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Reymersholme. Strandparti,

Om tradgdrdskonst
och landskapsarkitektur
i svensk storstadsbebyggelse
På senare åren ha vi hår i Sverige åntligen hunnit
fram till den form som kallas kvartersbebyggelse.
Denna omfattar inte endast en eller två slutna går-
dar, utan har utvecklat^ vidare att omfatta områ-
den, som kan karakteriseras som stadsdelar. Exem-
pel hårpå år bl. a. Reymersholme i Stockholm. For
nårvarande finnes en tendens att ett och samma

byggnadsforetag projekterar hela ståder, mitt kon¬
tor har bl. a. nojet att bearbeta den s.k. Froslunda
staden for 10.000 personer i Eskilstuna och Stora
Vika vid Nynåshamn for 5000 inv. jåmte några an-
dra enheter på 4000 inv. Hårvid år att mårka att
byggnadskostnaderna och kostnader for trådgårds-
anlåggningar oavbrutet stiga utan att hyrorna okas

i motsvarande grad, då dessa åro regierade. Att vi,
som projekterar under dessa forhållanden, få direkr
tiv om att iakttaga allra strångaste sparsamhet, år
helt naturligt. Å andra sidan har genom arbetets
storlek detta kunnat rationaliseras så att kostna-
derna icke i nåmnvård grad okat i forhållande till
priset per kvadratmeter mark som behandlas. Når
jag nedan redogor for min uppfattning angående
terrångens utformande år således inte de ekonomi-
ska faktorerna de avgorande, utan det synes mig
som principerna for projektering blivit en logisk
foljd av arbetsmetoden. Det sått varpå man har
mojlighet att dirigera fyllnadsmassor ha på dessa
storre arbeten gjort det mojligt att tal«, om en land-
skapsstil i trådgårdskonsten. Tack vara maskiner
och deras okade transporteringsformåga ha vi moj¬
lighet att arbeta vidare enligt de stora riktlinjer
landskapet redan åger.

Har varje terrångavsnitt en landskapskaraktår?
Enligt min uppfattning har den det, om inte annat
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Reymersholme. Situationsplan, i : 5000.

så genom sitt geologiska ursprung och sitt geografi-
ska lage. Genom stadsplanen kan dessa forhållanden
ytterligare poångteras eller tvårtom. Det kommer an
på tradgårdsarkitekterna att tolka de antydningar
som finnas i rått riktning. Aven staden på slått-
landet har sin karaktår, kanske fråmst uttryckt ge¬
nom samspelet melian stadens silhuett och de av-
lågsna åsarna och skogsmarkerna. Att de bergs- och
skogområden, som for nårvarande exploateras sår¬
deles i Stockholms nårhet, har landskapskaraktår
har ingen velat forneka. Som jag och många av
mina kollegor ser saken år det motbjudande att
lågga in direkta anlåggningar i en terrång som be¬
står av vackert slipade granithållar, raka furustam-
mar och en fast sluten barrskogssilhuett. Blomster¬
grupper år en underordnad detalj.

I de hårt exploaterade byggnadsområden som dis¬
kussionen hår ror sig om, år avståndet mellan hus-
kropparna minsta mojliga. For att få intryck av att
man har fria utrymmen mellan husen blir det oftast
ett behov av att utforma de friliggande områdena
som enkla sammanhångande gronytor som utifrån
omgivande parkmark sveper in mellan huskrop-
parna. Det år att mårka att sedan det utrymme som
fordras for trafik och parkering utlagts oftast'
endast 60 % av tomtmarken återstår att avsåttas
som gronområde. Under sådana forhållanden år an¬
låggningar i egentlig mening icke onskvårda.

Begreppet hyrehus i park, som slog igenom i

trettiotalets stadsplanekonst, står sig i alla tider. Så
mycket till forsvar for den »'rædsel for anleg«, som
vi anklagats for i vissa sammanhang. Den kan sna-
rare tydas som respekt for landskapet och vakt-
hållning om stadsbildens vårde. Att det inte behover
bli allt for tråkigt for det visar kanske vidstående
bilder, som alla åro tagna från ett H.S.B. område,
som iordningstållts etappvis och blev fårdigt ho¬
sten 1947.

Slutligen några ord om den landskapsanalys, som
legat till grund for det bostadsområdé varifrån bil-
derna håmtats. Arbetar man med en terrång som
den på Reymersholme, ger en analys av nuvarande
terrång den uppfattningen att man hår ursprung-
ligen har ett stycke leende Målarnatur med ekvegc-
tation som dominerande trådslag. Ursprungligen var
hår en knalle av urberg alldeles som Långholms-
bergen på on mitt emot. Genom landhojningar upp-
stod så småningom en slambådd runt berget och
åndå så sent som i sluttet på 1700-talet fick holmen
vånta på sitt lummiga parkbestånd. Då forålskade
sig en formogen stockholmsborgare Anders Reymer
i on, kopte den och anvånde sedan resten av sitt liv
att frakta dit jord, pumpa upp slam ur kanalerna
och på allt sått forbåttra jordforhållandena till gang
for de ådla lovtråd han planterade. Efter hans dod
kom on i rovarhånder. Fabriker byggdes upp, en del
jord bortfordes åter, skrotupplag och smorja fyllde
idyllen. Långst upp harskade fortfarande urberget.
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Barnens lekplage. Anders Reymers Malmgård har inretts till lekstuga och dag¬
hem for holmens barn. I forgrunden detalj av Smuk Garden,
som ligger på samma plats som en gång den gamla Koks¬
trådgen.

Inhågnat lekområde dår hyresgåsten låser om lilla Maja och
lilla Anders — medan han eller hon går ut på stan i for-
råttning. Bilden tagen två månader efter anlåggningens full-
bordande. Klångvåxter komma framledes att giva området
en gemytligare karaktår.

Spådbarnens daghem. Bakom skymtas uterum for koltbarn
och åldre åldersgrupper. Sångar rullas ut på stensåttning,
men barnen vila lika ofta på filtar i grongråset.

n
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Nar jag fick i uppdrag att planera holmen, fick jag
samtidigt veta att alia rivningsmurar från fabriken
och tiotusentals ton sten och fyllning borde placeras
inom området. Bergsskrevor utfylldes, strandlinjen
utvidgades så mycket vi tordes, men vi arbetade
hela tiden på att bygga vidare på landskapets ka¬
raktår så som Anders Reymer uppfattade dess moj-
ligheter redan for 180 år sedan. For denna holme
fanns ursprungligen två utvecklingsmojligheter. An-
tingen att bygga på granit, urberg och tall eller att
bygga vidare på slambådden, ekvegetationen i skre-
vorna och soderslånternas varma lågen. Karg skår¬
gård eller lummig Målaridyll voro de två alterna-
tiven varav både 1700-tal och 1900-tal valde det
senare.

Reymersholmes planering år det mest renodlade
experiment jag gjort med ett landskaps utveckling.
Aven om medlen ej åro så våldsamma annorstådes
år dock tankegången densamma. Skonheten i en
trådgård eller park ligger fråmst i linjeforing i ba¬
lans mellan ytor och i terrångens rent arkitektoniska
plastik. De vidgade uppgifterna ha gjort oss mer
»landscape minded« ån forr, men åven rent sociala
problem fora oss dårhån. Vad onskar de som bo
dår av sina gronområden. Gronytor och oomma lek-
platser och kanske någon liten fårgglådje for sjålens
forfriskning. Trådgårdskonsten år bliven social så
att den till sist får bra litet med konst att gora. Det
finns alltid en kårna av sanning åven i en kritik
som skjuter over målet. Det finns en mycket stor
fara for att denna sociala trådgårdskonst skall kom¬
ma folk att glomma den gamla fina trådgårdskul-
turen med detaljstuderade blomstergrupper, special-
trådgårdar och odlingstekniska finesser varpå blotta
tanken kommer en trådgårdsarkitekt att stegra sig
som en gammal nummerhåst når han hor sitt rege-
mentes paradmarsch. Vi få inte bli så sociala att vi
helt glommer den skonhet som vackra blomster-
arrangemang ge uttryck for och dårfor tror jag nog
att alla vi som arbeta under ovan skisserade riktlin-
jer forsoker gora åtminstone ett litet blomsterhorn
i varje anlåggning vare sig det nu år en solhylla
under bergvåggen, en sunkgarden, en idyllisk strand-
remsa, ett vackert parkflor eller en intimare lek-
plats bland blommor.

Ett plastiskt skont landskap i harmoni med om-
givande terrång med lek- och viloplatser for olika
åldersgrupper och med vål genomtånkta och fårg-
glada detaljer år vål nårmast det vi stråva efter.
Le Notres eviga sanning, l'ordre et la variation,
gåller åven for nutida trådgårdskonst. La variation
år anlåggningarna, l'orde år landskapets utforman-
de. Både måste forenas i en enhet. Tendensen har
varit den att vi tagit ginvågar till la variation for
att flirta med våra uppdragsgivare. Det år på tiden
att vi lår oss åter resepektera l'ordre.

Ulla Bodorff.

SUMMARY
In this article Ulla Bodorff, the landscape architect, ac¬

counts for landscape planning in connection with the modern
building of tenement houses and has as an example chosen
a territory at Stockholm built with higher and lower tene¬
ment houses in a very uneven ground, where the architect
above all has aimed at retaining some of the original scenery
on Lake Målaren with oak as the dominating tree, and at
the same time created the necessary playgrounds for the
children and snug and cosy sitting accommodation for old
people. Ulla Bodorff also combats the exaggerated social
tendency in modern laying out of gardens and asks for a
little more of what characterized the old horticulture when
it was at its best.

RESUMÉ
Dans cet article l'architecte- paysagiste Ulla Bodorff rend

compte du projet paysager conjointement avec la construc¬
tion moderne des maisons d'habitation, et elle a choisi comme
modéle un territoire å Stockholm båti de maisons d'habita¬
tion assez hautes sur un terrain trés accidenté ou l'architecte,
avant tout, a en l'intention de conserver un peu de la nature
originelle å la lac de Malaren avec le chéne comme l'espéce
d'arbre dominante, et en méme temps créer des piaces des
jeux nécessaires pour les enfants et des siéges tiedes et con-
fortables pour les ancien's. Ulla Bodorff polémise méme con-
tre la tendance sociale exargerée sur les projets des jardins de
ce teinps, et recherche un peu plus de tout ce qui caractérise
le meilleur de l'art des jardins plus ancien.

Trådgårdsarkitekt Ulla Bodorff.

Anlåggare:
Sigurd Lindgren, P. J. Soderblom och John G. Jonsson,
samtliga i Stockholm.

Vaxtleverantorer:
Bergianska trådgården, E. Låchs Plantskolor och W. Wei-
bull, Landskrona.

Til Læserne.

Vanskelighederne ved Fremskaffelse af Papir har
medført, at der for Aaret 1948 kun er stillet ca.
60 % af den tidligere forbrugte Papirmængde til
Raadighed for Bladene »Havekunst« og »Havearki¬
tekten«. Under disse Forhold er Foreningen af yngre
Havearkitekter og Dansk Havearkitektforening ene¬
des om at samle Kræfterne om Udgivelse af eet
Blad, hvilket sker paa den Maade, at »Havearki¬
tekten« fra dette Nummer at regne indgaar i »Have¬
kunst«.

Ønsket om at udsende Bladet 12 Gange aarligt
ligger under nuværende Papirforhold uden for Mu¬
lighedernes Grænse, og kun ved at økonomisere med
tekten« fra dette Nummer at regne indgaar i »Have¬
muligt at bringe det ønskede Stof.

Sammenlægningen af de to Blade har medført, at
»Havekunst« nu kan udsendes 8 Gange aarligt mod
tidligere 6 Gange. Udsendelsesmaanederne bliver
Marts, April, Maj, Juni - August, September, Okto¬
ber, November.

Bladet vil blive ledet af et Redaktionsudvalg, be-
staaende af de to Blades Redaktioner.

Kontingentet er Kr. 12 + Porto.
Redaktionen.
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Trappvåg kantad av månadssmultran leder upp for en ångs-
backe med Nyponros och slånbuskar. Fortsåttning av trapp¬
våg foljer å bild ia.

Våg upp mot hojden. Efter mycken tvellan har jag planterat
en ekskog på hojden av platån. Når Eken år mogen kommer
antagligen tiden vara inne for nybebyggelse. Den trådgårds-
arkitekt som då anlitas kommer nu ha andra forutsåttningar
ån sin forgongångare! — Eken planterades med tvelvan
dy konturen av grona kullar mot blå himmel och solvita hus
år om sommaren betagande.

Solterrass på en avsats i Sodersluttningen. Hoghus på ovanfor
liggande platå. Mot bergvåggen roda klångrosor vars fårgton
upprepas i rosplantering ovanpå muren. Soffor i olika fårger.

Lekplats i sluttning. En ovre avdelning med sandlekplats for
de små — och en nedre for de något aldres lekar med gungor
och vippbrade. Mot muren har klångrosor planterats. Brons-
skulptur «Pojken» av Sten Ericson.
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Om Haver
Englænderen, Statsmanden og Filosoffen Lord Ba¬
con, har skrevet nærværende interessante Essay om
Haver, hvis Fremkomst skyldes Docent, Dr. phil.
C. A. Bodelsen.

Francis Bacon — født 1561, død 1626 — var for¬
uden den store Statsmand en skattet Essayist, og
som saadan vil Læseren her stifte Bekendtskab med
hans sjældne Stil, blomstrende Fantasi og hvad selve
Emnet røber; er ret ualmindeligt Plantekendskab
forlenet med en kunstnerisk Fornemmelse for de
enkelte Planters Virkemaade..

Da det som oftest er Fagmandens Synspunkter
der optager dette Blad, kunde det undtagelsesvis
være paa sin Plads at høre Amatørens Stemme.

Sluttelig skal siges om dette »Causeri« — Om
Haver — at det er løst henkastede Tanker, uden
endelig Stillingtagen, og det er mit Haab, at me¬
gen Inspiration maa komme til Læseren, hvad enten
denne er udøvende Gartner, Arkitekt eller Skribent.

E. Seidelin.

Den første, der plantede en Have, var Gud selv, og
det er i Sandhed den reneste af alle menneskelige
Glæder. Inter vederkvæger Sjælen som en Have;
uden den er Bygninger og Paladser kun som grove
Hænders Arbejde; og man vil altid se, at naar en
Nation skrider frem i Viden og Forfinelse, lærer
den at bygge stateligt, førend den naar til at kunne
anlægge smukke Haver: det er, som om det aj; plante
en Have er den fuldkomneste af alle Kunster.

Jeg vil hævde, at der i den ideelle Have bør være
Anlæg til alle Aarets Maaneder, saaledes at hvert af
dem bestaar af de Planter, der hører hjemme paa
den Tid. Til December og Januar og den sidste Del
af November skal man vælge de Planter, der er
grønne Vinteren igennem: Kristtjørn, Vedbend,
Laurbær, Enebær, Cypresser, Takstræer og Pinjer;
Fyrretræer, Rosmarin og Lavendel; rød, blaa og
hvid Vinca, Iris, Veronika, Appelsin- og Citron¬
træer, og Myrter og Merian paa lune Steder.

Saa følger i den sidste Del af Januar og i Fe¬
bruar Pebertræet, som staar i Blomst paa denne Tid;
Krokus, baade de gule og de blaa; Kodrivere, Ane¬
moner, de tidlige Tulipaner, Hyacinter og Vibeæg.
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Til Marts skal der være Violer, og især den enkelte
blaa, som er den tidligste; Paaskelilje, Gaaseurter,
Mandeltræet, Ferskentræet og Kornelkirsebærtræet
i Blomst, samt vilde Roser. I April følger den dob¬
belte, hvide Viol, Gyldenlak, Levkøj, Primula, Iris
og alle Arter af Liljer; Rosmarinblomster, Tulipaner,
den dobbelte Pæon, den lyse Kodriver, den franske
Kaprifolium, Kirsebærtræets, Blommetræets og Da-
mascenerblommens Blomster, Hvidtjørnens grønne
Blade og Syrenerne.

I Maj og Juni følger Nelliker af alle Sorter, sær¬
lig den mørkerøde; alle Slags Roser undtagen
Moskusrosen, der kommer senere; Kaprifolier, Jord¬
bær, Oksetunge, Akeleje, den gule franske Okse¬
øje, Hørblomster, Kirsebærtræets Frugt, Ribs, Fig¬
ner, Hindbær, Vinblomster, Lavendelblomster, den
sødtduftende Satyrium med de hvide Blomster;
Moskusurten, Liljekonvallen og Æbleblomsterne.

I Juli kommer alle Slags Levkøjer, Moskusroser,
det blomstrende Lindetræ, de modne Blommer, St.
Hansæbler og Madæbler. I August kommer alle
Slags modne Blommer, Pærer, Aprikoser, Berberis,
Hasselnødder, Moskusmeloner og Riddersporer i alle
Farver. I September er der Druer, Æbler, Valmuer
i alle Farver, Ferskener, Kvæder, Nektariner, Kor-
nelkirsebær og Vinterpærer. I Oktober og i Begyn¬
delsen af November kommer Rønnebær, Mispel,
Slaaen, Roser, der er beskaaret eller omplantet for
at kunne blomstre sent, Kristjørn og deslige. Denne
Opskrift er beregnet efter Londons Klima; men
man vil forstaa min Hensigt, nemlig at have et
»ver perpetuum« eller evigt Foraar, saavidt Stedet
tillader.

Og saasom Blomsternes Duft er langt sødere i
Luften — hvor den kommer og gaar som Fugletril¬
ler — end i Haanden, derfor maa den, der vil af¬
vinde Haven den fulde Nydelse, vide, hvilke Blom¬
ster og Planter der giver Luften den sødeste Duft.
Hos Maanedsroser og røde Roser bliver Duften
hængende ved Blomsten, saa at man kan gaa forbi
hele Rækker af dem, og intet mærke til deres Sød¬
me, om det saa er i Morgenduggen. Ej heller Laur¬
bærblade giver nogen Duft, medens de vokser paa
Planten, Rosmarin kun lidt og Myrter ikke heller.
Den Plante, der fremfor alle andre giver Luften den
fineste Duft, er Violen, særlig den dobbelte, hvide
Viol, der blomstrer to Gange om Aaret, midt i
April og ved St. Bartholomæus.

Næst den er det Moskusrosen, derefter Jordbær¬
blade, naar de visner og udsender en god og styr¬
kende Duft; saa Vildvinens Blomster, der er en lille
Klynge Støvdragere som paa et Siv, naar de sprin¬
ger ud; dernæst Æbleroser og Gyldenlakker, som
forsøder Luften, naar de plantes under et Kammer¬
vindue; saa Nelliker og Levkøjer, navnlig den lyse¬
røde Nellike; saa Lindeblomsterne; og saa Kapri¬
folierne, naar man har dem paa nogen Afstand.

Om Bønneblomster vil jeg ikke tale, fordi det er
Markblomster; men de, der giver Luften den skøn¬
neste Vellugt, ikke naar man gaar fordi dem, men
naar de trædes under Fødder og knuses, er tre: nem¬
lig Pimpernellen, den vilde Timian og Krusemynten;
man plante derfor hele Alleer af disse, saa at man
har Glæde deraf, naar man gaar mellem dem eller
træder paa dem.

Hvad Haver angaar — og her taler jeg om saa-
danne, som virkelig er fyrstelige — da burde de
ikke gerne være mindre end 24 Tønder Land, og
de bør deles i tre Dele; en Grønning ved Indgan¬
gen, et Vildnis ved Udgangen og Hovedhaven i
Midten, foruden Alleer paa begge Sider; bedst er
det, om man beregner tre Tønder Land til Grøn¬
ningen, fem til Vildnisset, tre paa hver af Siderne
og ti til Hovedhaven. Ved en Grønning er der to
skønne Ting, den ene er, at intet er mere veder¬
kvægende for Øjet .end grønt Græs, der holdes tæt
klippet; den anden, at den vil danne som en bred
Gang, ad hvilken man gaar ned imod en statelig
Hæk, der skal indhegne den inderste Have. Men
saasom denne Gang bliver lang, og man ikke paa
Aarets eller Dagens varmeste Tid bør være tvunget
til at købe sig Havens Skygge ved at gaa over
Græsset i Solen, saa skal man paa begge Sider af
Grønningen plante en Pergola med en tømret Un¬
derbygning, omtrent tolv Fod høj, ad hvilken man •

kan gaa i Skyggen ned til Haven.
Hvad angaar den Mode at have Slyngninger eller

Figurer af forskelligt farvet Jord foran Husets Vin¬
duer, da er den kun et barnagtigt Indfald, og man
kan se lige saa gode Ornamenter paa en Sukker¬
kage.

Hovedhaven bør være kvadratisk og omgivet paa
alle fire Sider af en statelig Hæk, gennembrudt af
hvælvede Buer; disse skal hvile, paa Tømmerværk,
der er cirka ti Fod højt og seks Fod bredt, og Mel¬
lemrummene imellem dem skal have samme Dimen¬
sioner som Buens Bredde. Buernes Overkant skal
dannes af en fortløbende Hæk, omtrent fire Fod tyk,'
ligeledes afstivet med Tømmerværk. Og paa Hæk¬
ken over hver af Buehvælvingerne skal der staa et
lille Taarn rummeligt nok indvendigt til, at der kan
staa et Fuglebur. Og over hvert af Mellemrum¬
mene mellem Hvælvingerne en eller anden lille Fi¬
gur med et Skjold eller lignende af broget forgyldt
Glas, som Solen kan spille i; men denne Hæk bør
efter min Mening plantes paa Toppen af en Jord¬
vold, der ikke er stejl, men skraaner jævnt, og som
er cirka seks Fod høj og helt beplantet med Blom¬
ster. Jeg mener endvidere, at denne kvadratiske Del
af Haven ikke skal strække sig over hele Grundens
Bredde, men paa begge Sider bør levne Plads til
mange Sidealleer, som man kommer til gennem
Grønningens to Pergolaer. Men der maa ikke være
Aller med Hække paa de to Sider af dette store
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Indelukke; ikke ved den nærmeste Ende, thi saa
ødelægges Udsigten til den store Hæk fra Grøn¬
ningen; og ikke ved den anden Ende, thi saa for¬
hindres man i at se gennem Hækkens Buer ned imod
Vildnisset.

Hvad angaar Ordningen af Terrænet inden for
den store Hæk, da overlader jeg det til hver enkelts
Smag; men jeg vil dog raade til, at man, hvad
Form man end anlægger det i, fra først af ikke
overfylder det med Bede og Ornamenter. Jeg for
min Del ynder saaledes ikke Statuer klippet ud i
Enebær eller andre Buske; det er barnlig Pynt. Jeg
foretrækker smaa, lave Hække, afrundede for oven,
med nogle kønne Pyramider; og enkelte Steder
smukke Søjler af Løv, som støttes af et indvendigt
Tømmerværk. Jeg vilde ogsaa gerne, at Alléerne
skulde være rummelige og lyse. Man kan have tæt¬
tere Alléer ud mod Siderne, men de bør undgaas i
Midterhaven. Nøjagtig i Midten vilde jeg anbringe
en ret anselig Høj med tre Opgange og Alléer brede
nok til, at der kan spadsere fire paa Rad; og disse
vilde jeg have helt cirkelrunde uden Rækværker
eller Fremspring; og hele Højen skal være tredive
Fod høj med en statelig Pavillon med nogle vel¬
formede Skorstene og uden for meget Glas.

Vandspring er en Vederkvægelse og en Fryd for
Øjet, men Damme ødelægger alt; det gør Haven
usund og er fulde af Fluer og Frøer. Af Springvand
vil jeg have to forskellige Slags; det ene af den Art,
der sprøjter eller sprudler Vandet ud, og det andet
et rummeligt Bassin, omtrent tredive eller fyrretyve
Fod i Kvadrat, men uden Slim og Mudder. Til den
første Slags passer Statuer, forgyldte eller af Mar¬
mor, saadan som man for Øjeblikket bruger dem.
Men Hovedsagen er, at Vandet ledes saadan, at det
aldrig bliver stillestaaende, hverken i Rørene eller i
Cisternen, og aldrig faar en forkert Farve: grøn eller
rød eller deslige, og heller ikke samler Mos eller
Raaddenskab; desuden maa det hver Dag renses
med Haanden; det er ogsaa godt at have nogle
Trapper op til det og en køn Fliselægning.

Hvad angaar den anden Slags Springvand, som
vi kunde kalde Bassiner, da kan her skabes inter¬
essante og smukke Virkninger, som vi dog ikke vil
gaa alt for nøje ind paa; for Eksempel kan Bunden
belægges med Fliser i et smukt Mønster, saa at det
danner Billeder; Siderne ligesaa; og det kan for¬
skønnes med broget Glas eller lignende Ting, der
giver et smukt Skær; man kan ogsaa omgive det
med en Række smaa Statuer. Men det vigtigste er
det samme, som vi nævnte angaaende den anden
Slags Springvand, nemlig at Vandet skal være i
stadig Bevægelse; det maa komme fra et Sted, der
ligger højere end Bassinet, og ledes ned i det gen¬
nem rummelige Rør, og saa føres bort ad under¬
jordisk Vej gennem et passende Antal Huller, saa¬
ledes at det kun bliver kort Tid i Bassinet; og hvad

angaar de forskellige smukke Paafund, saasom at
faa Vandet til at hæve sig i Buer af forskellig Form
— som Fjer, Pokaler, Tronhimle eller lignende —
da er det net at se paa, men har intet at gøre med
Sundhed og Friskhed.

Hvad angaar Vildnisset, der var den tredie Del
af vor Grund, da ønsker jeg, at det saavidt muligt
skal arrangeres som et naturligt Stykke vildt Land.
Jeg vil ikke have Træer derpaa, kun nogle Buskad¬
ser bestaaende af vilde Roser og Kaprifolier med
noget Vildvin ind imellem; og Jordbunden skal
være beplantet med Violer, Jordbær og Kodrivere,
som dufter sødt og trives i Skyggen; og disse Bu¬
skadser skal staa hist og her og ikke i nogen be¬
stemt Orden. Jeg holder ogsaa af smaa Forhøjninger
som Muldvarpeskud — ligesom paa en virkelig Eng
— og nogle af disse skal beplantes med vild Timian,
nogle med Nelliker og andre med Veronika, som er
en god Blomst at se til; nogle med Vinca, nogle med
Violer, nogle med Jordbær, nogle med Primulaer,
nogle med Bellis, nogle med røde Roser, nogle med
Liljekonvaller, nogle med Gyldenlakker, nogle med
Bjørnefod og lignende lavtvoksende Blomster, der er
skønne baade at se paa og at lugte til. Paa nogle af
disse Smaahøje skal der plantes smaa Buske og paa
andre ikke; disse Buske skal være Roser, Enebær,
Kristtjørn, Berberis — men kun hist og her, da deres
Blomster dufter saa stærkt — Ribs, Stikkelsbær,
Rosmarin, Laurbær, Hyben og deslige; men de maa
beskæres, saa at de ikke skyder for meget i Vejret.

Hvad angaar Sidearealet, da bør man fylde det
med en Mængde smalle Alléer, vel skjulte, saa at
man kan finde fuld Skygge deri, hvor Solen saa end
staar. Nogle af dem bør ogsaa indrettes, saa at de
giver Læ, naar Blæsten er skarp, saa at man kan
vandre i dem som i et Galleri. Der maa desuden
være Hække for begge Ender for at holde Blæsten
ude; disse smalle Alléer bør anlægges med fint Grus,
og der maa intet Græs være, for at de ikke skal
blive vaade at gaa i. I mange af disse Alléer bør
man ligeledes plante Frugttræer af alle Sorter, baade
som Espalier og i Rækker; og det gælder som en
almindelig Regel, at de Bede, hvori man planter
Frugttræer, skal være lyse, store og lave og ikke
skraanende; og de kan være bevoksede med smukke
Blomster, men spredt og i ringe Mængde, saa at de
ikke forkvakler Træerne. For Enden af begge Side¬
partierne vil jeg foreslaa en ret høj Terrasse, som
naar op til Ydermuren i Brysthøjde, saa at man kan
se ud over Markerne.

Hvad angaar Midterhaven, da nægter jeg ikke,
at der maa være nogle smukke Alléer i Rækker paa
begge Sider og nogle kønne Grupper af Frugttræer
og Løvhytter med Bænke, efter et vist System, men
de maa endelig ikke anbringes for tæt, thi Midter¬
haven maa ikke virke indelukket; Luften skal være
fri og frisk; thi hvis man søger Skygge, bør man
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holde sig til Sidealléerne og vandre der, hvis man
saa vil, paa Aarets eller Dagens hedeste Tid; Midter¬
haven, maa man huske, er beregnet paa de svale
Aarstider og i hede Somre paa Morgenerne, Afte¬
nerne og Graavejrsdagene.

Hvad angaar Volierer, da ynder jeg dem ikke,
med mindre de er saa store, at Gulvet er af Græs¬
tørv, og at der er levende Planter og Buske i dem,
saaledes at Fuglene har mere naturlig Tumleplads,
og saa at der ikke kan ses nogen Smudsighed paa
deres Gulv.

Nu har jeg givet et Udkast til en fyrstelig Have;
ikke en Model, men nogle Hovedlinier. Paa Bekost¬
ningen har jeg ikke set. Men det spiller ogsaa kun
ringe Rolle for de store Fyrster, der i Reglen raad-
slaar med deres Arkitekter, og med stor Bekostelig¬
hed laver store Anlæg og ofte dertil føjer Statuer og
deslige, hvorved de giver Haven mere Pragt, men
intet af det, der er dens sande Tiltrækning.

SUMMARY
Francis Bacon, the Englishman, philisopher and essayist,

has also made reflections on gardens. In a fanciful causerie
he accounts for his conception of it, and his thoughts, writ¬
ten down more than 300 years ago, can easily be transferred
to our time and his imagination can inspire and please this
very day, listen: The garden is the greatest refreshment to
the spirits of man, without which building and palaces are
but gross handyworks: and a man shall ever see that when
ages grow to civility and elegancy; men come to build
stately, sooner than to garden finely: as if gardening were
the greater perfection.

In an entertaining and infections manner he explains the
various specimens of plants, their purpose, and their setting.
On the division of the garden Bacon writes: For gardens,
speaking of those which are, indeed, princelike, the contents
ought not well to be under thirty acres of ground, and to be
divided into three parts; a green in the entrance, a heath or
desert in the going forth and the main garden in the midst,
besides alleys on both sides.

About the green he says that it has two pleasures, nothing
is more pleasant to the eye than green grass kept finely
shorn, and it is pleasant to walk in. About beds in the grass
he says: As for the making r>f knots, or figures, with divers-
coloured earths, that they may I;? under the windows of the
house on that side on which the garden stands, they be but
toys: you may see as good sights many times in tarts. He
mentions shelters, gives us his view of light and shadow,
and explains the setting up of fountains, in short, all that
concerns the large garden, and he continues: So I have made
a design of a princely garden, not a model, but some general
lines, and in this I have spared for no costs, but it is nothing
for great princes, that, for the most part, taking advice with
architects, with no less cost set their things together, and
sometimes add statues, and such things, for state and magni-
ficense, but nothing to the true pleasure of garden.

RESUME
Le philosophe et l'essayiste anglais, Francis Bacon, s'est

aussi fait des idées sur les jardins. Dans une causerie plein
d'imagination il rend compte de sa conception du jardin, et
ses pensées, écrites il y a plus de 300 ans, peuvent bien se
transmettre sur nos jours, et son imagination inspire et rejouit
au jour d'aujourd'1 hui; écoutez, je vous en prie: »Rien
ne rafraichit 1'åme comme un jardin, sans lequel les båti-
ments et palais sont comme un travail de mains rudes, et on
verra toujours que quand une nation avance en savoir et en
progrés, elle apprend å båtir grandiosement avant d'aboutir

å savoir planter de beaux jardins; c'est comme la plantation
d'une jardin est le plus perfectionné de tous les arts.«

D'une maniére amusante et entrainante il rend compte
des espéces de plantes, de leur mission et leur emplacement.
De la subdivision du jardin il écrit: »Concernant les jardins
— et je parle ici de teis qui sont vraiment princiers — ils
ne devaient pas étre au-dessous de 24 arpents, et il fant les
diviser en trois parties: un boulingrin å l'entrée, un fouillis
å la sortie et le jardin principal au millieu, outre des allées
des deux cotés.«

Au sujet du boulingrin il dit qu il a deux grands avan-
tages. Il n'y a rien d'aussi rafraichissant pour l'oeil comme
l'herbe verte si elle est coupée ras, et il est agréable d'y
marcher. Sur des compartiments dans l'herbe il dit: »Con
cernant la mode d'avoir des entrelacs ou des figures de terre
versicolore devant les fenétres de la maison, cela n'est qu'un
caprice puéril, et on voit des ornements aussi bons sur un

craquelin å sucre.« Il mentionne les conditions pour l'abri et
son opinion sur les clairs et les ombres, et il rend compte
de l'arrangement de piéces d'eau, en somme, tout ce qui
regarde un jardin assez grand est mentionné, et il finit par
ces mots: »Alors j'ai dressé le plan d'un jardin princier, pas
un modéle, mais quelques lignes principales. Je n'ai pas con-
sideré les frais, mais cela n'a aucune importance pour les
grands princes qui ordinairement consultent avce leurs archi-
tectes, et å grands frais font de grandes dispositions et sou-
vent y ajoutent des statues et similaires, par quoi ils don-
nent plus de somptuosité au jardin mais rein de cela qui est
sa vrai attraction.

Svar på brev från Krångel-Sverige
I det dansk-svenska samarbetet på trådgårdsområ-
det ger kritiken en sårskild stimulans åt tillvaron på
ritkontoren. På denna sidan om Sundet år vi sedan
gammalt bortskåmda med att de erinringar, som
från andra stranden brukar framforas mot våra ar-

beten, ar praglade av saklighet och formulerade
med elegans och kultur.

Med en viss forvåning har vi dårfor tagit del av
Brev från Krångel-Sverige, den kritiska kronika,
vilken såvål till ton som saklighet våsentligt skiljer
sig från vad vi ar vana vid.

Vår forvåning stiger dessutom nar vi konstaterar,
att brevskrivaren i sjålva verket år en sådan kapa¬
citet på alla områden i vårt mångsidiga yrke att
doma av den såkerhet, varmed han yttrar sig om
det ena och det andra. Sårskilt har vi anledning att
spårra upp ogonen, alldenstund brevskrivaren fak-
tiskt praktiserat på vårt kontor i 8 månader utan
att vi lagt mårke till dessa hans så att såga hogre
kunskaper. Vi betraktade honom alitid som en rask
och intresserad medhjålpare — i sjålva verket var
han alltså en stor Havearkitekt med sinne for allt
det som han sjålv kallar »havekunstens forudsæt¬
ning, harmoni og skønhed«.

I stallet for att sjålva brottas med alla de pro¬
blem, som inståller sig i det dagliga arbetet, hade vi
alltså lugnt kunnat overlåmna dem till honom, brev¬
skrivaren, som skulle lagt in trapporna på råtta stål-
let, knåckt nivåskillnaderna och suverånt beråknat
jordforflyttningarna bland bergskrevorna. (Rena
nyttosaker som placering av piskståll, torkståll och
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cykelståll, detaljer som maste verka storande på ett
estetiskt sinne, hade vi val alltid kunnat smussla
dit sjålva efteråt.)

I de fall då husen i stadsplanen fått en ur tråd-
gårdssynpunkt mindre tilfredsstållande placering,
t. ex. punkthus på bergtoppar, hade vi bare behovt
begara en stadsplaneåndring — en sådan brukar

som bekant beviljas i en handvandning — och sen
skulle Nicalaisen klarat resten, skapat och kompo-
nerat med »proportioner och linjeforing». En sådan
begåvning har vi alltså frivilligt slåppt i våg —
undra sedan på att vi sitter hår och gråmer oss!

Stockholm i jan. 1948. Walter Bauer.

Knurrehus
1 1944 erhvervede Grosserer Ernst Huusmann en
mindre Gaard i Grønholdt ved Hillerød. Gaarden
blev indrettet efter Ejerens Ønske og samtidig blev
Haven istandsat. Den eksisterende Have var af
ringe Kvalitet. Der blev plantet nye Læbælter om
hele Haven. Mod Øst, Vest og Nord blev der plan¬
tet grovere Forstplanter som Skovfyr, Lærk, Bøg,
Tjørn, Eg, mod Syd plantedes en Nøddegang. Ho-
'vedindkørslen blev tilplantet med store Skovfyr (ca\
2 m høje). Arealet er meget smukt skraanende mod
Syd og sydvest. De gamle Frugttræer blev staaende
og indgaar i det nye Havebillede paa en meget char¬
merende Maade. Syd for Huset findes en klinkelagt

Siddeplads, herfra kan man komme ind i en Rosen¬
have (beregnet for Snit) indrammet af vilde Roser.
Fra Siddepladsen kan man ad en Græsgang gaa gen¬
nem et Vildrosebusket til en Birkelund med Under¬
plantning af Digitalis, Bregner o. 1., herfra videre ad
Nøddegangen og klippede Græsgange til Staude¬
haven, der er plan, d. v. s. at den paa det skraa¬
nende Terræn skyder sig frem som en 1-1,5 høj
Bastion.

Hele det egentlige Haverum er tilsaaet med Græs,
der holdes paa den Maade, at kun Plænen foran
Huset holdes tætklippet, Resten som højt Græs
iblandet Lupiner, Chrysanthemum maximum o. 1.

Hans Frederiksen, M. A. A. Sven Hansen.
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Smaanyt
Mindelunden i Ryparken

I Politiken 4.1.48 offentliggjordes Arkitekt, Pro¬
fessor Gottlob og Havearkitekt Aksel Andersens
hosstaaende Forslag, der i Øjeblikket er under Ar¬
bejde. Hovedindgangen sker ad en vedbendover-
groet Portal fra Tuborgvej, der fortsættes i en mod
Anlægget aaben, overdækket Pergola, som efter Pla¬
nen skulde afsluttes med en lav Mindehal. Uheldig¬
vis har Finansministeren nedlagt Veto mod denne.
Man skulde ellers tro, at der til dette Formaal kunne
fremskaffes saa mange Penge og Materialer, at Op¬
gaven kunde løses paa værdig Maade. Militæret har
ogsaa et Ord at skulle have sagt. Anlægget er tænkt
hegnet med et Stengærde, i Stedet forlanges Mur.
Skulde det ikke være muligt at etablere en effektiv
Indhegning uden at denne behøvede at indgaa i det
sluttede Anlæg?

Billig Vedligeholdelse
I en Artikel i Medlemsbladet for dansk Gartner¬
forbund belyser Assistent Willy F. Hansen Proble¬
met Vedligeholdelse af Københavns Parker. Før
Krigen laa Stadsgartnerens Budget paa ca. 1 Mil¬
lion, nu er det steget til 2,3, men i Mellemtiden er
Prisniveauet steget til det dobbelte og Parkarealet
til det tredobbelte. Paa Grundlag af Budgetforsla¬
gene er det udregnet, at det Areal, der skal holdes
pr. Arbejdstime, er steget fra 5,2 m2 i Perioden
1937-40 til 12,4 m2 i 1945-48. Nok kræver de store

let tilgængelige Arealer i Yderdistrikterne mindre
Vedligehold end de gamle, mere centralt beliggende
Parker, men hvis man tænker sig den gode gamle
Vedligeholdelsesstandard opretholdt i de ældre Par¬
ker, viser det sig, at der i de nye skal holdes 69 m2
pr. Time, eller at een Mand Aaret igennem skal
passe 17 ha.

I disse Tider er det nødvendigt at vise Sparsom¬
melighed, men W. F. H. finder det rimeligt, at Ned¬
skæringerne fordeles retfærdigt paa samtlige Kom¬
munens Afdelinger. Det gør de langtfra. Vandfor¬
syningen ejer i og udenfor København det store
grønne Omraader, hvortil der er mange flere Penge
til Raadighed. Ved et Areal paa 1,3 ha er Midlerne
saa rigelige, at der kun skal holdes 3 m2 pr. Arbejds¬
time. Dette Areal kan holdes lige saa fint som Kon¬
gens Nytorv.

Kommunalt bostadsprojekt i
Gubbången
Bostadsbyggandet har efter en paus- på några må-
nader borjat visa tendens att satta fart igen. Ny-
ligen har Arbetsmarknadsstyrelsen lamnat »igång-
såttningstillstånd« for byggnader upp till ett varde
av 127 mil joner kronor, darav for bostadshus 67
miljoner kronor.

I dagarna åmnar A.B. Stockholmshem — ett av
Stockholms kommunala bostadsforetag — såtta
igång ett mångmiljonbygge. Det ar den nye stads-
delen Gubbången som dårigenom får ett tillskott av
650 lågenheter i olika storlekar från'4 rum och kok
ned till 1 rum och sovalkov. Området utrustas med
en gemensam panncentral, tvåttcentral — den stor-
sta i Sverige —, ungdomsgård, barnkrubba, daghem
for barn m. m.

Husen gruppera sig kring gårdar som åro så pass
rymliga att man hoppar kunna bibehålla ganska
stora partier som naturmark.

Samtidigt med entreprenadhandlingarna for bo-
stadshusen får entreprenoren s.k. grovplanerings-
planer som fullståndigt redovisa alla schakter,
sprangningar, utfyllnader. Hårigenom undvikas
onodiga dubbelarbeten med flyttning av fyllnads-
massor etc. och man utnyttjar den maskinella kraft
som endas en stor-byggmåstare forfogar over. Hu-
sen ha ritats av arkitekt SAR David Helldén och
for ordnandet av tomtmarken svara tradgårdsarki-
tekterna FST Eric Anjou och Walter Bauer. Om¬
rådets totala-areal år c:a 35000 m2.

Erik Anjou.

I Landskrona kommer inom snar framtid en my-
cket stor byggnation igång. På de stora områdena
melian Karlslunds Nojespark och Kyrkogården am-
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nar AB Landskronahem bygga en helt ny stadsdel.
Det blir 7-vån. punkthus, 3-vån. lamellhus samt
1- och 2-vånings radhus. Husen grupperar sig kring
et stort parkområde.

I ena delen av området projekteras en fabrik for
konfektionsindustri. Man har tånkt sig att delvis
kunna driva denna industri med halvtidsanstålld
personal. Genom att bereda personalen goda bo¬
stader och en trivsam miljo hoppas man att for-
soket skall slå val ut.

En tåvling pågår f.n. for att få fram goda låg-
enhedtstyper och en god disposition av de gemen-
samma parkområdena. E. A.

Noter

Køge.
Som tidligere refereret i Havearkitekten har Køge
Turistforening bedt Arkitekt, Professor Steen Eiler
Rasmussen og Havearkitekt, Lektor C. Th. Søren¬
sen udarbejde et Forslag til Videreudvikling af
Byens Skønhedsværdier.

Forslaget koncentrerer sig særlig om Torvet, den
gamle Markedsplads, Byens Hjerte. Nyere Bebyg¬
gelse har brudt den oprindelige Randbebyggelses
harmoniske Rumvirkning, hvorfor der foreslaas en
Krans af Lindetræer hele Torvet rundt i en Gades
Bredde fra Husrækken. Desuden kunde man ønske
en vis Orden bragt i Fortovsbelægningens brogede
Mangfoldighed og vil gerne have den gamle Kirke¬
gaard omkring Kirken og det nye Anlæg ved Broch¬
mands Skole lagt om, det sidste evt. efter en Kon¬
kurrence.

København.
I det kommende Foraar vil Kommunen paabegynde
den sidste Ende af Valbyparken, der naar den er
færdig vil blive paa Fælledparkens Størrelse. Des¬
uden skal der anlægges fire Fodboldbaner paa Dam¬
husengen. Muligvis skal det sidste Arbejde tjene til
Optræning af arbejdshemmede.

Odense.
Østerbæksanlæget er under Udvidelse med ca. 4 ha,
der foretages store Opfyldninger, og Tilplantningen
paabegyndes til Foraaret.

Der er Planer om en ny Park i Bolbro i Forbin¬
delse med 108 Aldersrenteboliger, der dels skal op¬
føres af Kommunen, dels af Smede- og Maskin-
arbejderforbundet.

Fyens Stiftstidende skriver herom 27. 12.47: »Dels
mener man, at en saadan vil passe godt ind i By¬
planen, dels vil det være udmærket for de gamle,
der skal bo i de nye Huse, at kunne gaa hertil, og
man vil kunne rykke Aldersrenteboligerne og Sme¬
denes Boliger tættere sammen, naar man ikke be¬

høver at tage Hensyn til, at der skal være Have¬
anlæg imellem dem.«

Det er ellers ikke Meningen med offentlige Par¬
ker, at de skal tjene til Motivering for Overbebyg¬
gelse af de tilstødende Grunde.

Aarhus.
Mindeparkens Repræsentantskab har faaet den gode
Idé at fjerne Beplantningen langs den højtliggende
Slotsallé mellem Parken og Marselisborg Slot, hvor¬
ved Trafikanterne herfra faar en storslaaet Udsigt
over den store Plæne og Aarhusbugten.

Konkurrence vedr. Landbohaver:
De samvirkende danske Haveselskaber indbyder til
almindelig Idékonkurrence om Landbohaver. Der
konkurreres om tre nærmere bestemte Landbohaver,
nemlig:
1. Ejendom paa 38 ha paa god Jord i Landets mil- .

dere Egne under gode naturlige Læforhold.
2. Ejendom paa 38 ha i Landets mere udsatte Egne

paa mager Jord.
3. Ejendom paa 12 ha under samme Forhold som

under Nr. 1.

Konkurrencen er aaben for alle. Mod Indbetaling
af 10 Kroner til Postgiro 25896, De samvirkende
danske Haveselskaber, Helsebakken 15, Hellerup,
tilsendes et Sæt Konkurrenceplaner bestaaende af 3
forskellige Grundplaner med indtegnede Gaarde og
Tilkørselsforhold samt øvrige Oplysninger om Kon¬
kurrencen. Der udsættes en Førstepræmie paa 1000
Kr. og en anden Præmie paa 500 Kr. for hver af de
stillede Opgaver.

Projekterne skal afleveres inden 1. Juni 1948.
Dommerkomité:

For Dansk Havearkitekt forening: Troels Erstad og
Georg Boye.

For De samvirkende danske Haveselskaber: Profes¬
sor Hother Paludan.

For Det jyske Haveselskab: Konsulent Aage Gylling.
For Østifternes Haveselskab: Havearkitekt Eigil

Kjær.
For De samvirkende danske Landboforeninger: For¬

stander Hakon Sørensen.
For Det kongelige danske Landhusholdningsselskab:

Forstander N. Dullum.

Havearkitekt tilbydes Sommerophold paa
Rømø mod Udfærdigelse af Haveplan.
Nærmere Oplysninger ved Henvendelse til
Dr. Smidt, Ullerup pr. Avnbøl.
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»Faa ting har en saa forunderlig evne til at følge et landskab som gamle veje, der stilfærdig fremhæver dets rytme — en
kendsgerning, man i vore dage gjorde vel i at lægge sig paa sinde, da nye veje — her i Danmark i alt fald — saa hjerteløst
skærer linierne i stykker« (Hugo Matthiesen i »Det gamle land«).

Vejen i den landskabelige
have

Der var en tid, hvor dette at bestemme en vejs
føring var en meget indviklet sag, hvorom de lærde
til tider var ret uenige.

Det var den saakaldte romantiske tid med dens
litterært betonede, følsomme, stemningsbevægende
landskabshave, opstaaet som reaktion mod ba¬
rokken.

Man opdagede naturen, og saa skulde alting være
naturligt. Det var ikke natur, som vi forstaar det,
men en idealiseret natur, man dyrkede, — ikke for
naturens egen skyld, men for de poetiske følelser,
de stemninger den fremkaldte hos den ensomme
vandrer, der søgte harmonien, den fuldendte sam¬

mensmeltning mellem jeg'et og altet.
Man maa forstaa dette som noget meget centralt,

naar man i den ret righoldige litteratur, denne pe¬
riode har efterladt sig, læser om veje i landskabelige
haver.

For datidens mennesker var vejenes fornemste
opgave at føre fra stemning til stemning — mere
end fra sted til sted.

Fra det blide og venligt smilende sletteland med
blinkende søer til det dystre og skumle bjergland¬

skab med djævlekløfter, hvor larmende fosser styr¬
tede ned mellem forrevne klipper og hensatte be¬
skueren i bævende stemning.

Eller fra et chinesisk sceneri med en pagode, fra
hvis tag smaa bjælder ringlede for den svageste brise
og fyldte luften med vellyd, til et norsk parti med
bjælkehytte, gamle, dystre graner og gruelige kig
ned i svimlende afgrunde.

I vore øjne barnligt og naivt — men dog saa
rørende menneskeligt.

En gennemgang af denne tids litteratur og kort¬
materiale er ikke blot et interessant tidsfordriv, men
kan vel ogsaa i nogen grad være lærerigt selv for
mennesker i vor funktionalistiske tid. Her meddeler
de gamle landskabsgartnere os deres erfaringer.

To af periodens første navne er William Kent og
Lancelot Brown. Begge arbejdede fra begyndelsen '
til langt ind i sytten-tallet med omdannelse af »de
gammeldags stive anlæg« til den landskabelige stil.
Deres motto var: »Naturen afskyr den rette linie«,
og som følge heraf blev alle af dem anlagte veje ud¬
formede efter skønhedsliniens prinpip. Interessant er
det at bemærke, hvorledes de fortrinsvis lader deres
veje forløbe i udkanten af parkerne, nær disses
grænser.

En saadan i periferien forløbende vej kaldes »a
Belt« og er skabt for promenadekørsel. De idelige
udsving viser parken i nye perspektiver, en prak-
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tisk foranstaltning, der sætter godsejeren i stand til
uden nogen unødig anstrengelse efter den gode mid¬
dag at føre sine fordøjende og velvillige gæster paa
en behagelig maade fra herlighed til herlighed.

Brown var berygtet for sine »Belts«, som sam¬
tiden paastod, at han anvendte ret kritikløst, men
som man dog maatte indrømme gav ejendommen
præg af større udstrækning.

Chambers har en herlig og dejlig ondskabsfuld
skildring af — ganske vist en spadseretur paa en
saadan vej. Det hedder heri saaledes:

»Fra tid til anden opdager den vandrende en lille
siddeplads eller et tempel. Han glæder sig over
denne opdagelse, sætter sig ned og hviler sine trætte
lemmer og vakler saa videre ad skønhedslinien og
forbander den, indtil han, udmattet af besvær, halvt
stegt af solen, imod hvilken han aldrig finder be¬
skyttelse, og i mangel af en opmuntring ganske af¬
kræftet, beslutter sig til ikke at se mer.

Ædle beslutning. Han har kun en vej at gaa. En¬
ten maa han slæbe sig videre til han ikke kan mere,
eller ogsaa maa han foretage den samme ærgerlige
vandring tilbage.

Dette er yndlingsplanen for alle vor smaa haver,
og de store er blot gentagelser af hine — flere
grønne marker, mere buskværk, flere slyngede veje
og flere siddepladser. De ligner en pebersvends gil¬
der, som ikke bestaar af andet end mangfoldig¬
gørelse af hans sædvanlige middagsretter: tre lamme¬
stege med rødbeder, tre stegte gæs og tre ægge¬
kager.«

Nysnævnte Chambers, William, architekt, paa-
staas i en aarrække at have opholdt sig i Kina. Om
rigtigheden heraf er der diskuteret; men hvordan
dette nu end forholder sig, saa udgav han i 1757 et
værk »Design of Chinese Buildings« og i 1772 »A
Dissertation on Oriental Gardening«. I sidstnævnte
foreholder han samtiden kinesernes opfattelse af
veje som bemærkelsesværdig. Det hedder saaledes:
»Deres veje bevæger sig ikke i de regelmæssige og
derfor kedelige krumninger, som de engelske.«

Maaske har den kære Brown her været i hans
tanker.

Videre nævner han, at kineserne dels anvender
den »enkelte, rette linje«, dels sætter flere saadanne
sammen til en zig-zag linie, »hvilket er velegnet til
at fremkalde overraskelse og forundring«.

Zig-zag liniens anvendelighed ved promenader
kender vi fra tivolis »gloende fortov«.

Chambers er inde paa den tanke, at »hvert sving
maa begrundes med en synlig hindring, en brat af¬
grund, et gammelt træ ell. 1.«

Denne trang til at begrunde de af moden ordine¬
rede afvigelser fra den rette linie, møder vi igen hos
andre forfattere, som f. eks. Hirschfeld. I sit bind¬
stærke værk »Theorie der Gartenkunst« (1790) skri¬
ver han, der var professor ved universitetet i Kiel:

»De fleste misforstaaelser ang. vejene er opstaaet
ved spørgsmaalet, om de skal anlægges i en ret linie
eller med krumninger. Man husker, at den gamle
stil udelukkende anvendte den rette linie. Da eng¬
lændernes nye smag begyndte at brede sig, for¬
kastede man den rette linie til fordel for den krum¬
me, som man anvendte overalt. Men den alminde¬
lige slangelinie indeholder næsten lige saa mange
ensformigheder, som den rette. Derimod fortjener
den sig uden regelmæssigheder frit krummende og
med afveksling slyngende linie ubetinget forretten.
Vi vil kalde den naturlinien, idet den ligger for øje
saavel i naturens forbillede som der, hvor den bliver
draget af menneskets haand, rettende sig efter jor¬
dens beskaffenhed og efter de naturlige genstandes
beliggenhed. Spørger man, hvilken af de to linier
havekunstneren skal følge, saa maa svaret falde ud
til fordel for dem begge. Sagen er den, at den rette
linie ikke er imod naturen og heller ikke bliver for¬
kastelig derigennem, at den herskede i den gamle
stil. Den medfører en vis magelighed, og der gives
tilfælde, hvor den ikke alene endnu er tilladelig,
men hvor den endog kan anvendes med fordel. Den
passer ikke alene for folkets store, offentlige pro¬
menader, men ogsaa i brede alleer.

Der, hvor vide udsigter skal aabne sig, hvor blik¬
ket ufravendt hæftes paa en foreliggende interessant
genstand, som skal spænde forventningen, der for¬
løber vejen bedst i en ret linie.

Paa en fuldstændig lige og flad slette vilde en
krummet vej synes meningsløs.«

Senere i afsnittet fastslaar Hirschfeld meget rig¬
tig, at vejen er et middel, ikke et maal. Det gør
godt at høre af en mand i en tid, hvor man ofte har
indtryk af det modsatte.

Den mest tiltalende af de mennesker, der beskæf¬
tiger sig med at skrive om landskabsgartneri, er
Humphrey Repton. Han var en glinlrende iagt¬
tager. Sine iagttagelser nedfældede han i bøger, af
hvilke en af de bedste er »Observations on the
Theory and Practice of Landscape Gardening« (Lon¬
don 1804).

Heri gør han bl. a. opmærksom paa den kends¬
gerning, at en lige vej, som føres diagonalt over en
dal, synes krum. Endvidere indrømmer han uden
at skamme sig overfor dyrkerne af skønhedslinien,
at han ofte anvender den rette linie ved sine vej¬
anlæg, »idet en ret linie jo altid er den korteste«.

Han gør opmærksom paa, at man aldrig bør
lægge en vej ved foden af en bakke, men ind i dens
side. Man opnaar derved, at bakkens masse ikke
føles saa stærkt og ubehageligt.

I »Andeutungen iiber Landschaftsgartnerei«
(Stuttgart 1834) skriver fyrst Piickler-Muskau: »For¬
standen maa altid selv i den mindste ting tilfreds-
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Bulstrode. Målestokken svarer til ca. 700 m. De mørke figurer angiver bevægelse i terrænet. De prikkede arealer er plant¬
ninger. Et typisk Repton-anlæg, bemærkelsesværdigt ved sit fåtal af veje — et forhold Piickler-Muschåu er imod. Man vil
på planen kunne skelne the Drive i parkens udkant.



Vejføringernes slægtskabsforhold til jernbanernes skinnekurver belyses meget godt ved denne plan af Pare de Montsouris,
gennem hvilken man ser en jernbane trække sin S-kurve. Typisk Alphand-stil.

stilles ved hensigtsmæssighed.« Det er iøvrigt noget
af det mest fornuftige, man finder i hans bog. Dog
bør en rigtig iagttagelse nævnes: »Særlig smukke
udsigter bør vejen ledes frontalt imod, saa man læn¬
gere og fuldstændigere kan nyde den, istedet for
blot at aabne for dem til siderne, hvor man let over¬
ser dem.« Enhver, der har kørt ad strandvejen og
har oplevet turen fra Bellevue, hvor man bliver
tvunget ind i skoven og fortsætter mellem villa¬
haver, kender det smukke Strandmøllesving, hvor
udsigten over sundet pludselig aabner sig, og han
maa give P. M. ret. Det er af en betagende virkning.

Af L. v. Sckell udkom i Miinchen 1825 en bog
»Beitråge zur bildenden Gartenkunst«. Følgende ci¬
tater er hentet derfra:

»Naturen laver ingen veje — disse er menneske¬
nes-og dyrenes værk.

Vejene, som frembringes af de første, vilde sæd¬

vanligvis ogsaa betegne næsten rette linier, naar
ikke forhindringer af mangfoldig art modvirkede
dette, eller naar ikke det forhold gjorde sig gæl¬
dende, at genstanden, som den vejfarende vil naa,
ikke altid straks er synlig. Af disse grunde er da
den krumme linie og derigennem omvejen opstaaet.«

Von Sckell nævner meget interessant til forskel
fra de tidligere omtalte forfattere, at »en blød bue¬
linie, som i en længde af 1-2 til 3000 fod eller mere
bevæger sig ubrudt i en majestætisk bue og saa først
forandrer sin retning, for derefter umærkeligt at gaa
over i en ny og modsat rettet krumning — er af
langt større skønhedsvirkning og ogsaa langt for¬
nuftigere end en buelinie, hvor disse krumninger
gentager sig for ofte. Naar til eks. tænkes en saadan
let, stort og ædelt svunget buelinie, som først efter
en længde af 800 fod unddrager sig øjet, saa maa
denne paa 300 fod højest afvige 4-5 fod fra korden,
for at virke behagelig.«
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tegnestav.

For at kontrollere rigtigheden heraf, foretoges i
sommeren 1943 opmålinger af forskellige parkveje
— saaledes i parken til Førslevgaard nær Fuglebjerg
paa Sjælland. En i og for sig behagelig og køn bue
afveg paa kun 200 fod 9 fod fra korden. Men be¬
tragtet i sammenhængen er Sckells udtalelse meget
forstaaelig.

Man finder i hans bog en morsom beskrivelse af,
hvorledes han satte sine veje af. Han skriver: »In¬
strumentet, hvormed de store og smaa omrids i
naturen tegnes, er en j-6 fod lang, 1,5 tomme tyk
rund stav, som forneden maa være forsynet med en
jernspids, for at kunne ridse linierne i jorden. Denne
stav holder tegneren med den højre haand for oven
og den venstre forneden eller omvendt og saadan,
at jernspidsen er rettet bagud mod jorden. I denne
oprette stilling, med blikket rettet fremad mod den
bestaaende lokalitet og de gennem planen bestemte
hovedpunkter, som hans linie skal møde, følger han
saa med raske skridt de smukke bølgelinier, som
hans øvede forestillingsevne lader ham se for sig.

Den bagudrettede tegnestav, som han fører med
fast haand, og hvis spids trykker paa jorden, ridser
ganske mekanisk skønhedslinien for ham, uden at
han behøver at bekymre sig mere derfor eller be¬
høver at se sig tilbage.«

Franskmanden Alphand, som omkring midten af
atten-tallet var toneangivende paa de offentlige par¬
kers omraade, anvendte ikke Sckells metode. Hans
veje er et typisk tegnebordsprodukt, beregnede og
konstruerede — og soignerede som franskmændene
selv. De passer ligesom bedre ind i storbyernes ord¬
nede forhold end f. eks. Sckells naturlinie.

Her er i virkeligheden ikke længer tale om natur¬
linier, men om et bevidst kunstprodukt. Et vist
slægtskabsforhold med jernbanelegemets og motor¬
vejens kurver gør sig gældende, saaledes som tilfæl¬
det er det i vore dages »landskabelige« parker, hvor

vejene netop er automobilveje, hvis krumnings-
radier foreskrives af trafiken. Dermed er det land¬
skabelige i ordets oprindelige forstand forduftet og
vi er inde paa det mere funktionsbestemte. En an¬
den tidsaand besjæler de mennesker, som i deres
automobiler ruller henad vejene.

Maaske kunde der ved planlægning af veje i dag
drages nytte af de gamle landskabsgartneres erfa¬
ringer og iagttagelser, f. eks. ved planlægning af
landeveje, af hvilke der dog endnu bygges nogle
selv i vort af udstrækning lille land.

I saa fald kræves det ganske vist, at havearki¬
tekten — eller landskabsarkitekten, om man vil —

hidkaldes allerede medens vejene planlægges og ikke
som hidtil (hvilket dog allerede er et fremskridt),
blot faar til opgave ved plantninger at læge de saar,
vejene tilføjer landskabet.

/. Arvad-Jacobsen.

SUMMARY

The landscape garden is a visible expression of the literarily
influenced sensitive spirit of the romantic age.

Nature was cultivated—mostly for the poetic feelings, the
sentiments it called forth in the mind. People sought har¬
mony in nature, the perfect fusion of the Ego and the uni¬
verse. This must be remembered when we read in the
literature of that age about ways in the landscape garden.

To people of that time the principal object of the ways
was to lead from sentiment to sentiment rather than from

place to place.
William Kent and Lancelot Brown worked in England in

the 18th century with the conversion of the old-fashioned
stiff laying out to the modern landscape style. Their motto
was: "Nature abhors the straight line".

Their ways were shaped according to the principle of the
beauty line, as Hogarth had taught. They prefer to place
the ways in the edge of the parks—particularly Brown is
well-known for his belts.

William Chambers at the same time drew the attention to
the Chinese view of the ways. The Chinese ways do not run
in regular and therefore borish curves like the English ways.
The straight line and the zizzag line is often used.

Chambers teaches that any deviation from the straight line
must be supported visibly. So does Mr. Hirschfeld, Professor
in the Academy of Kiel.

He recommends the way that curves freely without re¬

gularity, but admits simultaneously the availability of the
straight line. Maintains that a curved way in a completely
flat ground is absurd. Ascertains that the ways are a means
not an end.

Humphrey Repton in England points out that a straight
way which is led diagonally over a valley seems to be cur¬
ved. States that a way should never be laid at the foot of a
hill, but into its side whereby the mass of the hill is not felt
so strongly. Uses besides often a straight way "as a straight
line is always the shortest, you know".

Piickler Muskau in Germany maintaines that "reason al¬
ways, even in the smallest thing must be satisfied by ex¬
pediency". States the desireability of leading a way with the
front to a beautiful view and not only open it to the sides
whereby it might easily be overlooked.

L. v. Sckell mentones some observations of the way cur¬
ves ; thus he says that a curve at a length of 800 feet on
200 feet must only deviate 4 or 5 feet from the chord in
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Den engelske have ved Miinchen regnes for noget af det bedste, L. v. Sckell har lavet.



 



order to have a fine effect. Tells amusingly and detailed
about how he lays out his ways in the field.

A new epoch is opened up with M. Alphand, the French*
man, in which the natural line stiffens into constructed,
decorative curves, related to those of the railways and the
motor-roads. The character of landscaps in the proper sense
of the word is gone, the ways submit to new purposes de¬
manded by a new time.

Our time might by the planning of ways learn from the
landscape architects. It is to be desired that the services of
landscape architects was called in already at the planning,
so that his task not only as it is now is limited to soften the
strict lines on planting.

RESUMÉ
Le jardin paysagesque est tenu pour une expression visible
de l'esprit littérairement accentué et sensible de l'époque
romantique.

On cultivait la nature — surtout pour les sentiments, les
émotions qu'elle créait å l'åme. On cherchait l'harmonie
dans la nature, l'amalgame absolu du moi et du grand tout.

Il faut s'en souvenir en lisant la littérature de cette époque
sur les chemins dans le jardin anglais.

Pour les hommes de ce temps le but le plus important des
chemins était plutot de conduire de poésie å poésie que de
lieu å lieu.

Au XVIIIe siécle William Kent et Lancelot Brown tra-
vaillaient avec la transformation des «plantations démodées
et rigides* en le moderne style paysagesque. Leur devise
était: «la nature déteste la ligne droite.» Leurs chemins
s'étaient formés suivant le principe de la ligne de beauté
ainsi que Hogarth l'avait professé. Ils piacent dé préférence
les chemins å la bordure des pares — Brown en particulier
est renommé pour ses «belts».

William Chambers appelait l'attention de ses contempo-
rains sur la vue des Chinois sur les chemins. Leurs chemins
ne vont pas en courbes réguliéres et par consequent ennuyeu-

ses comme les anglais. La ligne droite et la ligne en zigzac
est souvent employée.

Chambers ensigne que toute déviation de la ligne droite
doit étre visiblement motivée. La méme chose formule p. ex.
le professeur Hirschfeld å l'académie de Kiel. Il recommande
le chemin qui se courbe librement sans aucune régularité,
mais il concede en méme temps l'applicabilité du chemin
droit. Il affirme que le chemin courbé sur un terrain plat est
dénué de sens. Il constate que les chemins sont un moyen,
non pas un but.

Humphrey Repton en Angleterre indique que le chemin
droit, qui traverse diagonalement une vallée, parait étre
courbé. Il déclare qu'on ne doit jamais construir un chemin
au pied d'une colline, mais dans sa cote, par quoi on ne
sent pas si fortement la masse de la colline. D'ailleurs il em-
ploi souvent les chemins droits: «une ligne droite étant tou-
jours la plus courte.*

Piicklev-Muskau en Allemagne affirme que »l'entendement,
méme dans la moindre chose, doit étre toujours satisfait par
l'utilité.* Il accentue le désirable de diriger un chemin fron-
talement vers une belle vue, et non seulement l'ouvrir vers
les cotés, ou on pourrait la négliger.

L. v. Sckéll mentionne quelques observations sur les cour¬
bes des chemins; ainsi dit-il qu'une courbe de 200 pieds de
longeur ne doit s'écarter que 4-5 pieds de la corde pour avoir
un bel effet. Il raconte tres amusamment et en détails com¬
ment il trace ses chemins sur le terrain.

Avec le Frangais Alphand une époque est commencée,
ou la ligne' naturelle se raidit en courbes construites et pré-
cieuses, apparentées å celles de la voie ferrée ou de l'auto-
strade, mais le payssagesque proprement dit est disparu. Le
chemin se subordonne aux nouvelles fins ainsi que l'exige
une ére nouvelle.

En projetant les chemins, notre temps pourrait apprendre
des jardiniers-paysagistes. Il serait opportun que l'architecte-
paysagiste fut appelé déjå å la formation d'un projet, de
sorte que sa tåche, non seulement comme å présent, fut bor-
née å adoucir les lignes sévéres en plantation.

Landevej ved Lyndby, Sjælland.
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SV l/l OATAN

Ernst Osth: Kvarteret Ladusvalan i Limhamn. Maal i : iooo. Nord opad.

Ladusvalan i Limhamn

Då man sysslar med projektering av områden for
hyreshus, får man sålian ett projekt, som har alla
de forutsåttningar, man onskar for en åndamåls-
enlig utformning av trådgårdsanlåggningen. I regel
åro tomterna for små, for att det skal bli plats for
några sammanhångende, rymliga och andamåls-
enliga trådgårdsarrangemang, men åven husens pla¬
cering kan fordårva en anners rymlig tomts forut¬
såttningar. Sedan nodvåndiga ytor reserverats for
bil- och cykelparkering, piskplatser, trafikbanor,
lekplatser o. s. v. år det i regel inte stora ytor kvar
for den s.k. sociala gronskan. Det ar dårfor ett noje
att få utforma ett sådant område som kvarteret
Ladusvalan i Limhamn, vars byggnader uppforas i
HSB:s regi.

Vad har då invånarna i regel for onskemål, då

det gåller »uterum«? Forst och fråmst en lekplats
for sina små telningar så belågen, att den syns från
något fonster i lågenheten, och givetvis så arrange-
rad, att den lockar barnen mera an upptåcktsfårder
på trafikerade gator. Denna plats bor vara låttill-
gånglig från alla hus inom området och ligga oppen
for sol men skyddad mot vindar.

I moderna hus finnas i regel rum for torkning av
klåder, men varje husmor vet, att klåderna få en
behagligare doft, om de emellanåt få torka ute i det
fria och bestrålas av solen. Det år dårfor av vikt
att anordna en friluftstorkplats.

Men inte bara bekvåma och nyttiga anordningar
fordras, for att man skall trivas, och for att se om
alla såvål estetiska som åndamålsenliga onskemål
blivit tillgodosedda, kommer hår en sammanfatt-
ning av utformningen for ovannåmnda kvarter:

Byggnader: Huset långsa i sydvåst kommer inte
att uppforas på långe, då detta horn for nårvarande
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hyser en bebodd villa. De ovriga fem husen ha sam-
manlagt 117 lagenheter, darav 64 2-rums och resten
3-rums lagenheter. Samtliga hus byggas i tre vånin-
gar, och nyssnåmnda hus, som skall tillkomma se-
nare, skall dessutom sammanbindas med det långsta
blickote medelst en butiksbyggnad i en våning och i
anslutning till denna, kommer ett underjordiskt ga¬
rage att byggas, sedan materialbristen lattat.

Trafikbanor: Alla gångvågar belaggas med plat¬
tor, och två trappsteg anlåggas strax efter varje
overgang melian trottoar och gang, for att hejda
hansynslosa cyklister.

Parkering: En byggherre kan numera av myndig-
heterna ålåggas att anordna bilparkeringsmojlig-
heter inom tomten, och detta har åven har fått sin
tillåmpning. For cykelparkering finnas ca. 3 cykel-
ståll per familj, dels i kållarvåningen och dels vid
entréerna, och de senare tjånstgora samtidigt som
stångsel mot planteringar.

Vegetation: På området finnas gamla tråd, av
vilka några kunna bevaras, bl. a. utefter Sveagatan
och projekterad torkplats. I ovrigt planteras endast
bjork i tåta grupper. Buskagen bestå huvudsakligen
av korallkornell (Cornus tatarica sibirica), vars roda
grenar ge en praktfull brytning mot bjorkdungarnas
vita stammar i massverkan. Den vedartade vegeta¬
tionen år synnerligen ensartad och kompakt plante¬
rad, for att sårsgilt betona utformningen, och om-
våxlingen får utgoras av orterna, som konsekvent
bildar overgång melian buskar och grås. Dessa skola
domineras av robustare arter som lupiner, pioner,
bolltistel, Iris, Hemorocallis etc. Vid balkonger och
palissad kring torkplats planteras slingervåxter så¬
som blåregn, vilvin, pipranka, Clematis o. s. v.

Lekplatsen forses med sandlådor, gungor, klåtter-
stativ, bånkar m. m. De så vanliga jårnstållningarna
undvikas, då de åro dyra och dessutom mindre
hålsosamma under den kalla årstiden. Platsen har
utformats som en slingrande gata, for att få nod-
våndig forbindelse melian husen.

Torkplats: Det ar nodvåndigt, att en torkplats
år så dammfri som mojligt, och den har hår place-
rats så långt ifrån de mest trafikerade gatorna som
mojligt. Vidare omges den av rundvirkespalissad
med slingervåxter.

Underhall: Dylika anlåggningar bruka skotes av
samma personal, som skoter eldning renhållning
o. s. v.ii, men då det år fråga om enheter av denna
storleksordning borde en fackman kunna anstållas
for att skota de grona infattningarna. Aven om en
invånare vid en sådan kollektiv institution inte får
samma intresse for gronskan omkring huset som en
villaågare, så blir det en ganska liten avgift per låg-
enhet att finansiera ett fackmåssigt underhåll, och
det kan det vara vart, aven om man håller sig med
en egen odling i form av en balkonglåda och-några
krukvåxter. Ernst Osth.

En Krisetidshave
Trangen til eget Hus har ikke været let at realisere
i de senere Aar, særlig ikke for dem, hvis Ønsker
rækker ud over de 110 m2, der — fraset Byggestop¬
perioden — har ligget inden for Mulighedens Græn¬
ser. Men Troen paa bedre Tider trodser alle Kri¬
ser, »til næste Aar, tror jeg«, er en temmelig slid¬
stærk Slogan og — Ventetid er Havetid.

Opgaven at fremtrylle en Have omkring et Hus,
der ikke eksisterer, er ret speciel, tilsyneladende fri,
men i Virkeligheden bundet af det, der ikke er.
Havearkitekten er her i samme Situation som Ro¬
binson paa sin øde 0.

Hosstaaende Skraaprojektion viser en Have i
Birkerød, som jeg siden Foraaret 1946 gradvis brin¬
ger tilveje omkring Direktør O. Mogensens Ønske¬
drøm. Huset er endnu ikke tegnet og altsaa en de¬
korativ Signatur. Terrassen skal heller ikke tages
højtideligt.

Terrainet er, hvad ikke fremgaar af Tegningen,
ret bevæget, gaar i en konkav Linie fra Vejen øst
for Grunden til det højeste Punkt, hvor Huset tæn¬
kes placeret. Herfra skyder et nogenlunde vandret
Plan som en Tunge mod Vest med svage Skraanin-
ger mod Hegnene.

10*

■ 10* *•
. 10* +
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Ctøan,
Georg Boye: Detalje af Pergola og Siddepladser i : 100. Af¬
barket Eg og Espalier af Staalwire.
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Georg Boye. Direktør O. Mogensens Have i Birkerød.
Skraaprojektion i : iooo. Nord opad.

Planen er formet ud fra Principet »anslutning til
byggnaden«, som det hedder paa svensk, her dog
med modsat Fortegn, idet alle Dispositioner gaar ud
paa at undgaa liniemæssig Tilknytning til Huset,
ingen Akser, Sigtelinier o. s. v. Der skal jo til sin
Tid kunne anbringes et Hus, om hvilket man nu
kun ved meget lidt ud over den omtrentlige geogra¬
fiske Position, uden at dette som dominerende Fak¬
tor bringer Forstyrrelse i Havens Linier. Det maa
derfor ligge paa en Græsflade og kun gøre sig gæl¬
dende ved sin Klump understreget af Terrainfor-
men.

Beplantningen mod Øst og Syd er Krat af Eg,
Fyr, Gran, Tsuga, Roser, Cotoneaster o. s. v. under¬
plantet med Primula, Digitalis, Lupiner, Kongelys,
Akelejer etc. og gennemskaaret af en Græsgang. Vest
for Huset bliver Karakteren udpræget haveagtig i
Randplantningen omkring en Blomsterhave med
Flisegange og Siddepladser under en Pergola, hvis
Konstruktion fremgaar af Detailtegningen. Der er
storblomstrede Syrener i et bredt Bælte langs Nord¬
siden af Plænen og »eksotiske« Buske, Bambus,
Rhus, lave Viburnum m. m. omkring Blomsterhaven.
Sydøst for denne dannes en Solbadeplads af en
Lomme i Beplantningen. Mod den vestlige Vej luk¬
ker et Læbælte af Birk og Cornus, og Køkkenhaven
er anbragt langs Nordskellet.

Foreløbig er alle Træer og Buske plantet, men
Græsarealerne ligger stadig brak, og Blomsterhaven
maa nok vente paa Huset, men dette kommer saa
ogsaa til at ligge i en færdig Have.

Georg Boye.

Smaanyt
Idrætshøjskolen i Sønderborg,
der skal rejses som et Minde om Besættelsestiden og
staa som et stort og stærkt Udtryk for dansk Aand
og Kultur og dansk Dygtighed, har fra Fonden til
Fædrelandets Vel modtaget 2,75 Million. Anlægs¬
udgiften er ialt kalkuleret til 5,7 Millioner. Projek¬
tet, der foreligger i Skitse, udarbejdes af Arkitek¬
terne, M. A. A. Thyge Hvass og Ib Kofod, Civil¬
ingeniørerne Dr. tech. Chr. Ostenfeld og W. Jønsson
og Havearkitekt Aksel Andersen.

Zoologisk Have.
Professor R. Spårck har fremsat et Forslag om at

lægge en strengt nødvendig Udvidelse af Haven i
det nordvestlige Hjørne af Søndermarken. Park¬
karakteren skulde bevares og Udvidelsen fortrinsvis
befolkes med Hjorte og lignende til Omgivelserne
passende Dyr. Som antagelig ventet affødte Forsla¬
get en Strøm af Protester, Frederiksberg Bakke er
jo i Forvejen et ømt Punkt. Det var ellers et meget
velmotiveret Forslag.

Hellerup Station.
Foreningen for Hovedstadens Forskønnelse har

til Direktoratet for Statsbanerne fremsendt et For¬

slag, udarbejdet af Havearkitekt Troels Erstad, til
Beplantning af den Jordstrimmel, der ligger vest for
Sporarealet og i Øjeblikket bruges som Funktionær¬
haver. Statsbanerne har omgaaende svaret, at de

23



skal gøre som foreslaaet. Nu haaber vi paa, at der
ogsaa snart kommer til at ske noget vest for Klam¬
penborg Station.
Kunstakademiet.

Ved Aarsfesten d. 31. Marts holdtes den obligate
Festforelæsning af Havearkitekt, Lektor C. Th. Sø¬
rensen, der talte om de kongelige Lysthaver.
Arealer til Folkeparker, Lejrpladser m. m.

Statsministeren forelagde i Folketinget d. 24. Fe¬
bruar et Lovforslag, der udvider det offentliges Ret
til at sikre Arealer til Friluftsliv. Mens man efter
Naturfredningsloven af 1937 kun kunde erhverve
saadanne Arealer, naar det skete til Brug for alle,
skal det nu blive muligt at sikre Arealer til Brug for
enkelte Organisationer. Forslaget, der for Tiden be¬
handles i et Rigsdagsudvalg, indeholder ogsaa Be¬
stemmelser om Statsstøtte til saadanne Erhvervelser.

Søernes Fremtid.
I Borgerrepræsentationens Møde d. 1. Marts har

Borgmester Arne Sundboe fremsat Forslag om at
sænke Vandstanden i Set. Jørgens Sø saa meget, at
de omgivende Dæmninger, »Svineryggene«, kan
sløjfes. Det siges at skulle ske i nær Fremtid, hvad
dét nu betyder. Samtidig foreslaaes det at pumpe
Vand i Peblingesøen og Sortedamssøen, saa Vand¬
spejlet kommer op i Højde med de omgivende Ga¬
der. Den lavtliggende Promenade vil derved for¬
svinde, til Gengæld bliver Vandarealet nogle Meter
bredere, hvad man næppe vil kunne fornemme, og
det kan blive interessant at se, hvordan det gaar de
Træer, der overlevede Etableringen af den lavtlig¬
gende Promenade engang i Tyverne.

Lad os faa en Konkurrence til Klaring af Be¬
greberne.
Rønne Flyveplads
er under Udvidelse, en vanskelig Opgave, da Jorden
er yderst sløj og Græsset ikke vil gro. Havearkitekt
C. Th. Sørensen har derfor eksperimenteret med
lokale vildtvoksende Arter, Graa Katteskæg og Fin¬
geraks samt med Stivbladet Svingel og Rødsvingel.
De sidstnævnte Arter synes heldigvis at ville trives,
for det er jo lettere at kunne købe Frøet fremfor at
skulle botanisere sig til det.

Konkurrence om Kirkegaard
og Kapel i Næstved
Konkurrencens Formaal er at finde frem til den
smukkeste og bedste Løsning for en Kirkegaard for
Næstved By, en Kirkegaard, som er smukt indpas¬
set i Landskabet uden for stærke Indgreb i den nu¬
værende Terrænform og udformet paa et fornuftigt
økonomisk Grundlag.

Arealet er 11 ha.
Præmieringen foregaar i to klart adskilte Grup¬

per, nemlig Forslag til Kirkegaard og Forslag til
Kapel.
A. Forslag til Kirkegaard.

1. Præmie Kr. 5000.
2. Præmie Kr. 3000.
3. Præmie Kr. 1000.

Herudover vil der kunne indkøbes Forslag til
Kirkegaarden for Kr. 1000.

B. Forslag til Kapel.
1. Præmie Kr. 3000.
2. Præmie Kr. 1000.

3. Præmie Kr. 500.
Herudover vil der kunne indkøbes Forslag til Ka¬

pel for Kr. 500.

Forslagene skal være afleverede til Kirkegaards-
bestyrelsen, Vilhelm Nielsen, Møllegade 8, Næstved,
inden 1. September 1948 Kl. 18 eller senest samme
Tidspunkt paa et Postkontor i Danmark, Norge el¬
ler Sverige. Ved Indlevering af Forslaget udstedes
Kvittering lydende paa Kendingstallet.

Programmet kan uden Betaling, saa længe Oplag
haves, faas hos Kirkegaardsbestyrelsen, Møllegade 6,
Næstved, hos Akademisk Arkitektforening, Bred¬
gade 66, København K., hos Dansk Arkitektfor¬
ening, Vimmelskaftet 69, K, samt hos Dansk Have¬
arkitektforenings Ekspedition, Vintappergaarden,
Gentofte.

Dommerkomitéen:
R. Calum. R. Frandsen. Vilhelm Nielsen.
Borgmester. Stadsingeniør. Formand for Kirke¬

gaardsbestyrelsen.
F. Schimmel. V. Joensen. M. Rasmussen.

Fuldmægtig Provst. Kommunelærer.
P. Brendorp. Martin Hansen.

Fhv. Papirarbejder. Pantefoged.

for Akademisk Arkitektforening:
Johan Pedersen. Mogens Lassen. C. Th. Sørensen.
Arkitekt, M. A. A. Arkitekt, M. A. A. Havearkitekt,

for Dansk Havearkitektforening:
Aksel Andersen. Volmer Rud Nielsen.

Stadsgartner. Kirkegaardsinspektør,

for Dansk Arkitektforening:
Erik Johansen.
Arkitekt, M. D. A.

Det er en Forudsætning, at den endelige Projek¬
tering af Kirkegaard og Kapel overdrages de re¬
spektive Førstepræmietagere. Skulde dette ikke blive
Tilfældet, tilkommer der Førstepræmietagerne et
Tillæg til Præmien paa 50 pCt. til fuld Udligning.
Jvfr. iøvrigt Akademisk Arkitektforenings Konkur¬
renceregler.
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Denmark: A typical landscape as it is formed in the glacial age and now cultivated by the Danish farmers. Foto C. Th.
Sorensen.



1. Frederiksberg Garden. About 1795 the original baroque garden, apart from the terrace layout by the castle, was re¬
arranged in English style with winding walks, canals, bridges and temples. It was not the great art of gardenmaking,
but the fact that main- and cross-axes were kept as green glens, in connection with the old trees and the still waters
does leave on the garden an obvious mark of simplicity and grace. The castle is now used as officer-school.
Foto C. Th. Sørensen. — See map. pag. 40.

Gardenmaking
in Denmark
Denmark, the low level country, the surface of
which is formed by the deposits of the Glacial Age
has since the year iooo B.C. been an agricultural
country. From the husbandmen of the Bronze Age

an unbroken line goes on to the producers of butter
and bacon to-day.

Horticulture on the other hand is of a far more

recent date. Probably started by the monks in
the centuries after the introduction of Christian¬

ity it was in the nature of things originally use¬
ful accentuated, but as it appears from our bal¬
lads people were not blind to the beauty of these
vegetable gardens, the contents of which were
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2. Fredensborg Garden. The main-axis. Johan Cornelius Krieger's project has since been changed a little by the architect
N. H. Jardin, who among other things has widened the main-axis. The castle is still royal residence. Foto C. Th. Sørensen.

mainly medicinal plants and spice-herbs in the
farthest sense.

About 1150 the social development began which
during the coming 400 years changed a population
of fairly equal yeomen to a feudal community, in
which a propertied upper class gathered power and

riches at the expense of the lower classes of the
population, but at the same time became bearers of
civilization.

The rich communication with the surroundings,
which for good and evil had characterized the Vi¬
king Age but later on had stagnated, again in-
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3. Frederiksborg Castle. The original layout has in the main been kept yet the cascade has disappeared, indeed it has
probably never been especially effective. Particularly characteristic for the garden to-day are the magnificent box-
hedges. These, however, are hardly in accordance with J. C. Krieger's intentions, they are not to be seen on the old
prints, and are probably the original boxborders, which have grown extremely big, so that they are now concealing
the view from one terrace to another. But it is of course out of the question to remove them before they die of old
age. Frederiksborg Castle is used as a national museum. Foto C. Th. Sørensen.
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4. The manor-house Berridsgaard in Lolland. Old sketch
(plan) from the archives of the estate. Bevaringsproble-
mer IV. Scale 1 : 4000.

creased, the sons of the squires served as pages at
the European courts or studied in Paris and a rich
material civilization flourished. "We know but little
about housing conditions during this period, but
during the i6th century, where the riches of the
feudal nobility reached its climax, an immense

building activity was expanded, red manor-houses
shot up all over the country, a northern renais¬
sance, which still kept an obvious character of
the Middle Ages. They were heavy fortresslike un-

symmetric houses surrounded by ramparts and
moats but little fitted as dominants in gardens of
significance. The thought of such things has pre¬

sumably been rather far away from the mind of the
squires of those days being so full-blooded, com¬
bative and fond of good fare. The climax was a
medieval vegetable garden to the delight of the
young people in love and the authoritative manor-

house mistresses.

In fact it is not until about 1700 one can talk
of gardenmaking as a Fine Art in Denmark. From
the Italian renaissance garden the impulses had
reached France, where they promoted the rich de¬
velopment which is' characterized by the Notre's
masterpieces, and again returned to Italy. Here
King Frederik IV on a journey met the great gar¬
dens and returned home overwhelmed by impres¬
sions. In the meantime the social picture had
changed, the King autocratic, the feudal nobility
reduced to a court nobility, all power theoretically
the King's, in this included the privilege to manage
at pleasure the resources of the state.

The conditions for transforming the impressions
into practice were thus present. The result was the
erection of Frederiksberg castle, commenced 1699,
to which the great Swedish architect Nicodemus
Tessin jun. made a design for a garden, which was,

however, not carried out; instead of this a project
by an engineer officer Flans Henrik Scheel was
realized. Later on the work was taken over by
Johan Cornelius Krieger, who was qualified as a

gardener and acted both as landscape architect and
architect, and he brilliantly formed the terrace

grounds round the castle, a detail which the officer
Scheel had been unable to solve.

During 1719 Frederik IV started the erection of
Fredensborg castle, the master builder of which was
the Italian Marcantonio Pelli, but Krieger has pre¬

sumably had the artistic responsibility and at any
rate has made the design for the garden.

In these two works, of which Fredensborg in the
main is kept in its original shape, while Frede¬
riksberg has later on gone through essential re¬

arrangements, house and garden have thus been
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5. The manor-house Nysø near Præstø, surveyed by students from the Academy of Fine Arts and the Agricultural
College. Scale 1: 2000. Danske Herregaardshaver.
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6. The manor-house Villestrup near Hobro, surveyed by students from the Academy of Fine Arts and the Agricul¬
tural College. Scale 1:2000. Danske Herregaardshaver.
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8. Fælledparken in Copenhagen has been made during the years 1909-14 according to a project made by Edw. Glæsel in
the international landscape style being prevalent at that time. It appears from the project that roads consist of 1. the
original winding roads and paths, 2 a straight network of paths made by the traffic passing through the park. Scale 1:6000.
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brought into the world at the same time and so to

speak beforehand composed together into an en¬

tirety.
A far more difficult task was solved by Krieger

when he established a garden to Frederiksborg
castle. This, which was commenced about 1550 and
finished by Christian IV about 1620, is an unsym-
metric building in Dutch renaissance, red bricks

with light sandstone ornaments, lofty copper-roof,
towers and spires. To excess it is standing out in a
lake. It appears from the present photo that the
problem has been solved, but still one must meet

with the garden in natura to realize entirely how
masterly it has been done. Indeed, cascade con¬

structions and parterre gardens has been lost, but
the interplay between the levels of the terraces, the

7. Liselund at Møens Klint (the cliff of Møen). This small pleasure-estate is created by the chamblerlain P. A.G.B.de la
Calmette and his wife Lise about 1790 and is a typical example of the romantic emotional period. A number of the
original temples, pagodas, and cottages have been preserved, others e.g. a ruin and a cascade have been lost. The small
pleasure-castle, which is seen at the picture and which is one of the gems of Danish architecture, was designed by the
architect A. J. Kirkerup and built from plain rustic materials, half-timbering, mud-building, straw etc. Foto C. Th. Sørensen.
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10. J. P. Andersen. Watertank in the garden of Egebækgaard north of Copenhagen. J. P. A. during the years 1915-25
carried on extensive operations and especially worked at country houses and manor-houses. In Sweden, too, he was
much used as a landscape architect. Foto C. Th. Sørensen.

lime-tree avenues and the oval pond speaks a power¬
ful language.

In the same way the nobility was seized on the
new garden ideal. Castles were built as the centre
for gardens in the style of le Notre, and also round
the old manor-houses from 1500 vast gardens .were
laid out. With a few exceptions we do not know
who has been in charge of these layouts, most of
them are probably expressive of the travel impres¬

sions of the squire concerned, and carried out by
local people. They are like that modest, almost poor

compared with the models; if people could not af¬
ford marble terraces and built ornamental pools
they managed with ramparts and excavated ponds,
but this very fact prevented the gardens from being
empty imitations, on the contrary they became an
especially Danish express for a great European cul¬
ture epoch. To this very day they characterize the
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9. E. Erstad-Jørgensen. Public park at Haderslev 1922. E.-J., in his youth broke with the landscape garden and became an
advocate of a more formal garden ideal. On this assumption he carried out, especially during the years about the first
Great War, a number of public and private gardens. During his late years he to same extent left this line and preferably
created neo-landscape works.

Danish scenery, a few of them in a fairly wellpre-
served condition, most of them unfortunately only
as fragments.

The liberty ideal which saturated the intellectual
life in the end of the 18 th century and formed the
basis of the French revolution and the indepence
of America reached Denmark, too, and here during
the 19th century involved a complete, although pa¬

cific, social revolution characterized by the fact
that the third estate took over successively all so¬
cial functions. First the middle-classes through the
commerce and the beginning industry gained a po¬
sition, next folk high school and co-operative move¬
ment gathered the peasants and at last the masses
of the workers through the trade-union movement
were united to an overwhelming power. On June
jth, 1849 Frederik VII signed the Constitution, the
basis of the democracy of to-day.

In this vortex the great art of gardenmaking to¬
gether with so many other worths of civilization
were wrecked. As express for an absolutism, the
raison d'etre of which could not be approved, it had
to give way to other ideas. C. Th. Sørensen writes of
this in an article about the history of gardenmaking.

"A lot of things have been written about the
French garden versus the English or the landscape
garden, but the whole question is hardly so com¬
plicated as it is made. Originally it was a reaction
of literary touch, it was actually not a fight for a
new form of gardens, but a fight against the garden
as such. Also in this respect one would put into

practice Rousseau's "return to nature". For cen¬

turies people had been working at the garden as a
human work of the same kind as houses and ships,
and what else we now are creating for our comfort
or our need of beauty. It became more and more

refined, perhaps rather artificial, now the aesthetes
of the times thought of simple houses in the land¬
scape as it was. The wood, the grasswalks with
hedges and trees or the cultivated fields seemed as

beautiful as the ingeniously planned garden, yes,
indeed, it was to prefer, and they presumably also
imagined to themselves that it was more moral to

praise and enjoy the beauty of the landscape than
that of the garden. This consideration is simple, it
may still be reasonable to maintain the point of
view, gardens can be out of place." But this fun¬
damental view in itself respectable was quickly for¬
gotten. Instead of this a welldefined style was cry¬
stallized, the followers of which, referring to the
stiffness and unnaturalness of former periods, al¬
lowed themselves to such inconsistencies as entitles

Reginald Blomfield to exclaim: "The formal gar-
gener is, by his principles, entitled to do what he
likes with nature, but the landscapist gets involved
in all sorts of contradictions (Yuccas). "He copies
nature's graceful touch" but under totally different
conditions to the original, so far, therefore, from
being loyal to nature he is engaged in a perpetual
struggle to prove her an ass."

In Denmark the landscape garden passed through
fairly the same development as in the other con-
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12. G. N. Brandt. Mariebjerg cemetery at Gentofte near Copenhagen. Scale 1:4000. This cemetery, which was com¬
menced 1929, is considered one of Brandt's chief works and has fetched him the Eckersberg medal of the Academy of
Fine Arts.

tinental countries, beginning at a nature scenery
with an emotional touch and gradually growing
stiff in empty formalism. The great names of the
period were Rothe, Flint and Glæsel. A great num¬
ber of landscape parks were laid out by castles and
manor-houses and a number of valuable baroque
gardens were cancelled on that occasion (Frederiks¬
berg garden) but besides new tasks began to push
forward, town parks, gardens by public buildings,
cemeteries etc.

In the first decade of this century a more formal
perception of gardens begins to assert itself, at first
as scattered architectonic details, but about 1920

people for a short time turned their backs on all
landscape gardening and worked at strictly formal

gardens firmly connected with the heavy and sym¬
metrical houses of that time. Professionally it was
a rich period in which men as E. Erstad-Jørgensen
(f 1945), J. P. Andersen (t 1942), G. N. Brandt
(f 1945), P. Wad (t 1944) and Georg Georgsen
performed many greatt works, and in which the pro¬
fessional journals, (especially this journal) resounded
with philosophic considerations on art. However,
this did not last long. This unnatural riches of the
wartime disappeared and the unsymmetrical, dis¬
organized method of building demanded changed
signals. Since then the development has moved in
two directions. In one direction an internationally
inclined naturalistic line preferably based on to¬

day's rich plant material, especially trees and
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Mariebjerg cemetery. Mortuary designed by the architect M.A.A. Fritz Schlegel. Foto G. N. Brandt.

bushes, commonly of an exotic disposition which are

placed in picturesque groups, avoiding defined limi¬
tations. A conception which is rooted in a certain
refined artifice. In the other direction a construc¬

tivism perhaps especially Danish, which is working
at defined lines, planes and limitations, with the con¬
trast between the planted things and the grown
ones, and seeks its ideals in a more primitive per¬

ception of the garden.
The working domain of the landscape architects

has increased considerably. The private gardens,
large or small have receded into the background for

tasks of public appearance, town parks, play¬
grounds, parks of allotmentsgardens, camping-
grounds, plantings along roads, tasks of preserva¬
tion of natural beauty, sports-grounds, cemeteries
etc. and in the post-war years not least house¬
building. The fact that Danish landscape architects
are working on an equal footing with architect and
engineer is especially due to C. Th. Sørensen's effort
in this respect.

The circumstances of Danish landscape architects
of today are in some way favourable in other fairly
burdensome. There seems to be illimitable quantities
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11. P. Wad. The garden of a chief physician at Ringe. P. W., who lived at Odense till his death, created, preferably in
Funen, a great number of gardens largely of a rather modest size and under scarce economic conditions, but all of a
high artistic quality. Foto C. Th. Sørensen.

of work to scheme, but it is rather troublesome to

get the projects realized. Lack of materials sets
bounds to the building, the available quantities are

primarely reserved for the construction of dwelling-
houses, but for all that the progress is rather slow,
the ready projects outnumber by far the started
buildings.

Of one-family houses only those are permitted
whose floor-area is less than no square metres.
Schools, infermeries, city-halls and other public
buildings must wait, industrial works are only
established when serving the exportation.

In common with architects and engeneers the
landscape architects therefore have lockers and
drawers bulging with drawings awaiting better

times, but on the other hand their bank-accounts
are rather shallow.

By the arrangement of the Danish partition of
the International Exhibition on Landscape Archi¬
tecture it is attempted to show a section in our pro¬
fessional activity. As introduction the spectator
meets the typical Danish landscape and passes

through the gateway and the manor-house Nysø
into the gardens of today. These are arranged in the
following groups: Private gardens, housing, leisure,
public parks, cementeries and memorials.

The fact that the exhibition in the main is com¬

posed of drawings is due to the before mentioned
circumstance that rather little recent work is fit to

photograph. Georg Boye.
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Four sketches showing the general outline of the development of the villa-garden during this century.
Above left: 1900. ^46ove right: 1920. Below: Informal and formal gardens of to-day. Scale 1:400.



Horizontal numbers refer to the exhibition, vertical to the article Gardenmaking in Denmark.
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International Exhibition of Landscape
Architecture London August 19

Danish section

AKSEL ANDERSEN Landscape Architect
Ørnekulsvej 3, Charlottenlund

J. Terrace-garden i Tivoli
In cooperation with Landscape Architekt
G. N. Brandt (f)

During the winter 1942-43 a number of re-arrange¬
ments were made in the well-known park of enter¬
tainment. Among other things an entrance was
established towards the City Hall Square (Raadhus-
pladsen). This Entrance was put in direct contact
with the central part of the garden by a bridge
across the lake. At the same time the terrace-garden
was made. The rising ground is supported by a
brick-wall, the course of which is determined by
existing trees and which acts as backs of seats. The
terrace which is paved with yellow bricks has got
a broad promenade by the wall and along the shore
of the lake. The central part is occupied by a design
of flowerbeds and fountains. The original thought
was that the bassins for the latter should be sunk
and build from concrete, but as the use of cement
for such objects was prohibited, the end of it was
that they were carried out as flat wooden bowls in
cooper's work. They are removed in winter and
kept submerged in the lake.

2. Memorial park at Ryvangen
In cooporation with Architect,
Professor Kaj Gottlob

During the war the Germans used a corner of the
drill-ground "Ryvangen" belonging to the regiment
of engineers as execution place for Danish patriots.
So it was natural to arrange a memorial place in an
existing growth of trees at this place. Entrace takes
place from the north. The entrance-portal is build
together with a covered pergola which closed by a
low memorial hall forms the limitation towards the
east. The other sides are screened with boulder-
fences. In the burrial field in the middle of the area

108 executed or killed patriots are buried, while a

special section in the wood contains the bodies of
patriots who died in German concentration camps
and was brought home after the armistice.

GEORG BOYE Landscape Architect
Vestervoldgade 17, Copenhagen V

3. Fortunbyen: Residential quarter
near Lyngby 5 miles north of Copenhagen

The buildings, which have been projected by the
architects P. Søgaard Petersen, S. Albinus, P. Skole
Overgaard, Henning Ortmann & V. Berner Nielsen,
Dan Fink and M. J. Kelde for the social building-
associations Københavns almindelige Boligselskab
and Arbejdernes kooperative Byggeforening, com¬
prise about 1400 flats distributed in row-houses,
3 storey houses and 7-9 storey houses, to which is
added kindergartens, houses for old age pensioners
and a civic center with shops, workshops, cinema,
library and restaurant. The very extensive built-up
area leaves vast areas open. These act as public park
in connexion with municipal greenbelts. The western
part has been commenced 1947, and the rest will
follow at such a rate as the material situation al¬
lows.

4. Church-yard at Venge near Skanderborg
The church is one of our most beautiful and oldest
village churches, it originates from the beginning of
the 12th century,, certain details are said to indicate
English influence. It is situated on a small hill, so
that the church-yard is sloping gradually to all sides.
Previously an actually inopportune expansion has
been made towards the south. The purpose of the
regulation was to get in order the distribution of
the tombs and to make room for the necessary
paths. By the re-laying in 1938 the church-yard
was therefore divided into double rows of tombs
by walks, which are approximately following the
levels and thus move in circles round the church.
A certain terracing has been made by supporting
walls from granite boulders on the inward side.
Southwest of the church where. the tombs were

lying very close the plan had to be modified es¬

sentially.

5. Memorial park at Herning
In memory of the occupation Herning municipality
in the spring of 1948 commenced the laying out of
a public park. On the western part of the area a
church has been projected, which cannot, however,
be erected until the material situation improves. Be¬
hind the church is in an oak growe the very mem¬
orial place sunk between ramparts crowned with
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hazel hedges. The entrance takes place from the west
through a small wall enclosed courtyard tatched
with creepers. From here one is looking out at the
green sunlit place, in the opposite end of which it
is the intention to place a sculpture or some other
memorial at a low plateau. The other part of the
area is a common public park. As Herning is sit¬
uated in a rather desert part of the country much
importance is attached to a very varying and lux¬
uriant plating. The hexagonal flower gardens are
framed by hornbeam hedges. In the southern corner
is a small playground.

TROELS ERSTAD Landscape Architect

Ordrup Jagtvej 34, Charlottenlund

6. The Landscap Architects own garden
The garden, which is situated at a rather built-up
and heterogeneous area on a corner-site between
two roads, is very small and has got a shape most
unfortunate according to the prevalent opinion,
namely tapering triangular, so the problem has been
to overcome these difficulties. Outwardly a 6 feet
high fence of straw-mats overgrown with trellis
Forsythia. The planting, which does essentially con¬
sist of rare and strange things, which are interest¬
ing to try for a landscape architect, is placed as
irregular figures on a ground of Cotula and Ve¬
ronica filiformis and—north of the house—grass.
The paths are paved with sandstones ground by
the sea.

7.- Grounds surrounding blocks offlats
near Copenhagen

Much importance is attached to giving the children
the best possible conditions, all playgrounds are
asphalted, there are sand-pit, lawn for ball-play¬
ing, a serpentinelike rollerskate course, the back
walls of the garages are treated so that the children
can use them as blackboards, and there are quiet
places, where especially the girls can play with dolls.
Roads and paths are paved and without kerb-stones.
From the entrance area one can through wood
plantings look out at the open lawns.

8. Public Park at Fredensborg
near the royal castle where Queen Alexandra with
her father King Christian IX and her sister the
Empress of Russia once wandered in the ancient
avenues of the palace gardens. The ground slopes
considerably from north to south. This was utilized
for working the ground in terraces. He who walks
about the town will first see the park from the
highest point on the north 20 feet above the sur¬
face of the water in the canal. From this point im¬

portance has been attached to a strict framing of
the view with such a distribution of light and shade
that the picture nearest to the observer is being
quite framed by rows of trees and in the middle
distance opens more freely towards the sides to be
closed by the long ornamental canal, round which
"fragments" of avenues are placed in such a way
that they when seen from the north close to a tall
frame of leafage, to which the sheet of the water
flows in. Behind this the view over fields and wood
in blue haze on the back cloth of the scene. The
avenues are planned to be made from Populus ko-
reana. The rectangular area towards the east is a
playground.

ERNA FRIIS Landscape Architect
Lellinge

Q. Very small village garden near Roskilde
The garden has got good hedges on the west and
north and wooden fence on the east. The hedge on
the south is quite a low one. These is a seat in front
of the east fence among roses, and a thatched "negro
cottage" in the north western corner. The Erica-bed
is surrounded by Cotula squlida, and the stepping-
stones between the bed and the low bushes behind
are lying in Cotula, too. The shrubbs on the south
west are standing freely in the grass, and among
other things consist of mountain-pines, dwarf-pines,
Potentilla moonlight, Rosa Hugonis, and Cytisus
præcox. Round the cottage is a shrubbery of bigger
flower-bushes. The two flower-beds are planted
with low perennials, towards the south there are
yellow, crimson and blue flowers, towards the north
pink, wine—red and mauve ones. In the north
hedge are birches and a single poplar. Along the
stepping-stones, which lead to the vegetable garden,
there are primula and other spring flowers. In the
courtyard there is a seat between flower-shrubbs
and a long bed with lavenders, Salvia nemerosa,
mauve Delphineum and pink hollyhocks. Along the
entrance are a number of apple trees and in front
of them pink peonies and a lavender hedge.

KAI FORST Landscape Architect

Englandsvej 40, Copenhagen S.

IO. A garden for a small House
The excavated soil from the house is used for fill-
ing-up the terrace and the embankment alongside
the path. The stonefence is planted with wild roses.
In front of an existing ticket is trellis with creepers
as a background for a luxuriant flower-border with
roses and perennials. The rest of the garden is laid
out as lawn.
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GEORG GEORGSEN Landscape Architect
Sorø

11. Lillehedinge Church-yard.
Lay-out to rearrangement IQ46 -

The church-yard is screened by a brick-wall and
dominated by the powerful but very unsymmetrical
church and a number of magnificent lime-trees.
Before the rearrangement a rather modest number
of tombs were scattered in the grass as the burials
of late years have taken place at a grave-yard
situated somewhere else in the parish. As it, how¬
ever, became necessary to take into use the church¬
yard again, and it was desirable to keep the fine
interplay between church, wall, grass and trees
it is suggested to make a system of 8 feet high
brickpillars distributed over the church-yard. In
these the owners of the burial places are allowed
to set in memorial plates from sandstone or marble.
Each pillar fits two family burials. This way should
make it possible to omit the depressing mark which
ugly tomb-stones industrially made leave on so
many church-yards. On each burial place it is al¬
lowed to place a flowerbed, the extension of which
is, however, considerably smaller than the very
tomb.

SVEN HANSEN Landscape Architect

Lyngbyvej 485, Gentofte, and
SV. O. ROLOFF-NIELSEN Architect M.A.A.

Nørre-Søgade 33, Copenhagen V.

12. Cemetery and greenbelt at Birkerød
Birkerød parish, which is situated 11 miles north of
Copenhagen, has got 8000 inhabitans. In order to
supplement the church-yard, a cemetery has been
laid out on the lake Birkerød Sø a number of years
ago. The cemetery has in the present project been
regulated and extended with three ordinary sections
and a section with tombs scattered in a small growe.
On the shore of the lake is planned a public park-
area in connexion with a path, which should con¬
tinue round the lake. A meeting-place should be
made on a projection headland.

MORTEN KLINT Landscape Architect
Lille Strandstræde 12, Copenhagen K.

•

13. Mr. Damgaard-Nielsen's Garden
at Dronningborg near Randers

The big lawn with old fruit-trees is surrounded by
a border of high grass and wild flowers passing into
a perennial border towards the north. The planting
round it is oak, hawthorn and Cotoneaster. The

vegetable garden in the north-easterly corner is cut
by a grasswalk facing a point with an extensive
view. The garden was laid out in 1946.

ERIK MYGIND Landscape Architect

Agnetevej 10, Lyngby

14. Garden of the Building Association
of IQ44 in Nørresundby

The ground has been plastically elaborated by use
of the earth which has been dug out from the
blocks. Area for fire-service is paved with per¬
forated flagstones, effects from the Germans' air¬
fields. The houses are designed by architect M.A.A.
Holger Mygind.

VOLMER RUD NIELSEN Landscape Architect

Silkeborgvej, Horsens

75. Tent-Camp at Holstebro, IQ47
The tents are being placed in isolated lanes by
plantings of birch, hornbeam, English maple and
lilac, which are also affording the necessary shelter
and half-shade. Each tent-place is marked by num¬
ber plates and in part by the bigger trees.

16. Urn-Garden at Horsens, 1946
Each rectangular field consists of four urn-graves
with room for two urns in each single grave. Along
the sides can be placed four urns in one grave.
There are fixed rules for the size of the head-stones,
material and ornamentation. The cemetery alone
carries out and maintains the planting of the graves
with uniform evergreen alpine plants and light-
leaved trees.

KNUD PREISLER Landscape Architect

Bøgevejen 12, Nærum

17. Farm-garden by the lake Mossø
near "Himmelbjerget"

From the meadows along the sea-side the ground is
rising steeply to the fields in a rather level plain
about 8 m (= 26 feet) above the height of the
water. The view towards the east, the south and
the west is unique. The farm is placed at a small
plateau, which pushes out from the hill in ascent of
two thirds. The dwelling-garden is fenced by a
double stone-fence and has got seats and flowers to
the west and the south. At the corner between the
dwelling-house and the stable a large group of trees
give shelter. A grasswalk is leading from the dwell¬
ing-gardens down to the meadow and the sea-side.
Round the farm is an orchard surrounded by shelter
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hedges and with stone-fence towards the meadow.
North of the farm is a small area for dunghill,
chicken-run and vegetable garden.

L. SANDBERG City Landscape Architect
Raadhuset, Aarhus

l8. The Chr. Rømer-Garden

near Aarhus is a present to the town from one of
its great manufacturers, the managing director Chr.
Rømer and his wife. It was made during the years
1930-34 in connexion with the Marselisborg mem¬
orial park and covers an area of 27000 square
metre. It consists of several small gardens, e. g. a
spring-garden a perennial-garden, a rose-garden, a
water-garden and besides comprises a larger rock-
garden of a naturalistic kind.

C. TH. SØRENSEN Landscape Architect

Egebakke, Kokkedal

IQ. The garden of Minister N. P. Arnstedt at
Humleore near Ringsted

The house is situated in the middle of a wood
through which has been cut vistas. The garden was
commenced about 1930. South of the main building
is a sunk water-garden in connexion with a terrace,
which continues on the east-side. The circular ten¬

nis court is surrounded by trellis planted with Poly¬
gonum. A 100 yards long perennial border and a
lawn with flowerbeds form the passage to the vege¬
table garden with the large green-house, which holds
a mediterran garden. For this work C. Th. Sørensen
in 1945 received the Eckersberg medal of the
Academy of Fine Arts.

20. The garden of Mr. Per Kampmann Ordrup
near Copenhagen

The central part of the garden consists of a lawn
flanked by flowerborders and pergolas, outside
these again fruit-trees. Southward the lawn, edged
with rhododendron, continues through a growe of
birch, larch, pine and spruce, and as a grasswalk it
turns westward to the tennis court. As point de vue
a sculpture is placed in the main axis. Opposite the
dining-room in the west wing is placed a watertank
surrounded by evergreen hedges and in the growe is
a pond edged with bogplants.

21. Garden at the dwelling house
"Klokkergaarden", Copenhagen

The buildings have been designed by the architects
M.A.A. Poul Baumann and Knud Hansen. The two

blocks, which are facing south, encircle a terrain

which slopes down to the southwestern corner. The
playground partly consists of an oval space with
swings, see-saws etc. and a crescent sandpit both
sunk and surrounded by dry-walls until 6 feet high.
The plating consists of a tangle of pine, hawthorn
and wild roses. There are terraces to all the flats
on the ground-floor.

22. Lay-out to amphitheatrical meeting-ground
This meeting-ground has been designed for Dybbøl,
our national memorial place for the wars 1948-50
and 1864. C. Th. Sørensen has made similar works
at Roskilde, Slagelse and Boeslunde. The public is
sitting on grass-seats, the anterior edge of which is
made from cement-flags vertically placed.

23. Playground "Skrammellegeplads" at Emdrup
near Copenhagen

This rubbish-playground has gained international
reputation. It consists of a no X 70 yards rectan¬
gular space surrounded by planted ramparts and
is provided with an abundant material of old bricks,
rafters, loggs, brushwood, sewer-pipes, barrels,
wrecked cars etc. The leader of the playground
John Bertelsen with wise unobtrusiveness looks after
the children's play, as it appears from the photo;
this is of a marked constructive kind.

24. Lay-out to a permanent park
of allotmentsgardens at Esbjerg

As the area is very low, only separated from the
North Sea by a dike, it is intended drained off by
canals, which enter into the project in such a way
that all the summerhouses can be reflected in the
water. Towards the sea there is an open common
for play and athletics. The park is going to be open
to the public, most likely the citizens of the town
will find it pleasant to take an evening walk along
the quiet canals.

C. TH. SØRENSEN Landscape Architect and

L. SANDBERG City Landscape Architect

25. The garden of Aarhus University
The erection of the university was started in 1933
after a competition won by the architects Kay
Fisker, C. F. Møller and Poul Stegmann and the
landscape architect C. Th. Sørensen. The terrain,
which is situated in the northern outskirts of the
town, slopes from the north, the west and the east
towards a small brook, which has been dammed up
to two lakes. Towards the south an extensive view
opens over the town and the bay. At the area were
a number of fruit-trees and a growth of oaks is
being raised as relief for these.
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Indgangen til Frederiksberg Have. Fotografi af Sigwart Werner.

De kongelige
Foredrag ved Akademiets årsfest IQ48
Deres majestæt, højtærede forsamling.

Det er egentlig meget mærkeligt, at da kong Fre¬
derik den Fjerde indfører begrebet havekunst i Dan¬
mark, så, når denne kunstart med det samme sin
kulmination i de tre skønneste haver i vort land, i
Frederiksberg, Fredensborg og Frederiksborg.

Kongen havde som kronprins i årene 1692 og 93
foretaget en lang rejse gennem Europa, »den store
tur«. Han førte dagbog på denne rejse, og opteg¬
nelserne deri viser tydeligt, hvor stærkt haver op¬
tager den 2iårige prins. Han besøger Italiens skøn¬
neste og mest berømte anlæg, villa Aldobrandini og
villa d'Este og mange andre romerske villahaver,
hjemturen går over Firenze, hvor han også studerer
Toscana's haver, over Paris, hvor Versailles er højde¬
punktet, og videre gennem Belgien og Holland.

Rejsen har givet været en mægtig oplevelse, ikke
mindst må de havekunstneriske indtryk have været
stærke. Vi kan næsten ikke forestille os hvor rig ti¬
den var. Bobolihaven og Villa d'Este havde bestået
i 150 år omtrent. Det var ikke nye anlæg med en
spæd og uudviklet beplantning, men træer og hække
havde fylde og frodighed, bygværker og skulpturer
havde en patina, der endnu var langt fra det roman¬
tiske forfald, som er senere tiders stærkeste indtryk.
Haverne i Frascati var yngre, men dog op mod hun¬

drede år, selv den unge park om Olivia Pamphilij's
slot var mere end 40 år gammel. Kronprins Frederik
oplevede den italienske havekunst i en alder og ud¬
vikling som vi oplever herregårdshaver fra det at¬
tende århundrede, men ikke forandrede og for¬
faldne, som vi må se de fleste af vor havekunst's
værker.

Også Versailles har været af en vis fylde, mere
færdigt end vi umiddelbart tænker os det. Skete der
end stadig nyt i den vældige park, så var rammen
dog lagt allerede i 60erne, og allésystemet ændredes
ikke, det oprindelige skelet lå stadig fast. Måske har
kronprinsen her nådigt hilst på gamle André le
Notre, som da var firs år, vidt berømt og højt anset
som havekunstens største navn. Lad mig her ind¬
skyde en parentes. Der tales så ofte om hvor kost¬
bare solkongens slotte og haver var, man forestiller
sig, at disse arbejder rystede Frankrigs økonomi, og
er lige ved at tro, at spiren til den franske revolution
blev lagt i haverne ved Versailles og Marly. En
fransk forsker, Jules Guiffrey, har opgjort, at Ver¬
sailles med slot og have, Trianon, Clagny og slots¬
kirken i Versailles fra 1664 til 1715, altså i jo år,
kostede 64.580.565 livres 14 sous og 6 denier. Eng¬
lænderen Blomfield siger i 1913, at dette modsvarer
13 millioner pund. Skulde man se meget prosaisk på
det, så kan man vistnok sige, at få kapitalinveste¬
ringer har bragt Frankrig større udbytte gennem
tiderne.

Det er ganske forståeligt, at kronprins Frederik
efter hjemkomsten lægger planer om at indrette sig
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en moderne have i Danmark. Det er også naturligt,
at han udser sig Valby bjerg som stedet. Han havde
herude en lille lystgård, hvor der allerede var en ret
anselig have med frugttræer, urter af mange slags,
fiskedamme og fasaneri. Gårdens bygninger eksiste¬
rer endnu, huser nu inspektoratet for de kongelige
lysthaver og det kongelige haveselskab. Haven
strakte sig langagtig mod vest, omtrent til det, der
nu er den nord-syd gående akse i Frederiksberg
have, midtergangen fortsatte videre mod vest til en
fasanhave om en lille høj, denne findes endnu i
haven.

Gartneren hed Hans Hendrik Bruhn.
Sandsynligvis knytter kronprinsen straks en ung

officer, Hans Hendrik Scheel, til arbejdet med den
ny store have. Det hedder sig nok, at Scheel var

med på felttog i Flandern i årene 1690 til 1694, men
han må nu også have opholdt sig en del her i landet,
han bliver således overkonduktør ved de danske
fortifikationer 1694. Han tegner om ved den tid
mange kort over terrænet ved Valby bjerg, arbejder
med en byplan til den lille by Ny Amager, der sam¬
lede sig om den nuværende Pileallé, og viser i disse
arbejder en stor dygtighed. Et af hans kort bliver
sendt til Nicodemus Tessin i Stockholm, og denne
svenske arkitekt tegner det første forslag til Frede¬
riksberg have. Det er meget forståeligt, at man hen¬
vender sig dér. Tessin den yngre var højt anset i
Sverige, han arbejdede i forvejen med store planer
til et nyt slot i København og desuden andre ting.

Tessins forslag er — man fristes til at sige natur¬
ligvis — meget elegant. Øverst på bakken tænker

51



han sig et lille slot som en rundbygning med fire
diagonale fløje. Slottet ligger, som Marly, på et sær¬
ligt lille plateau på en større plads. Faldet fra bak¬
ken — slotspladsen — og til havens praktisk talt
plane flade udnytter han til et kascadeanlæg, som
synes at være inspireret af Villa Aldobrandini. Selve
den nedre have er opdelt i seks kvadrater. Busketter
å la Versailles mod øst og vest, parterrer og blom¬
ster i midten. Planen er vistnok bedre end den, der
kom til udførelse, den er rigere og dog mere fast i
sin komposition, men den er så udtalt et eklektisk
arbejde. Dr. Nils Wollin påviser i sin fine bog om
Drottningsholm, at Tessin som havekunstner altid
arbejder efter forbilleder, haven ved Drottningholm
er en dygtigt udført komposition, hvor hver eneste
detaille er taget fra andre haver, og det samme gæl¬
der planen til Frederiksberg have.

Egentlig skulde Tessin være den rette mand til
at give kronprinsens intentioner liv, han havde selv
ti år før gennemrejst de samme lande og besøgt de
samme haver og slotte. Hans plan kom imidlertid
ikke til udførelse, hvad grunden nu kan have
været.

Det er vistnok temmelig sikkert, at Hans Hendrik
Scheel tegnede de planer, som arbejdet udførtes ef¬
ter. Ved en sammenligning af planerne springer det
stærkt i øjnene, at medens Tessins plan har noget
lidet stedfæstet, noget skematisk ved sig, så er
Scheels plan lokalt bestemt. Her er omgivelserne
med, den gamle prinsens gård, landsbyens huse og
fasanhaven. Opdelingen er på en måde enklere, otte
store busketter i et allésystem med tre øst-vest gå¬
ende og fem nord-syd gående alleer. Men her er ble¬
vet plads til et teater, en lille labyrint og endelig et
sted »hvor det gemene folk kan trække sig tilbage,
når det behager herskaberne at promenere i haven«.
Frederiksberg have har altså fra sin første begyn¬
delse også været en folkepark.

Man kan ikke lade være at spekulere over, hvor
Scheel har fået sin inspiration til denne plan. Det er
formodentlig første gang han optræder som have¬
arkitekt, sikkert også sidste. Han kan naturligvis
ikke på langt nær måle sig i dygtighed med Tessin,
men han er alligevel ikke kommet til kort overfor
opgaven. Jeg synes, at man kan sige, at dilettanten
Scheel er mindre eklektisk end kunstneren Tessin.
Frederiksberg have i sin oprindelige form kan minde
meget om Herrenhausen i Hannover, men haverne
er samtidige, tegnede på samme tid, så Scheel kan i
hvert fald ikke have studeret Herrenhausen som et
forbillede. Haven dér er anlagt af en fransk gart¬
ner, Martin Charbonnier, idet en hollandsk forsker
dog har fremsat den antagelse, at franskmanden
Daniel Marot skulde være den egentlige ophavs¬
mand. Marot var særdeles virksom i Holland, hvor
han planlagde mange haver i Le Notre's stil, helt
utænkeligt er det vel ikke, at han skulde være den

egentlige skaber af begge anlæg, men foreløbig er
det rent gætteri.

Forbindelserne var imidlertid internationale den
gang, kunstnerne havde faktisk hele Europa som
arbejdsområde, og det gjaldt også dygtige have¬
kunstnere.

I 1699 begynder man på anlæget under slotsgart-
ner Bruhns ledelse, og samtidig murer Ernst Bran¬
denburger på det første slot, en beskeden bygning,
midten af den nuværende havefløj. Arbejdet udfør¬
tes væsentlig af soldater, om ved 200 mand arbej¬
der her om sommeren, betydelig færre om vinteren.
Udgifterne i et år som 1700 synes at være om ved
6000 rigsdaler.

Efter de gamle planer er det ikke vanskeligt at
forestille sig den oprindelige Frederiksberg have.
Den har været overordentlig yndig. Det mest karak¬
teristiske var de lange alleer af lind. De var plan¬
tede i fire rækker, som treskibede alleer, midtalleen
var dobbelt så bred som sidealleerne. Bunden var

græs. De otte busketter var hver især opdelt med
korsgange og diagonalgange i otte trekanter. I mid¬
ten af. hvert busket var der en lille fin dam, formet
af græs i profiler så fine som murværk. Alle gange
havde vægge af høje avnbøgehække og græs som
bund. Selve busketterne var tætte lunde af »alle¬
hånde vilde træer«, som malerisk voksede ud over
hækkene. Mange forfattere har talt om den stive
franske have, en har endog fortalt, at den i sin hel¬
hed var opfyldt af kongelige navnetræk i buksbom.
De har slet ikke begrebet hvor yndigt dette grønne
kunstværk var, og de forstår derfor heller ikke hvor
tragisk det var, at den i 1799 ødelægges af slots-
gartner Peter Petersen.

I 1705 havde slotsgartner Bruhn på Frederiksberg
en 22årig gartnersvend, der hed Johan Cornelius
Krieger. Han rejser om ved den tid til udlandet,
hvorhen kan man kun gætte om, men 1711 er han
hjemme igen og ansættes som slotsgartner på Rosen¬
borg. I Krieger fik Frederik den Fjerde en medhjæl¬
per af virkeligt format, vi kan vistncjk roligt sige,
at han var den største havekunstner, der har levet i
Danmark.

De første år har Krieger næppe udfoldet sig vi¬
dere, der var krig i Norden, han har tænkeligt måt¬
tet koncentrere sig om arbejdet i Rosenborg have,
hvor han måske slet ikke har ydet nogen særlig
indsats. Men fra 1718 eller så oplever han nogle ar-
bejdsrige år, der sætter sig store spor. Det første
større arbejde er vistnok planerne til Fredensborg,
men jeg vil gerne først nævne, at han om ved 1722
ændrer terrasseanlæget ved Frederiksberg. Her hav¬
de Scheel formet et kompliceret anlæg af mure og
kascader, som hurtigt gik til, vel nok fordi uisoleret
murværk ikke kan holde mod jordtryk og frostens
påvirkninger i vort klima. Et overslag over en
istandsættelse viser, at det vil blive meget dyrt at
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Fra Fredensborg Slotshave. Normandsdalen.

genopbygge det, og Krieger tegner da sin løsning,
der både er smuk og gennemførlig. Det synes mig
meget forunderligt, at han som havekunstner er så
fri af alle forbilleder, af al mode og skole. Selv¬
følgelig er han Le Notre's elev og selvfølgelig må
han arbejde i tidens formsprog, men han er ikke
eklektiker som Tessin, han er personlig. Magister
Hartman skriver om ham, at som så mange auto¬
didakter havde han et sundt og uakademisk syn på
tingene, men hemmedes af manglende arkitektonisk
uddannelse. Hvorvidt dette er rigtigt for hans virk¬
somhed som arkitekt tør jeg ikke sige, men hvor han
arbejder med haver, tror jeg, at man må betegne
ham som en overlegen kunstner. Han går til opga¬
verne som en mand i vore dage vilde gøre det. Han
skeler ikke til moden, men er empiriker. Hvilke mu¬
ligheder er der i det foreliggende tilfælde, hvordan
kan dette løses.

I Frederiksberg have står han overfor den opgave
at udnytte højdeforskellen mellem slottet og den
store have. Scheel havde tegnet mange forslag her¬
til, ingen var gode, heller ikke det, der blev udført
og som nu var ødelagt af tid og vejr. Man har en
fornemmelse af, at Scheel har søgt et forbillede, men
Krieger arbejder ud fra en idé. Yderst på bakken
måtte der være ramper, som fører veje op til slottet,
når man kom fra byen kørte man ad Frederiksberg
allé, ind gennem haven og op ad en af disse ramper-,
vel nok den østligste. Krieger fører et vandret plan
ind midt i skråplanet, huler bakken ud, og fordeler

højden i syv ramper eller terrasser, der danner et
slags amphiteater med en kascade i midten. Det er
meget klart og smukt gjort, og det er holdbart, alt¬
så også teknisk rigtigt.

1718-19 får Krieger en meget stor opgave. Det
overdrages ham at tegne Fredensborg slot og have.

Også her forekommer det mig, at vi ser hvor
Krieger tænker klart og frit. Her var en lille skov,
opdelt ved en stjerne, d. v. s. at syv udhugninger løb
sammen i et fælles punkt. Det var et arrangement,
som havde en vis hensigt af jagtmæssig art. Krieger
udnytter dette eksisterende forhold, så det synes at
være kompositionen. Slottet lægges i udhugningernes
skæringspunkt, og foran hugges skoven bort i en
halvcirkel, til en stor og lys have. Der plantes regu¬
lære lindealléer i udhugningerne og der plantes en
halvcirkelformet lindeallé i grænsen mellem have
og skov. Midteralléen var den gang af samme bredde
som de andre alléer, forandringen til et »tapis vert«
skyldes Jardin et lille halv hundrede år senere. Den
halvrunde have havde en terrasse nærmest slottet,
derefter buksbomparterrer i den nærmeste tredjedel
og yderst bede, hvori der måske har været blomster,
i så fald har det været pragtfuldt, men det er også
muligt, at man dér har dyrket lave frugtplanter,
køkkenurter, krydder- og lægeurter. Der var en sær¬
lig køkkenhave vest for slottet, der var menageri og
meget andet. Vand og vandkunstner var der meget
lidt af, Fredensborg fremtræder ikke som noget ita¬
liensk anlæg, det er ved snarest fransk i hele sit an-
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slag, og dog vil det vistnok være umuligt at finde et
forbillede i fransk havekunst. Det kan i sin ånd,
men ikke i sin form, minde noget om samtidige ar¬
bejder af en franskmand, der hed Girard, og en
franker, Maximilian von Welsch. De arbejdede på
lignende måde for den mægtige Schonborn slægt.
Også i engelske haver kan der være noget af den
samme måde. Man kan se det som en udvikling af
Le Notre's havekunst, udøverne finder frem til en

sikrere opfattelse af de gartneriske og økonomiske
muligheder. Men jeg tror også vi har lov til at se det
således, at Krieger var en kunstner, der fandt frem
til en personlig og en dansk form.

Samtidig med Fredensborg arbejder Krieger med
en anden stor opgave, nemlig en have ved Frede¬
riksborg. Det var sikkert det vanskeligste han blev
stillet overfor, men det blev, synes jeg, hans mester¬
værk. Her lå dette pragtfulde slot ude i en sø, isole¬
ret og sig selv nok. Le Notre havde en lignende op¬
gave i Chantilly, han løser den på sin måde, ser
ganske bort fra slottet, det gør Krieger ikke. Han
lægger en forholdsvis lille, 400 m lang og 100 m
bred have øst for slottet, aksefast knytte til dette.
Terrænet har været nok så vanskeligt, det stiger
stærkt mod øst, men haven er lagt på et bakkehæld
med fald mod nordvest. Krieger former det til fire
terrasser, fire vandrette planer, der er forbundne
med ramper. Haven her må i første række ses som
rammen om et kosteligt kascadeanlæg. Frederik den
Fjerde ønskede sig stærkt et anlæg med noget af de
italienske havers festlige vande, men oplevede
mange skuffelser i så henseende. På Frederiksberg
bruges der mange penge til fremskaffelse af vand,
allehånde projektmagere tapper af partikulærkassen,
men jde tapper ikke meget vand i kongens bassiner
og kascader. Ved Frederiksborg er det hele nok lyk¬
kedes bedre. Øst og nord fra kunde der ledes vand
til hesteskodammen og det skønne ovale bassin, som
Krieger lagde på det øverste plan, 14 meter over
slotssøens vandspejl. Vi må tro, at her har kascader
og spring virkelig kunnet spille og bruse i et rimeligt
tidsrum, en time eller måske meget mere.

Jeg burde klart og indlysende kunne gøre begribe¬
ligt, at denne have er Danmarks fineste klenodie i
sin art, men jeg må desværre nøjes med at postulere.
Den mand, der har formet den, har været af samme
art som Ligorio, Vignola og Le Notre, han har kun¬
net, som de kunde. Hans værk er en oplevelse som
Amalienborg, som Thorvaldsens og Kai Nielsens
skulpturer og som vor malerkunsts bedste værker.
Frederiksborg slotshave er et nationalmindesmærke,
og det er ufatteligt, at man har kunnet tænke sig at
beskære eller forringe det ved nogle ligegyldige vej¬
anlæg.

I stedet burde det renoveres, at det igen blev en
vandenes festsal. Det byder ikke store vanskelig¬
heder. Økonomisk kan det vel gøres for et par hun-

Frederiksborg Slot og Have 1765.
G. D. Anthon.
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drede tusinde kroner, et beløb, der sikkert vilde give
særdeles gode renter. Æstetisk byder sagen heller
ikke store problemer, og teknisk er vi så langt bedre
stillede end i Kriegers dage. Vi har stærke rør, sikre
pumper og yderige kraftmaskiner.

Besynderligt nok er det næsten altid vore herre¬
gårdshaver, der tales om i forbindelse med begrebet
dansk havekunst. Men de kongelige lysthaver er dog
af langt større værd, de hører med til den euro¬
pæiske havekunsts hovedværker. Jeg vil meget gerne,
om denne lille tale kunde oplyse om den kendsger¬
ning, jeg tror ikke, at dette er en almindelig opfat¬
telse. Den største skat er Frederiksborg, men det er
desværre en ruin, Fredensborg er vel den bedst be¬
varede, Frederiksberg er omdannet, men burde vist¬
nok for visse deles vedkommende renoveres, resterne
af Hørsholm have vil det være fristende at udnytte,
Kongens have i Odense kunde igen blive et lille
kunstværk som i Kriegers dage.

SUMMARY

At the annual festival at the Royal Academy of Fine Arts
Mr. C. Th. Sørensen, landscape architect, delivered the ban-
quest address in which he gave an account of the Royal pleas¬
ure gardens. Mr. Sørensen told how gardenmaking as a Fine
Art came to Denmark with Frederik 6., and culminated at
once. Comparisons were made with Versailles and Mr. Søren¬
sen is of opinion that even if it looks as if vast sums have
been sacrificed on these grounds it is, however, one of the
best capital investments in France. After an analysis of the
three large grounds—Frederiksberg Have, Frederiksborg Have
and Fredensborg Have together with an account of the con¬
tribution of the various gardeners Mr. Sørensen concludes his
speech as follows: I ought to be able to make it comprehen¬
sible that this garden is Denmark's finest treasure in its kind,
but, unfortunately, I must be content with postulating. The
man who has shaped it has been of the same kind as Ligorio,
Vignola, and le Notre, he has been able to see as they did.
His work is a revelation like Amalienborg Palace, like the
sculpture by Thorvaldsen and Kai Nielsen, and our best
works of painting. Frederiksborg Palace Garden is a national
monument and it is inconceivable that they think of cutting
or reducing it by some indifferent roads. Instead it ought to
be renovated cascade and all, no great difficulties would
arise thereby. It may be done for about Kr. 200.000, (10.000
pounds), an amount which will doubtlessly pay high interests.
Neither esthetically the matter will give great problems, and
technical y we are in a far better position than at Krieger's
time. We have strong tubes, sure pumps, and effective
engines. 1 ;

Strange to say it is nearly always our manor gardens that
are mentioned in connection with the notion of Danish gar¬

denmaking. But the Royal pleasure gardens are, however, of

much greater value, they belong to the main works of Eu¬
ropean gardening. I want this little speech to point out
this fact because I do not think that this is the general
view. The greatest treasure is Frederiksborg, but it is un¬
fortunately a ruin. Fredensborg is, I think, that which is
best preserved. Frederiksberg is transformed, but it should,
perhaps, as far as certain parts are concerned be renovated ;
it would be temptateous to utilise the rests of Hørsholm
Have; Kongens Have at Odense might again become a little
work of art as in Krieger's days.

RESUMÉ

A la féte annuelle de l'Académie des beaux arts, l'architecte
paysagiste C. Th. Sørensen a fait le discours solennel, dans
lequel il a rendu compte des jardins de plaisance royaux.
M. Sørensen raconte comment l'art des jardins vint au Da¬
nemark sous le roi Frédéric VI et aussitot atteignit son

apogée. Il fait des comparaisons avec Versailles et prétend
que, quand méme il parait qu'on ait mis de fortes sommes
& ce pare, e'est pourtant un des meilleurs investissements de
capitaux de la France. Aprés une analyse des trois grands
jardins du chateau: le pare de Frédéricsberg, le pare de Fré-
dénsborg et le pare de Frédéricsborg, et un compte rendu de
l'apport des différents jardiniers, il finit son discours par la
conclusion suivante: »Je devais clairement mettre en évi-
dence que ce jardin (de Frédéricsborg) est le plus précieux
joyau de Danemark dans son genre, mais malheureusement
il faut que je me contente de postuler. L'homme qui l'a créé
a été de la nature de Ligorio, de Vignola et de le Notre, il
a été capable comme eux. Son ouvrage est un enchantement
comme les palais d'Amalienborg, comme les sculptures de
Thorvaldsen et de Kai Nielsen et comme les chefs-d'oeuvre
de notre art pictural. Le jardin du chateau de Frédéricsborg
est un monument national, et c'est inconcevable qu'on a pu
s'imaginer de le réduire ou détériorer par quelques construc¬
tions de routes sans importance. A la place, il devait étre
rén'ové de maniére å étre de nouveau une salle des fétes des
fontaines. Cela ne présentera pas de grandes difficultés, et
ne se montera qu'å environ 200.000 couronnes, un montant
qui assurément rapportera de gros intéréts. Aussi au point
de vue d'esthétique le- sujet ne présente pas de grands pro-
blémes, et en technique nous sommes beaucoup mieux par-
tagés qu'au temps de Krieger. Nous avons des tuyaux solides,
des pompes sures et des machines motrices å gros débit.

Chose étrange c'est presque toujours de nos jardins seigneu-
riaux qu'on parle en relation de la notioii: l'art des jar¬
dins de Danemark. Mais aprés tout, les jardins de plaisance
royaux sont d'une plus grande valeur, ils font partie des
chefs-d'ceuvres de l'art des jardins d'Europe. Je voudrais bien
que ce petit discours éclaircisse ce fait, je ne crois pas que
cela soit une opinion commune. Le plus grand trésor est
Frédéricsborg, mais malheuereusement il est en ruines; Fré-
dénsborg est probablem'ent le mieux conservé ; Frédéricsberg
est refait, mais devait sans doute, au regard de certaines
parlies, étre rénové; les restes du pare de Hoeursho'm, il se-
rait tentant å utiliser; le jardin du roi å Odense pourrait
redevenir une petite eeuvre d'art comme au temps de Krieger.«
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Institute of
Landscape Architects
och dess Utredningar.
Då I. L. A. anordnar en international tradgårdsarki-
tektkongress i Londin i augusti kan det vara på sin
plats att se lite nårmare på foreningens arbete un¬
der kriget. Det har inte varit gyllene tider for trad-
gårdsarkitekter i England de sista nio åren, men inte
desto mindre år I. L. A. mer aktivt an forut. For¬
eningen hade 1947 170 medlemmar. En av dess vik-
tigaste arbetsfålt år nu att få till stånd en ordentlig
utbildning i facket, onskemålet år en professur i
åmnet och hogskoleexamen. Nu pågår en sex ter¬
miners kvållskurs på School of Planning and of
Regional Development och eleverna utexamineras
av I. L. A. Många stadsplanerare genomgå denna
kurs efter sift vanliga utbildning. Foreningens ak¬
tivitet har framfor allt gållt stadsplanering och re¬
gional planering. Den har gjort flera utredningar
på uppdrag av diverse myndigheter, som nu borjat
fatta att trådgårdsarkitekten år en nodvendig med-
arbetare i detta arbete. Foljande utredningar finnas
i stencilerade exemplar att kopa hos I.L. A., 12
Gower street, London W.C.i.

Planering och plantering av oppna ytor i stads-
bebyggelse (The design and planting of open spaces
in urban and central districts, April 1942, joint
memorandum by I. L. A. and R. H. S. on request of
Ministry of Works and Buildings). Utredningen
galler endast planerandet av oppna ytor, som år
faststållda i stadsplanen och har således inte med
sjålva planerandet att gora. På var och varannan
sida framhålles, att man skall vånda sig till kun-
nigt fackfolk for att få en god planering. I.L.A.
år tydligen medvetet om att detta inte kan upprepas
for ofta, så problemet verkar vara mycket inter-
nationellt. Två andra saker, som jåmt påpekes, år
att utan tillgång på tillråckligt med matjord och
utan forstklassigt underhåll ser den vackraste an-

låggning snart ut som skråp. I Sevrige skulle vi i lik-
het med de engelska trådgårdsarkitekterna ha my¬
cket strångare krav på underhåll av anlåggningarna,
emedan det år det enda såttet att realisera det vi
skapat i tankarna. Utredningen behandlar parker,
bostadsområden, kyrkogårdar, gator och torg, ko-
lonitrådgårder, rekreationsområden utgående från
ovannåmnda krav.

Tradgårdens yta i forhålande till bostadens. (Gar¬
den space in relation to housing, June 1942, report
for Central Housing Advisory Committee). Man
utgår ifrån att alia månniskor vill ha en trådgård
intill sin bostad och att de allra fiesta vill ha en pri¬
vat sådan. Privattradgårdarna indelas i tre grupper:

1. Utevardagsrummet, omgivet av buskar och ev.
blommor. kanske finns dår t.o.m. plats for ett
litet tråd. Storleken av uterummet bor vara mi¬
nimum hålften av totala golvytan inne i bostaden
eller enligt en annan beråkningsgrund c:a 10 kvm
per person. Uterummet skall vara verkligt pri¬
vat, d. v. s. inga grannar skall kunna se in.

2. Uterum som i foregående plus gråsmatta, blom¬
sterrabatter och några frukttråd, min. 180 kvm
och max. 360.

3. Samma som nr 2 plus ett gronsaksland på c:a
250 kvm. Detta anses mojligt att skotas ay en
person, om intresset finns dår.

Nr. 2 och 3 kan naturligtvis bara forekomma vid
villan eller radhuset, medan nr 1 mojligtvis också
kan ordnas vid hyreshus med stora balkonger och
takterasser. De citerade minimisiffrorna for tråd¬
gårdens yta gåller hår bara om dét finns en gronyta
for alla i nårheten av bostadsområdet. Utredningen
anser att det hellre bor finnas permanenta koloni-.
trådgårdar, gårna i samband med parkerna, for
gronsaksodlarna ån att alla privattrådgårdar gores
så stora, att de eventuellt kan rymma ett gronsaks¬
land. Ytterligare ett argument for kolonitrådgården
år: "In practice one of the advantages of the allot¬
ment system proves to be that it gives Father a
satisfactory way of spending a few quit hours away
from home".

Matjordens tillvaratagande och anvandning. (Re¬
port on top soil conservation and re-use, November
1943). I England tycks regeln vara vid byggandet,
att mat jord, alv och diverse skrot kors bort i skon
blandning till tipphogen. Om inte matjorden skall
anvåndas direkt på platsen, år det ingen som tar den
ekonomiska risken av att lagra den. Enligt statistiska
uppgifter skall sju miljoner kbm matjord per år ha
slosats bort i ståderna under åren 1901-1931. Det
år inga småsaker det ror sig om i fall man vill tånka
nationalekonomiskt. Matjorden bor åndå anses som
en stor nationaltillgång och i motsats till många an¬
dra naturtillgångar forsvinner den inte for alitid,
om den anvånds på rått sått. For att råda bot på
elåndet anvisar utredningen en fornuftig lagstift¬
ning, upplysning och åter upplysning om jordens
vårde i synnerhet for kommunala forvaltningar,
klassificering och vårdering av all jord, undersok-
ning av kostnader for forflyttning och lagring av
matjord, undersokning av mojligheterna att med
maskinell utrustning ta upp, transportera och sprida
matjord. Når det gåller lagstiftningen måste den
också se till att .vågarnas, industrin, gruvorna, flyg-
fålten ha skyldighet att neutralisera sin framfart i
landskapet. Underlåtes detta, bor ingen firma eller
forvaltning komma undan med något så enkelt som
boter, anmårkas det till slut.

Skogsvård. (Forestry, October 1944). Utreder om



Område agt av National' Trust Society i Derbyshire och
således tillgångligt for allmånheten. Kullarna ha sagert varit
skogsbek'ådda en gång i tiden och kan tånkas bli planterade
med skogstrad i framtiden enligt skogsvårdens planer.
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By.i Devonshire med det typiska engelska landskapet: grona
bétesfålt omgivna av håckar och trad. Åven vågarna år kan-
tade med håckar så att turisten har in te mycket gladja av

landskapet. Man riskerar hoga boter om man ger sig in på
privat mark.

Alla stader i England ha tendens att våxa ut langs de stora
trafikstråken, något som varken vågsmyndigheter eller tråd-
gårdsarkitekter ånnu kunnat forhindra. I framtiden skall
emellertid all bebyggelse intill vågarna bort.
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I Surrey, nåra London, år detta område bevarat som na¬
tionalpark — en stor tillgång for millionstadens befolkning,
som kan hinna ditut på en week-end.



och till vilken grad man får anfora landskapsvår-
dande synpunkter på skogsvården och ansluter sig
till Forestry Commissions utredning. Man planerar
tydligen skogsplantering i stor skala i de kargare de-
larna av England, i synnerhet uppe i bergen, dår
det forut har funnits skog. I. L. A. fordommer helt
de så kallade kommersiella skogsplanteringarna,
d.v.s. stora block av tått planterade tran av en sort,
dels ur estetisk synpunkt och dels ur biologisk och
ekologisk. Skogarna skall ha flera funktioner att
fylla, bl. a. den att vara en vederkvickelse for mån-
niskorna. Till slut anmårker utredningen, att det
vore logiskt om skogs-, jordbruks- och national-
parksfårvaltningarna sorterade under samma mini¬
ster och samarbetade lite nårmare. Det kan man ju
hålla med om, då det strångt taget år meningen med
en central forvaltning, men idén går så ofta vilse i
de långa korridorerna melian departementen.

Nya staders planering i forhållande til landskapet.
(The landscape treatment of new towns, January
1946, evidence submitted to the New Towns Com¬
mittee of the Ministry of Town and Country Plan¬
ning). Det forstå avsnittet av denna utredning be-
handlar placeringen av staden i landskapet och dess
blivande silhuett. Det år bland det finaste, som år
skrivit i I.L. A:s utredningar och verkar i hog grad
sett genom en landskapsmålares ogon. Sedan be-
handlas låget i forhållande till klimat, d.v.s. egent-
ligen sol och vind. Man anser vindskydd en absolut
våsentlig sak for trevnaden (referenten inståmmer,
då det år något som totalt nonchalerats på Stock¬
holms och Goteborgs kalla, blåsiga och ogåstvånliga
hojder, dår alia hoghusen placerats). Fordelningen
av odlingsbar jord, vågar, grona bålten, parkstråk,
gatuplantering, stora parker med sportsplats, sim-
bassång, friluftsteater m. m., små parker med lek-
platser,. gråsyta och blomstertrådgård, «kvarters-
parker« (gemensam gronyta i centrum av varje
kvarter), kolonitradgårdar behandlas ingående. I
stort sett forordnar utredningen en mångd små en-
heter hellre ån några få stora, dårfor att man i Eng¬
land har en stark kånsla av att folk då låttare kom¬
ma i kontakt med varann och kan intressera sig
for sina gemensamme angelågenheter. Man har
dår alltid haft sinne for den månskliga skalan.

V'dgarna i landskapet. (Roads in the landscape,
Marts 1946). Hår framtråder ofta den meningen,
att en liten gron remsa i mitten och ett par på båda
sidor om vågen år en stereotyp planering av våg-
plantering, i synnerhet om den åtfoljes av tråd¬
rader. Med den hastighet man nu fårdas på vågarna
skall inte parallelliteten understrykas. Vågområdets
grånser behova inte alltid gå parallellt med vågen,
planteringen skall ske i grupper på varierande av-
stånd och med varierande våxtmaterial (men na¬
turligtvis hålla sig till det ekologiskt riktiga). Sett
ur landskapets synpunkt år det oftast vackrast att

inte understryka vågens karaktår av band. Når det
gåller de stora trafikstråken med en gronremsa i
mitten, år det inte heller nodvåndigt att denna all¬
tid skall vara jåmnbred och inte heller att båda
fårdriktningarna skall gå i samma plan. Intill sam-
hållen borde man ha en mera formeli plantering
och mer fråmmande våxtmaterial for att markera
overgangen mellan landsbygd och stad.

Det år anmårkningsvårt, att ingen av dessa ut¬
redningar forordar statliga tjånstemån som plane¬
rare. Det anses att det finns fullt upp med kompe¬
tent folk, som kan anlitas av myndigheterna och
många av dem har blivit experter på något speciellt
område. Att forvaltningar skall vara beroende av
en livstidsanstålld tjånstemån for oppgifter av detta
slag, anses inte vara någon fordel. De skulle tvårtom
vara glada, att for varje uppgift ha flera trådgårds-
arkitekter att vålja på. Lite mera av denna inståll-
ning onskade man nog i Sverige, dår alla yrkes-
grupper år så pigga på att inråtta statliga eller kom-
munala tjånster åt sig sjålva for att sedan gå och
stona under den ovriga byråkratins ok.

Sylvia Gibson.

Smaanyt
Skamlingsbanken. Politiken har rettet Søgelyset
mod de nærmest kaotiske Forhold paa denne af Na¬
turen begunstigede nationale Helligdom: skæmmen¬
de Toilettebygninger, diverse Master, Stiernes til¬
fældige Føring, Mindestenenes mer eller mindre vel¬
overvejede Placering osv. Kritiken har gjort Ind¬
tryk paa Skamlingsbankeselskabets Bestyrelse, som
stiller visse Forbedringer i Udsigt. Der er bare det,
at Steder af den Art netop forkludres ved gentagne
Lapperigøremaal. Omraadet burde naturligvis ord-

syvus

nes rationelt efter en samlet Plan, men ak, C. Th.
Sørensen har været Styrelsens Raadgiver i mange
Aar, og det fremgaar af Avisartiklerne, at ogsaa
Georg Georgsen har haft Lejlighed til at udtale sig,
saa der er utvivlsomt lavet værdifulde Planer, men
de løber altsaa ud i Sandet.

Nationalfølelse, hvis Værdi ingenlunde skal un¬
derkendes, giver sig desværre ofte ret taktløse Ud¬
slag, f. Eks. Anbringelse af Flagstænger, specielt den
paa Skamlingsbanken. Før i Tiden stod ved Siden
af den krigsarrede Obelisk, der er Bankens centrale
Mindesmærke, en beskeden Flagstang af velover¬
vejede Proportioner. Den er siden ombyttet med en
overdimensioneret Mast, der helt tager Luven fra
Støtten og totalt ødelægger Bankens Silhuet. Den
er utvivlsomt Udtryk for ædle Følelser, har kostet
mange Penge og kan derfor næppe fjærnes, det er
sørgeligt.
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Krukkeriet breder sig.

stedsegrønt. Uge-so¬
ter, der vil blomstre hele Sommeren

igennem.
Blomstervaserne paa Svietorv, Ak¬

seltorv og Bredgade vil ligeledes blive
udsmykket, men da man har Erfa¬
ring for, at det gaar temmelig stærkt
ud over disse Vaser ved unge Menne¬
skers Ubetænksomhed og Ødelægget-
seslyst, vil man i Aar forsøge at løfte
dem Iklt, saa de ikke bliver saa let til¬

gængelige.
Som noget helt nyt vil man forsage

at lave nogle Smedejerns-Storkereder
omkring Lysmasterne i Bredgade for
at pynte lidt paa de ret kedelige Ma¬
ster. Man kan sikkert forvente, at det¬
te lille Arrangement vil pynte op i den
lidt triste Bredgade.

Der er Grund til allerede nu at ind-

ska;rpt>, at Byens Borgere værner om
disse smaa Arrangementer, som er med
til at virke forskønnende paa vor By.
Selv om de Penge, der anvendes til

- --ipppf smaa, lige'—
* rbejd

Tidens Tegn 9. April om Beplantnin¬
gen af Koldings Anlæg.

Det var et stort Ansvar, Stadsgartner L. Sandberg
i Aarhus paatog sig, da han for 15-16 Aar siden fik
den Idé at beplante urangeret Kloakgods og fordele
det paa Byens Torve og Gader.

Elementhuse i Herlev. Paa et Areal, udstykket fra
Møllegaarden og Gammelgaarden i Hjortespring,
har Arkitekt Gunnar Nyberg, Civilingeniør Pentz
Møller og Havearkitekt Troels Erstad for et privat
Konsortium projekteret en By paa 237 Elementhuse,
der skal indarbejdes i et kuperet Terrain med Smaa-
søer. Husene er beregnet til Salg.

Ved Ringvejen har K. A. B. paabegyndt en anden
Bebyggelse paa 285 Huse plus Børneinstitution og
Butiksbygninger. Husene skal udlejes. Projektet ud¬
føres af A/S Dominas Arkitekt- og Ingeniørafdeling
med Bistand af Havearkitekt Georg Boye.

Skuespil i det grønne. Det har værdt Friluftsspille-
nes Sommer selv om Vejret vist ikke kan siges at
have været idealt. Det kongelige Teater har tourne-
ret med Champagnegaloppen, der bl. a. har været
opført i Vordingborg, Holbæk, Hillerød, Aarhus,
Sæby og Skjern. Andre har givet Ambrosius i Aar¬
hus, Esbjerg, Varde, Skjern, Hjørring og paa Ham¬
merum Landbrugsskole. Desuden er Hellig tre Kon¬
gers Aften opført i Næstved, i Standegaards Dyre¬
have ved Fakse og paa Mindepladsen i Boeslunde.

Friluftsteatret i Dyrehaven har spillet Røverne og
Bellahøjteateret Bajadser.

Efterhaanden har en lang Række Byer faaet per¬
manente Friluftsscener, i Aalborg arbejdes der paa
een, der skal kunne rumme 4200 Tilskuere.

Opsyn med Legepladser. Som Følge af de senere
Tiders mange Sædelighedsforbrydelser har Danske
Kvinders Beredskab efter Aftale med Politiet i Stor¬
københavn, Aalborg, Aarhus og Odense paataget
sig at udføre stadig Patruljetjeneste paa Legeplad¬
ser, Badestrande og lignende Steder, hvor Børn gerne
skulde kunne færdes i Sikkerhed. Kvindeorganisa¬
tionerne havde ønsket denne Opgave varetaget af
kvindeligt Politi, men da Styrken i Øjeblikket ikke
kan øges, paatager de sig altsaa selv denne yderst
vigtige Opgave.

Konkurrencen om Landbohaver
Bedømmelsen af De samvirkende danske Havesel¬
skabers Konkurrence om Landbohaver fandt Sted
Lørdag den 26. Juni med følgende Resultat:
Plan Nr. 1. 38 ha stor Ejendom paa god Jord i

Landets mildere Egne under gode naturlige Læ-
forhold:
1. Pr. 1000 Kr. Havearkitekt Helge Degnbol.
2. Pr. 500 Kr. Haveark. H. Breinholt Nielsen.

Plan Nr. 2. 38 ha stor Ejendom paa mager Jord i
mere udsat Egn:
1. Pr. 1000 Kr. Havearkitekt Knud Preisler.
2. Pr. 500 Kr. Havearkitekt Per Åke Friberg.

Plan Nr. 3. 12 ha stor Ejendom paa god Jord i
Landets mildere Egne under gode naturlige Læ-
forhold:
1. Pr. 1000 Kr. Havearkitekt N. T. Ulrichsen.
2. Pr. 500 Kr. Havearkitekt Morten Klint.

Der blev endvidere indkøbt et Forslag af Have¬
arkitekt Morten Klint.

Konkurrenceplanerne vil blive udstillet paa Det
jydske Haveselskabs 75 Aars Jubilæumsudstilling
2.-12. September i Aarhus og derefter paa Østifter¬
nes Haveselskabs Udstilling i Det kgl. danske Have¬
selskabs Have i København.

Konkurrencen om en Kirkegaard
og et Kapel i Næstved
Bl. a. paa Grund af mange Havearkitekters Del¬
tagelse i den internationale Havearkitektkongres i
de første Dage af August er Afleveringsfristen for
ovennævnte Konkurrence udsat til Tirsdag den 12.
Oktober 1948.
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Haven ved
mandsskolen
Fyns Stifts Husmandsskole, der har til Opgave at
give den voksne Ungdom baade Højskolens og Fag¬
skolens Undervisning, oprettedes 1908 som en selv¬
ejende Institution under De samvirkende fynske
Husmandsforeninger. Den laa oprindelig i Tarup,
3 km fra Odenses Centrum, men blev under Be¬
sættelsen, da den var Gestapohovedkvarter, udslet¬
tet ved et Royal-Airforcebombardement 17. April
1945. En ny Skole er siden rejst paa Husmands¬
foreningernes Ejendom i Vrangsbæk, 2 km længere
vestpaa ad Rugaards Landevej. Den toges i Brug
3. Maj 1948.

Husmandsskolen ledes af Forstander Harald
Grønborg, og dens faste Arbejdsprogram opererer
med et Sommerkursus for unge Piger med 'Højskole-
og Husgerningsfag og et Vinterkursus for unge
Mænd med Højskole- og Landbrugsfag. Desuden
arrangeres korte Kursus og Skolen er et meget søgt
Samlingssted for Landbokredse.

Bygningskomplekset er tegnet af Arkitekt M.A.A.
Vagn O. Kyed, og bestaar af en Hovedfløj med
Undervisnings- og Opholdsrum i Stueetagen og 60
Elevværelser å 2 Senge i Etagerne ovenpaa. I Nord¬
fløjen er der Gymnastiksal med Scene og en Høresal
og Sydøstfløjen rummer Køkken, Spisesal og Varme¬
central. Forstanderboligen syd for Hovedfløjen er
forbundet med denne ved en lav Kontorbygning.

Bygningerne skræver over den ene Vinkelspids i
Havens ligesidede Trekant og har Facade ud mod
Vejgaffelen Rugaards Landevej—Paarupvej. Da der
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Blomsterhave 1 :600.

Øst opad.

stilledes ret store Krav til Parkeringsplads og det
samtidig var ønskeligt, at mildne den ret domine¬
rende Hovedfløj med noget grønt, valgte jeg at
lægge en gruset Gaardsplads, indrammet af to Ræk¬
ker Linde symmetrisk for Hovedindgangen. Om
disse Træer skal klippes eller vokse frit, kan senere
afgøres, foreløbig skal de bare vokse, saaledes at de
kommer til at danne en kraftig Ramme om den
store Grusplads, og det er mit Haab, at denne med
Tiden vil blive et yndet Opholdssted for Eleverne,
der tænkes vandrende to og to mellem Stammerne
ivrigt drøftende aandelige Materier eller de sidste
landbrugstekniske Fremskridt. Resten af Forhave-
arealet er udlagt som Græs med spredte Robi¬
nier. Det lykkedes mig at afstyre et Ønske om en
Randplantning, der formentlig vilde have trukket
den urene Trekantform op; som det nu ligger med
Græsset gaaende lige over i Vejbanerne, fornemmes
den næppe. Ved Køkkenfløjen er der en mindre
Gaard til Tøjtørring, Cykleparkering og Tilkørsel
med Brændsel.

Flagstangens Placering gav som sædvanlig Anled¬
ning til Diskussion. Bestyrelsen ønskede dem an-

'

bragt for Enden af Gaardspladsen midt for Byg¬

ningen. Det endte dog med at den fandt sin Plads
paa Græsset uden for Gaardens nordøstre Hjørne,
saaledes at den set fra Vejgaffelen rejser sig over
den lave Forbindelsesbygning mellem Hovedbyg¬
ningen og Gymnastikfløjen og danner en vis Mod¬
vægt til den ret kraftigt virkende Køkkenfløj. Flag¬
stangens Profiljernsfod er forøvrigt gennemhullet af
Bombesplinter.

Vest for Huset aabner et Græsrum sig mod en
bred Udsigt. Ønsket om at bevare denne kolliderer
med Hensynet til Læ, idet Vestenvinden har en
ganske god Startbane i det aabne Land og Stedet i
Øjeblikket virker temmelig vindomsuset. Man
valgte altsaa Udsigten, men jeg regner med at
Frugtplantagen med tilhørende Læhegn med Tiden
vil raade Bod paa det andet Forhold. Plænen ind¬
rammes af Plantninger, hvoraf den sydlige omslut¬
ter en beskeden Boldbane i en Lund af Egetræer.
Der er Syrenhegn inderst og Afgrænsningen mod
den store Plæne er en Nøddegang. Den nordre
Plantning' har i Forkanten forskellige Blomster¬
buske og gaar bagtil over i en Skovplantning om¬
kring Gymnastikfløjen, ved hvilken der er udsparet
en Plæne til Friluftsøvelser.

Nærmest Bygningen er Terrainet planeret til en
Terrasse, der oprindelig var tænkt fliselagt i hele
sin Udstrækning. For at mildne den uhyre Flade
syslede jeg en Overgang med Tanken om en Be¬
plantning i korsformede Udsparringer. Det endte
dog af økonomiske Grunde med, at der kun kom
Fliser i fuld Bredde ved begge Ender og 3-4 Ræk¬
ker langs Facaden til Forbindelse herimellem, mens
Resten tilsaaedes med Græs, og det blev vistnok
den rigtigste Løsning.

En skaalformet Forsænkning i Terrainet har for¬
ledt mig til at lave den snart klassiske Spiral-Blom¬
sterhave. En Overgang var jeg ved at fortryde det,
men nu er jeg blevet glad for den igen. Spiralen er
jo rent trafikalt en saare logisk Figur, man kommer
saa og saa mange Gange rundt i eet Stræk og op¬
lever, hvad man skal undervejs. Men det er lidt for¬
stemmende at naa ind til Midten og der konstatere
Tilstedeværelsen af ingenting, et daarligt Grundlag
at starte den lange Tilbagevej paa. Her var det
imidlertid saa heldigt, at der paa den gamle Skole
— forresten i en fin Terrassehave af P. Wad —

stod en Sandstensbrønd, »den frie Skoles Minde¬
brønd« af Jens Thomas Skovgaard. Jeg havde op¬
rindelig foreslaaet den genopstillet paa Gaards¬
pladsen, men et Bestyrelsesmedlem indvendte, at
Kunstneren i sin Tid havde ønsket den opstillet i
Omgivelser, der befordrede stille Eftertanke, og
derfor enedes man om, at bruge den som Midt¬
punkt for Blomsterhaven. Herved forvandledes
denne fra et rent tilfældigt Paahit til en meget
værdig Ting.

I Nicher i den omgivende Plantning er opstillet
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Bænke af Egeplanker paa Sandstenssokler, de stam¬
mer ligeledes fra den gamle Skole.

I dette Efteraar er i Plænens sydvenstre Hjørne
mellem Lindetræer — flyttet fra Indkørselen ved
den gamle Skole — rejst en Granit-Talerstol, udført
af Billedhuggeren Adam Fischer til Minde om Jacob
Lange, der var Skolens Forstander fra 1918-34, og
ved den søndre Ende af den store Fliseterrasse staar
i en Hækniche en Buste af Henry George, hvis Tan¬
ker har spillet en stor Rolle i Skolens aandelige Liv.

Haven afsluttes mod Vest af en Frugtplantning
og den gamle Have omkring Gaarden Vrangsbæk;
uden for dette Bælte er Marker.

Have- og Vejanlæg er udført af Skolen selv.
Mandskab og Heste er fortrinsvis stillet af de til
den knyttede Landbrug. Som Arbejdsleder har
Havebrugskandidat Gustav Andersen haft en kræ¬
vende Opgave, som han har skilt sig fra med frem¬
ragende Dygtighed og Energi. Georg Boye.

SUMMARY

Fyns Stifts Husmandsskole (Small-holders' School for
Funen) the purpose af which it is to give the instruction
of both the high school and the professional school tc
youth, was founded in 1908 as an autonomous institution
under the cooperative association of small-holders for Fu¬
nen. At that time the school stood about 3 km from the
centre of Odense, but during the second world war when
it served as headquarters of the Gestapo, it was utterly
destroyed by The Royal Air Force during a raid on April
17th 1945.

The new school has been built 2 km farther west. The
buildings have been designed by Vagn Kyed. Member
of Association of Academical Architects, and the garden
has been planner by Georg Boye. The practical work has
been done by the school's own personnel.

In order to provide sufficient room for parking and to
abate the impression of the rather dominating main part,
a gravelled courtyard framed with lime trees to the east
of the house has been laid out, the rest of the area has
been laid out with grass and scattered robinias.

To the west of the house opens an area of grass with a
broad view, it is framed by plantings of which that to the
south encircles a small ball ground in a grove of oaks.
The northern planting has in its front various flower-
bushes and continues behind in a wood of planting.

In a depression shaped like a shell is laid out a spiral
flower garden in the centre of which is placed a memorial
well of the free school, designed by Jens Thomas Skov¬
gaard. •

In the south-western corner of the large lawn is erected
a granite rostrum in memory of one of the headmasters
of the school, Jacob Lange. The rostrum has been de¬
signed by Adam Fischer, the sculpturer.

At the southern end of the large flagstone terrace to
the west of the main building is erected a bust of Henry
George, whose thoughts have been of great importance
for the spiritual life of the school.

RESUMÉ
L'école agricole pour petits cultivateurs du diocése de
l'ile de Fionie, qui a pour mission de donner å la jeunesse
adulte et l'enseignement de la haute école populaire et
celui de l'école professionelle, fut fondée en 1808 comme

Forstanderens Have. 1 :600.
Paa en Græsbund er henslængt tre cirkulære, hækind-
rammede Blomsterhaver. I den med Spiralgangen er der
Roser og Lavendler. Kryds angiver Stativer med Slyng¬
roser. Den store indeholder interessante Smaabuske paa
en Bund af Pudeplanter og Foraarsløg, og den sidste er
en Staudehave.

organe autonome sous la Confédération générale des pe¬
tits cultivateurs de la Fionie. A cette époque l'école était
située environ 3 km. du centre urbain d'Odensé, mais
pendant la seconde guerre mondiale, étant le quartier
géaéral du Gestapo, elle fut éffacée par un raid de la
Royal Air Force le 17 avril 1945.

La nouvelle école est déplacée 2 km. plus loin vers
l'ouest. Les båtiments ont été dessinés par M. Vagn O.
Kyed, membre de la Société des architectes, et le jardin
a été projeté par M. Georg Boye. Le travail pratique a
été exécut par le personnel de l'école.

Pour procurer du stationnement suffisant et pour adou-
cir un peu le corps de batiment principal assez dominant,
un cour gravelé, bordé de tilleuls est disposé å l'est de la
maison, l'autre terrain est disposé en gazon avec des
robiniers clairsemés.

A l'ouest de la maison un parterre de gazon ouvre une
large vue; il est bordé de plantations, dont celle du sud
enferme un terrain de jeu modeste dans un petit bois de
chénes. La plantation du nord a de différents arbisseaus
fieuris å l'aréte de devant, et å l'arriére elle se fond dans
un Boisement.

Dans un pli de terrain conchoi'de est arrange un parterre
spiral au milieu duquel est placé «le puits commémoratif
de l'école libre» exécuté par Jens Thomas Skovgård.

Au coin sud-ouest de la grande pelouse une tribune en
granit est élevée en mémoire d'un des directeurs — Jacob
Lange. La tribune est exécutée par le sculpteur Adam
Fischer.

A l'extrémité méridionale de la grande terrasse carrelée
å l'ouest de l'édifice principal est élevé un buste de Henry
George, les pensées duquel ont joué un grand role dans
la vie spirituelle de l'école.
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Veje
Ved en Vej forstaas et Bygningsværk til at bevæge
sig paa. Veje bygges af Bundsten 20-30 cm, Haand-
sten 7-14 cm, Skærver 45/60 mm, 30/45 mm, 20/30
mm, 10/20 o. s. v. I Stedet for Skærver kan an¬
vendes forskellige Bakke- eller Sømaterialer: Sin¬
gels 30/70 mm, Nøddesten 14/30 mm, Ærtesten
10/14 mm, Perlesten 2/8 mm. Sømaterialer er mere
glatte end de andre Materialer og derfor vanske¬
ligere at trykke fast sammen, forkile. Til Vej med
lettere Færdsel bruges undertiden Murstensskærver
eller Betonskærver. Desuden anvendes grove og fine
Slagger. Til at sammenholde disse nævnte Sten bru¬
ges lerholdigt Dækgrus, og til Slidlag anvendes
Gangstigrus 0/8 mm. Undertiden anvendes forskel¬
lige Tjære- eller Asfaltstoffer til at holde sammen
paa Stenene. Anvendes Cement som Bindemiddel,
faas Betonveje.

De her nævnte forskellige Materialer skal blandes
eller udlægges i forskellig Rækkefølge, vandes, trom¬
les o. s. v. Det gælder bare om at blande dem paa

V^den rette Maade!
Vejbygningens Stade har Historien igennem væ¬

ret afhængig af Samfundets Udvikling, fordi Vej¬
bygning er et fælles Anliggende, der kræver man¬
ges Indsats. Og det er især i Perioder, hvor Stats¬
magten var stærk, at Vejbygningen udvikledes. Ro¬
merrigets Veje strakte sig gennem hele Europa og
kan endnu spores. Og i vor Tid har ogsaa en to¬
talitær Stat drømt at dække Europa med et Net af
Autostradaer; vore egne Mandariner medvirkede
velvilligt!

Jordvejen.
Den simpleste Vej er Jordvejen, som vi kender

fra Stierne, der trædes i Græsset. Jordveje er gode
til let Færdsel i den tørre Del af Aaret, medens de

7~ceppe/QQ
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i Vintertiden, og naar det er fugtigt, er fedtede og
smattede at færdes paa. Jordvejen kan forbedres
betydeligt ved Tilførsel af Grus eller Sand i saadan
Mængde, at Leret netop udfylder Sandkornenes Mel¬
lemrum. I Praksis udføres det saaledes, at 3-5 cm
Grus eller Sand (Strandsand kan godt bruges) ud¬
lægges paa Jorden, nedhakkes, rives og tromles gen¬
tagne Gange. Paa Sandveje kan omvendt tilføres
let smuldrende Rødler, der nedharves. I de sidste
Aar har man forsøgt at stabilisere Sand-Lerblandin¬
gen ved at tilsætte 5% Cement og opnaaet gode Re¬
sultater derved. En Grus-Jordvej er dog heller ikke
helt god i fugtigt Vejr, især ikke i Perioder med
skiftende Frost og Tø; Frosten gør nemlig Hulrum¬
mene mellem Jordpartiklerne større og derved mere
vandholdende. Sagt paa en anden Maade: Jorden
svulmer op paa samme Maade som Sagogryn, der
kommer i Vand. Vejen maa altsaa gøres stærkere.
Principet i Vejbygningen er, at Trykket paa Vej¬
banen fordeles nedefter paa en større Flade, saa¬
ledes at den relativt bløde Underbund kan bære
Trykket. Vejen skal altsaa bestaa af et Bærelag og
et Slidlag.

Slaggemakadam.
I den makadamiserede Vej kan Bærelaget bestaa

af Slagger og Sten. Inden Slaggerne udlægges, trom¬
les Vejkassen med saa tung en Tromle, som Terræ¬
net kan bære; gøres dette, sparer man sig for mange
Kvaler senere, især hvor Terrænet er opfyldt. Vej¬
kassen udgraves i en Dybde af 10 cm, og Slaggerne
udlægges i en tilsvarende Tykkelse, allerhelst sorte¬
rede saaledes, at 25/50 mm Slagger lægges i Bunden,
herover et Lag 12/25 mm °g sluttelig nogle finere
Slagger. Lagene • tromles omhyggeligt, dog ikke med
saa tung en Tromle, at Slaggerne knuses. Efter
Tromlingerne vil en Afretning være nødvendig, og
saa fastbindes Slaggerne med leret Dækgrus, der
vandes og tromles.

, 7.5 /4o • /o -/z høj
3crr? Orus

Snit gennem en tæppelagt Vej med Fortov. Kantstenen er sat i Grus:.

64 V\ ^
j2_



Sluttelig afdækkes med Gangstigrus 0/8, der dan¬
ner det egentlige Slidlag. Der vandes og tromles

Til at sammenbinde Slaggerne anvendes under¬
tiden smuldrede Ler eller Muld af passende Konsi¬
stens. Det maa dog betragtes som en Art Nødhjælp,
der kan forsvares under mindre Forhold, men ved
større offentlige Stianlæg bør anvendes leret Dæk¬
grus; det findes i visse Grusgrave eller fremstilles
ved mekanisk Blanding af Grus og Ler. Er Vanding
ikke mulig, kan Regn og Fodtraad sammenkitte
Materialerne, men saa bør Gruset tilføres ad flere
Gange og reguleres af og til; Cyklerne er nemlig
tilbøjelige til at skubbe Gruset ud til Siderne (Vej¬
type Nr. 1).

Slaggernes Kvalitet er af stor Betydning for Vej¬
ens Styrke. Forbrændingsanstaltslagger er de stær¬
keste, medens Tørveslagger omtrent er værdiløse,
selvom de kan se hæderlige ud af og til; Frosten vil
hurtigt smuldre dem. Frosten er iøvrigt Aarsagen
til, at Slaggerne forsvinder fra Slaggeveje i Tidens
Løb. Der var engang, da man kunde faa Slagger,
der indeholdt store Mængder Smaakoks, ak ja, det
var dengang!

Skærveveje.
Ønskes Vejen endnu stærkere, anvendes Singels

(Skærver), der dækkes med Nøddesten (Vej Nr. 2).
Makadamiserede Veje af disse to Typer er gode

baade til Gangstier og Cyklestier, selvom Gruset
kan slide en Del paa Cykledækkene. Lejlighedsvis let
Bilkørsel taales af en saadan Vej. Hvor der kun er
lidt Trafik, kan Ukrud og Græsset fra Rabatterne
vanskeliggøre Vedligeholdelsen; Skufning er kun
muligt, hvis der er paalagt et godt Gruslag, og Skuf-
ningen løsner Gruslaget! Natriumklorat 5 °/o udvan¬
det med 3/4 1 pr. m2 kan hjælpe. (Pas paa andre
Planter i Nærheden).

Plantehormoner af Herbatoxtypen kan udrydde
de tokimbladede Planter, men da det værste Ukrud
i Stier i Reglen er Græs, hjælper det ikke helt;
vi venter spændt paa et Middel, der dræber enkim¬
bladede Planter! Det sidste nye Middel mod Ukrud,
Flammekastere, maa være ideelle at anvende paa
Stier, især i Kanterne, saa Kantafstikning delvis

Snit gennem en Vej med Slaggemakadam. Vej af Type I.

kan undgaas. Forøvrigt er der en Pudsighed ved
Gangstier i Græsplæner: Folk træder altid en smal
Sti umiddelbart ved Siden af Stien; er det for at

spare paa Fodtøjet, eller er det en elementær Trang
til at fjerne sig fra banede Stier?

Naar en Vej er færdig, bør alle Pløkker omhyg¬
geligt fjernes, da de ellers i Tidens Løb hæves af
Frosten, og saa gaar Folk og falder over dem.
Grusstier maa af og til gruses let: 1 m3 strækker til
ca. 300 m2. Tidspunktet for Grusningen kan dis¬
kuteres, men sent om Efteraaret eller meget tidligt
om Foraaret maa anses for gode Tidspunkter. Det
skal nemlig være fugtigt Vejr, saa Gruset kan træ¬
des eller tromles ned; ligger Gruset løst inden Vin¬
terens Komme, vil det skubbes tilside ved Sneryd¬
ningen, men hvor der er mange Træer, skal Bladene
være borte, inden Gruset lægges paa!

Ønskes en Vej til let Kørsel, udgraves Vejkassen
til 20 cm, og der udlægges først et Bundlag af
Haandsten.

Køreveje.
Rigtige Kørselsveje og Gaardspladser og Ind¬

kørsler maa gøres endnu stærkere. Bundlaget skal
bestaa af 20-30 cm store flade Sten, der udlægges
tæt med den største Flade nedad, og herover lægges
et 10/15 cm tykt Lag Skærver 45/60 mm, der trom¬
les, gruses med Dækgrus, vandes, tromles o. s. v. og
sluttelig afdækkes med Gangstigrus. Et Par Tal
vedrørende en saadan Vej: de løse Skærver fylder
ca. 5Q% mere end de fasttromlede; 50 Tromlinger
med en Tromle, der trykker 70-100 kg pr. cm
Valsebredde, regnes nødvendige. Grusmængden kan
anslaas til ca. 20 % af det færdigtromlede Skærve¬
lag.

Skal der plantes Træer ved en Vej, bør man sam¬
tidig med at Vejen anlægges udgrave Plantehuller
af passende Størrelse. Er Terrænet uden Muld, vil
en Størrelse paa ca. 1 m3 passe, f. Eks. i„5 m X
0,8 m X 0,8 m.

Forsynes Vejen med fast Belægning, maa der sør¬
ges for Aandehuller i Form af Betonriste. Naar
Træerne vokser til, vil Rødderne ødelægge Belæg¬
ningen, og derfor vilde det egentlig være rimeligt,
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at Rødderne blev beskaaret, inden de bliver for
tykke. Kunde det ikke lade sig gøre med en Art
Rundsav, drevet af en lille Benzinmotor, der var
monteret paa en lille Vogn?

Asfaltveje.
Solidere og glattere Vejoverflader faas ved de

saakaldte asfalterede Veje. Princippet i denne As¬
faltering bestaar i, at det øverste Gruslag i den
makadamiserede Vej erstattes af et Lag Smaasten,
der sammenholdes af bitumenholdige Bindemidler.
Disse er mørke, begagtige, stærktklæbende Stoffer,
der væsentlig bestaar af Kultjære eller Asfalt eller
Jordoliebeg. Det sidste er Destillationsrester af visse
Jordolier. Asfaltbitumen findes visse Steder i en
Art Søer kaldet Asfaltsøer (Trinidad) og menes at
være opstaaet ved Dekomposition af Plante- og
Dyrerester i Dyndlag. Fælles for disse Bitumenstof-
fer er, at de bliver flydende ved Opvarmning, eller
ogsaa kan bringes i flydende Tilstand ved Emul¬
gering med et Emulgeringsmiddel, der kan bestaa af
Sæbe, Limstoffer eller Ler. Vandindholdet er ca.
40 %>. Kultjærebitumen er mindst holdbart.

Da Arbejdet med smeltede Bitumenstoffer i Reg¬
len kun anvendes ved egentlige Vejarbejder eller
udføres af Specialarbejdere, omtales her blot Ar¬
bejdet med Emulsioner og Tæppebelægning.

En Vej af Type 1 eller 2 ønskes overfladebehand¬
let efter at have ligget saa længe, at man kan
regne med, at den har »sat sig«. Eventuelle Ujævn¬
heder repareres, og derefter fejes den med stive Ko¬
ste, saaledes at Slaggerne eller Stenene netop kom¬
mer til Syne. Nu udsprøjtes eller udhældes 2-3 1
Emulsion pr. m2, og efter en let Udjævning med en
Kost udstrøs ca. 8 1 Smaasten pr. m2.
^ ■

Toplagsfyldning.
Stenene kan være Emulsionsgrus 2/8 mm (Søma¬

teriale), Skærver 2/4 mm, 3/6 mm eller Perlegrus
2/4 mm. Materialerne skal være rene, især fri for
Ler, hvilket vil sige, at Bakkematerialer skal være
udvaskede. Straks efter Stenenes Udspredning (de
jævnes eventuelt med en Gummirive) tromles med
en Tromle, der trykker med 10-20 kg pr. cm Valse¬
bredde. Det saaledes udlagte Lag kaldes for en Top-
lagsfyldning. Efter at Vejen har været udsat for
Færdsel mindst en Uges Tid, udlægges et Slidlag af
mindre Sten eller Stenmel. Til Sten 2/4 mm bruges
ca. 1,5 1 Emulsion og ca. 5 1 Sten pr. m2, og til
Stenmel bruges ca. 1 1 Emulsion og ca. 2 1 Stenmel
pr. m2.

Det kan være fristende at give en gammel Grus¬
sti en Overfladebehandling. Det giver daarligt Re¬
sultat, da en saadan Sti i Reglen er ujævn og hullet.
Det bedste, ja det eneste rigtige er at rive Stien op

og paaføre et Lag Skærver eller Sten, f. Eks. 30/45
mm, der under rigelig Vanding tromles og gruses
o. s. v. og derpaa gives den en Toplagsfyldning.

Ældre overfladebehandlede Stier kan fornyes ved
ny Behandling. Eventuelle Huller rives op, fejes,
fyldes med Sten af passende Størrelse, gives lidt
Emulsion, og derefter gives hele Stien en Belægning
af ca. 1,5 1 Emulsion og ca. 5 1 2/4 mm Sten.

Paa Cyklestier bør ikke anvendes Smaaskærver
2/4 mm, med mindre de afdækkes med Stenmel, da
Skærverne er slemme ved Cykledækkene.

Tæppebelægning.
En meget stærk, jævn og tæt Sti kan opnaas ved

en saakaldt Tæppebelægning, d. v. s. der paaføres
Bærelaget et Lag Smaasten, der er imprægneret med
en nøje afmaalt Mængde Bitumenstof. Tæppemate¬
rialet fastklæbes til Underlaget ved at der først ud¬
spredes 3/4-i kg Emulsion pr. m2, og dette Lag lig¬
ger til Emulsionen er brudt (den bliver sort), og det
varer V2-1-2 Timer, men kan godt ligge længere
Tid. Udlægges Tæppematerialet efter Skinner (12
mm Skinner svarer til ca. 20 kg Tæppemateriale
pr. m2) bliver Vejen jævn som et Stuegulv.

For at Skinnerne ikke skal klæbe til den størk¬
nede Emulsion, uddrysses lidt af Pulveret, inden de
lægges paa Plads. Naar Pulveret udkastes, jævnes
det med en let »Sneskraber«. Skinnerne optages og
Rillerne udfyldes, og derefter tromles Belægningen
med en Tromle, der trykker 10-20 kg pr. cm Valse¬
bredde.

Tæppematerialet skal helst være friskblandet og
varmt, og Arbejdet udføres i tørt, gerne varmt Vejr,
da Belægningen saa lettere forkiles. Efter Tromlin¬
gen uddrysses lidt, ca. 1 kg, Stenmel pr. m2 for at
lukke eventuelle Porer og hindre Afsmitning.

Tæppebelægningen kan udføres paa nye Stier af
Type 1 og 2, og paa gamle overfladebehandlede
Stier som enkelt Belægning eller Dobbeltbelægning.
Som Eksempel skal blot nævnes: En Sti er toplags-
fyldt med Sten 2/8 mm. En Afdækning med Tæppe¬
materiale 0/2 mm vil da være passende. Som Eks¬
empel paa Dobbeltbelægning skal blot nævnes: Paa
det affejede Stenlag lægges et Bærelag bestaaende af
o/é mm Tæppemateriale i en Mængde af 20 kg pr.
m2. Over dette lægges pr. m2 10 kg 0/2 mm Tæppe¬
materiale.

Frostsikring.
Det er af stor Betydning for Vejes Holdbarhed,

at de drænes paa passende Maade, og det er især
af Betydning paa Steder, hvor Bunden er det, der
kaldes frostfarlig, d. v. s. hvor Bunden f. Eks. be¬
staar af fedt Ler eller Mosejord el. lign. Saadan et
Underlag vil udvide sig i streng Frost og derved
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indvirke paa Vejbanen. Ved Optøningen om For-
aaret vil Leret faa en sæbeagtig Konsistens og er
saa ikke i Stand til at bære Vejbanen og dens Be¬
lastning, og saa »vender Vejen sig«. Ved de fleste
Stier vil et Slagge- eller Gruslag paa 10-20 cm un¬
der det egentlige Bærelag hjælpe godt. Ved Stier,
der skal overfladebehandles, er det især af Betyd¬
ning, at Vejen frostsikres, da en arbejdende Un¬
dergrund vil sprække Asfalten; saa kan ekstra
Fugtighed sive ned, og ved senere Frostperioder
forstærkes Ødelæggelsen.

Af samme Grund skal ikke bruges Ler til Sam¬
menkitning af Bærelaget, men en god Kvalitet Ler¬
grus i passende Mængde; er Laget for tykt, kan det
godt bevirke Opfrysning.

Oprunding og Stigning.
For at Vandet let skal løbe af Vejene, skal de

have en vis Oprunding eller Fald til en af Siderne.
De almindeligst anvendte Oprundinger er: Grusvej
1:30, aim. Fortov 1:30, overfladebehandlet Sti
1:30, tæppebelagt Sti 1 : 60, makadamiseret Vej
1:50. Hvor det er muligt, er det fordelagtigt at
anvende ensidigt Fald; dette skal være af samme
Størrelse som Oprundingerne, altsaa skal en 3 m
bred Vej have et Fald paa 10 cm. I skraanende Ter¬
ræn vil Stien altsaa falde bedre sammen med Ter¬
rænet end en vandret liggende Sti.

Tal og Noter om Veje:
Maximale Stigninger: Aim. Kørevej 1 : 20 - 1 : 11

(den sidste findes paa enkelte Veje 1 Jylland),
Gangsti 1 : 6, Cyklesti 1 : 20, Brolægning 1 : 24.
Frederiksberg Bakke har en Stigning 1:15, saa de
her nævnte Stigningsforhold er absolut maximale
og bør kun anvendes over ganske korte Stræknin¬
ger. Paa Hovedveje tilstræbes max. Stigning 1 : 4c,

Skematisk Fremstilling af et Hjultryks Fordeling ned til
den bærende Bund.

paa Cyklestier 1 : 50. Fald i Rendesten ca. 1 : 200,
Afstand mellem Rendestensbrønde ca. 40 m. Vej¬
bredder: 2 Voksne 1,60 m, 2 Voksne og to Børn
2,25 m, Cyklesti med let Færdsel i begge Retninger
3 m. Een Kørebane sættes til 3 m. To Biler i god
Fart passerer sikkert paa en 5,5 m bred Vej.

Priser og Tal.
Asfaltemulsion koster 210 Kr. pr. t afhentet.

Tæppemateriale koster afhentet ca. 70 Kr. pr. t.
Stenmaterialer 3 til 8 mm koster afhentet 15 til 20
Kr. pr. m3. Skærver er dyrere, ca. 32 Kr. pr. m3.

Bundsten koster ca. 17 Kr. og Haandsten ca.
13 Kr. pr. m3 afhentet.

Af Overfladebehandling udføres ved Udhældning
med Kande ca. 10 m2 pr. Time pr. Mand incl.
Smaareparationer, Fejning, evt. Vanding, Udstrø-
ning, Tromling o. 1. Med Emulsionsspredemaskine
(en ret simpel Sprøjte) behandles under tilsvarende
Forhold 30 m2 pr. Time pr. Mand. Veje belagt
med Klinker taaler let Kørsel, f. Eks. med Person¬
biler. Veje belagt med Bøgeklodser bliver meget
glatte og slimede i fugtigt Vejr.

k/[/U^h L©~-
Ridestier og Moseveje.

Ridestier fremstilles som Jordveje, men med rige¬
lig Iblanding af Savsmuld, Affaldsgarvebark eller
Sphagnum.

Anlæg af Stier over Mosebund rummer en Del
Problemer, idet Bunden har ringe Bæreevne; udlæg¬
ges almindeligt Jordfyld, vil det efterhaanden synke
ned, og det vil det blive ved med indtil den faste
Bund er naaet. Det kan være fristende at skaffe sig
Fyldmateriale til Stien ved at grave Kanaler langs
Stien og lægge dette Materiale saa Stien hæves;
men disse Kanaler forringer Stiens Bæreevne, og
desuden vil det opgravede Materiale atter glide ud
i Kanalen.

Ved Moseveje maa der først udlægges et Bærelag,
der bestaar af Faskiner, der lægges paa tværs af
Stien og betydeligt bredere end Stien. Herover læg¬
ges saa Slagger. Vejen vil yderligere stabiliseres ved
at der sættes rigeligt med Pilestiklinger langs Kan¬
ten; naar de vokser til beskæres de stadig. Da Mose¬
bundens Bæreevne er stærkt varierende, maa det
forudses, at enkelte Partier synker stærkt; der er
da ikke andet at gøre end at opgrave Slaggelaget
og nedlægge flere Faskiner. Lægges Faskinerne di¬
rekte over den sunkne Sti, vil den blive tungere end
godt er. Vedligeholdelsesomkostningerne for saa-
danne Stier maa sættes meget højt.
• Naar Grusstier af Type 1 eller 2 er »bundløse« i
Tøbrudsperioden, skyldes det een eller flere af ne¬
dennævnte Grunde: Slaggelaget er for tyndt eller
forvitret, at der er anvendt for meget Ler til Af-
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binding af Slaggerne eller at Dækgruslaget har væ¬
ret for tykt eller for leret. Æltet kan ofte modvirkes
ved at der i flere paa hinanden følgende Aar ud¬
lægges et tyndt Lag nøddestore Slagger, som saa vil
blive traadt ned i Gruset.

Litteratur: Feilberg. Vejbygning. Vejkomiteens Skrift Nr.
18. Cyklestibefæstelser. Vejkomiteens Skrift Nr. 14. »Vej¬
beplantning«. Aksel Olsen. Vejkrat. Havekunst Nr. 3,1945.

SUMMARY
In the above article Willy F. Hansen, landscape gardener,
treats some practical problems in connection with this
subject, among other things the materials in the construc¬
tion of the road. This question is further illustrated by
means of sketches in an instructive manner. Besides, the
article mentions the scavenging of the finished roads by
chemical means, shows diagrams of the camber of the
different roads, maximum gradients, and practical widths
of the various types of roads. In a special section lines
are given for the construction of roads on boggy ground
by means of fascines and willow-cuttings along the sides
of the paths ot keep the fascines at their places.

RESUME

Dans l'article ci-dessus l'architecte paysagiste Willy F.
Hansen rend compte d'un certain nombre de questions
pratiques de ce sujet, entre autres choses des matériaux
pour la construction du chemin. Cette question est aussi
éclaircie d une maniére instruction å l'aide d'esquisses.
L'article mentionne en autre le nettoyage des chemins
achevés au moyen de produits chimiqiies, aussi bien qu'il
y a des schémas sur le bombement des différentes formes
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de chcmins, les montées maxima et des largeurs pratiques
des différents types de chemins.

Dans une section particuliére il y a donné des indica¬
tions pour la construction de chemins sur un sol maréca-
geux å l'aide de fascines, et avec des boutures de saule au
long des cotés du sentier, pour maintenir les fascines en
bonne position.

Om dimensioneri
av trappvagar

Då det galler dimensionering av vanliga trappor har
man an mangd formler att tillgå. Den vanligsta ar
val zh + b = 63, vilken år bekvama trappor inom-
hus. Erfarenheten har dock visat, att 67 cm år ett
båttre matt på normalsteget, då det gåller låga
trappor utomhus. Vid dimensionering av trappvågar
saknar man emellertid formler och har endast den
egna erfarenheten eller uppmåtningar av befintliga
trappvågar att lita på.

Att det brister på det ena eller andra stållet ser
man dock allt for ofta i form av obekvåma, feldi-
mensionerede trappvågar. En trappvåg bor ju di-
mensioneras så, att plansteget avpassas efter tre
normalsteg, man vill ju stiga upp for såttsteget
våxelvis med hoger och vånster fot. Hur obekvamt
det år att for varje såttsteg lyfta samma fot, vet
•var och en, som promenerat upp for en trappvåg
med for korta plansteg.

Trappvågar kommer till anvåndning då det gål¬
ler att overvinna långre eller svagare stigninger,
dock for branta for att en vanlig gångvåg skulle
vara praktisk. Såttstegen goras vanligen 10-16 cm
hoga, 12 a X4 cm år kanske det vanligste. Våg-
planet melian såttstegen, alltså vad man skulle
kunna kalla plansteget, får en lutning av 1:6-1:14,
och sjålvklart år, att ju hogre såttsteg och ju bran-
tara plansteg, desto kortare får avståndet mellan
såttstegen vara. For att klargora lutningens och
såttstegshojdens inverkan på steglångden har for¬
sok gjort på en for åndamålet tillverkad »trapp¬
våg« med relerbar lutning och såttstegshojd och de
funna resultaten ha sammensatts till ett nomogram.

Nomogrammet tarvar ingen nårmare forklaring. Vid
anvåndning år det endast att sammanbinda slånt-
lutningen, alltså terångens lutning, som ju alitid år
given, med onskad såttstegshojd och man får da
den for forhållandena låmpligaste planstegslångden.

Problemet trappvågar har hittilis inte observe-
rats i nåmnvård grad, och det år hoppas, att forf.
genom dessa rader i någon mån bidragit till att
feldimensionerade trappvågar forsvinner, till for¬
man for bekvåma och låttgångna sådana.

Einar Jennerup.



Smaanyt
Søernes Fremtid maa inspireres af det vidunderlige
Anlæg ved Norr Malarstrand i Stockholm skriver
Politiken 26. 9. I andet Hefte i Aar omtalte vi Ma¬
gistratens Planer om at hæve og sænke Vandstanden
og efterlyste en Idékonkurrence. Det gør vi stadig
og minder om, at Konkurrencer om Spørgsmaal af
almen Interesse i Reglen først udskrives, naar for¬
skellige trufne Dispositioner umuliggør en rationel
Løsning.

Skrammellegepladsen i Emdrupvænge har fejret sin
5 aarige Bestaaen med en Udstilling i det helt store
Format med et eventyrligt Opbud af Negerkraaler,
underjordiske Baner, Maleri, Skulptur, eget Elværk
og Madlavning i underjordiske Huler. I Mester-
jakelteatret faar Ridder Ribbensteg Prinsesse Pyt
under saare dramatiske Omstændigheder. Børnene
er ene om Arrangementet, men der er alligevel
Grund til at nævne Skrammellegepladsens Opfinder
Havearkitekt C. Th. Sørensen, dens Organisator,
Børnepædagog John Bertelsen og dens nuværende
Leder Fru Vestereg.

Det er ikke saa mærkeligt, at Skrammellegeplad¬
sen har opnaaet noget nær Verdensberømmelse, men
det maa vist kaldes flovt, at vi stadig kun har den
samme.

Saltholm tiltrækker sig Opmærksomheden. Frilufts-
raadet arbejder med Planer om Skovplantning. Lyk¬
kes denne, mener man at kunne gøre Øen brugbar
til Udflugtsomraade for Københavnerne. Fra an¬
den Side er der fremkommet et Projekt til Bebyg¬
gelse med Punkthuse. Det bliver en haard Over¬
gang for Køerne, der hidtil kun har skullet forsone
sig med en Maler i Ny og Næ.

Idrætsanlæg. Der arbejdes i Øjeblikket paa en Træ¬
ningsbane for Officersaspiranterne paa Frederiks¬
berg Slot. Den ligger neden for Bakken bag KB.s
Tennisbaner. Havearkitekt Georg Georgsen har væ¬
ret med ved Planlægningen.

Havearkitekt C. Th. Sørensen hjælper Aabenraa
Kommune med et Stadionanlæg der.

1 Fredericia arbejder Havearkitekt Troels Erstad
med et Projekt til Udnyttelse af et Areal foran
Alderdomshjemmet ved Fælledvej-Treldevej.

Hollandsk Studiekonkurrence
Bund nederlandse .teunarchitecten (BNT) har ud¬
skrevet en Konkurrence om Udformningen af et
Areal omkring et Mindesmærke for faldne engelske
Faldskærmstropper i Oosterbeek.

Det er en ren Studiekonkurrence, for hvilken
man kun faar Æren samt et lille Hefte med de fore¬
trukne Forslag og en Kritik af hele det indsendte
Materiale.

Hollænderne vil gerne, for derigennem at skabe
Kontakt med skandinaviske Havearkitekter, invi¬
tere disse til Deltagelse i Konkurrencen. Det er Me¬
ningen, at de indsendte Projekter skal udstilles baade
i Holland og Danmark.

Dommere er Arkitekt W. van Gelderen, Heem-
stede, Havearkitekt, Frøken M. Ruys, Amsterdam,
Havearkitekt J. A. ten Hoopen, Enschede og Pro¬
fessor, Dr. Ir. J. T. P. Bijhouwer, Wageningen.

Program faas ved Henvendelse til Havearkitekt
P. A. M. Buys c/o A. Falmer Nielsen, Auroravej 32,
Rødovre mod Betaling af 2 Kr. til Dækning af
Fremstillingsomkostningerne.

Afleveringsfristen er 15. Februar 1949, men af
Hensyn til Forsendelsen til Holland, maa de være

Buys i Hænde paa ovenstaaende Adresse senest 7.
Februar 1949.

Alle Forespørgsler rettes ligeledes til Buys.

Anlægsgartnerskole i Haveselskabets Have. Paa en
ekstraordinær Generalforsamling i Det kongelige
danske Haveselskab forelagde Bestyrelsen et Forslag
til en total Omlæggelse af Havens Drift. I Erken¬
delse af Havens Hensygnen grundet paa mang¬
lende Formaal gaar Forslaget ud paa at oprette den
Anlægtgartnerskole, som i mangfoldige Aar har væ¬
ret efterlyst méd Ord og Skrift. Eleverne skal ved¬
ligeholde og renovere Haven som Vederlag for og
Led i Undervisningen, saaledes at Selskabets Med¬
lemmer holdes skadesløse. Den teoretiske og prak¬
tiske Undervisning og Havens Drift er lagt i Hæn¬
derne paa Havearkitekt Troels Erstad og Anlægs¬
gartner H. P. Salomonsen, der delvis og helt opgiver
deres nuværende Virksomheder for at hellige sig ,

denne betydelige Opgave. Forslaget vedtoges og
skal bringes ud i Livet til 1. Marts 1949, naar Ha¬
vens mangeaarige Overgartner Carl Johan Hansen
fratræder efter eget Ønske.

Legepladser. Københavns Kommune har i Efter-
aaret aabnet to saadanne i Borgergade og ved Sund¬
by Remise samt indrettet Kusholmgade paa Øster¬
bro til Legegade.

En dansk Forening for Dendrologi?
Der er sikkert i Danmark en levende udbredt in¬
teresse for træer og buske, der med deres form og
farve og deres lange levetid sætter et meget frem¬
trædende præg på det danske landskab og på vore
parker og haver.

Interessen knytter sig til forskellige forhold og er
dels af historisk og kulturhistorisk art, dels dyrk-
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nings- og plantningsmæssig betinget, dels erhvervs¬
mæssig betonet og dels af rent botanisk art med in¬
teresse for arterne, varieteterne og dé biologiske for¬
hold. I de fleste lande har man dendrologiske for¬
eninger, hvori amatører og fagfolk fra alle kredse
er samlet om de ovennævnte interesser. I disse for¬
eninger holdes møder, ekskursioner (udflugter) og
udgives illustrerede årbøger, der bringer artikler om
træer og buske ud fra disse vidt forskellige syns¬
punkter.

Et udvalg arbejder i øjeblikket med muligheden
for at danne en sådan forening her i landet i den
hensigt at fremme interessen for dendrologisk forsk¬
ning og for at delagtiggøre andre i kendskabet til
vore sjældne, særprægede eller historisk berømte
træer, som findes — i flere tilfælde knapt nok
kendt — i landets mange prægtige, gamle parker og
haver, samt i vore skove og spredt omkring som
vej- og allétræer.

Udvalget tænker sig foreningen stiftet i løbet af
foråret 1949 og beder alle interesserede om at skrive
til Landbohøjskolens Afdeling for Systematisk Bo¬
tanik, Rolighedsvej 23, København V. og meddele
følgende:

1. Kan De tænke Dem at indmelde Dem i en sådan
forening for dendrologi?

2. Kender De voksesteder for et eller flere ejen¬
dommelige, sjældne eller historisk værdifulde
træer f. eks. i private haver, hvor sådanne und¬
drager sig almindelig opmærksomhed?

Udvalget vil på grundlag af antallet af indløben¬
de svar på det første spørgsmål bedømme, om det
er muligt at samle tilstrækkelig interesse, således
at det kan være økonomisk forsvarligt at stifte
foreningen.

P. u. v.

Kai Gram, prof., dr. phil.

Det i nærværende meddelelse nævnte udvalg re¬
præsenterer nedennævnte retninger og har følgende
sammensætning:
arboretet: arboretetforstander, dr. agro Syrach Lar¬

sen, arboretet, Hørsholm,
private arboretejere: lensbaron Berner Schilden-

Holsten, Langesø.
botanikere: professor, dr. phil. Kai Gram, Landbo¬

højskolen.
embedsgartnere: overgartner ]. Østergaard, Kbhvn.

Kommune.
havearkitekter: havearkitekt Troels Erstad, Ordrup,
planteskoler: planteskoleejer Niels Dines Poulsen,

Kvistgaard.
skovbrug: professor, dr. polit. Howard Grøn, Land¬

bohøjskolen.

Konkurrencen
Afsluttet svensk Konkurrence. I en af Tidsskriftet
»Tåppan« udskrevet Konkurrence om Landbohaver
deltes følgende Præmier:

Opgave I. Have til middelstor Gaard i Slette¬
land, iste Præmie Havearkitekterne Walter Og Lisa
Bauer, Stockholm, to 2den Præmier, henholdsvis
Havearkitekt Gosta Hagberg og Havearkitekt Ar¬
vid Bengtson, begge Malmø, og to 3 die Præmier,
Arkitekt Per Åke Friberg, Hålsingborg, og Have¬
arkitekt Eva Eliasson, Goteborg.

Opgave II. Have ved middelstor Gaard i Skov¬
land, iste Præmie Per Åke Friberg, 2den Præmie
Havearkitekt Ulla Anderson, Alnarp, og 3 die Præ¬
mie Walter og Lisa Bauer.

I Opgave .III uddeltes kun en 2den Præmie til
Gosta Hagberg. Desuden foresloges indkøbt 3 Pro¬
jekter af Ernst Osth, Karl-Erik Lundberg og Allan
Carlsson.

Tidsskriften Hem i Sveriges
Trådgårdståvlan 1949.
Tavlingen vill
rikta trådgårsadkitekters och arkitekters uppmårk-
samhet på den mindre trådgården kring det frilig-
gande enfamiljshuset. Den vill visa exempel både
på. den strångt formbundna trådgården, som under
vissa betingelser år den enda sjålvklara losningen,
och på den mera fritt utformade men icke desto
mindre komponerade trådgården.

Tåvlingen omfattar tre olika typer av tradgår-
dar. Tåvlande skall utarbeta forslag till minst två
av tomterna. Låget år valfritt men skall angivas
i tåvlingsforslaget, likaså jordmån.

Tåvlingen år oppen for nordiska tradgårdsarki-
tekter och arkitekter.

Fullståndiga handlingar skall vara inlåmnade till
Sållskapet Hem i Sverige, Kungsgatan 6, 2 tr.,
Stockholm, senast den 1. febr. 1949 kl. 15.

Tåvlingsnåmnd: arkitekt SAR Holger Blom,
trådgårdsarkitekterna FST Sven A. Hermelin och
Walter Bauer. Sekreterare: redaktor Ulla Molin.

Till prisnåmndens forfogande står en summa av
3.300 kr. att fordelas på ett forstå pris om 1.200
kr., ett andra pris 1.000 kr. samt ett tredje pris
600 kr. For inkop disponeras 500 kr., varav minst
100 kr. for varje inkop.

Tavlingshandlingar kan rekviveras från Sallska-
pet Hem i Sverige, Kungsgatan 6, 2 tr., Stockholm.

Saalænge oplag haves kan program ligeledes re¬
kvireres hos »Havekunst«'s ekspedition.
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Konkurrence o

Centralkirkegård i Næstved
Det
far r meSet; sjældent vi her i landet har en om-
gavC e konkurrence om en havekunstnerisk op-a|Vc' ^er er gerne mange år imellem. Derfor er der
sty111}1^ §rund til at være Næstved kirkegårdsbe-
^ Se taknemlig fordi den har givet fagets folk
Prøv C mindst fagest unge folk — lejlighed til atV[^Ve kræfterne på en så smuk opgave. Men vi kan
g0(jt med fuld ret sige, at resultatet har været^Cr Var uahnindelig mange lødige arbejder

em de indkomne projekter.
^ ^en nye kirkegård ligger øst for

§anoV endnu uden for byen. Det er ca. 500
8enfC 2*° m ^ar s*n Angste udstrækning no-
fra e sydvest-nordøst. Det falder omtrent 10 m
gr$ en nordvestre langside til den kortere sydøst-
VestnSe' ^°§ drejer kurverne i den sydlige del mod
giVne S°m ^et tydeligt ses på nogle af de her gen-
sigt P^ner. Der er fra arealet en meget smuk ud-Moemod sy^øst til herregården Rønnebæksholm med

nstrup ås bagved og mod øst til gårdens skove.
der n ,rrencen omfattede også et kapelanlæg, men
cer £r 1 realiteten tale om to adskilte konkurren-
d0^t£ lrke&ardsplaner °g kapelprojekter blev be-
ar^e'j ^er ^or sig, der var desværre ikke noget
j) e nvor disse to ting dannede en klar helhed.

be(j0 r lndkom i det hele 46 projekter, som blev
stod^£e ^en 1^<^e oktober. Dommerkomiteen be-

Q /aiHm, borgmester, R. Frandsen, stadsinge¬

niør, Vilh. Nielsen, formand for kirkegårdsbesty¬
relsen, F. Schimmel, fuldmægtig, V. Joensen, provst,
M. Rasmussen, kommunelærer, P. Brendorp, fhv,
papirarbejder, Martin Hansen, pantefoged.
For Akademisk Arkitektforening: Johan Peder¬

sen, arkitekt M.A.A., Mogens Lassen, arkitekt,
M.A.A., C. Th. Sørensen, havearkitekt, lektor.
For Dansk Havearkitektforening: Aksel Ander¬

sen, stadsgartner, Volmer Rud Nielsen, kirkegårds-
inspektør, Horsens.
For Dansk Arkitektforening: Erik Johansen, ar¬

kitekt M.D.A.
For kirkegårdsplanens vedkommende faldt præ¬

mierne således:
iste præmie til havearkitekterne Georg Boye og

Knud Preisler.
Til denne plan havde arkitekterne Chr., Erik og

Åge Holst tegnet kapel.
2den præmie til arkitekterne Hans Frederiksen,

Niels J. Holm og Jørgen Hartmann-Petersen.
3die præmie til arkitekt Magnus Stephensen.
Indkøbt blev et forslag af lektor Georg Georgsen.
Præmieringen af kapelforslagene faldt således ud:
iste præmie Hans Chr. Hansen og Viggo S. Jør¬

gensen, der for kirkegårdsanlægets vedkommende
havde samarbejdet med overgartner Helge Degnbol.

2den præmie til arkitekt Kaj Børge Nielsen.
3die præmie til arkitekt Arne Jacobsen.
Indkøbt blev et projekt af arkitekterne H. E.
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nings- og plantningsmæssig betinget, dels erhvervs¬
mæssig betonet og dels af rent botanisk art med in¬
teresse for arterne, varieteterne og de biologiske for¬
hold. I de fleste lande har man dendrologiske for¬
eninger, hvori amatører og fagfolk fra alle kredse
er samlet om de ovennævnte interesser. I disse for¬
eninger holdes møder, ekskursioner (udflugter) og
udgives illustrerede årbøger, der bringer artikler om
træer og buske ud fra disse vidt forskellige syns¬
punkter.
Et udvalg arbejder i øjeblikket med muligheden

for at danne en sådan forening her i landet i den
hensigt at fremme interessen for dendrologisk forsk¬
ning og for at delagtiggøre andre i kendskabet til
vore sjældne, særprægede eller historisk berømte
træer, som findes — i flere tilfælde knapt nok
kendt — i landets mange prægtige, gamle parker og
haver, samt i vore skove og spredt omkring som
vej- og allétræer.
Udvalget tænker sig foreningen stiftet i løbet af

foråret 1949 og beder alle interesserede om at skrive
til Landbohøjskolens Afdeling for Systematisk Bo¬
tanik, Rolighedsvej 23, København V. og meddele
følgende:

1. Kan De tænke Dem at indmelde Dem i en sådan
forening for dendrologi?

2. Kender De voksesteder for et eller flere ejen¬
dommelige, sjældne eller historisk værdifulde
træer f. eks. i private haver, hvor sådanne und¬
drager sig almindelig opmærksomhed?

Udvalget vil på grundlag af antallet af indløben¬
de svar på det første spørgsmål bedømme, om det
er muligt at samle tilstrækkelig interesse, således
at det kan være økonomisk forsvarligt at stifte
foreningen.

P. u. v.
Kai Gram, prof., dr. phil.

Det i nærværende meddelelse nævnte udvalg re¬
præsenterer nedennævnte retninger og har følgende
sammensætning:
arboretet: arboretetforstander, dr. agro Syrach Lar¬

sen, arboretet, Hørsholm,
private arboretejere: lensbaron Berner Schilden-
Holsten, Langesø.

botanikere: professor, dr. phil. Kai Gram, Landbo¬
højskolen.

embedsgartnere: overgartner /. Østergaard, Kbhvn.
Kommune.

havearkitekter: havearkitekt Troels Erstad, Ordrup,
planteskoler: planteskoleejer Niels Dines Poulsen,
Kvistgaard.

skovbrug: professor, dr. polit. Howard Grøn, Land¬
bohøjskolen.

Konkurrencen
Afsluttet svensk Konkurrence. I en af Tidsskrift«'
»Täppan« udskrevet Konkurrence om Landboha^'
deltes følgende Præmier:

Opgave I. Have til middelstor Gaard i Slette
land, iste Præmie Havearkitekterne Walter og L's,
Bauer, Stockholm, to 2den Præmier, henholdsvl
Havearkitekt Gösta Hagberg og Havearkitekt Ar
vid Bengtson, begge Malmø, og to 3 die Prærn^'
Arkitekt Per Åke Friberg, Hälsingborg, og Havi
arkitekt Eva Eliasson, Göteborg.

Opgave II. Have ved middelstor Gaard i Skov
land, iste Præmie Per Åke Friberg, 2den Prasf1'
Havearkitekt Ulla Anderson, Alnarp, og 3die W
mie Walter og Lisa Bauer.

I Opgave III uddeltes kun en 2den Præmie
Gösta Hagberg. Desuden foresloges indkøbt 3
jekter af Ernst Osth, Karl-Erik Lundberg og Altø"
Carlsson.

Tidsskriften Hem i Sveriges
Trädgårdstävlan 1949.
Tavlingen vill
rikta trädgårsadkitekters och arkitekters upprn^
samhet på den mindre trädgården kring det frij'jj
gande enfamiljshuset. Den vill visa exempel ^
på den strängt formbundna trädgården, som ufl^'
vissa betingelser är den enda självklara lösning^"'
och på den mera fritt utformade men icke destö
mindre komponerade trädgården.
Tävlingen omfattar tre olika typer av trädg^

dar. Tävlande skall utarbeta förslag till minst tV?
av tomterna. Läget är valfritt men skall ang>v:1>
i tävlingsförslaget, likaså jordmån.
Tävlingen är öppen för nordiska trädgårdsark1'

tekter och arkitekter.
j

Fullständiga handlingar skall vara inlämnade 11
Sällskapet Hem i Sverige, Kungsgatan 6, 2 tf"
Stockholm, senast den 1. febr. 1949 kl. 15.
Tävlingsnämnd: arkitekt SAR Holger

trädgårdsarkitekterna FST Sven A. Hermelin °c'
Walter Bauer. Sekreterare: redaktör Ulla Molin-
Till prisnämndens förfogande står en summa 9

3.300 kr. att fördelas på ett första pris om i-2°
kr., ett andra pris 1.000 kr. samt ett tredje P1^600 kr. För inköp disponeras 500 kr., varav mlJl
100 kr. för varje inköp.
Tävlingshandlingar kan rekviveras från Sätt^

pet Hem i Sverige, Kungsgatan 6, 2 tr., Stockh°-!\
Saalænge oplag haves kan program ligeledes fC

kvireres hos »Havekunst«'s ekspedition.

70



Magnus Stephensen (se side 76)".Udsigt fra hovedadgangsvejens foryngelse over en gkirkegården mod Mogenstrup as.

Konkurrence om en ny
Centralkirkegård i Nees tved

Vilh. NiPet er meget sjældent vi her i landet har enAttende konkurrence om en havekunstnerisk op-
§fVe> der er gerne mange år imellem. Derfor« der

mulig grund til at være Næstved kirkegarcs cstyrelse taknemlig fordi den har givet fagets tolkikke mindst fagest unge folk lejlighe ti atprøve kræfterne på en så smuk opgave. Men vi kanv«tnok med fuld ret sige, at resultatet har været§°dt, der var ualmindelig mange lødige arbejderrilellem de indkomne projekter.Arealet til den nye kirkegård ligger øst tor^tved, endnu uden for byen. Det er ca. 500gange 250 m og har sin længste udstrækning no-j?enlunde sydvest-nordøst. Det falder omtrent 10 mra den nordvestre langside til den korteie sy øst§r®nse, dog drejer kurverne i den sydlige del moV.est> som det tydeligt ses på nogle af de her gen-g!Vne planer. Der er fra arealet en meget smuk ud-
mod sydøst til herregården Rønnebæksholm medM°genstrup ås bagved og mod øst til gårdens skove.Konkurrencen omfattede også et kapelanlæg, mener var i realiteten tale om to adskilte konkurrener> kirkegårdsplaner og kapelprojekter blev eØmte hver for sig, der var desværre ikke nogetrt>ejde hvor disse to ting dannede en klar helhed.

1 er indkom i det hele 46 projekter, som evJärnte den 18 de oktober. Dommerkomiteen be-°d af;

Calum, borgmester, R. Frandsen, stadsinge¬

niør, Vilh. Nielsen, formand for kirkegårdsbesty¬
relsen, F. Schimmel, fuldmægtig, V. Joensen, provst.
M. Rasmussen, kommunelærer, P. Brendorp, fhv,
papirarbejder, Martin Hansen, pantefoged.
For Akademisk Arkitektforening: Johan Peder¬

sen, arkitekt M.A.A., Mogens Lassen, arkitekt,
M.A.A., C. Th. Sørensen, havearkitekt, lektor.
For Dansk Havearkitektforening: Aksel Ander¬

sen, stadsgartner, Volmer Rud Nielsen, kirkegårds-
inspektør, Horsens.
For Dansk Arkitektforening: Erik Johansen, ar¬

kitekt M.D.A.
For kirkegårdsplanens vedkommende faldt præ¬

mierne således:
iste præmie til havearkitekterne Georg Boye og

Knud Preisler.
Til denne plan havde arkitekterne Chr., Erik og

Åge Holst tegnet kapel.
2den præmie til arkitekterne Hans Frederiksen,

Niels J. Holm og Jørgen Hartmann-Petersen,
jdie præmie til arkitekt Magnus Stephensen.
Indkøbt blev et forslag af lektor Georg Georgsen.
Præmieringen af kapelforslagene faldt således ud:
iste præmie Hans Chr. Hansen og Viggo S. Jør¬

gensen, der for kirkegårdsanlægets vedkommende
havde samarbejdet med overgartner Helge Degnbol.

2den præmie til arkitekt Kaj Børge Nielsen.
3die præmie til arkitekt Arne Jacobsen.
Indkøbt blev et projekt af arkitekterne H. E.
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i. præmie

Georg Boye og
Knud Preisler.1:2500. Nord opad

Børneafd. 1 : 800. Belægningsplan.

Beplantningen. (Uddrag af Forf.Beskr-
Hegn omkring gravgårdene plante51

to rækker. Yderst et markhegn a£ tjØr"'
slåen, hassel, roser, kaprifolier m-111"
inderst ligustrum atrovirens, der hol^eS
beskåret, men ikke klippet.
Til gravsteds hække anvendes alfl111'

delige stedsegrønne hækplanter, evt
så bøg, og gerne vekslende fra graV
gård til gravgård. j t
I en ammeplantning af el, pil

plantes grupper af skovtræer, eg, aS '
småbladet lind, naur, avnbøg, b£v,:C
asp, fuglekirsebær, fyr og lærk på et>
sådan måde, at der efterhånden sP)1
ammetræerne ryddes efterlades en j^v
bestand, af hvilken der efter ønske fa®
udvælges fritstående træer eller stØtf
og mindre lunde.

Arealfordeling:
Nybygninger og gartneri
Plantning og græs

Veje og stier
Grave
lait

Gravenes fordeling:
Almindelige grave 1,30X 250 m
Børnegrave 0,90 X 1,20 m ^
Alm. urnegrave 1,30 X 2,50 m ^

150 lodder å 2 urner

Urnegrave i fri plantning 1,30 X ^
2,50 m. 850 lodder å 2 urner .. ^

Urnegrave i fri plantning 5,00 X vj
5,00 m. 500 lodder å 2 urner .. ^

Urnegrave med fælles monument
0,50 X 0,50 m

lait 1

64
41*
2o i
33^
100 ^

2$
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Kapel set fra adgangsvej.

^"-'plantningen. (Uddrag af Forf.Beskr.)
Efter at de grovere jordarbejde er
tørt, plantes hovedalléerne og tax-
ækkene (Taxus baccata) i forbindelse
mcd forstbeplantning af bog (Fagus

1 vatica) og el (Alnus incana) med 1
Pr- m*2, således at bøg udgør

^ /o af den samlede plantemængde.ctl hurtigt voksende elleplantning
er som ammetræer for den kom-

®e>*de bøgeplantning, og fjernes efter--
■anden som det skønnes nødvendigt.
nc*enfor de omgivende hække beva-

cs de viste læbælter af bøg, dels som
n crsk°v, dels som træer,

s u°d BSt erstatter dct beskrevne ro-
I . c§n På stengærdet både hegn og®bælte.

^'idenfor læbælterne anlægges dels.°Vagtige afdelinger med underplant-
. ® °g opragende bøgetræer og dels
jj ^'^elige afdelinger med spredte
rv^træCr klippede bøgehække somSække i afdelingerne,
f . ^crne omgives på alle sider af
'øksende høje taxhække.

v , lssc omgives på alle sider af frit-
jjS°n^e høje taxhække.

dCr °Vc"a^éen omsluttes på begge si-
jes ^,5 m høje taxhække og beplan-
jjj .med 4 rækker bøgetræer, som ved
udh ^ den tætte beplantning underugning tvinges stærkt i vejret.

Oyøk^ *gt over afdelinger og grav-
area/er.

Karakter Gravareal

s, nc gravgårdc 6.318 m2
ovafdeling 1 404 .

i;!tn?CafdelinS (skov) 1.794 -Plantede gårde 7.722 -

2-5o° •

Sk0C cgravelser (skov) 6.000 -
BaJu3 ng L750 -

Blom Us"Iund 2.500 -
1700 "

Ueb S, 8ravelse 1-000 -
Gra^ te med grave 880 -
Samle ' hovedalle 3.850 -ct gravareal 37.418 m2

2. præmie

Niels J. Holm
Hans Frederiksen

Jørgen Hartmann-Petersen

75



Se skitse s. 71.

1:2500. Nord opad

3. præmie

Magnus Stephensen

;*•

Uddrag af forfatterens beskrivelse:
Fordeling af gravsteder og udnyttelse5
grad:

Alm. grave å 1-2-3-4 lodder 6.300 s
Grave i skov å 2-4-6 lodder 2.500
Urnegrave i engkirkegården 900
Urnegrave i fællesgraven ... 3.000
Børnegrave 600 '

lodder ialt 13.300 st,c'
svarende i areal til 11.000 alm. loddef
å 3,25 m2, ialt ca. 35.750 m2 eller
udnyttelsesgrad på ca. 32,5 %.
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7§

Beplantningen. (Uddrag af Forf.Beskr)

Beskrivelse.

Alle grave er ensvendte øst-vest meC'
hovedet mod vest.

Ved indtræden i de forskellige afde"
linger ses forsiden af gravstenene.

Gravantal:

Enkeltgrave 1.3 X 2.5 2810 stk-
2-lods-grave 2.6 X 2.5 1510 "

4-lods-grave 2.6 X 5.0 45 '

6-lods-grave 3.9 X 5.0 18 '

9-lods-grave 3.9 X 7.5 7 -

Børnegrave 1.2 X 0.8- 800 '

Urnegrave . 1.3X2.5 550 ■

Urner i mur 320 -

Urner uden af¬
900mærkning 0.5 X 0.5

Beplantning: Hække omkring afdc'
lingerne af stedsegrønne thuja.
Arealerne mellem hovedstierne

afdelingerne beplantes med lavere tr£*
sorter som ulmus horisontalis og tug'et
lind.
Det frie areal i midten og mod ves'

samt ved urnebegravelser med monu'
ment beplantes med vekslende grupPct
af birk, bøg og ahorn.
Sidstnævnte arealer beplantes strak5

ganske tæt, og udtyndes efterhånds
så de smukkeste eksemplarer bevare5'
Krat og hække rundt om kirkegårde11
er af bøg.
Gravarealet i det sydøstlige hjØrIlC

beplantes med oxel i det viste mønstct'
Beplantningen på friarealerne cf

græs.
De mod nord og vest beliggende 3

delinger tages først i brug.

J



Perspektiv visende Udsigten over grav-
hakkene mellem de kæmpemæssige
øgrupper og kontakten med det bag¬
ved liggende Landskab.

^ep'anfningen. (Uddrag af Forf.Beskr.)
7*
etrænets udnyttelse.

. Arealets nuværende kurveforhold er
1

væsentligt bevaret.

^'r/cegårdens tilknytning til landskabet.
hojestliggende del af arealet er

Markeret ved en 3-dobbelt lindeallé,
S°m omgiver en kapelplads af stærk
rUtnvirkning.
, værdifulde udsigtsforhold er rigt
l^Cvaret ved de parallelt-lobende hæk-.C' d« set mod syd og ost danner en

flade som overgang til de lavt-
8§cnde marker og enge.

slf- ^kkene, der er ca. 1,5 m høje,juler gravminderne.
a hver enkelt hæk har vandret

erkant, fremkommer visse steder en

1' u'6 ^Øj^e, som giver variationsmu-
. cder for gravmindernes størrelse,
^ disse ikke må overskride hækhoj-

°S bryde fladen,
i c spredte trægrupper rejser sig som

s^°ntler over kirkegårdens hækland-

^^yttelsesgrad:ln' gravsteder ca. 29,5 %
v"^begravelser 0.5% 30,0%
o®]e °8 pladser 17,3 %
patter 16,1%
(s^tningsarealer 30,1 %rtneri, planteskole og nybyg-
Aln'n8w 6,5 %
Ijf^ gravsteder 9955 stk.^gravsteder 2200 „
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Morten Klint

N. Th. Ulrichsen1:2500. Nord opad
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Beplantning.
Det faldende sydlige terræn tilplan'e

med: lærk, birk, skovfyr, tjørn og or(l'
kring ceremonipladsen med uklipPc
tax, der tænkes plantet således, at &et>
vokser sammen med skovens tjørn- V
er tanken, at det færdige landskab ^
fremtræde med tilfældigt voksende tjø(
ne opad hvilke egegrupper vokser frein'
Den øvrige foreslåede beplantni'1-

borthugges så tidligt, at egene får ^
for dette træ karakteristiske krogc
vækst.
Når man har valgt eg og tjørn s"1"

hovedbeplantning, skyldes dette bl- ^
at de anbragt udenfor gravrummene V1
være anvendelige grundet på deres 1111
ge næringsforbrug.
Kirkegårdens randbeplantning tjen

udført af tjørn pletvis iblandet era'**"
gus crusgalli og, rosa canina.

>keS

1:2500. Nord opad.
Det bemærkes, at kirkegårdens

Anie Jacobsen skel er tilplantet med hvidtjørn.

øst'
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ctailtegning 1 : 800.
>de gravgårdens inddeling.Nord opad.

UddiraS af forfatterens beskrivelse.

Jravgruppen.
Ønsket

i h,
om en gravkombination, der

°jere grad end den gængse udelader
^ta;get af massebegravelse, en gruppe-

jjtav> har bragt mig på den idé, at vi-Crcbearbejde den korsformede opr.

||0rdafrikanske trikonchgrav og en medCtl nærbeslægtet type, den korsfor-
katekombgrav, således at de indi-' ualeringsbestræbelser, disse gravfor-

c.r giver udtryk for, overføres i en
^°dcrne form, der gennem sin rigdoma kombinationsmuligheder forener en
°derne tids demokratiske idé og oko-

hcnsYn me^ ^isse f°rmers ^or"

^ ^eS er herved kommet til den type,
rummer 6X6 gravenheder af on-

ct størrelse, en gruppe, der har et for-u figt forhold mellem gange og grave,
c giver skærmmaterialet en uri-ikki

'g udstrækning. — Typens kombi-
na l0nsrigdom fremgår af afdelingspla-Dens dybde er heller ikke større,

at den med ret begrænsede nivelle-
1. Uarbejder kan anvendes på det fore-
j^gende terræn:
li Cttes uregelmæssighed bidrages yder¬
ig tte til at en eventuel stereotypitet, der
^Uruie tænkes i forbindelse med gen-gelser af så mange ens grupper på
ti)3114 terræn. fjernes, da man tvingesat krumme hækkene og variere grup-

l'apper er helt undgået. 1:2500. Nord opad Vilhelm Wohlert
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Skitse visende urnegravenes placerin?
omkring fællesmonumentet.

1:2500. Nord opad.

Hans Breinholt Nielsen

Tage Corfitzen

Uddrag af forfatterens beskrivelse.

Gravrum nr. 1.

Urnegrave.
Fælles monument for 4 gravstedC'
Monumenterne er af varierende M

de, idet der ved hver begravelse ops#'
tes en extra flise (Ølandsflise 50 X $
X 6 cm, forsynede med tapper til fast
holdelse). På kanten af flisen indhu£*
ges afdødes navn og data. (5 unders^
fliser uden navne).

ialt 9306 grav¬
lejer

130X 250 ex»'

ca. 1000 urnegrave med fælles >n°'
nument, 3 mausolæer.

1364 børnegrave.

Udnyttelsesgrad:
Hele arealet ca. 110 000 m2.

•/>
ca.

Nybygninger og gartne¬
ri, planteskole, affalds- .

plads, inspektørbolig... 10006 m2 =
Beplantninger og grav-
areal, ceremoniplads... 35806m2 = 5
Veje og stier (befæstede
arealer), parkeringspl. -

m. m 32254m2 = 29-
Grave 31904m2 = 29>
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Udsigten fra hovedindgangen gennem
den korte poppelallé og over afdelings-
bækkene mod det bagved liggende land-
ondskab.

Uddrag af forfatterens beskrivelse.

Arealets karakteristiske egenskaber,
jævne fald mod ost, den stejle syd-

ptåning og udsigten fra hojdeplateauet
®ngs vestskellet er søgt udnyttet i for
s'aget.
Langs vestskellet på arealets højeste,
°reslås en poppelallé, der med sin mo¬

numentale silhuet vil blive et vartegn°r kirkegården.
Alléen er samtidig tænkt som en vær-
'8 introduktion til kirkegård, kapel og
Cetcmoniplads.

skråningen øst og syd for alléen,
eij kirkegårdens forskellige afdelingerP aceret, således at det jævne fald mod

udnyttes til 24 ens afdelinger, mens
en stejlere sydskråning udlægges som
°vafdeling.

lageregning.
^ afdelinger med 370 en-

keltgravlodder, ialt ca. 29000 m2
fd. for urnebegravelse ... ca. 2000m2
°vafdeling ca. 14000 m2
heraf gravlodder ca. 5000 m2

ialt ca. 36000 m2

^ % af hele arealet.^Sninger og gartneri ca. 5000 m2
% af hele arealet.

eje og stier ca. 24000 m2

j. % af hele arealet.
eP'antning og græsareal
Ca- 41 % af hele arealet. 1:2500. Nord opad.

Einer Graae

Flemming Lassen



Principperne ved udarbejdelsen af
planerne har iøvrigt været:

1. At skabe intimitet indenfor hver
Afdeling.

2. at skabe klare orienteringsforhold
og nem adgang for al trafik — både
gående og kørende — til hver afdeling-

3. at bevare og fremhæve udsigter af
særlig værdi ved placeringen af de 4
snorlige veje i retningen fra nordvest
til sydøst.

4. Modsat har vi fundet det hensigt5'
mæssigt ved en ret tæt beplantning om¬
kring de kurvede afdelinger at skjule
udsigten til den mindre skønne bebyg'
gelse, der er ved at brede sig mod syd
under Mogenstrup ås, hvis smukke kan1
dog ikke derved skjules.

5. Der er i beplantningsforslaget lag4
vægt på at skabe plastiske rumvirknin'
ger og rolig stemning.
6. Beplantningen overfor de fleste

afdelinger er givet en så stor bredde-
at gravenes antal eventuelt kan udvides
med 25 %.
7. Vi har principielt anbragt afdeli"'

gerne i længderetning med terraine*5
kurver, hvilket i forbindelse med cfl
forskydning af de rektangulære afde'
linger bevirker, at jordarbejdet ved af
læggelsen vil blive den mindst mulige'

8. Der er opnået en belægningsgrad'
der ret nøje svarer til den der finde5
på Mariebjerg kirkegård i Gentofte.

Udnyttelse:
Kapel incl. festpl., in-
spek.bolig m. kont.
og have, gartneri
m. bygn 8.191 m2 = 7,5 ^

Beplantn. og græs¬
areal excl. skov¬
agtig begravelser
9025 = 8,2 % an¬

ført u. grave 39.848 m2 = 36,2 "I"
Veje og stier 27.102 m2 = 24,6 °!c
Grave 34.859 m2 = 31,7 *
Grave:

Enkeltgrave 1023 2325 C
2 lods 2160 14040 tf»
4 - 292 37961"''
6 — 80 1520»
9 - 2 16 468 m
Barnegrave 920 883 J»'
Urnegrave:

0,25 m2 5388 1347 tf1*
3,25 m2 140 4551»'
25,00 m2 361 9025tf»

10380 34859 tf»'
10380 34859 »31.7#

Samlet areal 110000 100^"

1



Georg Georgsen
Lautrup-Larscn
Moltke Nielsen
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1:2500. Nord opad.

1:800. Belægningsforslag. d.

Uddrag af forfatterens beskrivelse.
Her kan nævnes 4 inddelingsmåder

Wen sidste er benyttet i forslaget til ud¬
pegning af det saml. antal gravpladser).
" sammenligning:
a- Den gamle metode, gravsten ryg

mod ryg med 0,5 m hækadskillelse,
^ravrækker to og to sammenlagte i
»Roder« med en 2 m gang for hver to
§ravra;kker.
^et gravfelt, der regnes med i de

^XsOm, afdelingerne er ca. 35X75
ttl' hvilket giver 18 gravrækker å 27
grave ialt 486 grave' alle de lukkede afdelinger
(13 store + 4 små) 7290

t 15 ia'*'' Alle gravstene østvendte
"^ed 2 m gang til hver
gravrække, ingen bag-
traek, giver 17 rækker å
27 grave ..... 459
å 15 afdelinger å 40 X 80
»alt 6885
Alle gravstene østvendte
1Iled 1 m gang til hver
gravrække giver 21 grav-
*&kker å 27 grave 527
a 15 afdelinger å 40 X 80
ialt 8505
(De 80 cm, der mangler
1 gangbredde udlægges i
§ra;s indenfor gravarea-

Jet og benyttes ved ind¬
bring af kister ved be-
graveiser).
Alle gravstenene -øst

Vcndte med 0,5 m gangsti
*'1 benyttelse ved almin¬
delige gravbesøg. Resten
af de 1,80 m, der er nød¬
vendig ved begravelser til
'stens indbæring til gra-

Vcn. 1,30 m, tages af grav-
bedernes fodende og ud-®gges i græs.
ette er Næstveds nye

stnåde for bevare—
e ældre afdelinger på
&stved gamle kirkegård.5 gravrækker å 27 grave 675 —

. å de lukkede afdelinger
'a^ 10125 grave å 3,25 m



Krukkeriet. I Havens decembernummer rykker
blomsternes ridder professor H. Paludan, foran¬
lediget af en notits i Havekunst nr. 4, ud i fuld
rustning til forsvar for blomsterkrukkerne som

gadebeplantning og prikker samtidig med sin blom¬
stersmykkede lanse til disse vrangvillige havearki¬
tekter, der er at betragte som blomsternes fjende
nr. i. Da professoren som sin åndelige forfader, hin
elskelige ridder af den bedrøvelige skikkelse, gør et
vældigt indhug i fårene, må det være et af disse til¬
ladt at fremføre nogle bemærkninger.
Det civilicerede menneske har en umættelig trang

til at sætte levende væsner i bur, det være sig ka¬
nariefugle, løver eller blomster. Hvad de sidste an¬

går, anses de for interessantere indespærrede i en
beholder fremfor voksende paa naturlig vis på den
flade jord. At man gør sådan med stueplanter er en
sag for sig, der er jo ingen anden mulighed, men
det er egentlig ret ulogisk at udstyre en haveterrasse
med blomsterkasser, når der rådes over 1000 m2
jord, hvori blomsterne har langt bedre voksevilkår.
På samme måde med blomsterne i bybilledet. I over¬
vældende begejstring for den i beholderen indespær¬
rede plante forsømmes de naturlige muligheder for
plantevækst.
Når Århus fremhæves for sine blomsterpotter,

er det nok med rette. Ideen stammer som bekendt
fra stadsgartner L. Sandberg, der også efterhånden
har fået skik på det rent gartneriske problem at få
planterne til at trives og sætte dem rigtigt sammen,
men når det er indrømmet, at man ser pæne ting i
krukker omkring det nye rådhus, må det også næv¬
nes som et advarende eksempel, at al energi og
snille er opbrugt dermed, mens den af arkitekterne
Arne Jacobsen og Erik Møller tegnede blomster¬
have er ganske ladt i stikken, hvad beplantning an¬
går — og det tåler den ikke. Forholdene er vistnok
vanskelige p. gr. a. træk og sus, men det er at give
folket stene for brød at ofre al den omhu på kruk¬
kerne, når en så vigtig opgave lades uløst.
At krukkerne kan godtages ved rådhuset betyder

ikke, at det samme er tilfældet ved domkirken, her
er betonvarerne formastelige og blomsterne latter¬
lige, det er synd for dem. Kirken gør det ikke så
meget, den har format til at hæve sig over kravlet,
men hvad er så hensigten? På bispetorvet har man

af misforståede mekantile hensyn måttet rydde den
krans af efterhånden anselige træer, der indgik sofl1
et vigtigt led i arkitekt Thomas Havnings omlæg'
ning fra engang i tyverne. I stedet er der anbragt
altankasser på murene, sikkert til stor tilfredshed
for byens borgere, men utvivlsomt et kulturelt til'
bageskridt.

Så er der hensynet til blomsterne selv. Det skæref
i hjertet at se dem stå i sus og træk på gadehjøi"
nerne — tænk bare på Clemensbros vindskakt —
og dermed er vi nået til havearkitektens indstilling
til blomster i denne forbindelse og i almindelighed-
Den er ikke dikteret af modvilje, men af forstad
else og medfølelse. Vi vil, at de skal have det
rent dyrkningsmæssigt, vil opleve dem på nært hol"
i intime omgivelser, holder ikke af at se dem, nar
de er nøgne og er derfor tilbøjelige til kun at bruge
dem, hvor disse ting kan tages i betragtning. JeS
skulle kende professor Paludan dårligt, om han ikke>
når våbenlarmen er forstummet, vil nikke genkefl'
dende til moralen i følgende fortælling om den be'
rømte japanske temester Rikui (efter Okakuro Ka'
kuzo: Bogen om Te).
»I det syttende århundrede var snerlen en yderst

sjælden blomst i Japan. Rukui havde en hel hav<-
tilplantet med dem, og han passede blomsterne med
rørende omsorg. Rygtet om disse snerler nåede kej'
serens øren, og da han udtalte ønsket om at få de^
at se, indbød Rikui ham til at drikke te i sit
en formiddag. På den fastsatte dag kom kejseren 11
haven, men intetsteds opdagede han noget spor
de berømte blomster. Jorden var jævnet og bestrøg
med småsten og sand. Skuffet og vred indtren des'
poten i tehuset, og der ventede ham et syn,
straks gengav ham hans gode humør. På Tokofl0'
maen i en vidunderlig bronceskål fra Sungperiode*1
lå een eneste snerleblomst, men den blomst var hele
havens dronning.« Georg Boye'

Rettelse: Ved en fejltagelse er underskriften ved af
tiklen »Veje« gledet ud. Forfatteren er Villy
Hansen.

Konkurrencer.
Hem i Sveriges trädgårdstävling 1949. Aflevering5
fristen er udsat til den 15. februar 1949 kl. 15. F<>r
slagene skal inden nævnte tid afleveres på Selskabet
kontor i Stockholm eller på et dansk posthus.
Studieopgave vedr. Mindeanlxg i Oosterbeck. A*

leveringsfristen udsat. Eventuelle forslag skal hef'
efter inden 1. marts 1949 kl. 12 tilsendes P. A.
Buys, c/o Folmer Nielsen' Auroravej 32, Rødovf£'
Dommerkomiteen: W. van Gelderen, Heemsted1''

Maj M. Ruys, Amsterdam; J. A. ten Hoop£l1'
Enschede; prof., dr. Ir. J. T. P. Bijhouwer, Wage
ningen, samt Georg Boye, Danmark.

Smånyt
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Billedet, der er taget fra »The Anatomy of the village«, viser den engelske landsby Milton Abbas, bygget omkring 1786.
Som så mange andre engelske landsbyer er denne med sin fornuftige bebyggelse og beskedne udformning af stor have¬
kunstnerisk værdi. De imponerende kastanietræer mellem hvert hus og græsrabatterne mellem hus og fortov i stedet
for forhaver binder hele landsbyen sammen til een helhed, og stivheden er taget af bebyggelse og vej ved at give såvel
byggelinie som vej en svag kurve. Byggematerialet er de almindelige grå mursten, og tagene er af skifer eller strå.

Nogle in
fra den internationale havearkitektkongres og

havearkitektudstilling i London 1948
I tiden 9.-12. august 1948 afholdtes i London den
første internationale havearkitektkongres efter kri¬
gen. At det var England, der tog initiativet til at få
denne konference og den dermed følgende udstil¬
ling arrangeret, falder vel ganske naturligt, dels
har England lidt meget under den nu afsluttede
krig og et enormt genopbygningsarbejde forestår,
og et sådant genopbygningsarbejde fostrer mange
nye tanker, der er en diskussion værd og som har
interesse også for andre lande, dels har England en
gang før vist vejen for nye tanker indenfor have¬
kunsten og sidst men ikke mindst, der findes i Eng¬
land en interesse for alt, hvad der har med haver,
planter og naturfredning at gøre, som ikke findes
andre steder, hertil kommer en sjælden forståelse
af havearkitektens arbejde og opgaver som søger

sin lige, og i lederen i »The Times« af 9. 8.1948,
gives udtryk for dette i følgende vendinger:
Leder fra »The Times« 9.8.1948.
»Landskabsarkitekter«.

Hertugen af Wellington åbner idag en international
udstilling og konference i London om »Landskabs¬
arkitektur«. Ugens talere kommer fra Frankrig,
Norge, Sverige, Holland, Danmark og U. S. A. så
vel som fra dette land. Udtrykket »landskabsarki¬
tektur« er måske ikke helt velegnet. Det giver en
forestilling om klassiske templer og triumfbuer,
statelige parker, anlagt og »forbedret« af land-
skabsgartnere i William Kent's, »Capability«
Brown's eller Humphry Repton's tradition. Vore
dages »landskabsarkitekt« er mere beskæftiget med
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nyttige end med dekorative bygninger, det er min¬
dre sandsynligt, at hans klient er en privat ejer end
en offentlig korporation eller staten selv. Det er
hans kunst, eller hans job, at sørge for, at menne¬
skets materielle udnyttelse af det land, hvori han
lever, opnås med mindst mulig ødelæggelse af —
eller måske snarere med den størst mulige hjælp —
til dets skønhed. »Landskabsarkitektur« i sin vide¬
ste betydning er den æstetiske side af byplanlæg¬
ning og særligt af »landplanlægning«.

Alt for ofte inddeler folk hvad de ser om sig i to
kategorier, det hæslige, som unægtelig for største¬
delen er lavet af mennesket, og det smukke, som
man er for tilbøjelig til at betragte som værende
naturens værk uden hjælp udefra. Der er faktisk
meget lidt i England, undtagen de højeste og vilde¬
ste bjergtoppe og klippekyster, for hvis nuværende
udseende mennesket ikke for størstedelen direkte er

ansvarlig. »Downland« er som det er, hovedsagelig
fordi mennesker i århundrede har ladet deres får
græsse der. De fleste skove er plantede. Vegetation
er ændret ved at grundvandstanden er ændret af
mennesket. Mennesket modellerer endog landets
»naturlige« ansigt, rent bortset fra den indvirkning
sådanne iøjnefaldende artificielle træk som bygnin¬
ger, veje, broer, kanaler og marker har på land¬
skabet. Det er almindelig klogskab og forsigtighed
vel at overveje principperne for og virkningerne
af, hvad der gøres, og dette er havearkitektens
hverv.

I et så tæt befolket land som England og særlig
i tider med hurtige sociale ændringer, hvor mange
rivaliserende krav stilles til landet (land modsat by,
altså. o. a.) er omtanke særlig påkrævet. Det er
opmuntrende at erfare, at et engelsk universitet —
universitetet i Durham — for første gang har op¬
taget »landskabsarkitektur« som et selvstændigt fag
med egen lektor, og London universitet gør snart
det samme. Nye byer, nye veje, nye fabrikker, nye
skove, nye stenbrud, isolerede træer eller små lunde
som skal plantes, land ødelagt af fabriksanlæg, som
skal reddes, — alt dette skulle give havearkitekten
anledning til at gøre det til sin pligt, at bevare
og udnytte det engelske landskabs essentielle karak¬
tertræk, ikke alene ved at udslette det hæslige, men
ved at udnytte, hvad der allerede findes, på bedste
måde. Hvis the National Parks Commission som

anbefales i Hobhouse rapporten, vil blive op¬
rettet, således som mange håber, vil et af dets hverv
sandelig være at oprette en centralafdeling til råd¬
givning i sådanne beslægtede sager i alle parkerne.
Det er tydeligt, at »landskabsarkitekter« ikke mang¬
ler arbejde i nogen del af landet, og konferencen
som åbner idag under Institute of Landscape Ar¬
chitects' ægide vil give anvisning på hvorledes ar¬
bejdet kan udføres«.

De her i »The Times« anførte betragtninger er

selvsagt gældende for alle andre kulturlande, og selv
om der kan være forskellig opfattelse af hvordan
de enkelte arbejder skal nyde fremme, er der
ingen difference i opfattelsen af det væsentlige,
nemlig havearkitektens pligt og ret til at gøre en
indsats indenfor de her skitserede områder og flere
end disse. På denne baggrund afholdtes den in¬
ternationale konference i nævnte tidsrum i London
Council House med 160 delegerede fra 16 forskel¬
lige lande, nemlig: Belgien, Canada, Chile, Dan¬
mark, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Norge,
Polen, Spanien, Storbritanien, Sverige, Schweitz,
U. S. A. og Østrig.

På kongressens dagsorden var følgende hoved¬
emner:

Havekunstens udvikling:
Hovedtalere Ferdinand Duprat, Frankrig, Tho¬

mas Sharp, Storbritanien.
Havekunstens økonomi:

Hovedtalere Sigurd Hoff, Norge og James W. R.
Adams, Storbritanien.
Bebyggelse i forbindelse med have og park:

Holger Blom, Sverige, miss C. Polak-Daniels,
Holland og miss J. Ledeboer, Storbritanien.
Industri og havekunst:

Hovedtalere René Pechére, Belgien, G. A. Jelli-
Coe, Storbritanien.
Fritid og havekunst:

Hovedtalere Troels Erstad, Danmark og Clough
William Ellis, Storbritanien.
Havearkitektuddannelsen:

Leon Zach, U. S. A. og H. F. Clarck, Storbri¬
tanien.

Deltagelsen i diskussionerne var ret livlig og
mange interessante forhold blev fremdraget, og der
kan ikke herske tvivl om diskussionernes rent fag¬
ligt, tekniske værdi, men mon ikke sådanne inter¬
nationale konferencers største værdi ligger i sam¬
været med kolleger fra andre lande, hvor man
mand og mand imellem diskuterer problemerne,
lærer andre landes indstilling at kende og lærer at
bedømme deres indsats ud fra disse forudsætninger.
Her skal ikke fremdrages dele af de enkelte hoved¬
taleres foredrag, men henvises til »Journal of the
Institute of Landscape Architects«, hvor der i no¬
vembernummeret for 1948 findes omtale af kon¬
gres og udstilling med korte resumé af forskellige
hovedtalere. Dette hæfte kan købes i nævnte insti¬
tution for en shilling og sixpence.

Brugen af jorden og udformningen af de frie
arealer var fællesnævneren for samtlige deltagere
i kongressen, men rækkefølgen, hvori de forskellige
lande ønskede opgaverne løst, var forskellige. De
krigsramte lande havde genopbygningen at beskæf¬
tige sig med, og medens det f. eks. for polakkerne
var et altovervejende problem at skaffe de bedst
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Planlægning og.ikke planlægning.
Planen til venstre viser hvad der skete i en landsby i Kent i det sidste århundrede. De gamle huse er på planen skrave¬
rede, medens de nye huse er trukket op med streg.
En hver mulig fejltagelse er blevet gjort eller ved at blive gjort. De nye huse er grimt grupperede og landsbyen har
mistet karakter og sammenhæng, en hovedvej afskærer landsbyen fra dens nye skole.
Planen til højre viser hvorledes landsbyen kunne være holdt sammen, hvis en planlægning var foretaget i rette tid.
»The Anatomy of the village«. Mål 1 :1500.

Plan af Milton Abbas (se fotografiet side 22 hentet fra
»The Anatomy of the village«), visende landsbyen fint
placeret i en sænkning i terrænet omgivet af en samlende
ramme af skovplantning. Kirken er placeret i byens cen¬
trum, kro og skole i landsbyens nordlige del og bryggeri og
hospital i den sydlige. Hovedvejen fører vest om byen.
Mål 1 :1000.

Lowther (plan fra »The Anatomy of the village«) planlagt
1682, men ikke fuldført. Den er et eksempel på en lands¬
by, der er blevet flyttet på grund af dens nære beliggen¬
hed ved et herresæde. Skønt næsten 300 år gammel er både
linieføring og planlægning helt up to date. Også her er
forhaverne udeladt til fordel for samlende græsflader.
Mål ca. 1:1000.
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mulige udenomsarealer ved boligerne, var natur¬
fredningen og planlægningen af de kommende byer
det væsentlige for englænderne.

Eet problem havde alle nationerne dog fælles,
nemlig at skabe ramme om deres mange døde fra
krigen, lige fra den lille men smukke »Rypark« med
sine ioo grave til polakkernes mindelund for over
2 millioner myrdede polakker fra gaskamrene i en
enkelt koncentrationslejr.

16 lande deltog i den internationale kongres
og de samme lande deltog i den internationale ha-
vearkitekturudstilling, som ledsagede kongressen og
mere end denne gav udtryk for, hvad der lå de
deltagende nationer dybest på sinde.

I nævnte »Journal Of The Institute Of Lands¬
cape Architects« findes også en kort omtale af ud¬
stillingen og enkelte billeder derfra, men der fin¬
des ingen omtale af de enkelte landes præstationer
ud over følgende som citeres:

»For sheer appeal to the eye the photograps of
the Swedes and the Swiss and the drawings of the
Danes were perhaps the highlights and the most
likely to attract the layman, but for the profesional
man there was much to be learn and much to enjoy
seeing in every section«. Den rosende omtale kan
vel kaldes betinget, men det der skal bemærkes i
denne forbindelse er omtalen af danskernes tegnin¬
ger, det var nemlig en karakteristisk ting ved ud¬
stillingen, at danskernes haver var tegnede eller fast
opbyggede i forhold til de fleste andre lande, hvor
dette at give en fast og klar fremstilling af planen
var mindre væsentligt. Det har trods ihærdige an¬
strengelser ikke været muligt at bringe planer eller
fotografier fra selve udstillingen, men det er redak¬
tionens håb tid efter anden gennem billeder og pla¬
ner at kunne vise hvilke problemer, de forskellige
lande arbejder med og på hvilken måde opgaverne
løses.

Der var som sagt mange interessante ting at se
og lære på udstillingen, men den største overraskelse
var måske England selv, mest vel fordi man her
havde ventet en mere konservativ form for have¬
kunst ved større landsteder, men i stedet fandt man
for mange af de deltagende arkitekters vedkom¬
mende en klart udviklet sans for tidens problemer
parret med en enestående respekt for det engelske
landskab og den engelske mentalitet. I dette land
forestår der havearkitekterne kolossale opgaver, her
drejer det sig om planlægning af hele byer i kontakt
med omgivelserne og placeret således at de naturlige
forhold i videst muligt omfang kommer det kom¬
mende erhvervsliv til gode. For England var det den
rigtige placering af de kommende byer, naturfred¬
ningen (se havekunst nr. 2-3 1947) og noget have¬
kunsten så tilsyneladende perifert som røgplagen fra
de mægtige fabriksbyer der trængte sig; på, og man
gik til opgaverne med en stædighed der var Eng¬

lænderne værdig. Også Polen overraskede positivt,
vel nærmest fordi man havde ventet, at et så fryg¬
teligt tilredt land som dette ikke allerede kunne
ryste rædslerne af sig og beskæftige sig med æsteti¬
ske problemer. Den tidligere nævnte mindelund var
fremstillet med en tegneteknik der meget lignede
den, hvormed danskerne arbejder. Her må lige næv¬
nes mindehaven for Chopin. Denne have var iscene¬
sat med megen dekorativ sans, navnlig omkring den
store friluftskoncertplads.

Som tidligere nævnt var der mange ting af in¬
teresse på udstillingen, men at beskrive de enkelte
arbejder uden en ledsagende plan eller et illustre¬
rende billede er næsten ugørligt, og en endelig be¬
skrivelse af disse arbejder må vente til planerne med
tiden kan bringes her i bladet.

Rejsen til London er lang, og der var da heller
ikke mange delegerede der bare rejste dertil alene
for at oyervære kongressen, man ønskede også at se
lidt af England, og dette blev der senere anled¬
ning til.

Mødet med London var ejendommeligt på den
måde, at London og londoneren fuldstændig var
som Steen Eiler Rasmussen har beskrevet det i sin
bog eller som han har redegjort for dem i sine fore¬
drag, hvad enten man så haveejeren i sin have i en
af forstæderne eller man så manden fra selve stor¬

byen, ja så føltes det som at træffe gamle bekendte.
London er en kolossal by med en enorm trafik,

men trods sit indbyggertal på omkring 8 millioner
eller det dobbelte af hele Danmarks indbyggertal,
virker den dog både hyggelig og ganske intim med
sine lave huse, store parker og grønne pladser. På
torhånd havde man måske ventet at se tilsodede
træer og magert græs i evig kamp med røg, asfalt
og myldrende menneskemasser, men her blev man
glædeligt overrasket, træerne udviklede sig frodigt
lige fra de imponerende catalpa ved parlamentsbyg¬
ningen til det enkelte træ i en gård i Londons East-
end.

Londoneren elsker sine parker og- sine grønne
områder, her i parkerne finder han sit andet hjem,
her hviler han, her driver han sport, her fisker han
og her overværer han koncerter eller politiske mø¬
der og her indtager han sin the både morgen, mid¬
dag og aften, kort sagt parkerne er mere end noget
andet en bestanddel' af londoneren selv, for ham
er parken en livsnødvendig brugsgenstand.

Parkarealet vokser år for år, og det samlede
areal udgør nu 4.697 ha.

Samtidig med kongressen, men uden forbindelse
med denne, afholdtes der en udstilling af skulpturer
i Batterseaparken, den var meget interessant, dels
fordi man her fik et indtryk af hvordan den mo¬
derne engelske billedhugger arbejder, dels hvordan
disse skulpturer virker netop på de pladser kunst¬
neren har- udset til dem og sidst men ikke mindst
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var det morsomt at opleve den menige englænders
reaktion overfor moderne kunst, som bekendt er
denne form for kunst ikke i særlig høj kurs i Eng¬
land, men for at lære englænderen at se på disse ting
gik en kritiker rundt i parken og indledte diskus¬
sioner med folk om hvad de så.

Var turene rundt i London interessante, var tu¬
rene ud i landet det ikke mindre.

Det engelske landskab var ikke mindre end en

oplevelse. De smukt afrundede former med de im¬
ponerende cedertræer, de århundredgamle landsbyer
placeret netop hvor de slog landskabet mindst i
stykker og græsmarkerne, der i grønhed søger sin
lige, udgjorde en helhed af betagende virkning.

Når man ser den jævne londoner kan det være
svært at forstå, at han er en del af et imperium,
anderledes stiller sagen sig, når man i et par dage
har opholdt sig i en af de gamle universitetsbyer.
Få dage på et collegie i Cambridge i atmosfæren
fra dette imponerende kulturcentrum med dets uni¬
versitet, kirker, collegier, idrætsanlæg og parker gav
en et fingerpeg om, hvorfor England gennem år¬
hundreder har kunnet hævde sig ude i verden.

Men er Cambridge interessant i historisk hen¬
seende er den det ikke mindre i gartnerisk, alt kan
vokse her, og i universitets botaniske have findes
plantesamlinger der i udvikling og artsrigdom søger
sin mage. Her har Lancelot Brown udført sine eks¬
perimenter med den landskabelige have, og resterne
af hans første »Wild Garden« findes her, men ud
over dette kan Cambridge måske nå at få knyttet
endnu mere gartnerisk historie til sig. Her samledes
nemlig en sen aften observatører fra de forskellige
deltagende lande, for under Mr. G. A. Jellicoes for¬
sæde at opstille retningslinjer og arbejdsprogram for
en eventuel international federation for havearki¬
tekter.

Disse retningslinier er senere forelagt de respek¬
tive havearkitektforeninger i de forskellige lande,
og tanken om dette interessante samarbejde har fået
en velvillig modtagelse i alle de deltagende lande.
Den internationale organisation skal være upolitisk.
Fra dansk side anses federationens væsentlige op¬
gave i udgivelse af en årbog, hvori de respektive
lande gennem planer, billeder og tekst redegør for
deres problemer. Sven Hansen.

Plan til en ny landsby. Den her viste plan er vel ikke den bedste, England kan fremvise, men den viser, at de kom¬
mende landsbyers udvikling ikke overlades til tilfældighederne. Englænderne arbejder nu bevidst med deres planlægning.
Den viste plan virker lidt stiv og har ikke de gamle landsbyers charme, men med årene, når træer og anden plantning
vokser til og husene får lidt patina, skal det nok vise sig, at den bevidste planlægning er langt at foretrække for den
manglende planlægning.
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Fra Hyde Park. Ingen andre forstår som londoneren at
bruge deres parker; på de milevide græssletter med de
gamle træer tilbringer londoneren sin meste fritid, her
drives sport, leges, solbades, fiskes og diskuteres.

I det fugtige engelske klima tåler plænerne udmærket
det voldsomme slid, ligesom klimaet er medvirkende til, at
træer og buske trods røg og støv holder sig frisk grønne.

Fåreflokke afgræsser parkerne.
Foto: K. Furst.

Lymphne Place, Hythe, er beliggende i grevskabet Kent
og har stor havearkitektonisk interesse.

Haven, der i sin tid er udformet af Gertrude Jekyll, er

rig på klippede taks og enebær. Hækkene findes i et
stærkt skrånende terrain, der er afgravet i terrasser, hvor¬
fra der er en enestående udsigt over det smukke landskab,
hækkene er afstivet med ståltråd. Man lægger mærke til
bygningen med de typiske flade engelske tagsten, der klæ¬
der både huset og haveanlægget. Foto: K. Furst.

En af turene ud i landet førte gennem byen Canterbury —

det ældgamle engelske ærkebispesæde — med den pragt¬
fulde gotiske domkirke, hvis oprindelse kan føres tilbage
til det 11. århundrede.

Den ældgamle kirke, de overvoksede mure, de frit¬
voksende og klippede træer udgør en overordentlig char¬
merende helhed.

Foto: Troels Erstad.

I den ældgamle kniveby Thaxted har kirkens indre gen¬
nem tiderne også været anvendt som markedsplads.

Billedet viser den gamle kirkegård, hvor monumenterne
henstår i højt græs — en typisk engelsk landsbykirkegård
ined sine smukke gråhvide gravsten — nogle med samme
karakter, som gravstene på jødekirkegården i København
andre bænkformede som visse gamle svenske mindesmær¬
ker. Foto: Gunnar Petersen.
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Cambridge er en historisk by — også i havekunstnerisk
henseende. Lancelot-Brown — skaberen af den landskabe¬
lige have, skal have gjort sine første forsøg med »Wild-
garden« her. Det er stadig den frie haveform, der er den
fremherskende i England, og busketterne som øer i de
usandsynligt velholdte plæner virker også pæne i al deres
frodighed, men det er vist aldrig gået op for englæn¬
derne, at udplantningsplanter foran busketterne kan være
af en vis ubehagelig virkning. Foto: K. Fiirst.

Billedet viser staudehaven ved Hatfield House, nær Hat¬
field Hertz. — Staudehaven, som er rektangulær udfor¬
met, er beliggende foran bygningen omgivet af en kraftig
hæk og elmeløvgange. — Haven rummer ligeledes en la¬
byrint af klippede taks. — Hele anlægget er anlagt meget
aksefast.

Desværre har krigen også skæmmet de smukke engelske
parker/Vedligeholdelsen er kommet i anden række.

Foto: K. Fiirst.

Biblioteket til et af de imponerende kollegier i Cambridge-
Kings College — placeret i en mægtig plæne ud mod flo¬
den Cam. På floden rører der sig et rigt folkeliv. Både
kan lejes utallige steder og tusinder benytter deres week¬
end til at foretage den meget smukke tur op ad floden.
Også nogle af de delegerede benyttede en ledig stund til
dette formål.
Foto: Olav Aspesaeter.

I gartnerisk henseende er England et vidunderligt land —
alle englændere interesserer sig for planter og næsten alle
former for planter kan lide at vokse her.

Billedet her viser kæmpemæssige tamarix 12-14 m høje og
med stammer så tykke som ret anselige træer herhjemme.

Planten i rabatten er anbragt Plumbago — som Ger¬
trude Jekyll har gjort populær som lyseblåt indslag i stau;
derabatter. Foto Olev Aspesaeter.



Flod- og parkparti ved King's College. Foto: Olav Aspesaeter.
Fra læseforeningens have i Cambridge. Foto: Olav Aspesaeter.
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SUMMARY RESUMÉ

In this article a brief account is given of the impres¬
sions from the international congress and the ensuing
landscape gardeners' exhibition. In no other country re¬
ceives the landscape gardener recognition as in England,
which was manifested in The Times of 9.8.48 which in
its full wording is quoted in this paper. The congress, its
programme, and its main speakers are briefly accounted
for. The wish to be able to publish plans from the exhi¬
bition held is expressed and it is regretted that this has
been impossible. Promises of contribution have, however,
been received from various countries, and the plans will
be published now and then in this paper.

The auther is pleased with the English country planning
and the English landscape and the mention of this point is
accompanied by a number of pictures from Thomas Sharp's
,,The Anatomy of the Village".

A number of pictures should give the reader an impres¬
sion of England as it is to-day with regard to horticulture
with new and old.

The tour through the landscape to Cambridge is shortly
mentioned as also the impression from the stay in Cam¬
bridge itself.

At last is mentioned the meeting at which the interna¬
tional association of landscape gardeners was founded.
The aim and attitude of the various countries are briefly
mentioned.

Dans le present article on rend compte des impressions
du congrés international et de 1'exposition des architectes
paysagistes y rattache. Dans aucun pays l'architectepay-
sagistes n'est apprécié comme en Angleterre, ce qui fut men-
tionné sur le leader de »The Times« du 9 aout 1948 qui
est cité dans son texte intégral sur le present périodique.
En grandes lignes on rend compte du congrés, de son

programme et de ses orateurs principaux. On exprime le
désirable de pouvoir publier des propets de l'exposition
tenue, et on regrette que cela n'a pas été possible. Plus-
ieurs pays se sont pourtant engagés å contribuer, et les
projets serons publié de temps å autre dans notre péridique.

L'auteur est devenu enthousiaste du projet regional de
l'Angleterre et des sites anglais, et les observations de
cette matiére sont accompagnées d'une serie d'illustrations
de Thomas Sharp: »The Anatomy of the Village«.

Une série d'illustrations devrait donner au lecteur une

impression de l'Angleterre comme elle est aujourd'hui
avec du nouveau et du vieux par rapport å l'horticulture.

Le tour å travers le paysage jusqu'å Cambridge est
briévement mentionné, ainsi que l'impression du séjour å
Cambridge méme est sommairement exposée.

A la fin est mentionnée la seance de fond de l'associa-
tion internationale des architectes-paysagistes. Le but de
l'association et l'attitude des différents pays sont briéve¬
ment exposes.

Vrams- Gunn
Nordøst for Helsingborg, med Soderåsen som bag¬
grund, ligger Vrams-Gunnarstorp slot, omgivet af
en gammel park, en herreglrdshave af den slags,
der nu er ved at blive sjældne her. —

Det er dog ikke sådan, at slotsgartner O. Matti-
son bare går rundt og vogter traditionerne. Uden
for parken ligger en ualmindelig velplejet frugt¬
plantage på over iooo træer, og fra væksthusene
finder mange pragtfulde orchideer og ferskner vej
ud i omsætningen. I parken, der naturligvis i de 300
år, den har bestået, mange gange er blevet ændret
efter de skiftende moder, blev der i 1919 anlagt
en moderne terrassehave med spejldam, roser, stau¬
der, stenbedsplanter etc., men man behøver jo ikke
at rejse så langt for at se den type haver. Hvor
terrassehaven nu ligger, lå der tidligere en labyrint
af thujahække, og det havde jo været mere inter¬
essant, hvis den var blevet bevaret.

Slottet er opført af den danske adelsmand Jørgen
Vind i årene 1633-43, men blev omkring år 1800
restaureret og ændret, så det nu fremtræder i Ro-
senborg-stil, hvad det ikke gjorde oprindeligt. —

Nogle pragtfulde, store egetræer, som en tid har
dannet grænsen for en humlehave, ses på et kort
fra 1725, menes at have stået der siden slottets

opførelse, men ellers er der intet, der med be¬
stemthed kan føres tilbage til den først anlagte
have. Men der er en buegang af avnbøg og to store
buxbomhække, som bevislig har stået der i over
200 år.

Om buxbomhækkene skriver nuværende stads-
trådgårdsmåstare i Helsingborg, Sten Anjou 1931
i »Svenska Tradgårdskonsten«, at de »utgora
Vrams-Gunnarstorps storsta prydnad ock en av
vårt lands mest omtalade dendrologiska mårklig-
heter«. — Hækkene løber parallelt i øst-vestlig ret¬
ning, er ca. 3 m høje, 5 m brede og har en smuk
og jævn overflade uden huller. Det indre af hæk¬
kene ser fantastisk ud. De tykke stammer — en¬
kelte af dem måler over 80 cm i omkreds 30 cm
over jorden — snor sig mellem hinanden som slan¬
ger, knortede og forvredne, så det er som at se ind
i en trylleskov. Oprindelig bestod hver af hækkene
af to rækker buxbom, der var plantet med 40 cm
afstand. Om deres størrelse får man et begreb ved
at se det vedføjede billede af, hvordan klipningen
foregår. Avnbøg-buegangen, der hvælver sig over
en af parkens indgangsveje, er også smuk tæt
på ydersiderne. Den er 5 m bred og holdt nede i
en højde af 6 m. De enkelte planter har udviklet
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En buxbomhæk indvendig. Planterne plantet med 40 cm
afstand i 1741. Nu er hækkene 3 m høje og 5 m brede.

sig forskelligt, så der er stammer med omkreds fra
46 cm til i m.

En anden af Vrams-Gunnarstorps »dendrologiska
mårkligheter« er »Keglespillet«.

For enden af de berømte buxbomhække hæver en

del af parken sig op ad Soderåsens fod, omgivet af
to halvcirkelformede buxbomhække. Terrænet inden
for hækkene er inddelt i græsklædte terrasser, og på
arealet står der 12 meget store buxbompyramider
og 2 firkantede obelisker, ligeledes af buxbom.
Disse mægtige geometriske figurer har fra gammel

Når klipning af hækkene skal finde sted kræves der et
større arrangement. Foto:

I forgrunden en del af rosenhaven. Til højre i baggrunden
de kæmpemæssige buxbomhække. Foto:

tid heddet »Keglespillet«, selv om keglekongen
mangler.

Omkring i860, altså for ca. 90 år siden, blev der
ændret en del på plantningerne omkring slottet, og
der blev navnlig plantet mange træer og buske,
som vidner om, at ejeren havde en på det tidspunkt
ikke almindelig dendrologisk interesse. Der er f. ex.
en gleditzia triacanthos, som med et stammeomfang
på over halvanden meter er en af de største af sin
art i Sverige. I nærheden af den står nogle robinia,
hvoraf den største måler over 2,5 m i omkreds. En

Klipning af buxbomhække er et større arbejde. Det er
store flader, der her er tale om.



salix alba kommer op på 3,65 m i omfang. En elm,
der måler 2,75 m i omkreds var i mange år en se¬
værdighed på grund af dens hvidbrogede blade,
men nu har den kun almindelige elmeblade. Endelig
skal der nævnes en abies nordmanniana, som lige¬
ledes angives at være en af de største og ældste i
Sverige. Den måler 2,00 m i omfang. — De her
nævnte træer og buske er kun et lille udvalg af de
smukke og karakteristiske planter, der findes på
Vrams-Gunnarstorp, og hensigten med denne arti¬
kel er ikke at give en udførlig beskrivelse af den
kendte park, der rummer både gammelt og nyt,
på en søndag kan man uden større besvær få set
træer og buske, som i alder og udvikling er noget ud
over det almindelige.

De her meddelte oplysninger stammer dels fra et
besøg i sommeren 1948, dels — og navnlig — fra
»Svenska Tradgårdskonsten«. Da denne bog alle¬
rede er nogle år gammel, vil de angivne mål for¬
modentlig ikke passe helt nøjagtigt, — men tag
et målebånd med og mål selv efter!

De vedføjede billeder er venligst stillet til rådig¬
hed af hr. Trådgårdsmåstare O. Mattison, Vrams-
Gunnarstorp. Ole Olsen.

SUMMARY

Vrams-Gunnarstorp is a manor in southern Sweden
erected about 1633-1634. The laying-out of the garden
was commenced almost simultaneously. In the park, which
is over 300 years old, are countless rare trees. In this
article Ole Olsen, headgardener, makes reflections on
these grounds seen from the point of view of a land¬
scape gardener.

The peculiar thing at these gardens is the enormous

hedges of hornbeam and box, and the accompanying
pictures show the boxheiges which are 300 years old and
have now reached a height of 3 m. and a width of 5 m.
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The first picture affords a peep into the hedge and the
rest shows the enormous hedges and the arrangements
that are necessary to treat them.

RESUMÉ

Vrams-Gunnarstorp est un chåteau dans le sud de la
Suéde, contruit en 1633-1643 environ. En méme temps, å
peu prés, on a commencé l'aménagement du jardin. Dans
le pare, aujourd'hui 300 ans, il se trouve un nombre infini
d'arbres rares. Dans l'article présent le jardinier chef
M. Ole Olsen fait des réflexions tout å fait jardiniéres sur
la disposition du pare.

Ce qui en est caractéristique ce sont les charmilles et
les bordures de buis énormes, et dans les illustrations qui
accompagnent, on voit les bordures de buis, agées de
300 ans, qui aujourd'hui ont atteint 3 m de haut et 5 m

de large. La premiére illustration montre une vue au de¬
dans de la haie, et les autres illustrations montrent les
énormes haies et les arrangements qui sont nécessaires
pour les traiter.

En sandlekplats
Av alla lekarrangemang, som på senare tid lance-
rats, år det ånnu inte något som åtminstone hos
de minsta barnen kunnat konkurrera ut den gamla
hederliga sandlådan, vilket antagligen beror på, att
denna, i hogre grad an någon annan lekanordning,
år barnens egen uppfinning, och på varje lekplats
uppsåttes som regel också en sådan.

Ar det fråga om en sandlåda for ett storre kol¬
lektiv, exempelvis en offentlig park, en gemensam
lekplats for en samling hyreshus, bor man inte en-
bart tånka på, att sandlådan skall vara tillråckligt
stor, utan den bor också ha ett någorlunda till-
talande utseende, då lekplatserna mestadels placeras
i anslutning till diverse prydnadsanlåggningar. Det
år vidare idé att vid anlåggning av en ny lekplats
från borjan gora så mycket som mojligt underhålls-
fritt, enår det hår såvål som i de fiesta andra fall
år att foredraga en hogre engångskostnad framfor
ståndiga utgifter for reparationer och komplette-
ringar.

Det år sålunda låmpligt att utfora den del av
sandlådan, som står under markytan av betong,
men detta material år mindre låmpligt for barnen
att sitta på, och dårfor bor ovandelen utforas av

impregnerat trå.
Det år ingen nyhet med sandlådar av betong med

tråavtåekning, .men finessen med den konstruktion
jag hår vill rekommendera framgår av rubriken.
Det år en dyr historia med nuvarande arbetsloner
att till en plats skaffa cement, grus, formvirke m. m.
samt en lave att blanda betongen på samt lika vid-
lyftiga arbeten att utfora ovannåmnda tråavtåek¬
ning, och då jag for HSB:s råkning ståndigt fore-
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slår utrustning for deras lekplatser, har jag kom-
mit underfund med, att åven i detta fall kan en
standardmodell tjåna såvål praktiska som ekono-
miska syften. Foljaktligen uppdrogs åt Skanska Ce-
mentgjuteriet i Malmo att levera betongplank och
stolpar samt beslag, och en snickerifabrik fick be-
stållning på tråvirket i tillsågat, fårdigt skick. Vid
uppsåttningen på platsen behovdes nu inte något
storre antal representanter for olika yrkesgrupper,
utan en tradgårdsanlåggare klarade ensam mon¬
teringen. En annan fordel med denna modeli år, att
den lått kan plockas isår och flyttas.

Ernst Osth.

Smånyt
Fredning omkring Høje Sandbjerg. Dansk Natur¬
fredningsforening arbejder i øjeblikket med en plan
gående ud på at frede 400 tdr. Id. mellem Høje
Sandbjerg og Holte, heri dog indbefattet en del af
Rude Skov. Området skal sikres mod tilfældig ud¬
stykning, skæmmende tegn osv., og der skal skaffes
plads til teltlejre og friluftsliv.

Friluftsauditorium. Ved Århus universitet er man
gået i gang med et friluftsauditorium i sænkningen
syd for hovedbygningen. Der bliver plads til godt
1500 tilhørere på græsbænke med fliseforkanter, og
det tænkes tillige brugt til parkunderholdning. Pla¬
nen skyldes oprindelig havearkitekt C. Th. Søren¬
sen, men den endelige udformning er vistnok stads¬
gartner L. Sandbergs.

Zoologisk Have. Planen om at indlemme det syd¬
vestre hjørne af Søndermarken i Zoologisk Have
har været til behandling i finansudvalget, der siges
at stille sig velvilligt. »Planen« består dog såvidt vi¬
des endnu kun af en død linie på et kort. I diskus¬
sionen om berettigelsen af dette indgreb i Sønder¬
marken savner man unægtelig oplysninger af mere
substantiel art end de vage forsikringer om, at der
kun skal være hjorte og træhuse — med andre ord
en plan!

Sallskapet Hem i Sverige's Tradgårdstavling 1949.
Dommerkomiteen har foretaget bedømmelsen af
de ca. 60 indkomne forslag, og resultatet blev som
følger:
1. præmie: Havearkitekt Georg Boye, Danmark
2. — Havearkitekt Knud Preisler, Danmark.
3. — Trådgårdsarkitekt Anton Paulsson,

Stockholm.
Indkøb: Arkitekt Per Åke Friberg, Helsingfors.

— Teknolog Ulla-Britta Huble och tråd¬
gårdsarkitekt Åke Steen, Stockholm.

Indkøb: Havearkitekterne Poul Krarup och Åge
Nicolaisen, Danmark.

Det indsendte konkurrencemateriale har været
udstillet i Svenska Teknologforeningens lokaler,
Brunkebergstorget, Stockholm.

De bedste konkurrenceforslag vil efterhånden
blive publiceret i selskabets tidsskrift, men også
»Havekunst« håber at kunne bringe planer m. m.
fra denne konkurrence.

Akademiets kursus for havearkitekter og nordisk
havearkitektmøde 1949.

Akademiets kursus for havearkitekter vil i år bli¬
ve henlagt til foreningen »Norden«s herregård
»Hindsgavl« på Fyn.

Kursuset vil i år omfatte forelæsninger over em¬
net »Havekunstens Historie« og i denne forbindelse
vil der blive foretaget udflugter til de mere histori¬
ske herregårde og pladser på Fyn.

Dette kursus vil blive afholdt i dagene 29.-30.
og 31. august.«

I forbindelse med akademiets kursus — antagelig
fredag den 26. og lørdag den 27. august vil det nor¬
diske havearkitektmøde, som på grund af den inter¬
nationale havearkitektkongres i London blev udsat
til følgende sommer, blive afholdt.

Havearkitektmødet vil antagelig blive afholdt i
København og der vil blive arrangeret udflugter i
forbindelse hermed bl. a. til Nordsjælland, hvor
steder af havekunstnerisk interesse vil blive besøgt.

Deltagerne må medbringe lagner og håndklæder.
Betalingen for deltagelse med ophold fra søndag af¬
ten til onsdag aften, for deltagelse i biltur og for¬
tæring på turen vil andrage ca. kr. 120.

Der vil efter programmet komme talere fra Hol¬
land, Norge, Sverige og Danmark. Endeligt pro¬
gram senere.

Forholdene på Hindsgavl skulle iøvrigt byde mu¬
lighed for et hyggeligt og udbytterigt samvær i de
tre aftener.

Offentlige parker i provinsen. Havearkitekt C. Th.
Sørensen har forelagt en plan til omlægning af
»Anlæget« i Struer og arbejder med en omlægning
og udvidelse af Arnbjerganlæget i Varde. I Rønne
tegner havearkitekt Erik Mygind planer til en of¬
fentlig park omkring »Fredensborg«.

Dagens problem: I Berlin diskuterer man østmar-
ken eller vestmarken; her i byen drejer diskussionen
sig om Søndermarken. (Pol. 31.3.49).

Rettelse. Ved en fejltagelse er forfatternavnene
ved kirkegårdsprojektet i nr. 7 side 84 gledet ud,
dette beklages. Navnene var V. Termansen, Finn
Monnies og Jesper Termansen.

98


