¬
celona. Unfortunately, lack of space prevents us to relate other
experiences and obervations.

In the mountainous regions of the province of Orissa, Mr.
Gunnar Moos and his travelling companions encountered a
form of building, the strict composition of which differs a
great deal from other villages in India. The low, thatched,
wooden huts are situated side by side in long rows making
a frame round a lengthy square; at both ends, the huts are
detached. In the centre of the square there is a group of
stone columns or a simple portico. These villages are inhabited
by a tribe, numbered among the primeval population of India.

This year the Academy's course in town planning took place
in Kalundborg in north western Sealand. A typical Danish
provincial town whose growth of population is reckoned to
20.000 in the course of the next 20 years, which will make a
town of 30.000 inhabitants in 1980. Work passed off in 4
phases: individual reconnaissance - actual reconnaissance,
preliminary inquiries - drawing up of a prognostication and
- planning. Mr. Arne P. Kjær, one of the participants, gives
a detailed account of these tasks.
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Havekunst 1962
For tidsskriftet HAVEKUNST vil dette årsskifte
være skelsættende.

En ændring i udgivelsen, forberedt i over et år, vil
bevirke, at bladet i fremtiden vil udkomme i ny skik¬
kelse. Den direkte årsag hertil er,at ARKITEKTENS
FORLAG har tilbudt at overtage udgivelsen af tids¬
skriftet, deri indbefattet det underskud, der så troligt
har fulgt det gennem næsten alle årene. Redaktionen
vil som før blive varetaget af Dansk Havearkitektfor¬
ening alene, mens forlagets store bladtekniske erfa¬
ring vil komme HA VEKUNST til gode.

1 1962 vil der blive udsendt 8 hefter, hver på 20 si¬
der, mens vi i øjeblikket kun kan byde på 12 sider ad
gangen. Denne forøgelse på 75 pet. vil kunne spores
i en stigning på abonnementsprisen, der er fastsat til
kr. 32,- årlig.

Et redaktørskifte følger i omvæltningernes køl¬
vand. Efter i godt fire år at have nydt godt af den in¬
spiration, spænding og besvær det indebærer at redi¬
gere HA VEKUNST, synes jeg selv, at det er på tide,
at andre får del i denne tillidsposts glæder og sorger.
Dansk Havearkitektforening har valgt Arne S. Lind¬
holdt og Gunnar Moos til redaktører, og Foreningen
Svenska Trådgårdsarkitekter har valgt Gunnar Mar-
tinsson til redaktør for Sverige.

Læserne bringer jeg min tak for såvel påskønnelse
som kritik og ikke mindst for overbærenhed gennem
årene, og sluttelig overlader jeg hermed pen, papir
og redaktørstol til mine efterfølgere med et »lykke
på rejsen«. Red.

Sommerhuse og landskab
Ordene rummer i en nøddeskal en hel serie spørgsmål,
hvis rigtige løsning ligger en del mennesker på sinde,
mens den øvrige befolkning tilsyneladende slet ikke
har øjnene åbne for disse problemer.

Jeg vil tro, at de, der læser dette blad, har det som
jeg at ord som sommerhusudstykning straks sætter én
i alarmberedskab. Vi har set de grelleste eksempler
på enkelte sommerhuses ødelæggende placering i et
storslået landskab, vi er gennem egne opgaver med
sommerhushaver tit blevet stillet overfor at skulle få
noget godt ud af et stykke jord, der i forvejen er øde¬
lagt i kraft af en håbløs »bebyggelsesplan«, og i de
sidste år har vi følt kniven på struben på hver eneste
tur ud i landet. Dansk byplanlaboratorium arrange¬
rede i sommer to kurser om sommerhusproblemer, i
første række sigtende på at give amtsrådenes udvalgs¬
medlemmer og kommunerne teknikere indblik i hvil¬
ke muligheder, der i den uoverskuelige vrimmel af
Fortsattes blå side 5.
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Gunnar Bråhammar, fil. lie. i havekunst. Arbejder som
amanuensis for Arkivet for Dekorativ Konst i Lund.
Kunstanmelder i »Kvallsposten«.
Andreas Bruun, havearkitekt, se hefte 3, i960.

Willy F. Hansen, distriktsgartner, se hefte 2, 1961.
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Noter:
Udnavnelse

Stillingen som lektor i anlægsgartneri ved Landbohøj¬
skolens havebrugsafdeling, der blev opslået ledig i for¬
sommeren, er endelig blevet besat.

Den 1. november forelå havearkitekt Georg Boyes
udnævnelse til denne nye post, der vil komme til at be¬
tyde så meget for faget i fremtiden.

Medarbejder søges
Jørn Palle Schmidt
Havearkitekt m. d. h.

Hovedgaden 47, Lyngby. Telf. 88 00 39

Vi savner

en havearkitekt - arkitekt, der selvstændig kan
påtage sig projektering- og tilsynsarbejde.

Boye og Lund

Havearkitekter m. d. h.

Rundforbivej 203 B, Nærum. Telf. (01)802022
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Plan samt sammanstalining af 13 mitt,
delvis dolda.

Plan and collocation of 13 sections,
partly concealed.

Trådgårdar
Går det att utstålla »Trådgårdar på papper«, och var
hor dessa utstållningar hemma? Ar trådgården från
skissen på papperet over modellen till, det fårdiga
verket konst? Detta år några av de frågor man ståller
sig vid ett besok på Hoganås museum dår trådgårds-
arkitekt Sven-Ingvar Andersson presenterar (Tråd¬
gårdar på papper«.

Naturligtvis år trådgården en form av konst åven
om det ganska allmånt forbises. For att få reda i be-
greppen måste man skilja på konst och natur. Ett styc-
ke natur kan bli konst om jag rycker det ut ur sittsam¬
manhang och såtter in det i ett nytt sammanhang med
nya relationer. Natur formad i samband med arkitek¬
tur kan bli konst. Tillspetsat kan man såga att en sten
på stranden blott år en sten på stranden, en liten del av
naturen. Men lyft upp den från stranden, placera den
på en sockel, då overgår den til, att bli ett konstobjekt.
Braque vandrar långs Bretagnes klippiga kust, ser
några vackra stenar, plockar upp dem, ståller dem i
ett beståmt inbordes forhållande och i ett forhållande
till omgivningen. Han skapar något vi kallar konst.

Trådgårdsarkitekten komponerar både med ste-
narna och våxtmaterialet och mycket annat. »Jord¬
skulptur« kallar Sven-Ingvar Andersson de j ordfor¬
mationer han bygger upp på Yrkesskolans gård i Ån-

Anmeldt af Gunnar Bråhammar

gelholm. De ger liv och gor den plana marken till ett
plastiskt element. Egentligen kan man betrakta hela
anlåggningen som en skulptur, en skulptur att
vistas i.

De moderna bildhuggarna år inte fråmmande for
denna tanke. Istållet for att hugga bilder vill de med
konstruktiva element fånga in rymden, skapa rum.
Gårna ser de att månniskan får plats i dessa rum som
kan vara avsedda for barn att leka i och for vuxna att
vandra och vistas i. Redan i slutet av 40-talet gor Egon
Moller-Nielsen sina forstå lekskulpturer och omkring
mitten av 50-talet projekterar Arne Jones tillsammans
med arkitekten Klas Anshelm »Elementen«, en kate-
dralartad skelettkonstruktion avsedd for Oresunds-
parken i Malmo. I denna skulle månniskorna kunna
vandra som i en avlovad skogsdunge.

Sven-Ingvar Andersson formår med fin estetisk
kånsla sina trådgårdar till skulpturella rumsénheter.
Men det ror sig sålian om l'art pour l'art. Rummen
byggs for månniskan och tjånar villigt hennes skif-
tande behov av t. ex. vila, lek och skonhet. Att Sven-
Ingvar Anderssons trådgårdar fungerar vål har jag
erfarit på min arbetsplats, Arkiv for dekorativ konst
i Lund. For att balansera den svagt sluttande, relativt

(Fortsættes side 91).
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Udsnit af materialeudstillingen,
der viser et af de mange forslag til
udestuens vægge. Den lave brist¬
ning af gasbeton og »fortræksgar¬
dinet«• giver gode muligheder for
læ på en vindomsust terrasse.

A part of the exhibition, showing
one of the many suggestions for
the walls of an outdoor room. The
low wall of light concrete blocks
and "curtains" render good possi¬
bilities of shelter on a terrace ex¬
posed to wind.

Uterummet
Anmeldt af Andreas Bruun

I løbet af de sidste få år er det svenske sprog blevet
beriget med et nyt ord: »Uterummet«. Endnu ken¬
der kun de haveinteresserede svenskere ordet, men
der gøres meget, især fra hus- og havetidsskriftet
»Hem i Sverige's« side, for at bringe det nye ord og
det begreb det dækker ud til almindeligt kendskab.
Danske fagfolk ved udmærket, at uterummet er be¬
tegnelsen for et velafgrænset haverum i nær tilknyt¬
ning til boligen, men vi er endnu ikke blevet enige, om
vi skal kalde det udestue, udvidet opholdsterrasse, fri-
luftsstue eller uderum. Det er i høj grad blevet mode¬
sag at lave udestuer, og selvom man altid har kendt
begrebet, er det først i disse tider, man har dyrket fæ¬
nomenet i renkultur og udnyttet så mange af dets
muligheder.

»Hem i Sverige« fandt tiden moden til at gøre no¬
get mere ud af sagen og udskrev i fjor en konkur¬
rence om uterummet. Man indbød alle nordiske ar¬
kitekter, have- og indendørsarkitekter til at deltage
og lagde vægt på, at de deltagende fandt sammen i
hold med hver faggruppe repræsenteret. Desværre
kom der kun et magert udbytte af konkurrencen. Der
blev kun uddelt en i. præmie og indkøbt forslag. Vin¬
derholdet, som bestod af Gunnar Martinsson, Tord
Kempe og Douglas Dahlborg, indsendte forslag til
uterummet ved et fritliggende enfamiliehus og til et
atriumhus.

Som det var hensigten fra begyndelsen, er disse
udestuer blevet opført i Norrvikens Trådgårdar ved
Båstad som stammen i udstillingen »Uterummet«.
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Gunnar Martinssons have til det fritliggende hus. Nord nedad.
Garden to a detached house by Gunnar Martinsson. North
down.

Denne haveudstilling helliger sig ene og alene ude¬
stuen og hvad dertil hører. Man har udført de to
nævnte forslag i en ganske svagt revideret form, en
rækkehushaves uderum af Sven-Ingvar Andersson,
samt et ude-køkken af Ulla Molin. Nær ved ude-køk-
kenet har Sven-Ingvar Andersson udformet en laby¬
rint af læskærme i alle mulige materialer og konstruk¬
tioner. Man går imellem disse skærme på belægninger
af vidt forskellig art, og ideen med denne afdeling er
at vise udestuens vægge og gulv i alle afskygninger.
Ulla Molins og Sven-Ingvar Anderssons indslag i ud¬
stillingen er først fremkommet efter konkurrencen
under deres arbejde i udstillingskomiteen.

Interessen samler sig først og fremmest om de tre
førstnævnte haver, som ligger samlet på udstillings¬
arealets nordligste del. De ligger ligesom trykket ned
i terrænet ved foden af den skovbevoksede ås. Ha¬
verne er udført fra april til juni i år, og man forbav¬
ses over, at resultatet trods alt er blevet så vellykket,
når man tænker på, at man allerede i år begynder på
udstillingen i Hamborg, som først skal åbnes i 63.

For at kunne opfatte udestuerne rigtigt har man
opført antydninger af de huse, hvortil udestuerne
hører. Det er gjort meget enkelt og meget charme¬
rende af arkitekt Harald Mjoberg, idet man ganske
enkelt har opført nogle mure af gasbeton, som bærer
en let tømmerkonstruktion, hvorpå der er lagt eternit-
bølgeplader. Vinduer og døre er simpelthen huller i
murene. Husenes indvendige opdeling er antydet ved
nogle få lave mure. Husene er ikke super-dekorative,
men falder smukt ind i terrænet og virker helt efter
hensigten.

Den første have er Gunnar Martinssons konkurren¬
ceforslag til det fritliggende hus. Inde i huset ligger
der en plan af haven i stort mål; allerede der kan man
se, hvem der er mester for værket, men tydeligst af¬
sløres forfatterskabet i den lille køkkenhave, som

knytter sig til den østvendte udestue udfor køkkenet.
Denne afdeling af haven virker nydelig og helt rigtig
efter sin funktion, men det forekommer én, at man
har set den så mange gange før. Helt anderledes spæn¬
dende i sin udformning er hans udestue mod vest, for¬
ældrenes fine haverum. Da konkurrenceforslagene
skulle udføres i Norrviken, blev de tilpasset de eksi¬
sterende forhold, uden at man ændrede noget væsent¬
lig ved dem i plan. På grund af en højdeforskel blev
Gunnar Martinsson nødt til at lægge sin ellers vand¬
rette udestue mod vest, i terrasser, og det har uden
tvivl beriget den meget. Gulvet i udestuen er af de
lækreste klinker, som i rulleskifter danner terrasserne,
der stiger bort fra huset. Gunnar Martinsson har i
»møbleringen« arbejdet med nogle få klippede klod¬
ser af buxbom og de sædvanlige dekorative ting som
Ailanthus, Lilium, Rhus, Helianthus m. m. Det er et

meget smukt haverum, og uden tvivl det smukkeste på
hele udstillingen. løvrigt er udstillingen dejlig fri for

Den smukke udestue mod vest, set inde fra huset. Gulvet er
lagt i klinkemønster og terrasserne bygget op af klinker i
rulleskifter.
The beautiful outdoor room towards the west, seen from the
house. The floor is paved in a pattern of clinkers and the
terraces are built up in steps.

83



over-æstetik, man har lykkeligt undgået det ellers så
påtrængende dekorative indslag, man tit og ofte ser
ved den slags udstillinger.

Den første have har foruden disse to udestuer, et
græsrum udenfor huset - også dette rum kaldes et
uterum, selvom det efter vores opfattelse ikke helt går
ind under begrebet udestue. Dette rum er omgivet af
en avnbøgehæk, som står et godt stykke inde på grun¬
den, således at man får en gang imellem denne hæk og
hækken rundt om hele grunden. Rent udstillingstek-
nisk har man klaret hækproblemet mægtigt godt, idet
man har plantet de små avnbøgeplanter imellem to
rækker pyramidepopler, som er klippet i færdig hæk¬
højde.

Den næste udestue er Sven-Ingvar Anderssons ræk¬
kehushave, som kan tiltrække sig opmærksomheden
hos selv den mest uinteresserede tilskuer. Lad mig
først karakterisere den ved noget meget væsentligt:
Den er ny i sin form. Det er dejligt at se, at der findes
nogle, som prøver at finde »andre« måder at lave ha¬
ver på. Når man står og betragter denne have, bliver
det mere og mere klart for én, hvor mangfoldig den
er i sin næsten nøgne enkelhed. Gulvet er et stort
plankedæk og i forbindelse med dette, er der anbragt
nogle plankebraer, som man dels kan sidde på og dels
benytte som udfaldsport til den nedre del af haven,
der ikke er gjort nærmere rede for. Imellem disse
plankebroer står der en gammel knortet hassel i et
bassin af sand. I princippet kan dette bassin udformes
på utallige måder: til planter, til vand m. m. I dag har
man udstyret det med cylindriske keramikklodser,
som dels kan bruges i børns leg og dels som et deko¬
rativt indslag. Over en del af plankedækket er der
udspændt et almindeligt trekantet sejl. På plankedæk¬
ket står der en 4-5 store stentøjskrukker, hvori der
dyrkes krydderurter og afskæringsblomster. løvrigt
er udestuen kun møbleret med Hans-Agne Jakobs-

Sven-lngvar Anderssons rækkehushave. Det prikkede areal
viser det trekantede sejls udstrækning.
Garden to an undetached house by Sven-lngvar Andersson.
The dotted area indicates the extent of the triangular canvas.

Rækkehushavens plankedæk med den faste bænk og løse
skumgtmrmihynder. Stentøjskrukkerne i forgrunden er efter
en gammel model formgivet af Sven-lngvar Andersson og sat
i produktion på Rous Stenkarlsfabrik.
Deck of planks with a permanent bench and loose cushions.
Inspired by an old model, Sven-lngvar Andersson designed
the stone-ware jars in the foreground. They have been put
into production at Raus Stenkarlsfabrik.
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Gårdhavens pergola overdækket med sejldug.
The pergola of the court-garden covered with canvas.

Plan af Gunnar Martinssons gårdhave.
Plan of court-garden by Gunnar Martinsson.

sons havestole, et lyn-havekomfur og en telefonbru¬
ser. En ikke helt almindelig møblering, men nok mere
gennemtænkt end man tror.

Den tredie udestue er Gunnar Martinssons forslag
til atriumhuset. I konkurrenceforslaget er der gjort
nøje rede for, hvorledes denne udformning med per¬
gola giver familien mulighed for at indrette udestuen
alt efter familiens behov. I småbørnsperioden kan
man hænge gynger op og indrette sandkasser på klin¬
kebelægningen, i teen-ageperioden kan man dække
op til selskab m. m. og tilsidst har man en mulighed
for at fylde gården med planter, hvis man får lyst til
det. I Norrviken er det ikke nogen bestemt variation,
der er udført. Udestuen er omgivet af hus og mur,
belægningen er røde klinker på fladen, hvori der står
nogle få meget spændende aralier, desuden er der den
omtalte pergola og nogle få enkelte plantebede ved
væggene. Det er et enkelt og sobert stykke arbejde,
som havde virket helt overbevisende, hvis man til ud¬
stillingen havde indforskrevet en familie, som havde
levet sit virksomme liv der i gården.
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Kig igennem Ulla Molins udekøkken.
View across outdoor kitchen designed by Ulla Molin.

Går man fra de tre haver over græsplænen, kommer
man til Ulla Molins udekøkken. Det er en lystig ting.
Her er alting blandet sammen i én herlighed: Gas¬
beton, bølgeeternit, eksklusiv keramik af Karin Bjor-
quist, billige plastikskuffer, kurvemøbler o. s. v. Her
får man smæk for skillingerne. Ulla Molin har med en
sikker og ærlig smag sat en masse ting sammen til en
så mærkelig og eksklusiv ting som et udekøkken. På
visse punkter er svenskerne nu mere frie og uhøjtide¬
lige end danskerne. Udstillingens sidste punkt er ma¬
terialesamlingerne, som Sven-Ingvar Andersson har
tegnet. Der er mange nye og spændende hegnstyper
og belægninger at se på. Nogle er ualmindeligt pæne.
Det sjoveste er næsten en belægning af glaserede ler¬
låg til syrefaste brønde. De ligger med bunden opad
og ligner slet ikke brønddæksler.

Taget under et byder »Uterummet« på mange nye
og utraditionelle sager, som vi kan lære meget af. Det
er en god ting, at man har besluttet at lade udstillingen
vare nogle år, således at haverne har mulighed for at
blive rigtig frodige. løvrigt er det vist meningen, at
man vil skifte med detaillerne i haverne, så der hvert
år vil være noget nyt at se på.

Som en sidste bemærkning skal det lige pointeres,
at udstillingens formål mere er at vise en måde at leve
i haven på, end at vise hvor »arkitektet« den kan ud¬
formes.

De »omvendte brønddæksler, der er brugt til belcegning.
Reversed well-lids used for paving.
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Denne forskårne hestekastanje, hvor årsskuddene
atter og atter er skåret af, virkede på mig som for¬
billede for de klassiske tempelsøjler.
The horse-chestnut, the annual shoots of which
have been cut over and over again, appears to me
to be the model for the classical columns of the
temples.

Det levende træsnit Af Willy F. Hansen

I mindre haver findes jævnligt stærktvoksende træer
som ahorn, elm, kastanje o. 1. Træet kan være selvsået,
hvad der ofte sker med ahorn; frøene er en art små he¬
likoptere, der af blæsten føres et stykke bort fra mo¬
dertræet. Elmefrø føres endnu længere bort, det er en
lille let flyvende tallerken. Det modner i sommertiden,
og de hede dages småcycloner kan få frøet til at lette
gang på gang, indtil det lander på et sted, hvor der er
læ, f. eks. inde i en hæk, og her vil det efter en regn¬
byge spire i løbet af nogle dage. Eller træet kan stam¬
me fra en kastanje, der for børnenes morskab er lagt i
en urtepotte indendørs, og så senere plantet et vilkår¬
ligt sted i haven.

Sådanne stærktvoksende træer bliver hurtigt for
store for den lille have, og for at bøde på skyggevirk¬
ningen beskæres træet, selvom det ville være mere ra¬
tionelt at fælde det. Men nu er træet der, det hører
med til haven, har en historie. Stammen er måske ble¬
vet så tyk, at det er et større arbejde at fælde det med
en almindelig husholdningssav, ja af og til kan det ses,
at det er forsøgt, men opgivet, saven manglede udlæg¬
ning, så den kunne skære sig fri. Derfor fortsættes
med beskæringen, der er så tilfældig, at den, der hol¬

der af det fritvoksende fuldkronede træ, indigneres
på træets vegne.

Der går et par år, og man kommer atter forbi det
mishandlede træ, men nu har træet fået en form, der
virker som en skulptur. Noget foruroligende stærkt
fornemmes. Er de afskårne grene hænder, der forlan¬
ger noget, eller bærer de noget? Jo, de bærer noget.
Jamen det er jo en søjle med en kapitæl. De græske
templers søjler har selvfølgelig deres forbillede i træ¬
templernes søjler, som jo blot bestod af slanke træ¬
stammer.

At trætemplerne har været forløberne for sten¬
templerne er jo nok noget, man har fået at vide på et
eller andet tidspunkt. Men ens viden er mere levende,
mere nærværende, når man ved en oplevelse får sin
viden bekræftet. Og søjlernes kannelurer er selvfølge¬
lig stiliserede barkfurer; eller måske en efterligning
af bjørnekloens rillede overflade.

Et sådant træ var i begyndelsen for mig kun et for¬
skåret træ, men ved at abstrahere fra dette, at et træ
skal være fuldkronet, fornemmedes træet som en

skulptur. Og der var da ikke langt til at søge efter det
skønne i andre beskårne træer.
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Og det øjet søger, finder det i mangfoldighed. Jeg
fandt, at disse skulpturer, i modsætning til en del rust¬
ne jernring, der betragtes med andagt, var levende,
ikke alene på den måde at de åndede og tog næring til
sig, men levende på den måde, at formen ændredes
fra vinter til vinter, og overfladen, huden eller bar¬
ken, som det jo hedder, havde et særligt spil, ændrede
farvetoneværdi efter sol og regn, ja undergik en fuld¬
stændig forvandling i sne og rim. Det var ikke ethvert
beskåret træ, der var smukt, og det behøvede ej heller
være træer, der fra et gartnerisk synspunkt var mis¬
handlede.

I en lidt gammeldags have med konkylier og grus¬
gange fandtes et elmetræ, hvor toppen var blevet skå¬
ret af i et par meters højde, så kun stammen stod til¬
bage. Det havde givet en besætning af grene fordelt
nogenlunde over stammen, men dog flest grene
øverst. Disse grene var så blevet afskåret hver vinter,
og resultatet af den årlige flid ses på billedet. Det er
en af perlerne i min samling. Jeg tror nok, det er kom¬
munen, der ejer træet, men kommunen aner ikke, hvil¬
ken perle den ejer. Efterhånden har jeg en pæn sam¬
ling af disse specielle træskulpturer; selvfølgelig er
det lidt upraktisk at have sine kunstgenstande stående
her og der. Men jeg er da så velsignet fri for at for¬
binde glæden over disse ting med penges værdi. Alt¬
for megen kunstforståelse sidder i pengepungen.
Nogle af mine ting har jeg lov at besøge af og til, an¬
dre er fotograferede, så de er blevet til en slags grafik,
men det er straks noget helt andet.

På et schweizisk landsbytorv står denne robiniefontæne, som
ved sin egenart dominerer torvebilledet.
This "robinia fountain" stands on a Swiss village square, do¬
minating the scenery by virtue of its peculiarity.

Grenfletning i et lindelysthus har skabt dette kaos, som sik¬
kert med tiden vil danne smukke sammenvoksninger.
The plaiting of the branches in a lime arbour created this
chaos - in time, it will undoubtedly make a lovely growth.
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Man behøver ikke at være særlig opmærksom for
at have opdaget, at i vor tid har kunsten mange ud¬
tryksmåder, så mange at man har lov at formode, at
nogle af dem ikke er helt ærligt ment.

En del giver udtryk for sensationstrang. Vi vil alle
- eller næsten alle - gerne være med, omend ikke på
det sidste nye, så dog på noget af det nye. Noget af
det nye er bevægelsen i kunsten, og det findes da også
i disse træskulpturer. Det er endog en rytmisk bevæ¬
gelse styret af solen ude i rummet. Og når nu det in-
terplanetare rum er bragt med ind i billedet, må det
vist siges, at disse træskulpturer helt er i tidens ånd.

Når en ny kunstretning skal lanceres, skal den have
et navn. Der er her snittet i træer, det er altså en slags
træsnit. For at adskille det fra den slags træsnit, der
trykkes på papir, kan det kaldes for det levende træ¬
snit. Men måske lyder det af mere, hvis disse levende
træsnit kaldes for det firdimensionale træsnit. Vi har
da lov at kalde tiden og bevægelsen for den fjerde di¬
mension.

Men så er der den praktiske side af sagen, det kan jo
være, at nogle får lyst til at begynde for sig selv. Træ¬
arterne er mangfoldige, og nogle af dem er måske
mindre egnede end andre. Det er ikke en helt gal for¬
modning. Bøg og birk er ikke særlig villige til at dan¬
ne nye skud, når de beskæres stærkt og hyppigt. Park¬
lind, Tilia europæa og storbladet elm, Ulmus glabra
er udmærkede at arbejde med. De er tilbøjelige til en
slags maserdannelse, især hvor grendannelsen er tæt.

Herved ændres træets cylindriske form hen mod
det uregelmæssigt svulmede. Mod poppel kan indven¬
des, at den giver for lange og dominerende årsskud
men hængepil kan give forbavsende virkninger. Selv¬
følgelig kan man søge at tildanne naturalistiske for¬
mer, men det må betragtes som et begynderstadie, en
respektabel stræben, - ikke mere.

Principielt må man begynde med stammen, den
kan være høj eller lav. Man kan lade stammen få en
eller flere grene, de kan også trækkes ud som guirlan¬
der, og grene kan bringes til at vokse sammen ved
podning eller afsugning.

Ovenstående betragtninger må ikke læses for over-
fladigt. De har et sigte. De træer, vi planter i vore ha¬
ver og andre steder nær boliger, får stadig mindre og
mindre plads at vokse på. Før i tiden havde træerne
store parker at vokse i, men nu, når parken er trukket
ind i nærheden af boligerne, er der ikke plads til disse
træer, der har den kedelige uvane, at de bliver ved
med at vokse. Der klages stadig over, at træer skyg¬
ger, men de der har plantet dem eljer foranlediget
dem plantet, ønsker at se dem som store træer, som
dendrologiske seværdigheder. Men det må betragtes
som en anakronisme. Derfor må vi finde skønheden
i de beskårne træer. Træet eksisterer ikke alene som

det fuldvoksne fuldkronede træ, men også i alle de
former, der kan være mellem kimplanten og det fuld-
groede træ.

En lykkelig hånd har ved mange årlige styninger dannet den¬
ne søjleelm, der er perlen i min samling. Tank at have en allé
af sådanne træer! Med parklind kan opnås en liggende form.
A elever hand has by many an annual pollarding created this
column of an elm -which is the gem of my collection. Just
imagine an alley of such trees. A similar shape can be achieved
with lime.
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Byggeblokke til uderum

På akademiets afdeling for industriel formgivning har Susanne Ussing løst sin opgave i »Inventar til haven« ved at
tegne denne serie af byggeblokke. Anvendelsesmulighederne er mange, og de imødekommer et voldsomt behov for
smukke, enkle ting til møblering af torve, taghaver, terrasser og andre stramme haverum.
For at anskueliggøre blokkenes rige anvendelsesmuligheder, er de fremstillet i model i brændt ler, »tilplantet« og foto¬
graferet. En produktion er allerede på trapperne.
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Forrige side øverst:
Plan i målforholdet ca. 1:40 af de tre
blokke. A. Briks, der vendt om bruges til
plantekwnme eller grill. B. Fuglebad, der
også kan stilles sammen så vandet risler
fra den ene til den anden. C. Ramme, der
giver planterne god beskyttelse og kon¬
takt med jordsmonnet.
Opposite page, top.
Drawing of the blocks, scale abt. 1 in 40.
A. Bench which, when turned, can be
used as a container for plants or as a grill.
B. Basin for birds which can also be
grouped so that the water flows from
one block to the other. C. Frame which
secures good protection of the plants as
well as contact with the ground.

Forrige side nederst:
Modelfoto, af bygge-blokke, stablet som
nrur af stor dekorativ virkning.

Opposite page, below.
Photo of model, showing the blocks piled
as a wall with a considerable ornamental
effect.

Modelfoto, der viser blokkene stablet og
tildels tilplantet, så man aner hvordan de
kan grupperes med fin skulpturel effekt.
Photo of model, showing the blocks
stacked and partly planted and suggesting
how they can be built together with a
fine sculptural effect.

(Tradgårdar på papper - fortsat fra side 81).
ringa markytan mot den stora betongbyggnaden har
han uppfort en stor men låg terrass. Mot gatan av-
grånsas den med plank, mot nedre delen av trådgården
av en långstrackt bassång. Plankets insida erbjuder
skona sittplatser mot solen, bassangen en bra uppståll-
ningsplats for vatten-skulpturer och mellanliggande
gråsyta for vanliga skulpturer. Denna del av anlågg-
ningen år strångt geometrisk och ansluter till bygg-
naden. Återstående del ligger som en mer fritt våx-
ande park med en mjukt bågformig gång som lockar
till rundvandring, vilken icke blott ger motion utan
åven nya aspekter på den utstallda skulpturen.

F(6r ett gammalt hus i Råå har Sven-Ingvar Anders¬
son ritat en trådgård i gammal stil d. v. s. med geome-
triskt och symmetriskt arrangerade buxbomshåckar
och i centrum eri stolpe med glaskula. Aven om detta år
gamla principer så forefaller de mig att stå mycket
nåra de aktuella ideal som ett antal unga, målmedvetna
trådgårdsarkitekter ståilt upp. Genomgående f rappe-

ras man av hur konstnårligt såkert Sven-Ingvar An¬
dersson bygger och skulpterar med våxtmaterialet. I
hans anlåggningar år alitid rumssammanhangen klart
och riktigt angivna, de enskilda elementen såkert pla-
cerade och grupperna rytmiskt komponerade. Mellan
arkitekturen och trådgårdsanlåggningen med dess
uterum skapas organiskt samband och fint våxelspel
som i Hoganås stadshus eller Kommunalt centrum
och skola i Starrkår.

I den trådgårdskonst Sven-Ingvar Andersson re¬
presenterar finner jag utpråglad materialkånslan vil¬
ken kanske som reaktion mot en foregående fantasi-
loshet på området, ibland overgår till materialroman-
tik. Tråt år ett material han skickligt og gårna ut-
nyttjar i nya sammanhang t. ex. for trallar på en atri¬
umgård med runda strandstenar eller som linje-
bildande element i en tegelterrass. En intressant prov-
karta på materialsammanstållningar ger Labyrinten i
Uterummet, Norrvikens trådgårdar.
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Pejsen i hus og have
lb Brusendorff m. a. a. Høst og Søns forlag
144. sider, pris kr. 19,50. Anmeldt af Agnete Mygind.

I Høst & Søns Boligserie, hvor tidligere bl. a. Eywin
Langkildes bog »Nye danske Haver« er udsendt, er
udkommet en bog med titlen »Pejsen i Hus og Have«
af arkitekt m. a. a. Ib Brusendorff.

Den store popularitet pejsen i de senere år har op¬
nået i enfamiliehuset har også givet sig udslag i forøget
interesse for pejsen i »uderummet«. Haven omkring
enfamiliehuset udnyttes i dag mere intensivt end tid¬
ligere, og belysninger i haven og pejse yder deres ikke
uvæsentlige bidrag. Man har fået kogebøger til uden-
dørsbrug og altså nu også en bog om pejsene.

Den indledes med et teknisk afsnit, der er godt at få
forstand af, selv om de krav der stilles til pejsen in¬
dendørs naturligt må være langt mere omfattende end
for havepejsens vedkommende. Imidlertid slår bogen
fast, at brandfaren for udepejsen, som man måske kan
være tilbøjelig til at overse, er der, og pejsens anbrin¬
gelse spiller her en betydelig rolle. Ligeledes gøres der
opmærksom på, at pejsen bør anbringes, så man sidder
om den, har ryggen mod en mur, der kan reflektere
varmen.

Selve bogens billedmateriale er for størstedelens
vedkommende helliget indendørspejsen - det har an¬
tagelig været vanskeligt at skaffe acceptable billeder
af havepejse, men man finder dog flere udmærkede

typer. Bl. a. den her afbildede pudsede standardpejs,
der fremstilles af murermester Hye-Knudsen. Den
er støbt i tre dele, som samles på stedet og udmures
med ildfaste sten.

Gadekæret
Inspektør H. D. Ørsted:
Udgiver: Fcellesrådet for havekultur og landskabspleje
16 sider - pris kr. 2,00. Anmeldt af Arne S. Lindholdt.

»Gadekæret« er det 12. i den række af skrifter, som
Fællesrådet udsender, og det ligner i udstyr og opsæt¬
ning til forveksling de foregående.

Hvad er i grunden hensigten med disse skrifter?
Er det ikke at fremme Fællesrådets formål, som

står anført på omslagets side 2?
Det er i virkeligheden store mål, Fællesrådet har sat

sig, og i forhold hertil virker skrifterne så uendelig
beskedne.

Nu kan beskedenhed være en dyd, men det kan
overdrives, og det synes jeg Fællesrådet gør.

De formål, som Fællesrådet har gjort sig til tals¬
mand for, er et vigtigt led i dagens debat, og dersom
man vil komme til orde her, er det næppe nok at give
en sludder for en sladder om et emne, som der givet¬
vis ligger viden bag.

Man må på en hel anden måde tage propagandaen i

sin tjeneste. Nu er propaganda nok et uartigt ord
iblandt os, men af og til kan den dog udøves på en
særdeles lødig måde.

I det foreliggende skrift måtte det være fristende
at vise en række gode eksempler på, hvorledes gade¬
kær bevidst kan reguleres og fortsat fungere som by¬
ens branddam, uden at det går ud over det fine milieu,
der ofte findes omkring gadekæret. Af sådanne eks¬
empler viser skriftet vel kun et enkelt. '

Det kunne også være lærerigt at vise eksempler på
misforståede reguleringer, hvor opgavens mål helt er
fejlbedømt, og hvor man er endt med et »fint anlæg«,
der helt kan spolere et i forvejen fint bybillede.

A4an forstår godt, at et sogneråd ønsker at gøre
byen fin, og vil man vejlede hermed, må målet stå
ganske klart, og det gør det ikke i det foreliggende
skrift. De fleste eksempler viser »selvgroede« gade¬
kær, og de er absolut meget værdifulde, men det er
bare ikke disse, sagen bør dreje sig om her.

Forfatteren opfordrer til at lade fagmænd forestå
fremtidige reguleringer af gadekær, mon ikke Fælles¬
rådet på samme måde stod sig ved at lade en fagmand
på bogområdet tilrettelægge fremtidige skrifter.
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(Sommerhuse og landskab, fortsat.)
love, forordninger og regulativer findes til at for¬
hindre ødelæggelser og støtte planlægning i den rig¬
tige retning.

Disse kurser er imidlertid også åbne for andre in¬
teresserede, og da det haster med en planlægning i
store og små træk, begrundet i en argumentation,
der kan holde, giver jeg her videre, hvad jeg fandt
værdifuldt.

Den mest epokegørende idé kom fra arkitekt Hol¬
ten Jensen fra Fredningsplankontoret, der foreslog, at
man ganske enkelt indførte en lov om, at »intet areal
må udstykkes til sommerbeboelse, før fem år efter
det er tilplantet«.

Denne lov løser i et snuptag hele udstykningsmise-
ren, der er så profitdikteret, at den ikke er til at kom¬
me til livs på anden måde. Vi ville slippe for at se
kattegatskystens bagland ternet op i små parceller,
der af de rådvilde ejere hegnes med hække og formes
som villahaver.

I stedet ville vi få ensartede plantninger, der med
tiden ville give indtryk af skov eller plantage, hvori
husene er lagt, netop den »landskabsform« som ken¬
detegner de bedste af de gamle udstykninger langs
kysterne, hvor bebyggelsen underkaster sig det grøn¬
ne miljø, der er stedets, og hvor hegn og hække er
bandlyste af hensyn til helheden.

Desuden ville denne lov give planlæggerne et kær¬
komment pusterum til at gennemarbejde nye former
for udstykninger.

Denne glimrende »plantelov« måtte dog begrænses
til at gælde egne, hvor skove og plantager ville være
en gevinst for landskabet.

Langs Jyllands vestkyst, hvor også klimaet gør
plantning næsten umulig, ville det være direkte øde¬
læggende for de storslåede, karakteristiske vidder at
blive hugget i stykker af plantager.

Med feriebyen - Rødhus klit ved Blokhus - viser
arkitekt Claus Bremer netop et fint eksempel på en
sommerhusbebyggelse, der helt undrkaster sig det op¬
rindelige grønne miljø, det, vi rejser ud for at opleve.

Han lægger sin by af komfortable atriumhuse med
restaurant og hotel i et plan og ganske tæt på en slette
mellem høje klitter. Naturen er uantastet rundt om¬
kring, og da langt de fleste af os dybest set har et
voldsom kontaktbehov, som der gennem hele land¬
liggerlivets historie har været tradition for at få ind¬
dækket gennem uforpligtende sommerbekendtska¬
ber, så er denne by tillige ganske logisk og konse¬
kvent.

Men det forhindrer jo ikke, at man godt kunne
tænke sig ideen realiseret i et noget blidere form¬
sprog.

Planlægning for de, der søger ensomheden og den
uberørte natur, mener man ikke er så påkrævet - de
værdibegreber er kun relevante for de få eskapister.

Red.

Havekunst
Institutt for hagekunst ved Norges Landbrukshøgskole
er interessert i å kjøpe følgende nummer og/eller år¬
ganger av Havekunst:
Årgang 1920 sept. novbr. desbr.

1921 hele årgangen
- 1922

1925
1931 nr. 1.3.6.7
1932 - 1.3.4.7. 11

- 1946 - 1
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Institutt for hagekunst, N. L. H. Vollebekk, Norge.
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SUMMARY

"Gardens on Paper" is an exhibitions showing plans, sketches,
photos and models by landscape architect Sven-Ingvar An¬
dersson from 16 various projects. After having gone through
the material exhibited, Mr. Gunnar Bråhammar writes i. a.:

"Sven-Ingvar Andersson designs his gardens as sculptural
units of space with a fine aesthetical sense. They are designed
for human beings and ready to serve their changing require¬
ments. One is amazed about the artistic proficiency with
which Sven-Ingvar Andersson is constructing and designing
by means of planting material. In his gardens space is always
clearly indicated, each unit unerringly situated and groups
rythmically composed."

The results of a Scandinavian competition for "outdoor
rooms" could be seen this summer in Norrvikens Gardens in

Båstad, Sweden. Mr. Andreas Bruun reviews the exhibition.
Mr. Martinsson's proposition to a detached house consists of
a charming little kitchen garden, a delightful outdoor room,
a fine garden space for the parents and a grass-grown space
surrounded by a beech-hedge. His second proposal is an out¬
door room designed for an atrium-house. The outdoor room
can be arranged according to the family's changing require¬
ments: sand-pit age, teen-age period and finally, for the time
when the children had left home. Mr. Sven-Ingvar Anders-
son designed a garden to an undetached house. The floor
which is made of planks is connected with the lower part of
the garden by bridges of planks which can also serve as seats.
A triangular canvas is stretched above a part of the deck.
Stone-ware jars are planted with herbs and summer flowers.
The exhibition will continue for a couple of years and con¬
sequently it will be possible to watch the growth of the
gardens.

"The live wood-cut" is the synonymous term for the
wooden sculpture which is the result of pollarding a fast
growing tree. Mr. Willy F. Hansen writes about these live
sculptures: At first, I considered such a tree to be a spoiled
tree, however, when abstracting from the idea that a tree
must have a full crown, the tree will be perceived as a sculp¬
ture on the pedestal of its stem. No doubt, the columns of
Greek temples had their model in the pillars of the wooden
temples which were merely slender stems. And the cannelures
of the columns are, of course, stylized grooves of the bark or,
perhaps, an imitation of the grooved surface of the Hera-
cleum. I discovered that these sculptures are live, not only in
the sense that they are taking nourishment, but alive in the
sense that their form changes from winter to winter and that
the value of the tint of the bark changes according to the sun
and rain - that it is transformed completely by snow or rime.
Art has many modes of expression, one of them is motion and
this, one will also perceive when considering these wooden
sculptures. One is constantly hearing complaints to the effect
that trees are shading, but those who planted them wish to see
them grow big. In view of the limited space in contemporary
gardens, we must seek and find beauty in the pollarded tree.

"Fireplaces in House and Garden" is a review of a new
book in the series on housing, published by Høst & Søn. Pre¬
sumably it was difficult to secure acceptable pictures of out¬
door fireplaces, however, several good types are represented.


