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G. N. B

Født den 17. Marts 1878 paa Frederiks¬
berg.
Student fra Ordrup Gymnasium 1898.
Uddannelse: Vandal Jensen 1.3.1899-
i. 2.1901. England 30.3.1901-11.1.190a.
Tyskland 2. 6. 1903-30. 9. 1903. Redak¬
tør af »Gartnertidende« fra August 1905
til Juli 1907. Graver ved Ordrup Kirke¬
gaard fra 1901. Fra 1921 samtidig Kon¬
sulent for Gjentofte Kommune i Park¬
anliggender. Lektor ved Kunstakademiet
fra 1924 til 1941. Censor ved Landbe-
højskolen fra 1926 til 1941. Fratrædelse
som Graver den 1.4. 1927 og Tiltrædelse
som Kommunegartner. Ridder af Dan¬
nebrog den 5. April 1928. C. F. Hansen-
Medaillen April 1945.
Død den 30. April 1945 og begravet paa

Ordrup Kirkegaard.

Det planløse er dumt i al Almindelighed
og det bevidst planløse er foragteligt.

Paa en forunderlig urolig Dag — Dagen før 5. Maj — blev
G. N. Brandt bisat fra Mariebjerg Krematorium, medens Fug¬
lene sang i Tsugalunden i Stilheden under den sidste Luft¬
alarm.

Saa langt vi kan huske tilbage, har Brandt staaet som den
selvfølgelige højeste Autoritet i gartnerisk æstetiske Spørgs-
maal, som en Institution.

Da Brandt omkring 1910 begyndte at beskæftige sig med
Parkæstetik, var Havekunsten inde i en Periode, hvor Slaphed
og Uklarhed var de fremherskende Træk. Ingen tager Pro¬
blemerne op til virkelig kunstnerisk Indtrængen og Analyse,
man havde slaaet sig til Ro i det landskabelige Anlæg, Udvik¬
lingen var gaaet i Staa.

Her begynder Brandts Indsats at vise sig, med sin usædvan¬
lige Begavelse og glimrende Pen tages Spørgsmaalene under
Behandling. Brandt behersker til Fuldkommenhed Grundla¬
get for Havekunstens Videreførelse, Kendskabet til Perioder¬
nes Stil og Formsprog, paa en selvfølgelig og fortrolig Maade,
saa det ikke paa noget Tidspunkt bliver død, besværlig histo¬
risk Oppakning, men naturlig Ballast for et kunstnerisk Tem¬
perament.

Med denne Ballast og med Hensyntagen til Opgavens Art
og Omgivelsernes Karakter, skaber Brandt sine Arbejder, de
Arbejder vi i Dag beundrer og som er blevet skelsættende i
Havekunsten, dens Fornyelse og Videreførelse. Her er ingen
Tvivl eller Vaklen, klart og usentimentalt skelnes mellem væ¬
sentligt og uvæsentligt. Hans Sans for Linie og Flader, Lys og
Skygge, faar Rummene til at leve. Efterligning og tom Pa¬
stiche falder ham ikke ind. Brandt ser og udnytter Skønheden
i Ballancen mellem det arkitektoniske og det landskabelige og
paaviser Samspillet i Barokkens Havekunst, hvor det paa fi¬
neste Maade kontrasterer.

Brandts store Fortjeneste bliver her, at det stivnede, det
skabelonagtige, bandlyses. Tegnebordsprojektet, hvor der blev
kælet og lagt Hovedet paa Siden for »den skønne Kurve« paa
Bekostning af det egentlige: Planterne, bekæmpes. Brandt
foragtede Planløshed og Uro. Den kaotiske Sammenblanding
af Planterne, uanset deres Krav til Jordbund, Klima og Hjem¬
sted, som var almindelig, afløses af Plantesamfund, ordnet i
Harmoni og Samhørighed, med Begrænsning og Maadehold
i Anvendelse. Brandt rendyrker Særhaven og lærer os at se
Værdierne i disse afgrænsede Omraaders Fortryllelse og
Overraskelsesmomentet, naar Billedet pludselig aabner sig og
aabenbarer en skjult, intim Havedetaille, velberegnet og
iscenesat paa det nøjeste.
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Motiverne, Engen, Skovbrynet og Grøftekanten indgaar
som naturlige Led, hvor Forholdene tillader. Det enkle, det
forfinede, det levende og groende er bragt ind paa Grænsen
mellem Natur og Kunst, gaaende op i en højere Enhed.

I 191 o knyttes Brandt til Gjentofte Kommune, først ved
Ordrup Kirkegaard og samtidig som Konsulent i Kommu¬
nens Parkspørgsmaal, senere, i 1927, som Kommunegartner.
Brandt udfører her Hellerup Strandpark i 1912, Udvidelsen
af Ordrup Kirkegaard med »Engen« og Tilløb til Skovkirke-
gaardskarakteren i 1918 og endelig Mariebjerg Kirkegaard
i 1926, som i 1945 belønnes af Akademiet med C. F. Hansen
Medaillen, og iøvrigt nævnes sammen med Asplunds og Le-
werentz Skovkirkegaard ved Enskede i Stockholm.

I Perioden fra 1916 og fremefter, hvor Pengerigeligheden,
som fulgte med Højkonjunkturen, affødte et voldsomt Byggeri
af stort og smaat, udførtes naturligt en Mængde Haver og
Parkanlæg. Brandt udfører Arbejder spredt over hele Landet,
og for en stor Del ogsaa i Sverige. Af de betydeligste, og et
for Brandt typisk Arbejde fra denne Periode maa nævnes Ha¬
ven ved »Svastika«, Brygger Vagn Jacobsens Ejendom ved
Strandvejen, Nord for Rungsted. Her er paa den fineste Maa-
de Landskab og Have arbejdet sammen. Bygningen er i hvi¬
lende Ro og Samhørighed med Omgivelserne. Den opløste,

Rosenhaven, Hellerup Strandpark.

Udgiften til Jordens Bearbejdning og Er¬
næring er vel motiveret, thi Skønheden
i Frodighed kan alle værdsætte.

Moderne er som Skyerne, de driver in¬
ternationalt over Landene.
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Rosenhaven ved »Svastika«.

Opfattelse er ikke blot Betingelsen for at
nyde, men i selve det at opfatte ligger
Nydelsen.

men alligevel rumlige og intimt virkende Blomsterhave, »Ju¬
nihaven«, ligger skjult fra Huset, som en Overraskelse og Op¬
levelse. Rosenhaven strengt arkitektonisk formet, med cirku¬
lære Buksbomhække aftrappet konkavt mod Havens Midte,
er smuk og tiltalende, ogsaa udenfor Rosenblomstringstiden.
Den store, centrale Græsflade, som giver Haven Dybde og
Perspektiv, er omgivet af et Pinetum, som fremhæver Rum¬
ligheden og i Forbindelse med Krat af Vildroser, Slaaen, Ben¬
ved og lignende i Randplantningerne, forøger Havens Poesi
og Fugleliv — en skøn Have, som det har været Brandt en

Fryd at arbejde med og som i lige Maal har givet dens Ejere
Glæder. En lykkelig Løsning, hvor Stilperiodernes Formsprog
spores, men saa fint tilpasset, at det intet Sted virker unatur¬
ligt eller søgt, kun skabende den Spænding der betinger, at
Helheden opfattes som Kunst.

Af de mindre Haver indtager Brandts egen Have en Sær¬
stilling. Med de enkleste Virkemidler er her paa et meget be¬
grænset Omraade skabt en Række Haverum, som naturligt
og intimt er kædet sammen til en Helhed. Haven er en Rig¬
dom af Detailler af en egen poetisk Skønhed. Samlingerne af
Bregner, Lilier og botaniske Tulipanarter, fritvoksende i den
lille Skovlund, er betegnende for Brandts gartneriske Kultur
og æstetiske Forfinelse.
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Det gamle Epitafium, udført i Egetræ, som findes her, vi¬
ser Brandts Sans for det ægte og Forstaaelsen af de gamle
Haandværkstraditioner, uden hvilke et saadant Arbejde ikke
vilde være muligt. I Arbejdet, som er udført for et hundrede
Aar tilbage af en Landsbyhaandværker paa Bornholm, spo¬
res baade Barokken og Empirens Paavirkning, men tillempet
og afpasset umiddelbart og naivt i Ordets bedste Forstand,
saa Helheden er blevet et fint lille Kunstværk. Som det staar

her mellem Planter og Buske, føles det som en Paamindelse
om at fare med Lempe og tage varsomt paa gammel Tradi¬
tion og Overlevering.

I 1924 oprettede Akademiet en Lærestol i Havekunst, klart
seende, at en saadan Kraft maa udnyttes. Brandts Forelæs¬
ninger stormes af Eleverne og hans straalende pædagogiske
Evner, som i Frisind kan sammenlignes med Zahrtmanns,
kommer til Udfoldelse. Brandt paatvinger ikke sit eget, men
retleder og styrker Selvtilliden og lader det særegne for den
enkelte komme til Udtryk, hvor det findes, inspirerende i
Skolen som i Arbejdet.

Forelæsningerne tilrettelægges paa Grundlag af et enestaa-
ende Billedarkiv, som Brandt efterhaanden samler. Manu¬
skriptsamling foreligger ikke og her er maaske Forklaringen
paa den Friskhed, hvormed disse Forelæsninger fremføres.

Brandt var ikke nogen flydende Taler i den Forstand, men
man vidste med usvigelig Sikkerhed, at Konklusionerne ikke
udeblev, man ventede og nød de kloge, sarkastiske, vittige og
præcist rammende Replikker, der ledsagede Lysbilledeksemp-

Ordet Havekunst er nu mest et Samle-
ord for den Sum af teknisk og æstetisk
Viden, som Menneskene har erhvervet.

Det er ikke heldigt, naar Planterne og
Arkitekturen kappes i Frodighed og

Blomstring.
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Fra Haven ved Illumgaard.

lernes Pletskud. Brandts Virke paa Akademiet har uden Tvivl
været medvirkende til at skabe det Samspil mellem Hus og
Have, som i Dag er en Selvfølgelighed, et Forhold, som for
20-30 Aar siden var ganske usædvanligt.

Var det en Fornøjelse at høre Brandt, er det en Fryd at
læse ham. Brandts Klogskab og psykologiske Viden er for stor
til at han tør regne med sine Medmenneskers Respekt for Fø¬
lelser og Meninger, som ikke samtidig jernhaardt er fulgt op
af kolde, uomstødelige Argumenter.

Med det økonomiske Krav 1000 Grave Med hvilken Indlevelsesevne og Forstaaelse gør Brandt ikke
pr. Td. Land, er baade det heroiske Rede for Marienlyst Haves Historie, da Spørgsmaalet om Ha-
Landskab og Græsset og Ensomheden og n , • • ti- 1 „ t t t> 1, a ri 1

Suset i Trækronerne ude af Betragtning. vens Restaurering i 1920 bliver aktuel. Læs Brandts Afhand¬
ling om »Kirkegaarde og Gravsteder« (»Arkitekten« 1921)
eller om »Dyrehavens Deling« (»Havekunst« 1924). Her er
ingen sentimental Pyldren, men rank og myndig Personlighed,
med et Sprog saa blankt og fint og en Friskhed som Morgen¬
dug. Man føler Sindets Rigdom, men aner Beherskelsen.

Ved sine talrige Rejser holdt Brandt sig i Kontakt med
Fagfolk og de Forskydninger og Fremskridt, der fandt Sted
uden for Landets snævre Grænser og skabte samtidig udadtil
Kendskab til og Respekt for det Arbejde, som kom til Udfø¬
relse her i Landet. Disse Rejser har utvivlsomt bidraget til, at
Brandt ikke stivnede i Form, men stadig var modtagelig og
nyskabende, lysende frisk.

Zoo, Radiohusets Taghaver, Terrassehaven i Tivoli og Ud¬
viklingsplanen for Tivoli er Arbejder, som paa tilstrækkelig
anskuelig Maade viser, at Tiden ikke var løbet fra ham.

5



Der er fra visse Sider blevet fremført, at Brandt var en¬

sidig Æstetiker uden Interesse for sociale Problemer. Intet
er mere fejlagtigt. Hans Tanker og Principper for Udform¬
ning af Legepladser, Kolonihaver, Havebyer, Byplan og Be¬
gravelsespladser, er i dybeste Forstand socialbetonede og »et
møjsommeligt Skridt i den rigtige Retning, i en Kamp mod
Publikums Uvilje, Autoriteternes Mistro og Fagfolkenes Kort¬
syn, hvor en flot Parademarch ind i en Blindgade havde væ¬
ret ulig lettere.«

Med sit følsomme og saarbare Sind, afskyede Brandt For¬
eningsarbejde og Offentlighed og deltog kun, hvor han abso¬
lut ikke kunde undslaa sig. At Brandt alligevel kom til at be¬
tyde noget her, er utvivlsomt. De Betingelser og Beskrivelser,

Kun een Ting er alle forhaabentlig enige
om, at Systemet med Juristen, der staar
paa en Høj og peger med Paraplyen og
»synes«, at Landskabet er saa smukt, at
det ikke bør røres, det er et dilettantisk
System.
Hans Kriterium for Lokalitetens land¬
skabelige Værdi er, om Stedet dækker
hans subjektive Notion af ■»skøn Natur«,
saaledes som den af Ungdoms- og Ferie¬
minder i Forbindelse med ældre Maler¬
kunst nu engang er nedfældet i hans
Sind.



Tal ikke ondt om Uorden. Den er dog
Bagsiden af Frihedens Medaille.

som ledsagede Brandts Arbejder, blev forbilledlige og affødte
hos Entreprenørerne klare Vedtægter, som stabiliserede og
skabte Respekt om Anlægsgartnerfaget. Men udover, og paa
Tværs af al Foreningspolitik, har Brandts Stemme Gang paa
Gang været afgørende, naar vigtige Spørgsmaal var aktuelle.

Et Værk omfattende Havekunst, som Brandt uden Tvivl,
hvis Helbred og Tid havde tilladt, vilde have skrevet, kom
ikke længere end til Notater og løsrevne Optegnelser, men
alene disse lader ane, hvilken Indsigt og Viden der her vilde
være kommet til Udtryk.

De Arbejder, Brandt har efterladt i sine Afhandlinger, Ar¬
tikler og Kroniker, indeholder saa mange kloge Ord vedrø¬
rende gartneriske og æstetiske Spørgsmaal paa mangfoldige
Omraader, omfattende Kirkegaarde, offentlige Anlæg, histo¬
riske Haver, Stilhistorie, Fredninger, Servitutter, Byplan,
Sportsanlæg, Kolonihaver og private Haver, at det vilde fo¬
rekomme naturligt, at disse Arbejder, som nu findes spredt,
blev samlede i Bogform, ikke mindst med Henblik paa Un-
dervisningsspørgsmaalet, som her vilde faa et uvurderligt Ma¬
teriale.

Brandts meget specielle og sjældne Fagbibliotek, som nu be¬
ror i Akademiets »Studiearkiv«, giver paa sin Vis et Indtryk
af Samlerens vidtspændende Aand.

For de der ikke kendte Brandt, kunde han forekomme ver¬
densfjern og tillukket, men har man mødt Brandt naar han
var oplagt, vil man mindes disse Stunder, hvor Brandt i sin
slentrende, charmerende Form gav Samtalen Liv og Dybde,
en Livskunstner.

Hvilken Lykke at lære denne Mand at kende, hvilken Be¬
rigelse at samarbejde med ham. Vi skal ikke mere møde
Brandts kloge Smil, men noget af den fine Kultur og person¬
lige Charme, som var ham givet, kendetegner hans Arbejder
og lever i disse. aksel Andersen
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G. JV. Brandts litterære Arbejder.
»Roserne i Danmark« (Forord i Bogen »Roser«) 1915). »Stauder«, 1915. »Vand-
og Stenhøjsplanters Anvendelse«, 1916. »Chrysanthemum og Lathyrus«, 1920.
»Marienlyst Have« (»Architekten 20.10. og 27. 10. 19:7 samt 26.8.1920).
»Klippede Buske« (»Villaen«, April 1917). »Træer« (»Architekten« 18.9. 1920).
»Havekunstens Historie« (Artikel i Nord. ill. Havebrugsleksikon). »Dyrehavens
Deling« (»Havekunst« Novbr. 1924). »Christiansø« (»Arkitekten« 15. 2. 1925).
»Kirkegaard og Gravsteder« (»Arkitekten« 8. 5. 1922). »To Disputatser om Have¬
kunst« (»Havekunst« Nr. 3, 1928). »Arkitektuddannelsen ved Kunstakademiet«
(»Arkitekten« 10.4. 1929). »Der kommenden Garten« (»Wasmuths Monatsheft«,
April 1930). »Framtidens Tradgård« (»Tappan« Nr. 20, 1930). »Grønnegaarden,
Kunstindustrimuseets Gaard« (»Havekunst«, April 1931). »Ujævn Kultur« (»Ar¬
kitekten« 6. 5. 1931). »Den permanente Havekoloni i Jægersborg« (»Havekunst«,
Oktbr. 1932). »Staudegangen« (»Juleroser« 1933). »Wasserlauf im Stauden-
garten« (»Gartenschonheit«, Septbr. 1934). »Den moderne Haveplan« (»Arki¬
tekten« 24.5. 1935). »Kolonitradgårdens Zonindeling« (»Tappan«, August 1936).
»Helsingør Kolonihavepark«, Særhefte, August 1935. »Jægersborg Allé« (»Ar¬
kitekten« 17. i. 1936). »Havebolig-Kvarterer« (Berlingske Tidendes Dybtryks-
nummer 5.4.1936). »Beplantning langs Veje« (»Ingeniøren« 10. 3. 1937).
»Grundens havemæssige Værdi« (Udstykningsbogen 1937). »Landskabelig Have¬
kunst« (»Arkitekten« 4.3. 1938). »Egnsplanlægning og Landskab. Hvem er sag¬
kyndig?« (»A5« 1.4. 1942). »Vordingborg Slotsbanke som nationalt Samlings¬
sted« (»Havekunst« Nr. 7, 1942). »Hus og Have i Dag og i Morgen« (Tale,
Manuskript, Akademiets Stiftelsesfest i 1930. — »A5«, Nr. 1, 1.4. 1943). »Husk
paa, at Tivoli er en Have« (»Politiken« 23. 7. 1944).

Fortegnelse over Kommunegartner G. N. Brandts væsentligste
Arbejder i Aarene igi2-ig45.
1912 : Hellerup Strandpark.
1916: Hainehus, Malmø. Kampmann, Skaade. Kampmann, Ndr. Fasanvej 16.
Greve K. Danneskjold Samsø, Visborggaard, Visborg.
191 7: Fru Brix, Vejlesøvej 28, Holte. Overretssagfører Fleischer, Charlottenlund.
Lindberg, Malmø. Billedhugger Kay Nielsen, Ørnekulsvej, Ordrup. Professor
Karl Petrin, Lund. Harald Plum, Strandvej 196, Charlottenlund. Grosserer Raa-
berg.
1918: Hofjægermesterinde E. Bech. Konsul R. Gussing, Ystad. Konsul E. Hain.
Direktør Rich. Hain. Skibsreder Heistein. Aage Heymann. Bankbogholder Hven.
Kroghske Gaard v. Marienlyst. Lenslazarettet i Lund. Havsgaard Nielsen. Ousby-
holm, Sverige. Grosserer Pehrsson, Malmø. Ribe Statsseminarium. Godsejer Stan-
now, »Ørsholt«. Grosserer V. O. Utthenthal, Holmegaardsvej 28, Klampenborg.
Udvidelse af Ordrup Kirkegaard.
1919: Bankdirektør Jacob Brandt, Charlottenlund. Godsejer E. Boger, Sverige.
Direktør Haubro, Ballerup. Etatsraadinde Hegel. Direktør Hendriksen, Kastanie¬
vej 3. Marselisborg Slotspark. Arkitekt Mundt, Bregnerød. Malermester Einer
Nielsen, Gjern. Ingeniør N. M. Plum, Haraldsgave, Bagsværd (1927). Legations¬
sekretær Reuterswård, »Enghuset«, Klampenborg. Richter, Halsingborg, Sverige.
Vintappergaarden (Direktør H- Heilbuth). Birkelunden, Vordingborg (1921).
Historisk-botanisk Have, Vordingborg (1927).
1920: Aalborg Slot. Dr. K. Bergmann, Malmo. Direktør L. Birch. Carlsberg
Bryggerierne (1921 og 1925). Godsejer Fabricius, Gjerdrup. Grosserer Adolph
Faxe, Malmo. Skibsreder William Hansen. Alderdomshjemmet, Helsingør. Fru
Anna Karberg, Taarbæk Strandvej 128. Konviktoriet, Lund. Lund Domkirke.
Hegelske Mausoleum, Ordrup Kirkegaard. Gjentofte Folkepark.
1921 : Murermester A. Jespersen, C. F. Richsvej 33. Kirkebakken i Svendborg.
Godsejer Kriiger, Estruplund, Ørsted. Fru Madsen-Mygdal, Heslegaard. Direktør
Nielsen, Strandvej 198, Charlottenlund. Kirkeskoven, Vordingborg (1931).
1922: Bispetorvet i Aarhus. Direktør Frantz Christensen, Hvidørevej 15, Charl.
(1937). Ensomme Gamles Værn. Fabrikant C. F. Glad, »Store Mariendal«,
Strandvej, 0. Krigergraven i Helsingør. Grosserer E. Parsbo, Højnæsgaard pr.
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Vedbæk. Direktør H. Pade, Klampenborgvej 12. Prins Axel, Bernstorffshøj, Gen¬
tofte. Fabrikant Th. Zadig, Fridhemsvagen, Malmo.
1923: Andelsboligselskabet »Hornbækhus«, Hornbæksgade, København. Rubow,
Malmo. Højesteretssagfører G. Shaw, Fredensborg (1926, 1929, 1937-38). Gros¬
serer L. Wolff, Smidstrup Strandgaard, Vedbæk. Helsingør Kirkegaard.
1924: Kunsthandler Arnbak, Vedbæk Strandvej 386. Haderslev Bispebolig. Kon¬
sul Hvalsøe, Sonnerupgaard. Ingeniør Per Kampmann, Valby. Anlæg ved Ran¬
ders Post- og Telegrafbygning. Viborg Statsskole (1926). Ollerup Gymnastikhøj¬
skole. Gjentofte Stadion.
1925 : Etatsraad H. N. Andersen, Strandvej 144. Femmers Kvindeseminarium, Kø¬
benhavn. Professor H. Mygind, Klampenborg. Randers Statsskole (1926). »Sva¬
stika« (Brygger Vagn Jacobsen) (1930). Vedbæk Kirkegaard. Ærø Sygehus,
Ærøskøbing.
1926: Carl Salomonsen, »Havslunde«, Springforbi (1938-39). Vejle Hospital.
Karrébebyggelse, Vognmandsmarken. Mariebjerg Kirkegaard.
1927: Amtmandsboligen i Thisted. Gulfosshus. Nordisk Insulinlaboratorium (Kon¬
sultationer fra 1927-45).
1928: Frilandsmuseet ved Lyngby (1934 og 1935). Nørre Sundby Raadhus.
1929: Fru Brandt, Køge. Guldsmedelauget. Haack. Godsejer Hald, Sauntegaard.
Helsingør Kommuneskoles Friluftshave. Direktør H. Odewahn, Regstruplund pr.
Jyderup (1930, 1940, 1941). Ramlosa Brunn Råhus (1930-31). Professor Edv.
Thomsen, Søbakken 26.
1930: Assomptionssøstrene, Rygaard. Aalborg Kirke, van Hauen, Hellebæk. In¬
geniør Højgaard, Hellerup. Direktør Helge Jacobsen, Vedbæk (L93). Fru Krak,
Vindbyholt. Otto Langballe, Tøxensvej 19, Køge. Lund, Sverige. Dr. A. Michael¬
sen, Søholm Park. van Mullen, Strandvej 163, Skodsborg. Grosserer Knud Neye,
Gruts Allé, Hellerup. Dr. Pontoppidan, Ørnekulsvej 14 (Kay Nielsens Hus),
Charlottenlund. Direktør Poulsen, »Faxehus«. Direktør J. Styhr, Ullerødgaard,
Kokkedal. Arkitekt A. Wittmaack, Parallelvej 13, Klampenborg. Zoologisk Have
(Konsultationer 1930 til 1942). Christiansholms Mose i Klampenborg.
1931 : Bantorget i Lund. De danske Spritfabriker, Aalborg. Drucher, Villa »Sol¬
bakken«, Skodsborg Strandvej. Holte Kirke (1932). Set. Lucas Stiftelsen. Over¬
retssagfører Max Rothenborg, Klampenborgvej. Direktør Sander, Carlsberg Bryg¬
gerierne. Vallekilde Højskole. Vordingborg Slotsruiner. Slotstorvet, Vordingborg.
1932 : Bebyggelse ved Haraldsgade. Snedkermester Fritz Henningsen, Bagsværd.
Højesteretssagfører Carl Henningson, Malmo. Høsterkøb Kirkegaard.
1933 : Polyteknisk Læreanstalt, Øster Voldgade. Ingeniør J. Saxild, Overførster-
gaarden, Jægersborg Allé, Gentofte. Set. Marie Kloster. Charlottenlund Fortet.
1934: Direktør Frantz Christensen, Hotel Store Kro, Fredensborg (1936, 1938,
1942). GI. Kloster, Park Allé (1935-36). Helsingør Kolonihavepark (1935).
Grosserer Th. Olesen, Strandvej 470, Vedbæk (1935). Sagfører B. Schepler,
Strandvej 464, Vedbæk (1936, 1938).
1935 : Arkitekt J. Gjerløv-Knudsen, Klampenborg. Direktør C. C. Hansen, Holck
Vinterfeldts Allé 6, Hellerup. Arkitekt Høyrup, Dalsvinget 3, Gjentofte. Direk¬
tør Edw. Koux, Ørnegaardsvænget 11, Hellerup (1936). Grosserer Edv. Storr,
Vesterled 16, 0.
1936: Direktør S. Dethlefsen, Rungsted. Dr. med. Chr. Hamburger, Slotsvej, '
Charlottenlund. Stuppedamsparken, Helsingør (1937). Overlæge A. Helsted, Bar-
sehøj, Hellerup. Direktør Esben Ingemann, Krathusvej, Charlottenlund (1937-
38). Krathuset, Charlottenlund (1937), Mazetti-Niesen, Malmo (1937). Ingeniør
Steen-Christensen, »Sømandshvile«, Rungsted. Store Kro, Fredensborg (1939 og

1945). Nymosen i Vangede.
1937: Direktionssekretær Hilmar Finsen, Mosehøjvej 5, Charlottenlund (1938).
Gladsaxe Idrætsanlæg (1938). Gladsaxe Raadhus (1938). Fru Lis Landschultz,
Strandvej 418, Vedbæk, Lundtofte Kirkegaard. Arkitekt E. Monberg (1938).
Vintersbølle Børnesanatorium, Vordingborg (1938). Arkitekt Græbe, Hørneby
Fælled pr. Hornbæk.
1938: Nordisk Fjerfabrik, Frihavnen. Skibsreder K. Lauritzen, »Granhøjen«,
Granhøjen 16, Gjentofte (1939). Radiumstationen i København (1939).
1939: Brøndbyvester Kirkegaard. Redaktør C. Bærentzen, Strandvej 196, Char¬
lottenlund. Fru C. W. Bærentzen, Strandvej 200, Charlottenlund. Direktør C. C.
Hansen, Strandvej 170, Charlottenlund (1940). Arkitekt Stoltz, Malmo.
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194°: Radiohuset. Universitetsbebyggelsen, Nr. Fælled.
1941 : Landsretssagfører Johan Herholdt, »Dortheaborg«, Vedbæk. Jægersborg
Kirke (1942). Direktør Chr. Kampmann, Svanemøllevej 16, Hellerup (1942).
Direktør Edw. Koux, Øregaardsvænget 11, Hellerup. Isefjordsværket (1942)
Ringe Sygehus (1942). Regensen (1943). Universitetsbiblioteket, Tagensvej. Di¬
rektør Wellendorf, Orebjergvej pr. Vejby..
1942: Apoteker Niels Benzon, »Rønhave«, Vedbæk (1943). Forsikringsselskabet
»Danmark«, N. Brocksgade 1, København. Direktør M. C. Dahl, Hvidørevej 13,

Klampenborg. Trafikminister Gunnar Larsen, »Rosenlund«, Vedbæk. General¬
konsul H. O. Lange, »Frydenholm«, Holte. Nordisk Kollegium, Strandboulevar¬
den, København. Ingeniør J. Saxild, Jægersborg Allé 139, Charlottenlund. Det
gamle Universitet (Gaarden). Helsingør Kommune, Danserindebrønden.
1943: Fru Direktør Else Illum (Trock Jantzen), Bækkeskov (1945). Den fynske
Landsby, Odense. Professor Kay Fisker, Lyngby. »Hornbækhus«, Hornbæk. »Ma¬
rienlyst«, Helsingør (1944). Tivoli, Terrassehaven. Hundesømosen i Jægersborg.
1944: N.E.S.A., »Lagergaarden«, Lyngbyvej, Gentofte. Tivoli, Udviklingsplan
(r945)'
Uden Aarsangivelse: Det danske Petroleumsselskab. Daverkosens Mausoleum,
Lundtofte Kirkegaard. Groshandler Ekman, Sverige. Fabrikant Færch, Holstebro.

Fortegnelse over den væsentligste Del af G. N. Brandts Fag¬
bibliotek, overdraget Bygningsteknisk Studiearkiv.
La theorie et la pratique du jardinage. — Thiele: Meisterwerke alter Grabmal-
kunst. — Silva Tarouca und C. Schneider: Unsere Freikand Laubgeholze. —

Silva Tarouca: Unsere Freiland Stauden. — C. Th. Sørensen: Om Haver. —

Karl Foerster: Schonheit im Baum und Strauch. — Hampel-Berlin : Gartenbeete
und Gruppen. — Falke : Der Garten. — Cox: Wild gardening. — Rigg: Roses
of quality. — Rose: Spatbarock. — Millers Gartnerlexicon. —> Boiceau: Traite
du jardinage. — Meyer: Gartenkunst. — Dahlberg: Svecia antiqua et modierna.
— Conder: Landscape gardening in japan. — Giesebach: Der Garten. — Haye:
Jardinage. — Jager: Gartenkunst im Garten, sonst und jetz. — Brinckmann:
Schone Garten. — Dutton: The english garden. — Gertrude Jekyll: Gardens
for small country houses. — Gertrude Jekyll: Wall and water gardens. — Ger¬
trude Jekyll: Wood and garden. — Gertrude Jekyll: A gardeners testament. —

Gertrude Jekyll: Old english household life. — Instruction pour les jardins,
fruitiers et potagers. I-II. — Hirschfeldt: Gartenkunst. — Mouceau: Traite des
arbes. I-II. — Mouceau: Plantat des arbes. — Le gentilhomme cultivateur
I-VIII. — Gothein: Geschichte der Gartenkunst, I-II. — St. Leger: Les plantes
de serre. — Schmidt: Handbuch der Architectur. — Miller: Allgemeines Gart¬
ner-Lexicon. — Hoffmann: Garten und Haus. Langlet: New principles of
gardening. -— Ramsey and Lawrence: The outdoor living-room. — Les jardins
de france. — André: Lårt des jardins. — Blomfield: The formal gardens in
england. — Poulsson: Den nya arkitekturen. — Johnson: Foundation planning.
— Shelton : Beautiful gardens in America. — Michel: Les maitres du paysage.
— Rasmussen : Nordische Baukunst. —- Schintzler: Norske haver. — Hallbaum :

Der Landschaftsgarten. — Horwood : New creations in plant life. — Harris:
English houses and gardens. — Migge: Gartenkultur. — Jensen: Dansk Have-
bog. — Jenkins: The hardy flower book. — Sorgel: Theorie der Baukunst. —

Rosen : Die Natur in der Kunst. —• Wright: Roses and rose gardens. — Steffen :
Unsere Blumen im Garten. — Marcus: Die ornamentale Schonheit der Land-
schaft. — Loudon: Encyclopaedia of gardening. — Rosenwald: Manuel de
l'amateur des jardins. -— Les jardins de Versailles. — Robinson: Hardy flowers.
— Waugh: Formal design in landscape architecture. — Du Cane: The flower
and gardening of Madeira. — The illustrated dictionary of gardening. I-V. —

Lundberg: Svensk trådgård. — Decandolle and Sprengel: Elements of the
philosofy of plants. — Thorné : Lehrbuch der Botanik. — Earle: Sun-dials and
roses of yesterday. — Rostrups Flora. -— Bentzins Havebog. — Rook: Design in
landscape gardening. — Camillo Schneider: Astetik der Gartenkunst. -— W.
Robinson: The garden. 1880-86. Koch: Gartenkunst im Stådtebau. — Thomas:
The rose book.
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Født den 17. Novbr. 1871 i Kbhvn. For¬
beredelseseksamen. Udd. Fuglsang og

Rosenborg Have. Havebrugskandidat
1894. Udd. som Havearkitekt ved Land-
skabsgartner Glæsel, Kunstakademiet og
ved Rejser i Udlandet. Havearkitekt paa

Frederiksberg 1898.
Død den 12. Maj 1945. Begravet paa

Mariebjerg Kirkegaard.

Fra Akademitiden.

E. Erstad-Jørgensen
Den Epoke indenfor Danmarks Havekunst, som begyndte ved
Aarhundredskiftet, kunde godt betegnes som den Erstad-Jør-
gensenske, idet det var Erstad-Jørgensen, som indledte den og
dannede Skole gennem alle de unge Mennesker, som i Tidens
Løb kom til at nyde godt af hans Paavirkning gennem Sam¬
arbejde med ham i kortere eller længere Tidsrum.

I den forudgaaende Periode var det Landskabs-Stilen, der,
under Landskabsgartner Edw. Glæsels Ægide, var det ene sa¬
liggørende, hvadenten det drejede sig om de store Herre-
gaardsparker, Haverne ved Rigmændenes store Residenser
eller de smaa regelmæssige Villahaver.

For os er det nu klart som Dagen, at for de sidstes Vedkom¬
mende maatte Resultatet blive daarligt; men dengang skulde
der en Erstad-Jørgensen til for at gøre opmærksom paa det,
og det gjorde han først i sin lille Bog »Villahaven«, der udkom
i Aaret 1900, og som saa at sige kan betragtes som hans Pro¬
gram.

For os synes det nu saa indlysende rigtigt, hvad han den¬
gang skrev; men paa den Tid faldt det langtfra i god Jord,
og det vakte ikke saa lidt Postyr, hvad denne fremfusende
unge Mand, som kaldte sig Havearkitekt, kunde finde paa.
Det var jo et fuldstændigt Brud med Læremesteren, Glæsels,
Idéer, og kunde saaledes ikke taales paa Bjerget.

Men det afficerede ikke Erstad-Jørgensen synderligt, han
arbejdede trøstigt videre med den ham iboende Ildhu, og han
skabte og gennemførte den Stil for den regelmæssige Villa¬
have, som efterhaanden vandt Anerkendelse som den rigtige
og blev toneangivende gennem den Menneskealder, som siden
er forløbet.

Dette, at E.-J. kaldte sig Havearkitekt, blev naturligvis
med Datidens og særlig Arkitekters Øjne betragtet som ung¬
dommelig Formastelighed; men set fra hans Side var det jo
ganske logisk, — han vilde paa samme Tid pointere Bruddet
med det gamle og karakterisere sin fremtidige Virksomhed,
og nu maa vi være ham taknemlige, fordi han havde Modet
til saaledes at bryde Banen for de kommende Generationer.

Det var dog ikke saaledes, at han opgav Landskabsgartne¬
riet — tværtimod, utallige er de Parker og store Haver, han
fik Lejlighed til at anlægge eller restaurere, og ogsaa det
egentlige Landskab havde hans udelte Interesse; men han har
formentlig bedre kunnet tænke sig Havearkitekten tage sig af
Landskabet end Landskabsgartneren tage sig af den lille Vil¬
lahave,— paa hvilket sidste der jo ogsaa forelaa rigeligt med
uheldige Eksempler. Om han har tænkt paa, at man kunde
finde paa at ængstes ved at betro en Havearkitekt landskabe-
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lige Opgaver, skal jeg lade være usagt; men man har dog Kongens Nytorv 1906. Et af E. Erstad-
vist haft Eksempler herpaa helt op i Nutiden. Egentlig vilde Jørgensens mest populære Arbejder,
man vel finde det mere logisk, — og forretningsmæssigt klo¬
gere, om E.-J. havde kaldt sig baade Havearkitekt og Land-
skabsgartner, i Stedet for, som han kaldte sig: Havearkitekt
og Havebrugskandidat; men her har vel nok Trangen til et
helt Brud med Fortiden gjort sig gældende? og E.-J. var
jo den, der havde Lyst at vise sine Meningers Mod og ikke
gaa paa Akkord.

Vi yngre havde lært at se op til Erstad-Jørgensen som Fa¬
gets »grand old man«, og den Position havde han skabt sig i
Kraft af sin Personlighed, sine rige Evner, sin Ildhu og sin
Flid. Han var Kunstner, — vel ikke, som man siger: af Guds
Naade, af den Slags, hvis højtflyvende Fantasier let faar dem
til at slippe Jorden med Fødderne, — nej, han var samtidig
den nøgterne, støtte Arbejder, ja, man kunde godt kalde ham
Haandværker, — i god gammeldags Forstand; — blandt dem
var der ogsaa Kunstnere, og det er ingen Forklejnelse for en
Kunstner at være i Slægt med dem. E.-J. kunde nok, naar han
stod overfor en Opgave, lade Fantasien faa Spillerum og Idé¬
erne faa Lov til at udforme sig frit; men naar han saa for Al-
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vor gik løs paa Udarbejdelsen af Planen, saa foregik det ved
Tegnebordet, saa begyndte han en grundig Opbygning af det,
han havde forestillet sig, og han helmede ikke, før det hele i
store Træk stemte, — ja han nøjedes ikke med de store Træk,
han var en Detaillernes Mand, han var paalidelig, nøjagtig
og sirlig i sit Arbejde, og han kunde det hele! Han var ikke
blot Arkitekten, han var fra Begyndelsen Gartner og besad et
overordentligt Kendskab til det Materiale, som er og bør være
den vigtigste Bestanddel i en Have, — Planternes Mangfol¬
dighed, og det viste han stadig sin Interesse for, bl. a. gennem
talrige Smaaartikler her i Havekunst. Han var klar over, at
det endelige Resultat ikke blot afhænger af Havearkitektens
Sans for det arkitektoniske, men tillige af Kendskabet til det
levende Materiale, han arbejder med, dets Udviklingsmu¬
ligheder, fordi en Have ikke er færdig ved Udførelsen, men
stadig er under Udvikling og egentlig stadig bør følges af
Havearkitekten, ogsaa efter Fuldførelsen, for at hans Planer
ikke skal forfuskes.

Men ogsaa »Arkitekturen« i Haverne havde E.-J.s store
Interesse, — medfødt og uddybet paa Akademiet, hvis Arki-
tekturskole han som den første Gartner havde frekventeret,

Vekselerer Levins Have i Vedbæk. 1917.



og han yndede selv at arbejde med disse Ting, ogsaa Havens Grosserer Gammeitoft-Schougaards Ha-
døde Ting: Bygningsværker, Pergolaer, Pavilloner, Bænke, ve. Haveparti ved Vedbæk-Renden. 1915.
Hegn og Laager, Vandbassiner o. s. v. — han holdt af at
gøre det hele selv, at gøre det færdigt. Derfor blev han vel
ogsaa ved at være Anlægsgartner, han holdt ligesom ikke af
at lade Udførelsen i Marken slippe sig af Hænde, hans Idéer
og Planer skulde ogsaa udføres rigtigt efter hans Hoved, og
det fandt han vel ikke sin første Tids Anlægsgartnere i Stand
til, — han uddannede sin egen Stab, — som beundrede ham
som den dygtige og forstaaende Arbejdsgiver, der aldrig
skaanede sig selv. Han havde da ogsaa den Lykke at bevare
sin ungdommelige Vivacitet og Arbejdsevne til det sidste.

Hans levende Interesse for Tidens Rørelser, naturligvis især
indenfor Faget, tillod ham ikke at sidde roligt og se til, nej,
han skulde nok give sit Besyv med, og det var gerne paa en
frisk og inciterende Maade, — han sagde sin Mening ligeud,
uden større Tanke for, om den vilde behage eller ej, saa det
var ikke vanskeligt at faa en Diskussion i Gang; men han var
altid loyal, og han havde en udpræget Retfærdighedssans,
derfor var det ikke vanskeligt at blive gode Venner med ham
igen selv efter en livlig Meningsudveksling.
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Villa »Birkeborg«, Skodsborg. 1912. En saa levende og interesseret Personlighed kan naturligvis
ikke faa Lov blot at passe sine egne Sager, og Erstad-Jørgen¬
sens Evner og Arbejdskraft blev der da ogsaa lagt rigeligt Be¬
slag paa.

Hvilket af sine mange Tillidshverv han satte mest Pris paa,
er ikke godt at sige, for naar han paatog sig noget, gik han op
i det med Liv og Sjæl. Han var saaledes i 15 Aar Medlem af
Bestyrelsen for Det kgl. danske Haveselskab, deraf 5 Aar Se¬
kretær, og han lagde et meget stort Arbejde i dette Hverv.
Det tør vistnok siges, at det Opsving, som det gamle, i Begyn¬
delsen af Aarhundredet noget hensygnende Selskab fik, i før¬
ste Række skyldes Erstad-Jørgensens Energi og Initiativ, og
paa Selskabets Have satte han ogsaa i mange Maader sit
Præg, ligesom det skyldes ham, at Jens K. Jørgensen blev an¬
sat som Overgartner og tilførte Haven nyt Initiativ.

I Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse var E.-J. ogsaa •

i 15 Aar et virksomt Bestyrelsesmedlem, i Selskabet for deko¬
rativ Kunst og i Foreningen for Kirkegaardskultur var han
ogsaa i nogle Aar Bestyrelsesmedlem, i Dansk Anlægsgartner-
og Havearkitektforening var han ligeledes en skattet Arbejds¬
kraft, og da denne Forening blev delt i to, var E.-J. selvskre-
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ven til at blive Formand for Dansk Havearkitektforening, et Stenanlæg omkring Billedhugger Bund-
tt , j^t .-i • r> j r i_j gaards Figur »Heden« i Løndals Have.
Hverv, han varetog med stor Iver til sin Død, ligesom han der- omkring 1918
igennem blev Medlem af Fællesraadet for Havekunst.

Endelig skal nævnes, at Erstad-Jørgensen ogsaa som Forfat¬
ter har gjort sig i høj Grad gældende indenfor sit Fag, og det
er egentlig morsomt at følge et saa langt Forfatterskabs Ud¬
vikling. Jeg tror E.-J. selv i sine senere Aar har smilet over
sin lidt gammeldags-pertentlige Skrivemaade i hans oven¬
nævnte første Værk »Villahaven«, der er saa vidt forskellig
fra hans senere moderne Form med smaa Forbogstaver osv.
Hans Kronikker og andre Indlæg i Dags- og Fagpressen var
altid livlige og interessante og præget af stor Saglighed, og
som før jiævnt talte han altid lige ud fra Leveren, — man

• vidste altid, hvor man havde ham.
Foruden »Villahaven« har E.-J. skrevet en Lærebog i An¬

lægsgartneri og været Medarbejder ved flere Værker, saale-
des G. N. Brandts »Roser«, 111. Havebog, Nordisk ill. Have¬
brugsleksikon, og han var Redaktør af Hirschsprungs Have¬
bog. Det var ligeledes E.-J., der i sin Tid fik startet det ele-
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E. Erstad-Jørgensens eget Feriehus Ly-
strup-Aahus ved Bryrup. 1916.

gante lille Tidsskrift »Meddelelser fra Det kgl. Haveselskab«,
ligesom »Havekunst« sikkert skylder ham den væsentligste
Tak for sin Tilblivelse, og han var i nogle Aar dets Redaktør;
men ogsaa efter, at han havde veget Redaktørstolen, interesse¬
rede han sig levende for dets Trivsel.

Forf. af nærværende lærte først Erstad-Jørgensen at kende
gennem hans Arbejder og Forfatterskab og har kun haft Lej¬
lighed til ganske kort Tid at arbejde for ham; men først se¬
nere har jeg lært ham personligt at kende, da vi arbejdede
sammen i Redaktionsudvalget og i de faglige Foreninger. Paa
Møderne i Udvalg og Bestyrelser, der som oftest foregik under
helt private Former og kunde trække længe ud, gik Diskus¬
sionen meget livligt og langtfra altid kun om strengt faglige
Emner, og her snakkede vi ligeud som Kammerater, og vi
yngre kom derved E.-J. paa rigtig nært Hold og lærte ogsaa
rigtigt at forstaa ham og holde af ham.

Erstad-Jørgensen var nemlig ikke af dem, der tragtede efter
Popularitet, og derfor vandt han den vel heller aldrig, — han
var, trods den gode Træning, han maa have haft Lejlighed
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til gennem sin lange Virksomhed, ikke mindst gennem sit For¬
eningsarbejde, ikke den glatte eller behændige Forhandler, og
han vidste det selv, han kviede sig altid ved at skulle optræde
for et større Forum, derfor var han altid kort, klar og koncis,
naar han skulde forelægge en Sag, og han tog lige om Næl¬
den, selv om det kunde være ubehageligt. Han holdt af at
arbejde med Tingene, gennemtænke dem, og naar han saa
fremsatte dem, kunde man være sikker paa, at saadan og
ikke anderledes maatte det nu være, — set fra hans Syns¬
punkt. Derfor maatte man, som sagt, kende Erstad-Jørgensen
for at komme til at forstaa ham ret og holde af ham; men det
gjorde til Gengæld ogsaa vi, som havde Lejlighed dertil.

E. Erstad-Jørgensens litterære Virksomhed.
1900: Villahaven, 116 S.
1920: Nonnebakken, Odense.
1921 : Bemærkninger om Landhaver, Hv. Aarg. 21, S. 33-37. Blomstrende Frugt¬
træer, V. o. V. Aarg. 11, S. 757-758. Hyld, V. o. V. Aarg. 11, S. 850. Havekunst
(Næsbyholms Have), Hvk., S. 1-9. En Have i Rungsted, Hvk., S. 109-113.
1922 : Bakkehus Have, Hvk. Aarg. 3, S. 49-54. Birkeborg i Skodsborg, Hvk. Aarg.
3, S. 133-138. Havens Sanseindtryk, Hvk. Aarg. 3, S. 22-23. Naturligt formede
Vandpartier, V. o. V. Aarg. 1922, S. 845-846. Vandtætte Plantebeholdere, Hvk.
Aarg. 3, S. 70-71. Vestervirke som Park, 111. T. Aarg. 64, S. 121-125. En Villa¬
have, Hvk. Aarg. 3, S. 117-120. En Villahave i Odense, Hvk. Aarg. 3, S. 13-14.
Vore Herregaardshaver, Hvk. Aarg. 3, S. 91-95. Vore Kirkegaarde, (Loven),
Hvk. Aarg. 3, S. 115-116. Busketter, Hvk. Aarg. 3, S. 79-84. Vintergrønne Træer
i Kbhv., Hvk., S. 3-12. Haveservitutter, Hvk., S. 59-60. Havevaser, Hvk., S. 67-
71. En Mindelund, Hvk., S. 107-108. GI. svenske Haver, Hvk., S. 133-138.
1923 : Bibliotekshaven, Hvk. Aarg. 4, S. 37-43. Havearkitekturarb. ved Udstillin¬
gen i Gøteborg, Hvk. Aarg. 4, S. 190-194. En Have paa Fuglebakken, Hvk. Aarg.
4, S. 94-96. En overdækket Siddeplads, Hvk. Aarg. 4, S. 48. Stammehække,
Hvk. Aarg. 4, S. 92-93. Tennisbaneindhegninger, Hvk. Aarg. 4, S. 69-71. To
Parkanlæg i Randers, Hvk. Aarg. 4, S. 73-79. Victoriaparken i Berlin, Hvk. Aarg.
4, S. 58-59. En Villahave ved Snoghøj, Hvk. Aarg. 4, S. 58-59. Birk, Hvk. S.
13-15. Charlottenlund, Boganm., Hvk. S. 36-37. Vindekæppehegn, Hvk. Aarg.
4, S. 61-62. Kirkegaardssagen, Hvk. Aarg. 4, S. 1-19. Afsk. Blomster, Hvk. Aarg.
4, S. 97-102.

1924: Bepl. af Gavle, Frskn. 1924, S. 33-35. Havebr. Hist. gennem tusinde Aar,
Hvk. Aarg. 5, S. 97-98. Norrvikens Tradgårder, Hvk. Aarg. 5 S. 77-84. Stats¬
havernes Administration, Hvk. Aarg. 5, S. 49-52. (Bem. af Louis Bobé, G. N.
Brandt m. fl.). Simrishamns nye begravningsplatts, Hvk. Aarg. 5, S. 25-26. Den
forstbotaniske Have, Ch., Hvk. S. 13.

1926: Anlægsgartneri, 317 S.
1927: Anlægsgartnerundervisningen, Grt. T., Aarg. 43, S. 31-34.
1929: Vandet i Haven, D. Hvt. Aarg. 13, S. 50.
1930: Moderne Haver, Hvk. S. 15. (Polemik, Anmeldelse).
1931 : Rosenborg Slot og dets Omg., Hvk. S. 1-4. Kgs. Have og dens Fremtid,
Hvk. S. 49-55. Elmedræberen, Hvk. S. 64. Læ-Hegn, Smaapl., Anmeldelse, Hvk.
5. 88. Skyggepl., Hvk. S. 98-99.
1932: Rækkehushaven, Hvk. Aarg. 13, S. 8. Træhygiejne, Hvk. S. 57-63, 66-72,
60-87. Tre Villahaver, S. 13-17.

1933: En Villahave, Hvk. S. 113-116. Rariteter fra Stenhaven, Hvk. S. 2-3. Ar¬
kitekter og Havearkitekter, Hvk. S. 13-14. Nutidens Havekunst, Radioforedrag,
Hvk. S. 53-59. Kolonihavebevægelsen i Danmark, Hvk. S. 65-66.
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1934 : Gaar vore Herregaardshaver i Forfald? Hvk. S. 37-45. Arkitekt G. Birch-
Lundgrens Have, Hvk. S. 121-127. Park i Haderslev, Plan, Perspektiv, Hvk. S. 61.
1935: En Villahave paa Tuborgvej, Hvk. S. 25-28. Haveselskabets Have, Hvk.
S- 73-77- Hirschsprungs Havebog under Redaktion af E. E.-J. Et nyt Bygge¬
materiale, Hvk. S. 34-35. Uddannelse af Anlægsgartnere og Havearkitekter, Hvk.
S. 42-45. Vestparken i Randers, Hvk. S. 85-91.
1936: Japansk Havekunst, Hvk. S. 109-120. Navneforvirring, Hvk. S. 30-31.
Vore Vejes Beplantn., Hvk. S. 49-54. Bell-Mare i Vedbæk, Hvk. S. 61-65. Villa
Beau-lieu, Hvk. S. 13-21. Buxboraanlæg, Hvk. S. 85-95. Stadsgartnerstillingen i
Kobenhavn, Hvk. S. 29-30.

1937: Havekunsten før og nu, Grt. T. Jubilæumsskrift, S. 161-165. Ny Vin paa
gi. Læderflasker, Hvk. S. 111-117. Opvarmning af Guldfiskebassiner, Hvk. S.
42-44. Have i Charl., Hvk. S. 51-53. Fuglekirsebær, Hvk. S. 49. En Hellerup¬
have, Hvk. S. 16-21. Blomsterengen, Hvk. S. 30-34. Klinkegange, Hvk. S. 46.
Betonstøbning, Hvk. S. 44-45. Kofoedsminde, Hvk. S. 104-105.

1938: Cementbeton i Haven„Hvk. S. 33-39. Forhaver. Saadan eller, Hvk. S. 61.
Hegnsloven og Haverne, Hvk. S. 29-32. Plaskedammen, Hvk. S. 104-106. Vold¬
som Protest mod Gennemskæring af Fr.berg Bakke, Berl. Tid. 12. 5. Havens
Fugleliv, Hvk. S. 6-8. Svømmebassiner, Hvk. S. 13-15. Romantik og Funktional¬
isme, Hvk. S. 49-52. Dværggraner, Hvk. S. 77-78. Det japanske Hus i Stock¬
holm, Hvk. S. 92-93. Mosaik, Hvk. S. 94-95. Et planteklædt Laageparti, Hvk.
S. 115. Et Stenanlæg, Hvk. S. 124.

'939= Anlægsgartneri, 2. Udg., 305 S. Kongsbo Have, Hvk. S. 81-82. En smuk
tysk Have, Hvk. 50-54. Villa Belvedere, Hvk. S. 85-91. Overdækket Siddepl.
Hvk. S. 136-138. Små Terrassér, Hvk. S. 124-128. Svømmebassin i Haven, Hvk.
S. 40-44. To Dværggraner, Hvk. S. 119. Vandhavén, dens Anlæg. Planter. Fisk
m. m., 83 S. To stedsegrønne Bundplanter, Hvk. S. 95-96. Tennisbaner, Hvk. S.
32-34. En Japanhave, Hvk. S. 105. Havearbejde i Aarets 12 Maaneder. Hvk.

1940: Reichsgartenschau, Stuttgart, Hvk. S. 38-41. Anlægsgartneri, Berl. Tid.
16. 1. Tunnel under Fr.berg Bakke, Berl. Tid. 30. 3. Tilbageskæring af Stenpl.,
Hvk. S. 32. Rhod. bør beskæres i Septbr., Hvk. S. 106-107. Fr.berg Have, Hvk.
S. 13. Et Naturfænomen, Hvk. S. 16. Anlægsgartneri og Nødhjælp, Hvk. S. 73-
75. Vejplantning, Hvk. S. 117.

1941 : Naturen er Nr. 1. (40 Aars Virksomhed som Havearkitekt). Interview.
Pol. 9. 11. Ovennævnte Artikel citeret i Berl. Tid. 9. 11. Det grønne Udvalgs
Cyklesti langs Dyrehaven, Berl. T. 18. 7.

1942 : Væksthus m. dobb. Glastag, Gtr. T. S. 137-139.

1943 : Frugttræer og stedsegr. Træer er næsten ikke til at skaffe, Berl. T. 3. 3.
Problemet Fr.berg Bakke, Berl. T. 7. 5. Jeg ønsker mig (Fødselsdags Interview),
Berl. T. 1 7. 3. Haveark. i Dag og i Morgen, Grt. T. S. 254-255. Kungstradgården,
Hvk. S. 80.

1944: Tunnel-Projektet spøger stadig, Berl. T. 29. 3. 2 nye Forslag til Tunnel
under Fr.berg Bakke, Berl. T. 28. 3. Mellem Mose-Venner, Berl. T. 25. 7. Vil Po¬
litiet ikke aabne Søndermarken, Berl. T. 27. 6. Om Utterslev Mose, Berl. T. 22. 7.
Bykernen er i Fare, Berl. T. 8. 7. And og Jæger, Berl. T. 8. 2. Overflødige Træer,
Hvk. S. 92. Anlægsgartneruddannelsen, Hvk. S. 62-64.
1945: Skal Søerne omskabes til samlet Parkanlæg, Pol. 19.7. Præstegaarde og

Præstegaardshavesagen, Hvk. S. 12-15. Vallø Stifts Have (Anmeldelse), Hvk. S.
53-57-

Desuden har E. E.-J. været Medarbejder ved »Kosters beskrivende Plantekatalog«
(Prydhaven), G. N. Brandts »Roser« (Rosenhaven), 111. »Havebog« (Blomster¬
havens Anlæg).
Om E. E. J. kan læses i Danske Havebrugskandidater, Kraks bl. B. og D. bi.
Leksikon, Havekunst Aarg. 1931, Nr. 11. E. E.-J. 60 Aar, Berl. T. E. E.-J. 60
Aar, Pol. .13.5.45. Nekrolog i m. Blade.

Foruden ovennævnte litterære Arbejder foreligger der fra E. E.-J. et Utal af
plantebeskrivende Artikler. Desuden maa det antages, at hans skriftlige Indlæg i
Dagspressen langt overskrider ovennævnte Antal, men dette Forhold har været

umuligt at kontrolere. S. H.
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Til Havekunsts Læsere og Annoncører
Havekunst vil i 1946 udkomme 6 Gange som mindst 16-sidet
Hefte -f- det 4-sidede Tillægsblad Havearkitekten, første
Gang medio Februar og derefter hver anden Maaned. Til¬
lægsbladet vil i Aarets øvrige Maaneder udkomme som selv¬
stændigt Blad.

Abonnementsprisen er vedblivende 10 Kr. pr. Aar + Porto
for Havekunst og medfølgende Tillægsblad. For samtlige
Blade — altsaa inklusive de 6 løse Numre af Havearkitekten
— er Abonnementsprisen Kr. 12 -f- Porto. Eventuelle Abon¬
nenter, der ønsker det udvidede Abonnement og ikke som
Medlem af en af Havearkitektforeningerne eller Dansk An¬
lægsgartnerforening er tegnede derfor, bedes snarest meddele
dette til Havekunsts Ekspedition, Martensens Allé 1, Køben¬
havn V. Vi beklager med det nye Aars Begyndelse at maatte
inddrage den særlige Rabat, som hidtil er ydet en vis lille
Kreds af Abonnenter, og Abonnementsprisen vil saaledes
fremtidig blive Kr. 10 for alle undtagen Medlemmer af Det
kgl. danske Haveselskab, med hvilket der eksisterer en særlig
Overenskomst.

Inden for Redaktionen har følgende Ændringer fundet
Sted: Tradgårdsarkitekt Inger Wedborn, Stockholm, fortsæt¬
ter som Redaktør for Sverige, men Havearkitekt Troels Er-
st'ad har ønsket at fratræde som Redaktør for Danmark og

Overgartner Carl-Johan Hansen udtræder af Redaktionsud¬
valget. Herefter har Redaktionsudvalget følgende Sammen¬
sætning: Stadsgartner Aksel Andersen, Havearkitekt Troels
Erstad, Stadsgartner Michael Gram og Kirkegaardsgartner
Sven Hansen (sidstnævnte Redaktør).

Havearkitekten redigeres af Havearkitekt Georg Boye bi-
staaet af et Redaktionsudvalg bestaaende af Havearkitekterne
S. A. Hansen, Eywin Langkilde og E. H. Mygind.

Ekspedition og Kasse for begge Blade: Stadsgartner Mi¬
chael Gram, Martensens Allé 1, København V. Telefon Vester
4901. Postgirokonto 2674. sven hansen

Ældre Aargange af Havekunst
Ekspeditionen har endnu paa Lager en Del ældre Aargange, som kan udsælges
til Abonnenter, der har Huller i Aargangsrækken og som kunde ønske disse ud¬
fyldt.
Desværre har vi ikke mere alle Aargange, navnlig mangler hele Aargange eller
enkelte Hefter af Aargangene 1920, 1921, 1922, 1931, 1932, 1935, 1936, 1937.
Disse Aargange eller løse Hefter af disse vilde Ekspeditionen være meget tak¬
nemmelig for at faa til Købs. Der kan eventuelt byttes med andre Aargange.
løvrigt bedes Interesserede henvende sig om ovenstaaende til Ekspeditionen,
Martensens Allé 1, Kbhvn. V. Telefon Vester 4901.
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Nyere Boligbyggeri paa Christianshavn.
Torvegade skærer skraat gennem Bille¬
det. I Forgrunden Københavns alminde¬
lige Boligselskabs Bebyggelse Ved Vol¬
den, opført 1936-37 af Arkitekterne
Tyge Hvass og Henning Jørgensen.
Haveanlæget, der er tegnet af Havear¬
kitekt C. Th. Sørensen, er ejendomme¬
ligt derved, at hele Midterpartiet, som
det var nærliggende at udlægge som

Græsplæne, er een Vandflade, hvori Vor
Frelsers Kirkespir spejler sig. Bebyggel¬
sen er planlagt med denne Effekt for
Øje, idet Hjørnet mellem Prinsessegade
og Set. Annægade er holdt aabent.
Bassinet, der er udformet som en flad
Skaal af Støbeasfalt paa 10 cm Slagge-
underlag, er paa de tre Sider indrammet
af Plantning, paa den fjerde er indrettet
en Soppestrand, der tydeligt ses paa Bil¬
ledet.
Den engelsk-danske Forfatterinde Moni¬
ca Redlich har i sin Bog Danish Delight
meget besnærende skildret dette Have¬
anlægs særlige Charme.
Fot. Nowico.

Etagehusets Hav
Etagehuse til Udlejning skal have været almindelige i det
gamle Rom, men hos os er de først opstaaet omkring Midten
af forrige Aarhundrede. Før den Tid havde Byerne gennem
Aarhundreder set nogenlunde ens ud præget af den raadende
patriarkalske Samfundsorden. Mester sørgede for Bolig til sin
Familie, sine Tjenestefolk, Svende og Lærlinge. Men med
Industrialiseringens Gennembrud opstod store Forskydninger.
Virksomhederne voksede, den personlige Tilknytning forflyg¬
tigedes, og Arbejderne maatte selv skaffe sig Husly. Det blev
almindeligt at bo til Leje.

Da Demarkationslinien faldt i 1852 opstod der derfor et
betydeligt Nybyggeri uden for Voldene, men da Grundene
som Følge af privat Spekulation var dyre og Byggeriet i sig
selv et Spekulationsobjekt, blev Resultatet de karakteristiske
Vester- og Nørrebroejendomme med den smalle Gadefacade,
den store Husdybde, Trappefremspring og Sidefløje ind i
Gaarden, der iøvrigt fyldtes med Skure, Plankeværker og Bag-
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bygninger, kynisk kaldet »Havehuse«. Ved det mere preten-
tiøse Byggeri kunde der forekomme Haveanlæg i Gaardene;
men disse skyldtes nok i det væsentlige Ønsket om at spare
paa den dyre Gaardbeton og var i Reglen forbeholdt Husvær¬
ten eller enkelte begunstigede Lejere. Børn maatte i det mind¬
ste ikke færdes der uden Ledsagelse af Voksne. Under forrige
Verdenskrig stagnerede Byggeriet, og da Befolkningen i By¬
erne samtidig tiltog væsentligt, søgte det offentlige efter Kri¬
gen at afhjælpe Bolignøden ved Tilskudsforanstaltninger og
Byggelaan.

Det Boligbyggeri, der blev Resultatet heraf og som i det
mindste i Hovedstaden for en stor Del iværksattes af en

Række nystiftede Bolig- og Byggeselskaber under offentlig
Kontrol, formede sig paa en hel anden Maade. Mens man
tidligere havde bygget en enkelt eller nogle faa Opgange ad
Gangen, blev nu en hel Karré opført under eet af een Byg¬
herre og een Arkitekt. Da Grundpriserne som Følge af Kom¬
munens Grundpolitik blev holdt nede, mens Arbejdslønnen
var steget betydeligt, kunde man tillade sig mere Facade, alt-
saa flere Opholdsrum mod Gaden, men maatte ind paa et
enklere Byggesæt uden arbejdsfordyrende Fremspring og
Sidebygninger.

Tre 5-etagers Boligkomplekser ved Birke¬
dommervej opført af Foreningen Socialt
Boligbyggeri. C. Th. Sørensen har været
Havearkitekt paa dem alle.
Længst mod Øst ligger Skoleholdergaar-
den, der byggedes i 1933, Arkitekt var
Frederik Wagner. Den tjener her som
Eksempel paa den lukkede Karré med
Opholdsstuer mod Gaden, Kørebane
langs Bygningens Inderside og et sam¬
menhængende grønt Areal i Midten.
Øverst, hvor der er mest Sol, er der en
stor Sandlegeplads, i Midten en hippo-
dromformet Plads med Legeredskaber.
Den runde Plæne i Sydenden er noget
forsænket og tænkes overrislet til Skøjte¬
bane om Vinteren. De fliselagte Arealer
er Bankepladser m. m.

I 1936-37 opførtes Degnegaarden (i
Midten) projekteret af Kooperative Ar¬
kitekter. Nu er Karreen aabnet mod Syd,
og Opholdsstuerne vender i Øst- og
Nordfløjen ind mod Haveanlæget. Mel¬
lem Bygningen og Vejbanen er indskudt
en Række hegnede Forhaver med Ad¬
gang fra Stuelejlighederne. Legepladsen
ligger fremme i Solen og er udstyret med
stort Sandbassin og Redskaber. Det øv-
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rige Haveareal, der stiger op mod Nord¬
fløjen, er opdelt med Tværgange og del¬
vis terrasseret ved Mure af Nørgaards-
sten kronet af Rosenkrat.

Endelig ligger længst mod Vest Klokker-
gaarden, der er fra 1938-39 og har
Knud Hansen og Povl Baumann som
Arkitekter. Her er to Sider af Karéen
borte, og begge Fløjene er orienteret mod
Syd. Terrainet stiger fra Sydvest til Nord¬
øst, en Græsslette hæver sig op mod det
beplantede nordøstre Hjørne. Her ligger
Legepladsen noget forsænket og indram¬
met af Nørgaardmure. I en Tredjedel af
Elipsens Omkreds er disse 2 m høje og
bærer et Løvtag. Den halvmaaneformede
Sandlegeplads er yderligere forsænket og
ligger godt i Læ af beplantede Mure.
Forhaverne uden for Stuelejlighederne er
hævet ca. 1 m over Kørebanen, adskilt
med 2 m høje Espaliers og udadtil af¬
grænset 'med Berberishække.
Maal 1 :20oo.

Paa den Maade opstod den firelængede Karré med et stort
Fællesareal i Midten og dermed Etagehusets Have i moderne
Forstand. Nærmest Husvæggene var der en Kørebane for Re¬
novationsvogne og Brandvæsenet og Plads til forskelligt
Gaardtilbehør: Skarnkassehuse, Tørrepladser og Bankestati¬
ver; men hele Midterarealet var grønt. I Begyndelsen et Pryd¬
anlæg, men snart melder sig Kravet om egnede Opholdsare¬
aler for Børnene, og Legepladserne vinder Indpas.

Foreløbig er dog Samspillet mellem Hus og Have ret pro¬
blematisk. Lejlighederne har stadig, uanset Verdenshjørnerne,
Opholdsstuer mod Gaden, og Haveanlæget er mindre an¬
vendeligt, fordi en væsentlig Del ligger i Skygge af Sydfløjen.

Man kommer derfor ind paa at aabne Karreen mod Syd og
orientere Lejlighederne mod Haveanlæget. Derved opstaar
store, sollyse Gaarde i Læ for fremherskende Vinde og med
Havearealet udelt og effektivt; vistnok den mest rationelle
Bebyggelsesform set fra et havemæssigt Synspunkt.

Karréformen har dog visse Mangler. Kravet om, at alle
Lejligheder skal have Syd- eller Vestsol paa Opholdsstuerne,
medfører uensartede Facader, idet Nord- og Østfløjen har
den »pæne Side« ind mod Gaarden, mens Vest-, og i den luk¬
kede Karré Sydsiden, vender Ryggen til denne eller er, hvor
alle Lejligheder vender mod Gaarden, ringere stillet lysmæs-
sigt set. Endvidere er Hjørnerne vanskelige at udnytte ratio¬
nelt, og endelig bliver Gadebilledet ret monotont og tilknap¬
pet.

Man kom derfor ind paa forskellige Former for Stok- og
Vinkelbebyggelser, der kan sammenfattes under Fællesbeteg¬
nelsen Parkbebyggelser. Der opnaaedes paa den Maade en
mere aaben Bebyggelse, hvor alle Lejligheder kunde oriente¬
res gunstigst muligt for Sol med Stuerne mod Vest eller Syd
og Birummene mod Øst eller Nord.

Naar disse Parkbebyggelser har vundet saa stor Udbredelse,
skyldes det vistnok i nogen Grad en Overvurdering af de frie
Arealers Muligheder. Man forestiller sig Husene liggende i et
Landskab, men skal Grunden udnyttes til den lovbestemte
Grænse, vil Friarealerne i Reglen blive meget beskedne, og
da de desuden opdeles af Bebyggelsen, opnaas mindre effek¬
tivt Nytteareal end ved Karréformen, hvor det grønne er kon¬
centreret i eet sammenhængende Omraade. Der medgaar
ogsaa normalt længere Ledninger og mere Vej, og hvis Stok¬
kene ikke er placeret ganske regelret, vil Trafikforholdene
ofte blive ret uklare. Endelig giver Træk og Sus omkring Hus-
hjørnerne betydelige.Ulemper for Mennesker og Planter, et
Forhold, der ogsaa tværtimod, hvad man skulde vente, i høj
Grad gælder Vinkelbebyggelser.

Trods disse Indvendinger maa det imidlertid betragtes som
givet, at den nærmeste Fremtids høje Boligbyggeri vil blive
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Parkbebyggelser. Udviklingen har været stærkt hemmet af
Krigsaarenes Byggevanskeligheder, men til Gengæld er der i
dette Tidsrum projekteret meget, der forhaabentlig vil blive
bragt til Udførelse i de kommende Aar.

For Storkøbenhavn gælder det, at dette Boligbyggeri for
Hovedpartens Vedkommende vil blive lagt i Omegnskom¬
munerne, idet Københavns Kommune snart er udbygget, og i
de relativt landlige Omgivelser vil Parkbebyggelser føles min¬
dre anmassende end mere kompakte Bebyggelsesformer.

I Oplandskommunerne er Grundpriserne overkommelige,
og det skulde derfor i Samarbejde med Kommunalbestyrel¬
serne være muligt at gennemføre en mere ekstensiv Udnyttelse
af Grundene, evt. saadan at Boligkvartererne projekteres i
Forbindelse med grønne Omraader, der paa een Gang fun¬
gerer som Friarealer for Bebyggelsen og som offentlige Park¬
bælter.

Man maa gaa ud fra, at Husene — bortset fra Eenfamilie-
og Rækkehuse til Udlejning, som er holdt uden for denne
Fremstilling — for Størstedelen vil blive i højst 3 Etager, men
det kan forventes, at der pletvis, naar Forholdene indbyder
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Tre 3-etagers Boligkomplekser opført af
Københavns almindelige Boligselskab.
Havearkitekt C. Th. Sørensen.
Side 24 til højre Vibevænget m. m.

Bygget i Aarene 1937-40 af Arkitekterne
Povl Baumann, Louis Hygom og E.
Monberg. Vistnok den første Stokbebyg¬
gelse her i Landet. Man har dog kun
delvis løsrevet sig fra Karréformen, idet
Husene ligger to og to med Opholds¬
stuerne mod et fælles Vejanlæg, altsaa
med Orientering mod henholdsvis Nord¬
vest og Sydøst. Den aabne Karré i Nord¬
vesthjørnet er udførligt omtalt i G. Th.
Sørensens Bog Om Haver.
Skyttevænget (Side 24) til venstre er
fra 1942 og tegnet af Arkitekterne P.
Søgaard Petersen og S. Albinus. Bebyg¬
gelsen ligger ved Skyttegaardsvej, en Si¬
devej til Vigerslevvej, og strækker sig
ned til Kommunens Parkbælte langs
Harestrup Aa. Mellem de vinkelformede
Blokke ligger grusede Legepladser ind¬
rammet i tætte Buskplantninger. Ved
Stuelejlighederne er der fliselagte Ter¬
rasser. Børnehave er indrettet i Stue¬

etagen i den midterste Blok.
Glumsøparken (Side 25), der ligger i
Husum mellem Frederikssundsvej, Glum¬
søvej og Korsager Allé, er ligeledes teg¬
net af P. Søgaard Petersen og S. Albinus
og blev færdig 1944. Bebyggelsen er
ordnet omkring en grøn Udsigtslinie fra
Frederikssundsvej til Husum Skole. Stue¬
lejlighedernes- Terrasser staar i direkte
Forbindelse med denne Græsslette. 5
store grusede Legepladser indkapslet i
Plantning ligger langs Arealets Yder¬
grænser.

Maal 1 :20oo.
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Udsnit af et større Projekt til Boligbe¬
byggelse i en Omegnskommune. Byg¬
herre er Københavns almindelige Bolig¬
selskab og Arbejdernes kooperative Byg¬
geforening. Arkitekter paa dette Afsnit
er P. Søgaard Petersen, S. Albinus, P.
Skole Overgaard og Erik Møller. Have¬
arkitekt G. B.

Husene, der er i 3 Etager, er samlet i
Grupper omkring en fælles Grønning.
Kørevejene er indskrænket til et Mini¬
mum, Adgangen til Husene sker i Ho¬
vedsagen ad klinkelagte Stier.
Ved hver Gruppe er der en mindre Lege¬
plads med Sandkasse for Smaabørn,
mens en stor Centrallegeplads bliver fæl¬
les for hele Bebyggelsen, der ogsaa om¬
fatter Børneinstitutioner, Kulturcenter,
Butiker, Biograf m. m.

Bebyggelsen gennemskæres af et 750 m
langt Parkbælte.
Maal 1 : 2000.

til det, f. Eks. paa Højdedrag, hvor en Udsigt skal udnyttes,
vil blive foreslaaet høj Bebyggelse, 7-15 Etager.

Den Tendens i Retning af at bygge større Enheder som
satte ind i 20'erne, vil formentlig fortsætte, blot i langt større
Maalestok. I Forbindelse med Kommunernes Byplanlægning
vil store Boligkvarterer blive opført under et og efter en fælles
Bebyggelsesplan, Byer til mange Tusinde Indbyggere. I de
senere Aar har man lejlighedsvis suppleret Boligkvartererne
med sociale Institutioner, fortrinsvis Vuggestuer, Børnehaver
og Fritidshjem. Dette vil blive en Selvfølge i Fremtiden, og
man vil yderligere tage sig af de voksnes Fritid med Forsam-
lingsbygninger, Biblioteker, Biografer, Restauranter osv. — og
naturligvis maa der ogsaa tænkes paa Butikker, Reparations¬
værksteder og Garager. Endelig kan nævnes, at K. A. B. ar¬
bejder med at gennemføre permanente Kolonihaver ved
nogle igangværende Byggeforetagender).

Som nævnt begyndte Staten efter forrige Krig at stimulere
Byggeriet ved forskellige Laane- og Tilskudsforanstaltninger.
Saadanne har med ganske faa Afbrydelser været i Gang siden. Byggeforum Marts i944. Georg Boye:
De nugældende Bestemmelser støtter sig paa Lov Nr. 153 af Kolonihaver ved Etagebebyggelse.
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Bebyggelsestæthed i København.
Københavns Kommune inddeles i 4
Grundkredse. I er den indre By begræn¬
set af Voldene, de øvrige ligger ordnet i
sammenhængende Zoner uden om denne,
saaledes at IV omfatter Arealerne paa
Grænsen til Nabokommunerne.

Bebyggelsestætheden, der beregnes som
Forholdet mellem Antal Etagemeter (d.
v. s. Lejlighedsareal, Brutto) og det ube¬
byggede Areal, er fastsat saaledes:

I Grundkreds 2,5.
II Grundkreds a,o.
III Grundkreds 1,0.
IV Grundkreds 0,5.

Paa'Skemaet er vist bebygget Areal i de
forskellige Grundkredse med henholdsvis
5 (krydsskraveret) og 3 Etager (enkelt-
skraveret).
Det bemærkes, at Kravet om Lysaf¬
stande, der særlig har Indflydelse paa
Udnyttelsesgraden i den indre By, ikke
er taget i Betragtning.

13. April 1938 og senere Tilføjelser og gaar ud paa, at Staten
yder Laan, der for de sociale Boligselskaber og under Forud¬
sætning af Kommunegaranti sammen med Kreditforenings-
laanene andrager 95 %, ja i visse Tilfælde 97 % af Bygge¬
summen. Disse Statslaan, der forrentes meget lavt og er af¬
dragsfrie i 10 Aar, ydes foruden til Boliger ogsaa til sociale
Institutioner, Børnehaver, Forsamlingshuse o. 1., og det skal
for Fuldstændighedens Skyld fremhæves, at Anlæg af de ube¬
byggede Arealer, altsaa Haveanlæg, betragtes som en integre¬
rende Del af Byggeriet. Endelig skal det bemærkes, at alt
Boligbyggeri er fritaget for Ejendomsskatter i 22 Aar, og at
det offentlige yder Lejetilskud til børnerige Familier, hvorfor
det er en Forudsætning, at en passende Del af det statsstøttede
Boligbyggeri indrettes til saa danne. Loven udløber saa vidt
det kan ses den 31. Marts 1946, men det kan betragtes som
givet, at den forlænges, hvis den da ikke erstattes af en end¬
nu bedre.

Den, der arbejder meget med Etagehushaver, maa nødven¬
digvis indstille sig paa en bestemt Bølgelængde. Disse Have¬
anlæg skal i nogen Grad give Lejerne en Erstatning for de
Fordele, der er forbundet med Bolig i eget Hus, men det bliver
desværre kun en ringe saadan, og man maa ikke lade sig for¬
lede til at tro, at Opgaven kan løses analogt med Villahaven.
Det er blandt andet et Spørgsmaal om Plads. I Klokkergaar-
den f. Eks. (se Planen Side 22) er der 170 Lejligheder, der
beboes af 500-650 Mennesker, hvoraf en Tredjedel formentlig
er Børn. Friarealerne inkl. Kørebaner m. m. andrager ca.
9000 m2, altsaa 14-18 m2 pr. Beboer. I Villaen boer 3-4 Per¬
soner, der har lad os sige 900 m2 til Raadighed, altsaa 225-300
m2 pr. Næse eller 16 Gange saa meget som Lejerne i Klokker-
gaarden. Naar man ved, hvilket Slid 2-3 Børn kan afsted¬
komme i en Villahave, hvor dog de voksne vil holde en vis
Justits, er det indlysende, at Etagehushaven udsættes for en
overordentlig stærk Belastning, og det gør ikke Sagen bedre,
at de voksne Beboere ikke lader Børnene meget efter i Retning
af Hensynsløshed overfor Plantninger og Inventar.

Hertil kommer, at Vækstforholdene i Reglen er yderst
slette. Dels lider Planterne ved Træk og Blæst omkring Hus-
hjørner og gennem Porte, dels er der i Reglen noget galt med
Jorden, saa Tilvæksten er ringe i en Aarrække. Dette Spørgs¬
maal er desværre ikke nærmere undersøgt, man kunde ønske,
at et behjertet Menneske vilde paatage sig dette. Forklaringen
er formentlig, at Muldjorden i Byggeperioden er kommet ud
af Kultur. Som Regel afrømmes Mulden af store Omraader
og oplægges i Bunke. Det er muligt, at Bakterielivet derved
forsvinder eller svækkes, men det betyder sikkert ogsaa en Del,
at der trampes og æltes saa meget i Jorden, og at den i nogen
Grad blandes med Bygningsaffald f. Eks. Spaaner og Sav-
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Et saakaldt Kolbøttetaarn, der giver
gode Muligheder for Klatreøvelser og

Armgymnastik. Detaljtegning findes Side
3°-

smuld. Der er ogsaa en Tendens til at betragte al sort Jord
som Muld, mens det i Realiteten kun er det øverste Spadestik,
der er noget værd. Naar der altsaa i Beskrivelsen forlanges »30
cm Muld paa alle Græs- og Plantningsarealer«, ved man ikke
rigtig, hvad man taler om.

Men foruden det rent havemæssige er der mange andre
Faktorer at tage i Betragtning. At planlægge en Villahave er
en forholdsvis fri Opgave i mange Tilfælde af rent kunstnerisk
Art. I Etagehushaven er der ikke megen Plads for Æstetik, de
praktiske Krav til Indhold og Udstyr træder i Forgrunden, og
Romantiken maa vige til Fordel for en nøgtern og udpræget
skeptisk Saglighed. I det følgende skal jeg forsøge en Gennem¬
gang af de særlige Forhold, der gør sig gældende ved Etage¬
hushaven.

Adgangsforhold m. m. De Færdselsarealer, der maatte være
nødvendige, er bestemt af Hensynet til en bekvem Forbindelse
fra offentlig Vej til Indgangsdørene, den interne Færdsel og
Brandvæsenets Krav om uhindret Adgang for Redningsmate¬
riellet.

Da Vejanlæg kan være en betydelig Belastning paa et Byg¬
gebudget og tillige forringer Mulighederne for et homogent
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Bestemmelser om de ubebyggede Arealers
Anlæg er meddelt i Københavns Kom¬
munes Bygningsvedtægts

§ 9. Ubebyggede Arealer, Opholdsarea¬
ler.

§ 10. Arealer til Brandsikring.
§ 11. Parkeringsareal.
§ 13. Adgang fra Gade til Gaard.
§ 16. Hegn i Naboskel.
§ 18. Hegn mod Gade.

Se Byggelov af 29. Marts 1939 for Sta¬
den København med dertil hørende Byg¬
nings-, Administrations- og Afgiftsved-
tægter med Henvisninger og alfabetisk
Sagsregister ved Eyvind Sivertsen, Sekre¬
tariatschef under Københavns Magistrat.
II. forøgede Udgave. G. E. C. Gads For¬
lag 1942.
Brandvæsenets Krav er nærmere specifi¬
cerede i Regulativ vedrørende Udlæg¬
ning af Arealer for Brandsikring. Kø¬
benhavns Magistrat 1939.

Haveanlæg, vil man i Reglen søge at komme igennem med
det mindst mulige. Kravet om Brandsikringsarealer i Forbin¬
delse med Husenes Højde spiller her en væsentlig Rolle. Det
afgørende er, om højst beliggende Gulv i Beboelsesrum ligger
højere eller lavere end 7,5 m over Terrain (d. v. s. om Be¬
byggelsen er under eller over tre Etager). I første Tilfælde er
Kravene smaa, man skal blot kunne komme ind paa Grunden
med en Haandstige, hvortil kun kræves en 1,25 m bred Pas¬
sage, men i det sidste er de betydelige. Der skal være Adgang
til begge Facader (ved Totrappehuse dog kun til een, men de
forekommer næppe ved Nybyggeri) ad en 4,5 m bred Køre¬
bane, beliggende indenfor en nærmere angivet Afstand fra
Husvæggen og af en saadan Beskaffenhed, at den modstaar
et Hjultryk paa 3 t. Endvidere skal der fra Kørebanens Yder¬
side til opstaaende Genstande, Hegn, Plankeværker, Skure
o. s. v. være en ligeledes nærmere angivet Afstand. I Praksis
betyder dette, at man maa have en Kørevej, der forbinder
Husene med off. Vej og som altsaa samtidig tjener Beboernes
Tarv, samt et befæstet Areal langs Husets Havefacade. Det
sidste er afgjort uheldigt for Havens Helhed, og man vil der¬
for helst gøre det saa lidet fremtrædende som muligt ved
Hjælp af armerede Fliser, Brolægning el. lign. og med Græs
eller andre Vækster i Fugerne.

Ved den lave Bebyggelse, hvor man altsaa er frit stillet,
kommer man mere og mere ind paa at lade Kørebanerne pas¬
sere Blokkenes Gavle og derfra føre Stier til Indgangsdørene.
Det betyder at man ikke kan køre til sin Dør og er unægtelig
en Ulempe ved Indflytning og Sygdom; men ellers fungerer
Systemet tilsyneladende udmærket og medfører selvsagt store
havemæssige Fordele, især naar disse Adgangsstier kan udfø¬
res i Klinker, Fliser eller et andet Materiale, der gaar let ind
i Havekarakteren.

Hegn. Bygningsvedtægten indeholder visse Bestemmelser
om Hegn mod Gade og i Naboskel. I første Tilfælde vil-man
dog i Reglen kunne opnaa Tilladelse til at slippe for dette, i
sidste faar man i Reglen Lov til at aftale det fornødne med
Naboen. Et effektivt Hegn er dog af væsentlig Betydning for
Husfreden. Ogsaa inde paa Arealet er der Brug for Hegn til
Beskyttelse af Plantninger, Hegning af Legepladser osv. De
maa være meget stærke, selv svære Fletværkshegn med V-
Jerns Overskinne lider Overlast. Smedejernshegn klarer sig
bedre. Ved Nyanlæg bruges i udstrakt Grad midlertidige
Hegn af Granrafter eller Lægter, under Krigen har næsten
kun haft dem at ty til.

Opholdsarealer. Haveanlæget skal være til Brug for alle
Beboerne, men det er dog i første Række Børnene, der maa
tages Hensyn til. Fraset Græsarealerne, om hvilke senere, be¬
tyder dette Legepladser. Rent bortset fra hvor godt Landbo-
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»Kun et enkelt Legeredskab virker di¬
rekte inspirerende paa Børnenes —

navnlig de smaa Børns — Leg, det er
Sandkassen eller Sandbassinet, hvis Ind¬
hold er det mest primitive af alle Lege¬
elementer, fordi alle Børn kom forme det
til hvad det skal være« (Arkitekt Max
Siegumfeldt i Havekunst Nr. 2 1945).
(Striiwing fot.).

børnene har det, er det et Spørgsmaal, om ikke en tidligere
Generations Bybørn havde bedre Legemuligheder.Det gam¬
meldags Gaardtilbehør med Skure, Plankeværker og skumle
Kroge udøvede en stimulerende Virkning paa Børnenes Fan¬
tasi og gav Anledning til en Selvvirksomhed, der helt mang¬
ler paa den traditionelle nyere Legeplads med dens lidet in¬
spirerende Vipper og Gynger. Fra et hygiejnisk Synspunkt er
Fremskridtet derimod indlysende.

Da dette Emne for nylig har været indgaaende behandlet
her i Bladet, maa jeg indskrænke mig til nogle for Etagehus-
haven specielle Synspunkter.

De væsentligste Krav, man kan stille til en Legeplads, er
rigelig Plads og Mulighed for Selvvirksomhed. Dette lader sig
bedst gøre ved Koncentration; een stor fælles Legeplads er
bedre end mange smaa. Under større Forhold burde der være
Mulighed for Ansættelse af en Legeleder og i saa Fald kan
der skabes ideelle Forhold — jævnfør C. Th. Sørensens Skram¬
mellegeplads i Emdrupvænge. En saaden Ordning kræver
imidlertid betydelige økonomiske Ofre fra Bygherrens Side,
og man maa derfor i al Almindelighed klare sig med en rin¬
gere Løsning. Det vil da være rigtigt at lægge Vægten paa
saadanne Redskaber, der frembyder Muligheder for sund Mo¬
tion og i videste Udstrækning appellerer til Fantasien: alle
Klatreredskaber, Skibe, Huse osv. og naturligvis Sandlegeplad-

Kolbottetaarn af trykimprægnerede Stol¬
per og asketræs Rundstokke.
Samtlige Detalj tegninger er i Maal
1 :ioo.

Klatretaarn af tilsvarende Materialer.
Rundstokkene inde i Taarnet danner en

Vindeltrappe.
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Dukkekrogen er indrettet som en lille
Lejlighed med Møbler i forskellige Far¬
ver. Den er egentlig tænkt som Fristed
for Pigerne, men ogsaa Drengene holder
af at være der.
Det er gavnligt, at der ogsaa skabes Mu¬
ligheder for rolig og stilfærdig Leg.
(Striiwing fot.).

III1 11
II 1 II 1 II
1 II 1 1 II

Klatreruder af 5 X 5" Bjælker og aske¬
træs Rundstokke. Nu da man atter maa

bruge Cement, bør det opstilles paa Be¬
tonklodser.

Legeskib, et meget yndet Legeredskab,
der sætter Fantasien i Sving.

ser. Endelig maa man ikke glemme Borde og Bænke. Skal
Legepladsen fungere uden Opsyn, maa alt Inventar være fast
— ellers forsvinder det omgaaende — og Pladsen skal helst
være asfalteret, saa der kan køres med Løbehjul, Tricykler og
Rulleskøjter.

Græsset skulde ogsaa gerne indgaa i Opholdsarealerne.
Hvorvidt dette lader sig gøre, er afhængigt af Arealernes Ud¬
strækning, men ogsaa af en fornuftig Drift. En lille Plæne ta¬
ger ikke Skade af at blive meget stærkt benyttet i tørre Peri¬
oder, mens modsætningsvis en aldrig saa stor Flade vil blive
spoleret, om den udsættes for Færdsel gennem en mild og fug¬
tig Vinter. Det vil derfor være nyttigt, om Græsarealerne kan
afspærres og kun aabnes naar Forholdene er gunstige, endnu
bedre om der kan gennemføres alternerende Brug af to eller
flere adskilte Plæner. Dette lod sig nogenlunde let gennemføre
i Karréhaverne, men er vanskeligt ved Parkbebyggelserne;
her bliver man antagelig nødt til at foretage midlertidige Af¬
spærringer af visse Arealer og iøvrigt armere de mest udsatte
Steder med Fliser, Klinker el. lign.

De voksnes Opholdsmuligheder maa i Reglen indskrænkes
til Bænke paa egnede Steder — og saa naturligvis Græsset,
men ved Aldersrenteboliger maa det være Opgaven at skabe
de gamle mange lune Siddepladser i det frie.

Plantninger. Som nævnt har Planterne vanskelige Kaar i
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Etagehushaven, derfor maa man vælge haardføre Ting og
helst saadanne, der kan forsvare sig mod Overlast, Buskroser,
Slaaen, Tjørn, Berberis osv. Ønsket om at faa Jorden dækket,
bevirker at man maa plante endog overordentlig tæt med det
Resultat, at Planterne presser hinanden op og ret hurtigt bli¬
ver aabne forneden. Man skulde nok ind paa store Afstande
og Underplantning med Liguster, Snebær, Stephanandra osv.
eller man kunde bruge Planter, der taaler stadig Tilbageskæ¬
ring, f. Eks. Pil.

Et særligt Problem er fritstaaende Træer i Plæner; de vil
næsten aldrig gro, Græsset tager Magten fra dem, og de savner
en betænksom Villahaveejer med en Spand Vand i rette Øje¬
blik. Robinia er efter min Erfaring det eneste Træ, der med
Sikkerhed klarer sig. Ønskes andre Arter, er Fremgangsmaa-
den formentlig gruppevis Tætplantning i aaben Jord og se¬
nere Udtynding.

Blomster giver næsten altid Skuffelser i Starten. Det hæn¬
ger nok sammen med, hvad der tidligere er sagt om Muld¬
jordens Beskaffenhed. Det vil være klogt at opsætte Arrange¬
menter af denne Art til Jorden er kommet i Kultur, og det
vil sige, at Spørgsmaalet kommer til at sortere under Vedlige¬
holdelsen. Her kan der til Gengæld gøres meget i Retning af
Skovbund under aabne Beplantninger, en Gruppe Bjørneklo
hist, en Klat Lupiner her og Kongelys og Digitalis kan saa
sig selv hvor de vil. Herved indføres et forsonende Moment i
al den strenge Saglighed.

Nødvendigt Tilbehør. En Del praktiske Foranstaltninger
hører med i Etagehushavens Udstyr: Bankepladser kan no¬
genlunde let indpasses. Tørrepladser er vanskeligere. Maskin-
vaskerier og Tørrekældere bevirkede før Krigen, at man i
Reglen kunde slippe fri for dem, men i Krigsaarene blev
Kældrene indrettet til Beskyttelsesrum, og Husmødrene har
igen faaet genoplivet Troen paa det saliggørende i, at Vaske¬
tøjet kommer ud i Solen. Man kan derfor regne med, at
Tørrepladser vil være aktuelle i den nærmeste Fremtid og
maa indrette sig med dækkende Hegn eller Espaliers. Skarn¬
kasserum placeres i Reglen i Kælderetagen, Centralvarmean¬
læg ligeledes, dog med Brændselskælderens Betondæk stræk¬
kende sig ud i Have- eller Vejareal og derved frembydende
visse planmæssige Vanskeligheder.

Cykler maa kunne henstilles paa Arealerne, helst lige ved
Indgangsdørene, og der bliver antagelig i Fremtiden Brug for
Parkeringspladser og Garager i et hidtil ukendt Omfang.

Til Slut nogle Betragtninger af økonomisk Art. Paa Ske¬
maet Side 31 er redegjort for Anlægsudgifter for en Række
Byggeforetagender opført i Krigsaarene af Københavns al¬
mindelige Boligselskab. Det drejer sig om '5 5-Etagers og 4 3-
Etagers Boligkomplekser med tilsammen 2035 Lejligheder.

I»i* *

Sandlegeplads. Karmplankerne er notet
ind i de trykimprægnerede Stolper. Træ¬
bunden hviler paa et Slaggelag. Træ er

behageligt at sidde paa, men Beton er
mere holdbart.

It Tf

1
Legeborde med Bænke. Øverst en flyt-
oar, nederst en fast Model.

JL IL
tJ

Havebænke, ligeledes flytbar og fast.
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Kai Nielsens Aarhuspige opstillet i Typo¬
grafernes Stiftelse paa Tagensvej.
Bebyggelsen, der ses nedenfor i Maal
i :2000, er i 3 Etager med udnyttet Tag¬
etage og opført 1933-34 Københavns
almindelige Boligselskab. Arkitekt P.
Søgaard Petersen, Havearkitekt C. Th.
Sørensen.
Den er taget med som Eksempel paa en

Bebyggelse med særligt Formaal, idet
den benyttes som Bolig for trængende
Medlemmer eller disses Enker.
Da der som Følge heraf kun er meget
faa Børn, er Anlægets æstetiske Funk¬
tioner traadt i Forgrunden. Midterarea¬
let er udformet som en Plæne med et

System af runde Blomsterbede, hvoraf
en Del er smaa Bassiner med Aakander.

Aarhuspigen staar ud for Tværgangen
og i et Hjørne er der en beskeden Lege¬
plads for besøgende Børnebørn.
(Jonals fot.).

For hver Bebyggelsesart er opgivet Kvadratmeterprisen for
Haveanlæg, 1) den totale Udgift, heri includeret Planter,
Hegn, Legeredskaber, Tørre- og Bankepladser, Cyklestativer,
Overfladebehandling af Legepladser m. m. samt Honorar,
2) det egentlige Gartnerarbejde alene efter Tilbud og even¬
tuelle godkendte Ekstraregninger, men eksklusive Planter,
3) Bekostning pr. Etagemeter. Desuden er opgivet Anskaffel¬
sessummen for hele Bebyggelsen og for Haveanlæget alene og
endelig, hvor meget Haveanlæget andrager i Promille af hele
Byggesummen. Det er naturligvis kun et beskedent Materiale
at bygge en Statistik paa, men Tallene giver dog visse Finger¬
peg; man ser bl. a. at Haveanlæget bliver forholdsvis dyrere
ved høj Bebyggelse, mens til Gengæld Etagemeterprisen er
højere for lav. Det hænger naturligvis sammen med, at Be¬
byggelsens Højde normalt aftager med den tilladelige Ud¬
nyttelse af Grunden (se Skemaet Side 27).

Tager man Gennemsnittet ser man, at Haveanlæget ved
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Bebyggelsens Navn

o>
"O -Q

§£

Antal
Lejlig¬
heder

Haveanlæg i Kr. pr. m5
intet Tilfælde er heri medregnet egentlige

Vejanlæg eller andre Ingeniørarbejder

5 Etager

Have¬
anlæg
ialt

Heraf
Gartner-
arbejde

Etage¬
meter

3 Etager

Have¬
anlæg

ialt

Heraf
Gartner-
arbejde

Etage¬
meter

Anskaffelsessum for hele
Bebyggelsen Kr.

S
Etager

3
Etager

Haveanlæg ialt Kr.

5
Etager

3
Etager

Haveanlæ
• °/oo »f

Anskaffels
sum

5
Etager

Abildgaarden ... III 373 5.55 3.04 2,90

Broagerhus ... •) 150 6.3° 3.42 2,26

Dybbølhus ... II 90 6,44 2,84 1,68
Falsterbo ... IV 162

Glumsøparken ... IV 426
Højebo »#) 40 5,90 2,86 1,69
Lollikhus ... IV 165
Rolandsgaard ... III 288 7.4' 4.65 3,22

Skyttevænget IV 34"

Ialt

Gennemsnit

2035 31,60
6,32

16,81
3.36

'i,75

2,35

4.57 2,26 3,58
2," >,45 3.23

5.9° 2,48 4.6°

4,08 2,12 4,82

5OOOOOO 63OOO 12,1
2120000 19600 9,3

1450000 10 100 7,0
2200000 31000 1

5506000 75100 1

580 000 5 000 8,7
2648 000 40 500 1

4593000 53200 11,6
3900000 89100 2

13743000 14254000 150900 235700 48,7 6
9.7 1

5-Etagers Bebyggelse koster omkring 6,30 pr. m2 respektive
2,35 pr. Etagemeter eller ca. 1 % af Byggesummen, ved 3-
tagers Bebyggelser ligger Tallene henholdsvis omkring 4,20,
4,io og 1,5 %.

De 2035 Lejligheder har ialt kostet 27.997.000 Kr. og deres
Haveanlæg 386.000 Kr., det bliver rundt regnet 13.760 Kr.
pr. Lejlighed, hvoraf 190 Kr. gaar til Haven. Indsætter man
den sidste Værdi i hosstaaende Beregning over Boligbehov for
de kommende 5 Aar, viser det sig, at der vil blive Brug for
Haveanlæg til et Beløb af 26,6 Millioner eller 5,3 Millioner
aarligt. Det turde heraf fremgaa, at Etagehusets Have i Løbet
af 25 Aar har opnaaet en vis Position og repræsenterer en
meget væsentlig Del af de Summer, der aarligt medgaar til
anlægsgartneriske Formaal. Georg Boye.

The garden belonging to houses of
several stories
The high type of dwelling-houses arose in Denmark in the nineteenth century
when the incipient industrialism involved the demand for flats for the increase
of the town population, but it is not until about 1920 that the garden of the
above-mentioned houses actually configurates. The house famine which followed
after the first world war made the public grant an extensive support to the house¬
building. By that means it was for the first time possible to build whole blocks
of houses all together by one owner and one architect. Many building and dwell¬
ing societies were formed.

The most characteristic type of building was that consisting of four groups

Oversigt over Boligbehovet 1946-51.
Antal Lejligheder.
Den under Krigen opstaaede Boligman¬
gel:
a. Familier under kommunal

Forsorg 4.000
b. Latent Boligmangel 29.000
c. Skabelse af nye Boligre¬

server 15-20.000

Byggeri til Befolkningstil¬
væksten i 5 Aar 70.000
Byggeri til fortsat Hushold-
ningsspaltning, normal Ned¬
rivning og Citydannelse .... 20.000

Samlet Boligbehov i de før¬
ste 5 Aar efter Krigen 138-143.000
Aarligt Boligbehov, hvis Kri¬
gens Boligmangel afvikles
paa 5 Aar 28-29.000

Det fremtidige Boligbyggeri. Betænkning
afgivet af Indenrigsministeriets Bygge¬
udvalg af 1940 Side 61. J. A. Schultz
'945-
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Eksisterende Træer er af stor Værdi,
selvom de i sig selv ikke er særlig værdi¬
fulde. Det øverste Billede viser Resterne
af en forsømt Elmeallé i Glumsoparken,
i Virkeligheden nogle sølle Træer, men

gode paa Stedet. Det nederste er der¬
imod fine gamle Parktæer i Bebyggelsen
Jørgenshave i Ordrup.
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of connected houses round a common garden which was at first used only as
ornamental grounds but very soon became playgrounds for the children of the
premises. All the flats originally looked on to the street, but the building was
soon opened soutward and the living-rooms were facing south and west. The
block form offers good conditions with regard to the garden but is somewhat
stiff in the street plan. The development is therefore continued in detached
stock- and angle-buildings, the so-called park-buildings. The preferences of the
latter are chiefly due to the fact that the orientation of all the flats can be the
best possible as to the sun. On the other hand there is a tendency to overrate
the horticultural possibilities, instead of the concentration of the block the gar¬
den area is in this case parcelled out, the roadmaking may be difficult and men
and plants will suffer from draught and wind round the corners of the house.
In spite of these disadvantages there is every indication that the house-building
of the near future will take the form of park-buildings to a comparatively great
extent, towns of many thousand inhabitants.

The tendency of the recent years to supplement the dwelling quarters with
kindergartens and creches will be continued, and besides such children's insti¬
tutions there will be planned spare-time-clubs, meeting-halls, reading-rooms,
libraries, restaurants, cinemas and of course shops and repairing shops. Many
practical demands determine the formation of the garden belonging to the high
type of houses. The net of roads are regulated partly by the intern traffic and
partly by the demands of the fire-brigade. In case the houses consist of more
than three floors a roadway 4.5 metres wide is required along both facades as
an admission area for the fire-escape, in other words a net of roads strongly built,
while in case of three-storied houses and lower ones so minimal demands are

made that foot-paths can be used to a great extent as communication from road
to front door. A centralization of the playgrounds is preferred so that the best
possible equipment can be secured and a permanent playleader can be appointed
if necessary. Importance is attached to such play-implements as give rise to the
children's self-activities. Room must be procured for garages, parking, cycle-
stands, drying and beating places etc. The planting must be composed of robust,
willingly growing and rather thorny sorts and must in open places be protected
by effective hedges. It shall be allowed to enter the grass, and'such dispositions
as reduce the wear and tear to a minimum must be made, possibly by making
alternately use of two or more lawns. For the time being loans are granted by
the state for the benefit of the house-building, under special circumstances up

to 97 % on the purchase sum (in this amount is included the construction of
the garden). Exemption from taxation is moreover given on all house-building
for 22 years and a subsidy is granted to the rent for moneyless families with
many children (at least 3 children). A Building Committee appointed by the
Ministry of the Interior has estimated the need of flats to be from 138000 to
143000 in the period 1946 to 1951 or from 28000 to 29000 a year. The con¬
struction of gardens for these flats will amount to 26 or 27 million or about 5.5
million a year. From this it appears that the garden belonging to houses of
several stories retain a foremost position within the horticultural domain of work.

Le jardin de la maison de rapport
Au Danemark, des maisons å plusieurs étages s'élevérent au cours du 19c siécle,
par suite de l'industrialisation naissante qui entraina le besoin de construire des
habitations nouvelles pour l'accroissement de la population des villes, mais ce
n'est que vers 1920 que prend forme le jardin de la maison de rapport.

La pénurie des logements aprés la premiere guerre mondiale détermina l'Etat
et les communes å largement encourager la construction d'habitations au moyen
d'appui financier, ce qui rendit possible, pour la premiere fois, de faire con¬
struire des groupes d'habitations entiéres par un seul maitre d'ouvrage et un seul
architecte. La suite en fut également la création d'un nombre de sociétés de
construction et d'habitation.

Le båtiment-type était l'ilot å quatre ailes autour d'un jardin commun, pure
jardin d'agrément tout d'abord, mais qui bientot fit place å des squares d'enfants.
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Au debut, tous les appartements étaient orientés sur la rue, mais on ne tardait
pas å ouvrir la construction sur le Sud et å placer les chambres sur le Sud et
l'Ouest. Cette forme de construction offre de bonnes conditions pour l'aménage-
ment du jardin, mais donne å la rue un aspect quelque peu uniforme. Par suite,
le développement a continué vers le bloc isolé et le déplacement angulaire, con¬
struction dite »cité-parc«. Celle-ci a, avant tout, l'avantage de permettre d'assurer
un maximum d'ensoleillement å tous les appartements. Par contre, on est porté
å en surestimer les possibilités pour l'aménagement de jardins, car, å la différence
de la concentration de l'llot, le terrain des espaces libres est morcelé, l'organisa-
tion des chemins peut causer des difficultés, et les habitants et les plantes souf-
frent de courants d'air et de vent des coins des maisons.

Malgré ces inconvénients, il semble que les habitations nouvelles de l'avenir
le plus proche soient construites comme »cités-parcs« d'étendue assez considérable,
agglomérations de plusieurs milliers d'habitants.

La tendance de ces derniéres années d'organiser, dans les quartiers de rési-
dence, des squares d'enfants et des pouponniéres se maintiendra, et, avec ces
établissements pour les enfants, seront projetés des cercles de loisir, des salles de
réunion, des salles de lecture, des bibliothéques, des restaurants, des cinémas et,
il va sans dire, des magasins et des ateliers de réparation.

Des exigences d'ordre pratique déterminent l'aménagement du jardin des
maisons de rapport. Pour l'organisation du réseau des voies il faut tenir compte
de la circulation interne aussi que des prescriptions du service des pompes. En
ce qui concerne les maisons de plus de 3 etages, la loi exige comme voie d'accés
pour le matériel de sauvetage une chaussée large de 4,5 m le long des 2 faces,
c'est å dire un large réseau de chemins.

Par contre, pour les maisons de 3 étages et de moins de 3 étages, les exigences
sont si minimes que, pour la plus large part, des sentiers suffisent comme voie
de communication entre la rue et la porte d'entrée.

Les squares d'enfants sont de préférence centralisés, afin que leur équipement
puisse étre aussi bon que possible, et pour permettre, s'il y a lieu, l'engagement
d'une surveillante. On attache de l'importance aux appareils qui appellent le
travail personnel des enfants.

Des terrains doivent étre réservés pour garages, pares å voitures et å bicyclet-
tes, séchoirs et places pour le battage, etc.

La plantation doit étre composée de sujets rustiques qui viennent facilement.
Les espéces épineuses sont å préférer. Des clotures effectives sont disposées aux
endroits exposés. Le gazon doit supporter la circulation; il faut disposer de fa?on
å en diminuer l'usure, le cas échéant, par un emploi alternant de deux ou plu¬
sieurs pelouses.

Actuellement l'Etat consentit å la construction d'habitations nouvelles, des
préts s'élevant, sous des conditions spéciales, jusqu'å 97 du prix de revient
(y compris le prix de l'aménagement du jardin). En outre, toutes les habitations
nouvelles sont éxcemptes d'impots pendant 22 ans. Les families nombreuses
(minimum 3 enfants) sans fortune regoivent des allocations pour le payement
du loyer. Une comité nommée par le ministére de l'Intérieuer a évalué le besoin
de logements å 138-143000 appartements dans la période de 1946-51 ou 28-29000
par an. Le prix de l'aménagement de jardins pour ces appartements s'élévera
å 26 å 27 millions de courronnes ou 5,5 millions environ par an. On en voit que
le jardin de la maison de rapport occupe une place prépondérante dans le do-
maine des jardiniers paysagistes.



Med Sikkerhed er de naturlige Forhold
inddraget i Byplanen.

vid hyrehusbebyggelse
Nutida svensk hyreshusproduktion har fått helt nya fråge-
komplex att behandla jamfort med aldre tiders. Detta beror
forst och fråmst på de åndrade stadsplanerna. Forr var det
kringbyggda kvarteret något absolut sjålvklart. Nu ha vi fri-
liggande lamell- och punkthus. Någon sorts planering av
tomten var det inte tal om forr. Den lilla bakgården got man
asfalt eller betong på, stålide dit några soptunnor och en pisk-
stållning, och så var den saken klar. Omkring sekelskiftet blev
det sedan populårt med smala forgårdsremsor, på vilka tråd-
gårdskonsten stundom blommade.

Det friliggande huset ligger dåremot omgivet av sin egen
tomtmark, och den måste ordnas på ett eller annat sått. Hår
ha trådgårdsarkitekter och trådgårdsanlåggare ståilts infor
nya uppgifter. Vad sjålva funktionen betråffar, har man åt-
minstone i de storre ståderna som regel sokt ordna sandlåda

Anlaggningar
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for fastighetens egna småttingar på den soligaste platsen och
en sittplats for de aldre. For barn i skalåldern råknar man i
regel med att staden skall ordna lek- och idrottsplatser.

Hyreshus på slatten.
Når bebyggelsen kommer till på åkermark utan ursprung-

lig trådvegetation, se de nya bostadsområdena fortvivlat nak-
na och tråkiga ut i många år, och det fatala år, att når tråd
och slingervåxter vuxit upp så hogt, att de verkligen betyda
något i stadsbilden, åro husen inte långre så moderna och upp-
skattade som forut. Om man råknar med en livslångd av 50-60
år for ett hyreshus av den kvalitet, som nu fortiden produce-
ras, år det ytterst viktigt att vålja snabbvuxet våxtmaterial.
Det kan inte hjålpas, at Populus- och Salixslåktena och Poly¬
gonum baldschuanicum måste bli mycket vanliga.

Man kan ifrågasåtta, om inte i stadsplanen avsatta hyres-
husområden borde trådplanteras långt i forvåg. Efter vilka
principer detta sedan skulle ske, kan låmnas dårhån. Det år
mycket som talar for, att man ej skall råtta systemet efter en
på forhånd uppgjord plan for bebyggelsen, ty erfarenheten
visar, att en stadsplan blir mycket hastigt foråldrad i våra
dagar. Dårfor vore det kanske riktigare att såtta ut skogs-
plantor i oregelbundna dungar och bestånd, till vilka man
sedan kan ta hånsyn eller roja delvis, om detta år nodvåndigt.

Apropos hyreshusbebyggelsen på oppna, blåsiga slåtter, år
det mycket som talar for, att lameli- och punkthusen bora er-
såttas av trelångade gårdar, oppna mot soder. (Om den ost-
våstgående långan gors smal med genomgående lågenheter,
bortfaller den eljest påtagliga olågenheten med norrvånda
lågenheter). Erfarenheterna visa, att anlåggningarna kring
exempelvis lamellhusen i oppen terrång icke kunna utnyttjas
så mycket som man våntat, på grund av att vinden sveper runt
knutarna på byggnaderna — ofta bildas veritabla vindtrattar,
dår normal blåst okar till storm. Hår trivas varken våxter
eller barn.

Skogs- och bergsterrång.
Helt andra problem ha vi exempelvis i Stockholmstrak-

tens skogbevuxna, bergiga terrång. Dår har man nu under
en period foljt den principen, att de hogsta husen skola pla-
ceras på hojderna och att våningshojden sedan skall successivt
minskas nedåt. Motivet hårfor år, att man vill understryka
och ytterligare stegra terrångens nivåskillnader och man sam¬
tidigt vill låta så många som mojligt njuta av utsikten. Lika
riktig som denna regel år for skogklådda hojder och oppna
dalgångar, lika felaktig år den, når hojderna bestå av rena
urberget, med en mager, låg och vindpiskad trådvegetation,
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så som man finner den på sina håll i Stockholms skårgårds-
landskap och i Goteborgstrakten. Dår stå de 25 m hoga punkts
husen med endast 5-6 m hoga, vindpiskade skårgårdstallar,
som endast »råcka husen till knåna«, och då stålis det verkligt
stora krav på, att byggnadskropparna placeras så, att de bilda
en rytmiskt placerad grupp, som organiskt kroner bergets
topp. Sålian lyckas detta. Åven om man genom riklig tillforsel
av matjord skulle kunna få t. ex. starkvuxna poppelarter att
klara sig dåruppe, vore detta en biologisk logn — och en logn
år ju aldrig tilltalande. — En stadsplanerare bor for att verk-
ligen kunna losa sin uppgift inte bara ha en omsorgsfullt ut-
arbetad karta over marknivåerna utan åven uppgifter på den
genomsnittliga trådhojden inom området samt de vårdefulla-
ste tråden inmarkerade.

Når byggnaderna placeras in i en skogbevuxen terrång,
stållas stora krav på arkitekten. Har han en exakt nivåkarta
med vårdefulla tråd inmarkerade, (markhojden vid rothalsen
ej att forglomma!), kan han passa in sin byggnad så, att han
vål utnyttjar terrångens nivåskillnader. Tomten kring en
sådan vål inpassad byggnad kan vara vacker redan efter ett
år. Slarvas det emellertid med byggnadens anpassning efter
terrången, kan anlåggningen bli nåstan hur ful som helst.

I sådan kuperad terrång ståils åven trådgårdsarkitekten
ofta på svåra prov. Han skall sorja for en solig sandhog och
en bekvåm entré till huset, han skall ordna trafikproblemen
inom kvarteret och samtidigt tillmotesgå brandmyndigheter-
nas krav på speciella brandvågar. Så snart en byggnad år
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hogre ån 12 m från marken till fonstren i overstå våningen,
måste vågar anlåggas så, att man med den hoga stegen på en
7 tons brandvagn kan nå varje lågenhet. Dessa vågar skola
vara 3 m breda. Det galler att passa in dem i den kuperade
terrången och i kvarterets ovriga vågsystem, så att de verka
motiverade. Når terrången gor det omojligt att draga fram
vågar, måste man i stållet forse de ovre våningarna med bal¬
konger, som sinsemellan forenas med lejdare. En nodstålld
person kan då sjålv taga sig ner till en balkong c:a 12 m over
mark och dår raddas av brandmån med portativa stegar.

En forutsåttning for att ett hyreshuskvarter i allmånhet,
och i sådan terrång i synnerhet, skall kunna erhålla en god
trådgårdsarkitektonisk losning år, att hela kvarteret behandlas
som en enhet. Forst då kan t. ex. vågsystemet få en klar ut-
formning och våxtmaterialet ståmmas samman till en enhet.

Miljotrogna våxter.
Når det galler våxtmaterial, har jag ibland fått ett intryck

av att våra danska kolleger inte alitid forstå våra krav på att
anvånda vad vi kalla miljotrogna våxter, d. v. s. våxter, som
forekomma eller skulle kunnat forekomma vilda på platsen.
Men just i bergs- och skogsterrång, dår hela karaktåren domi-
neras av ett ursprungligt våxtsamhålle — ofta mycket starkt
sårpråglat — måste vi helt enkelt anvånda ett likartat mate¬
rial for att »hålla stilen«. Pyramidpopplar, hångpilar eller
stamsyrener falla ju helt ur ramen bland exempelvis knotiga
tallar på en granitplatå. Åven om de skulle kunna odlas, så
når man ett våsentligt båttre resultat med t. ex. ronn (Sorbus
aucuparia) och måbårbuskar (Ribes alpinum).

Av naturliga skål blir också en anlåggning i sådan miljo
helt annorlunda till sin typ ån en anlåggnjng på kulturjord.
I bergs- och skogsterrång låmnas ofta bergknallarna nakna,
gråsmattor — gårna oklippta — forekomma endast sparsamt
och ofta sådda endast med fårsvingel (Festuca ovina). Tyvårr
sakna vi mojlighet att kopa fro av kruståtel (Deschampsia
flexuosa), som år just det grås, som allmånnast forekommer i
skogar och på berg och som klarar sig lika bra i sol som i
skugga.

En uteplats åt varje familj.
Det år anmårkningsvårt, att radhusbebyggelse hittilis ej

blivit lika populår i Sverige som i Danmark. Sporadiska for¬
sok ha tidigare gjorts utan storre framgång. Det år forst de
allra sista åren som denna bostadstyp borjat vinna en viss ter¬
rång. Det mest omtalade exemplet år måhånda den s. k. Fri-
luftsstaden i Malmo, dår byggmåstare Erik Sigfrid Persson
byggt en hel stadsdel efter ett system, som borjar få flera
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Nar hoga hus placeras ut i trådlos ter-
rang, hinna husen bli omoderna innan
tråden aro fårdiga. — Gårdesstaden,
Stockholm.

Lyckligt år når husen endast nå några
få våningar over trådkronorna. — Ek-
hagen, Stockholm.
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Lamellhus av 4 våningars hojd på tråd-
lds bergshojd. Jamfor foregående bild.
— Hporthagen, Stockholm.

Inte ens 8-9 våningar hoga hus verka
for hoga, når de båddas in bland den
gamla parkens stora tråd. — Bilden ta¬
gen från lekplatsen i Fridhemsparken,
Stockholm. Jåmfor planen.
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efterfoljare i landet. I Friluftsstaden har man forskjutit de
olika byggnadskropparna, så att varannan lågenhet får en
skyddad uteplats åt oster och varannan åt våster. Varje familj
har mojlighet att pyssla med sina egna blommor i ett eget
litet friluftsrum, som mynnar ut mot en gemensam park, vil¬
ken underhålles av bostadsforeningen. Denna bostadstyp pas¬
sar den ej alltfor trådgårdsintresserade familjen, som gårna
vill njuta av blommor och gront utan att ha for mycket besvår.

Åven vid vanliga hyreshus har man sokt ordna så, att lågen-
heterna på nedre botten ha direkt utgång till en liten sittplats
i det fria. Detta år mera sympatiskt ån t. ex. att såtta en bal¬
kong en meter over marken. Hårigenom vinner man också,
att besokare i anlåggningen ej slåppas alltfor nåra inpå fon-
stren i bottenvåningen.

Det har också gjorts forsok med att låta varje hyresgåst få
en egen liten kolonitrådgård inom tomten. De som bo i botten¬
våningen få denna med direkt utgång från vardagsrummet.
Utanfor ligger barnens lekplats och andra ytor for gemensamt
bruk, och dår bortom komma de ovriga trådgårdslotterna.
Ånnu har man ej några erfarenheter av hur trådgårdarna
komma att skotas — men eftersom forsoket gjorts i Skåne,
och skåningarna i likhet med danskarna ha ett storre odlar-
intresse ån svenskarna uppåt landet, har man hopp om att
experimentet skall slå val ut.

Stenstadens sanering.
Åven i den inre, tåttbebyggda staden få vi medverka vid

den successivt pågående saneringen. Detta galler inte bara så
kånsliga uppgifter som att fora in gronskan i medeltidsmiljon
i »staden mellan broarna« utan åven i den kompakta stenstad,
som byggdes i slutet av forrå århundradet. Stadsplanen for
dessa hopplost trista stadsdelar forutsåtter nåmligen, att alia
gårdshus skola bort. De kringbyggda kvarteren skola helt rojas
ur, och kvarterens inre skall bli en gron oas. Arbetet sker
emellertid ej revolutionsartat, men varje hus, som skall byggas
om, måste byggas enligt den nya planen, och gården skall
planeras i samband harmed. Tyvårr blir detta i viss mån ett
lappverk. Man river ej gårna ned muren eller tar bort stangs-
let till grannens cementgård, och det kan droja långe, innan
denna blir planterad.

Kommunal kontroll.

For att overvaka och samordna planeringen av anlåggnin-
garna vid stådernas hyreshus ha flera ståder — med Stock¬
holm i spetsen — inråttat tjånster for s. k. planteringsinspek-
torer. Dessa ha att utova en kontroll fullt jåmforbar med den,
som byggnadsnåmnderna utova over byggnadernas tillkomst. Sommarliv på den moderna »bakgården«
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Under vissa forhållanden ordnas ute-

platser med direkt kontakt med lagen-
heterna i bottenvåningen. — Kungsklip-
pan, Stockholm.

I vissa stader utovas denna verksamhet av stadstrådgårdsma-
starna. Ej minst viktig år uppgiften att samordna anlåggnin-
garna inom samma kvarter. Planteringsinspektoren kan och
bor dessutom inverka på byggnadens utformning, sårskilt med
hånsyn till placering av entréer, brånsleintag, garageinfarter
o. dyl.

For oss utovare av trådgårdskonsten år det glådjande att
intresset for vårt arbete har okat så starkt under senare år. Vi
åro också tacksamma att få så mångskiftande uppgifter som
anlåggningar vid hoghus, vanliga bostadshus, radhus och vil-
lor. Mångfalden av hustyper och våxlingen i terrångkaraktår
hjålper till att hålla schablonens alltid hotande spoke på av-
stånd. Trådgårdskonsten — denna fordom så exklusiva och
aristokratiska konstart — har fått nytt liv och skjutit anmårk-
ningsvårt kraftiga och livsdugliga skott, sedan den åven fått
stora sociala uppgifter. Sven A. Hermelin.

Summary of article on the subject of erecting
Swedish tenement houses
The Swedish production of tenement houses nowadays has substituted the blocks
with the yard enclosed on all sides by lamella or point houses isolated houses on
an open site. The garden architects have had to face new problems, which are
solved in the best may when a dwelling house area is planned as a unit in itself
with no marking out of borders between the different ground-plots. When new
houses are erected on a treeless even ground, they look naked for many years.
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50 or 60 years later when the houses are about to be pulled down the planted
trees are at their best. It is a good idea to plant in advance irregular little woods
of timber plants on grounds where houses are supposed to be erected. The clear¬
ing away can then proceed at ease. If the place is open to the windy air, the
lamella houses ought to be substituted by a three range house construction. This
will constitute a better means of shelter.

In the neighbourhood of Stockholm e. g. the very high houses are to-day
placed on top of the hilly and forest-clad grounds and the lower houses on the
slopes in the valley. This is a good principle in case the hills carry high trees
but low trees with the wind beating them all the time make houses on hills look
very poor. The height of the trees must decide the height of the houses.

In a district carrying a particular natural family of plants the number of
plants must be filled up with some such of the same vegetation type.

It is only of late that the erection of houses in a long row has grown popular,
offering as it does an out of door place to each family and—as a rule—a con¬

jointly kept park with playgrounds etc. Even ordinary tenement houses have
their own little restingplaces out of doors to serve the bottom floor apartments.

Even in the old parts of the town where houses are set quite closely to one
another a cleaning out of all old houses is successively taking place and the yard
is then transformed into a park.

Many towns have municipally employed garden architects for the surveyance
of the abovementioned work.

Dans la production actuelle des maisons de rapport en Suéde les ilots environnés
de båtiments ont été remplacés par des maisons en lamelles ou des maisons isolées
découvertes. Les architectes des jardins se sont trouvés, de ce fait, aux prises
avec des problémes nouveaux. La meilleure maniére de les résoudre c'est de pro-
jeter un groupe entier de båtiments comme une unité, sans marquer les limites
des terrains.

Lorsque les nouvelles maisons sont construites sur un terrain plan, sans arbres,
elles paraissent dénudées pendant de longues années et c'est apres 50 ou 60 ans
au moment ou il faut les démolir que les arbres plantés se dressent dans toute
leur beauté. Une solution c'est de planter d'avance des touffes irréguliéres de
plantes sylvestres sur le terrain réservé aux futurs båtiments. On pourra par la
suite y sarcler å volonté. Sur les terrains découverts et exposés aux vents les
maisons en lamelles doivent étre remplacées par des complexes de trois rangées
de maisons réunies qui offrent un meilleur abri.

C'est ainsi que dans les terrains boisés et montagneux de la région de Stock¬
holm, les hautes maisons sont båties sur les hauteurs tandis que les maisons basses
sont båties sur les pentes donnant sur les vallées. Le principe est juste si les
hauteurs sont couvertes d'arbres élevés mais sur les terrains avec des arbres peu

élevés, battus des vents, les maisons restent découvertes. La hauteur des båtiments
doit se régler sur la hauteur des arbres.

Dans les terrains pourvus d'une végétation naturelle d'un caractére spécial,
les plantes complémentaires que l'on y fera pousser devront appartenir au méme
type de végétation.

Ce n'est qu'au cours de ces derniéres années que les maisons en rangées sont
devenues populaires. Ces maisons ont l'avantage d'offrir å chaque famille une

place en plein air et, en régle générale, un pare soigné en commun avec des ter¬
rains de jeux etc. Dans les maisons de rapport ordinaires on a également essayé
d'aménager en plein air un espace réduit oil les locataires des appartements du
rez-de-chauspuissent prendre le frais.

Méme dans les villes anciennes et populeuses on procéde successivement å
une reconstruction hygiénique par la démolition de toutes les maisons situées au
fond des cours et la transformation en pares de l'intérieur des ilots.

Dans beaucoup de villes l'oeuvre de construction dont nous venons de parler
est surveillée par des architectes des jardins engagés par la municipalité.

Résumé de l'article sur l'aménagement
des maisons de rapport en Suéde



Farvelærens Grundtræk
Det er forlængst anerkendt som noget smukt — ikke alene
som noget nyttigt — at en Maalestok er opdelt i lige store
Enheder, det være sig Tommer eller Centimeter, Fod eller
Favne. Og tilsvarende er det ogsaa forlængst anerkendt som
en saavel kunstnerisk Fordel som teknisk Nødvendighed, at
Tonerne paa et Musikinstrument — f. Eks. et Klaver — lig¬
ger indstemte med regelmæssige Mellemrum og svarende til
bestemte Normer, entydigt betegnede ved Noder.

Derimod er det endnu ukendt for mange Mennesker —

maaske for de fleste — at ogsaa Farvetoner kan indstemmes
med bestemte Mellemrum og svare til Normer med visse be¬
stemte Egenskaber og med et entydigt, internationalt Beteg-
nelsessystem.

Og hvis man saa dertil føjer, at der herved ikke alene kan
opnaas tekniske Fordele og Tidsbesparelse — som ved al
Slags Standardisering og Kartoteksteknik — ja, saa mødes
man oftest med Skepsis, og ganske naturligt, fordi Farvernes
Verden forekommer selv Kunstnere og andre Fagfolk, der
har med Farver at gøre, at være en kaotisk Uendelighed, i
hvilken det er haabløst at ville anvise andre Veje end de faa
— ofte krogede — Stier, som Erfaringer i Tidens Løb har
gjort En fortrolig med.

Denne Indstilling forklares og undskyldes ved den Kends¬
gerning, at Farvevidenskaben først i vore Dage er bleven i
Stand til at byde Fagmanden en praktisk anvendelig Farve¬
lære med ordnede Begreber og fornuftig Forklaring paa Fæ¬
nomenerne, svarende til den Musikteori og Harmonilære,
som Tonekunsten i mange Menneskealdre har kendt, og man
overser, at Tonernes Verden — i hvilken man i Almindelig¬
hed føler sig langt bedre hjemme end i Farvernes — vilde
forekomme En nøjagtig lige saa kaotisk og uoverskuelig, om
ikke de ordnede Forhold der havde været fra Barndommen
tilvante.

Heller ikke i Sproget hersker der den bedste Orden, naar
det drejer sig om Farver, hvorfor det ofte kan være ret om¬
stændeligt at udtrykke sig paa en Maade, som ikke kan mis-
forstaas, og det maa vist derfor være paa sin Plads at forud¬
skikke et Par Bemærkninger om det sproglige.

I en upræcis Sprogbrug forstaas ved Ordet »Farve« snart
selve Farveindtrykket, Farvetonen, og snart et eller andet
Materiale (Farvestof), som frembringer eller bærer Farve¬
tonen.

En særdeles misvisende Sprogbrug breder sig i Bøger og
andre Skrifter om Farve, idet man bruger Udtrykket »Farve¬
tone« som Betegnelse for »Kuløren« (rød, gul, grøn o. s. v.)
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A. Klarskalaer med Graaskala:
Hvidtindholdet aftager (Dybden tiltager) paa sam¬
me Maade i Klarskalaen som i Graaskalaen: fra
rent Hvidt og til hvidfri Farve, henholdsvis hvid¬
frit Sort.
I lodrette Rækker er de sammenstillede Skalaers
Toner enshvide — af samme Dybde.

B. Dybskalaer med Graaskala:
Sortindholdet tiltager (Klarheden aftager) paa
samme Maade i Dybskalaen som i Graaskalaen:
fra sortfri Farve, henholdsvis sortfrit Hvidt og til
rent Sort.
I lodrette Rækker er de sammenstillede Skalaers
Toner enssorte — af samme Klarhed.

r

C. Klarskalaer afvexlende med Dybskalaer:
Farveindholdet tiltager (Blodheden aftager) paa
samme Maade i Klarskalaer og i Dybskalaer: fra
klangløst Hvidt, henholdsvis klangløst Sort, til ren
Farve.
I lodrette Rækker er de sammenstillede Skalaers
Toner ensrene (d. v. s. af samme Farvestyrke) —
af samme Blødhed.
Naar ensrene Toner samtidigt er klang-ens, kaldes
de Skyggerækker.
Virkningerne af de ensdybe, ensklare og ensrene
Harmonier i de respektive Felters lodrette Rækker
iagttages ved at tildække, saa kun een lodret Række
er synlig ad Gangen.



FARVEKRESEN 8

4900

10,

GRAASKALAEN
^ 0 ^ _0 Farvetrykkene efter Tekstilbogen. Med£ g 0, Tilladelse fra Westermanns Forlag.

^ S O

Tonebc.cgnelse:
aa cc ee gg

Tilbagekastningsprocent (»Hvidtindhold«j :
89 56 35 22

Opslugningsprocent (»Sortindhold«) :
11 44 65 78

11 11 nn pp rr

14 8,9 5.6 3.5 2,2

86 91,1 94.4 96,5 97,8

En Farvetonetrekant ses forneden tilvenstre. Ovenover er dens Nor¬
mers Farveindhold vist, ens i lodrette Rækker. Tilhøjre er Normernes
Sortindhold fremstillet, ens i skraa Rækker nedad tilhøjre. Øverst ses
Normernes Hvidtindhold, ens i skraa Rækker opad tilhøjre. Man sam¬
menligne Fremstillingerne af de tre Bestanddele, Hvidtindhold, Sort¬
indhold og Farveindhold med den fuldstændige Farvetonetrekant.
Af Hensyn til Overskueligheden er Farvetonetrekanten her saavelsom
Farveskalaerne paa den modstaaende Side forenklet ved Udeladelse af
hveranden Farvetonenorm. Fig. 7, Side 54.



og altsaa med »forskellige røde Farvetoner« mener: mere
eller mindre gulligt, mere eller mindre blaaligt Rødt.

Hovedparten af Usikkerhed og Mulighed for Misforstaaelse
bortfalder imidlertid af sig selv, naar man bruger Ordet
»Farvetone« i sin oprindelige — og rigtige — Betydning,
ifølge hvilken ethvert særskilt Farveindtryk er en Farvetone,
mens mere eller mindre gulligt eller blaaligt Rødt kaldes:
»røde Toner af forskellig Farveklang« — eller kortere: »Rødt
af forskellig Klang«. Lys og Skygge i Folderne af et enfarvet
Draperi udgør derimod forskellige Tone af samme Klang.
Denne Udtryksmaade vil blive brugt i det følgende. Endelig
vil en Omplantning af Ostwalds Farvelære til dansk nødven¬
diggøre enkelte sproglige Nydannelser, der appellerer til Læ¬
serens venlige Taalmod, idet de kræver Tilvænning.

I Farvevidenskabens Betydning for Farvekunstens Praktik
skete den afgørende Forandr ing, da den meget alsidige tyske
Videnskabsmand, Professor Wilhelm Ostwald i 1916 offent¬
liggjorde sine første Resultater af et genialt Pionerarbejde
paa Farveforskningens Omraade, paabegyndt paa Foranled¬
ning af Deutscher Werkbund, der erkendte Savnet af en prak¬
tisk brugbar Farvelære. Ostwalds Teorier blev — som vente¬
ligt — mødt med megen Skepsis, navnlig fra Kunstner- og
andre Fagkredse, men virkelig Efterprøvning godtgør, at Ost¬
walds Resultater paa væsentlige Punkter stemmer overens
med Farvekunstens Traditioner og Erfaringer, og hans Farve¬
lære indeholder saaledes Svaret paa det, indtil da, ubesva¬
rede Spørgsmaal om paaviselige Aarsager til Farveharmoni.

Mens mange tidligere Forskere hovedsageligt hade inter¬
esseret sig for Spekterfarverne, som i flere Henseender op¬
fører sig helt forskelligt fra »Genstandsfarverne«, de mere
eller mindre stumpe eller uklare Farvetoner, som vore daglige
Omgivelser opviser, saa indsaa Ostwald, at skulde en Farve¬
lære faa praktisk Værdi, maatte den netop omhandle alle
disse, det praktiske Livs — af Videnskaben hidtil saa oversete
— Farvetoner, som derfor maatte tages op til Udforskning og
systematisk Ordning.

Andre — blandt disse den danske Professor K. Kroman —

har tidligere haft den samme Tanke, men det blev Ostwald,
der kom til at gi Tanken sin endelige Udformning, idet det
lykkedes ham at skabe Metoder til Maaling af Farvetoner,
hvorved det blev muligt at opstille Farvenormer, ordne disse
systematisk og placere dem i indbyrdes rigtigt Forhold — som
Punkterne paa et Landkort — og dermed ogsaa muligt at
klarlægge Farveverdenens Geografi. Det blev muligt at sor¬
tere den uendelige — og derfor uoverskuelige — Mangfol¬
dighed i nogle faa let overskuelige Grupper efter Tonernes
Egenskaber: Farveklang, Dybde, Klarhed og Blødhed. Da
det er disse Egenskaber — navnlig de tre sidstnævnte — der
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Sort

Fig. i. Farvekegle, opløst i Farvetone¬
trekanter.

Sort

Fig. 2. Hovedsnit med to Komplement-
Farvetonetrekanter i Farvekeglen.

er avgørende for Harmoni og Dissonans, blev der hermed
samtidig avstukket sikre Veje for dem, der søger Farvehar¬
moni.

Grundlaget for Ostwalds System er Farvekeglen. Som be¬
kendt kan klingende (»kulørte«) Farvetoner efter Arten af
deres Klang ordnes i en Kres i Rækkefølgen: Gult - Brand¬
gult - Rødt - Violet - Ultramarinblaat (»U-Blaat«) - Isblaat
- Søgrønt - Løvgrønt - Gult, mens de klangløse (graa) Toner
kan ordnes efter Lyshed/Mørkhed paa en Række med Ende¬
punkterne Hvidt og Sort. Anbringes denne »Graaskala« vin¬
kelret igennem Farvekresens Plan og med sin Midte i Kresens
Centrum (som Pinden i en Snurretop), saa frembringes Far¬
vekeglen ved de Linier, der fra Kresens — uendeligt mange
— Punkter kan trækkes til Graaskalaens Endepunkter.

Paa Linierne fra Kresens (uendeligt mange) fuldklingende
eller fuldrene — d. v. s. paa een Gang klare (sortfri) og dybe
(hvidfri) — Toner og til Keglens hvide Toppunkt ligger disse
Toners klare Blandingsrækker med Hvidt, Blandingstonerne
lysere og lysere opad imod Toppunktet, og paa Linierne fra
Kresens Toner til det sorte Toppunkt ligger Tonernes dybe
Blandingsrækker med Sort, avtonet mørkere og mørkere
nedad imod Toppunktet, mens den klangløse Blandingsrække
af Hvidt og Sort danner Kegleaxen. I denne Dobbeltkegle
finder alle tænkelige Farvenuancer deres Plads, dannende
jævne Overgange i alle Retninger, lysere og lysere opefter,
mørkere og mørkere nedefter, dæmpede inde omkring Kegle¬
axen, mere og mere klingende ud imod Omkresen af den
fælles Grundflade.

Jævne Overgange bestaar af uendeligt mange Toner, og
»uendeligt mange« kan man naturligvis ikke arbejde med —
der maa udvælges et praktisk overkommeligt og samtidig til¬
strækkelig righoldigt Antal Normer, som ligeligt repræsen¬
terer alle Toneomraader — lyse, mørke, svage og stærke —
i alle Farveklange (»Kulører). For at opfylde dette Krav
maa Farvenormerne vælges med ensartede Intervaller i de
nævnte Retninger.

Først inddeles den klangløse Tonerække i ensartede Trin,
hvis Toner, den saakaldte praktiske Graaskala, fra Hvidt til
Sort hver betegnes ved to Bogstaver, hvoraf det første altid
betegner Tonens Hvidtindhold, det andet dens Sortindhold:
aa, cc, ee, gg, ii, 11, nn, pp, rr, tt (vv o.s.v.). De sidste 3-4
Toner i denne Række vil alle blive kaldt »sorte«, omend af
forskellig Dybde. Graaskalaen er teoretisk uendelig, og ab¬
solut Sort er — saavel som fuldkommen rent Hvidt og fuld¬
klingende Farvetoner — et praktisk uopnaaeligt Ideal. For¬
skellige Materialer (Limfarve, Oliefarve, Klæde, Fløjl o. s. v.)
sætter noget varierende Grænser for opnaaelig Tonedybde,
men dybere Sort end w forekommer næppe. Bogstaverne bb,
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dd, ff o. s. v. kan, om det ønskes, betegne Mellemtoner imel¬
lem de »praktiske« Normer.

Farvekresen inddeles i 24 Normer, hvorved der fremkom¬
mer Klangintervaller, der ligner Graaskalaens Toneinterval¬
ler. Ostwald stillede Komplementfarver parvis overfor hin¬
anden, hvad der imidlertid bevirker, at Farvekresens Indde¬
ling ikke forekommer helt regelmæssig, idet Intervallerne
synes meget mindre i Kresens kolde Halvdel end i dens
varme. Den heraf følgende relative Rigelighed af grønblaa
og blaagrønne Farver er dog uden synderlig Indflydelse paa
Systemets praktiske Anvendelighed.

Farvekresens Normer betegnes ved Numre. Nr. 1 er den
gule Farve, som hverken er rødlig eller grønlig, og som er let
kendelig som den lyseste af alle fuldrene Farver. løvrigt fal¬
der de 24 Normer med 3 i hver af de 8 Hovedgrupper, hvis
Navne allerede er nævnte: 1, 2 og 3 er gule, 4,5 og 6 er brand¬
gule o. s. fr. En Del af Normerne danner faste Holdepunkter
for Hukommelsen, fordi kendte Ting opviser disse Farveto¬
ner: Nr. 1 = Guldregn, 2 = Gyvel, 4 = Æggeblomme, 5
= Gulerod, 6 = Postbudfrakke, 7 = kinesisk Cinnober, 8
= Karmin, 12 = Viol, 13 = Ultramarin, 14 = Kobol tblaat,
15 = Himmel, 20 = Smaragd, 22 = Kobberir, 24 = Bøge¬
løv i Udspring. Enhver fuldren Farvetone maa betragtes som
en »Hovedfarve«, idet dens Klang vel kan frembringes ved
Blanding af to andre Farver — men aldrig i fuld Renhed.

Som allerede nævnt forbindes hver af de 24 Klangnormer
med Graaskalaens hvide og sorte Endepunkt ved Blandings-
rækker. Da Blandinger af ren Farve og rent Hvidt er sortfri,
kaldes deres Række Klarskalaen. Blandinger af ren Farve og
rent Sort er hvidfri, og deres Række kaldes altsaa Dybskalaen.

Da Klarskalaen forløber fra Hvidt til hvidfri Farve, maa
den være af samme Længde som Graaskalaen, der forløber
fra Hvidt til hvidfrit Sort, og den inddeles da ogsaa i lige saa
mange Led. Dens Normer fra Hvidt til Farve betegnes: aa,
ca, ea, ga, ia, la, na, pa, ra, ta o. s. v. Af Forbogstaverne frem-
gaar, at Skalaens Hvidtindhold avtar paa samme Maade som
Graaskalaens, mens Efterbogstaverne angir, at alle Tonerne
har det samme (umærkbare) Sortindhold som det Hvide aa.
Farveindholdet tiltar da paa samme Maade i Klarskalaen
som Sortindholdet i Graaskalaen. Rækken er ligesom Graa¬
skalaen teoretisk uendelig, og dens største Tonedybde avhæn-
gig af det anvendte Materiale, men da den største opnaaelige
Renhed (Farvestyrke) almindeligvis ligger omkring ra, vil
det være hensigtsmæssigt at lade denne Tone gælde som
»fuldren« Farve Kresen rundt og dermed ogsaa som Ud¬
gangspunkt for en praktisk gennemførlig Tilnærmelse til
Dybskalaen.

Da Dybskalaen forløber fra sortfri Farve til Sort, maa
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Hvidt

Fig. 3. Graaskala (lodret) og Klarskala
(skraa), forbundet ved Rækker af ens-
hvide (ensdybe) Toner: ee med ea, ii
med ia osv.

Sammenlign med ovenst. Farveskala A
og B samt med Farvetonetrekanten S. 48.

Hvidt

Fig. 4. Graaskala (lodret) og Dybskala
(skraa), forbundet ved Rækker af ens-
sorte (ensklare) Toner: nn med rn, ii
med ri osv.

Sammenlign med ovenst. Farveskala A
og B samt med Farvetonetrekanten S. 48.



Hvidt

Fig. 5. Farvetonetrekant med de Farve¬
tonenormer, som fremkommer ved de
enshvide og enssorte Rækkers Skæringer.
Bemærk Forbogst. (Hvidtindh.) og Efter-
bogstav (Sortindh.), rækkevis ens.
Man sammenligne med Farvetonetrekan-
ten S. 48.

O '

Fig. 6. Farvetonetrekant med Rækker af
ensrene (ensbløde) Toner, »Skyggeræk¬
ker«. Romertallene ved Rækkernes En¬
der betegner Renheden (Farvestyrken) i
de paagældende Rækker.
Man sammenligne med Farvetonetrekan-
ten S. 48.

ogsaa denne være af samme Længde som Graaskalaen, der
forløber fra sortfrit Hvidt til Sort, og inddeles efter samme
Princip. Dens Normer bliver da fra Farve til Sort: ra, rc, re,
rg, ri, ri, rn, rp, rr. Af Forbogstaverne fremgaar, at alle To¬
nerne har det samme (ringe) Hvidtindhold som »ren« Farve
ra og som »rent« Sort rr, mens Efterbogstaverne udtrykker,
at Sortindholdet tiltar paa samme Maade i Dybskalaen som
i Graaskalaen. Farveindholdet avtar altsaa paa samme Maa¬
de i Dybskalaen som Hvidtindholdet i Graaskalaen.

Graaskalaen, Klarskalaen og Dybskalaen begrænser saale-
des en ligesidet Trekant, »Farvetonetrekanten«, paa hvis
Flade alle Toner af samme Farveklang fordeler sig i jævne
Overgange. Disse Toner, der hverken er klangløse, klare eller
dybe, kaldes »stumpe«. De stumpe Toners Normering volder
ingen særlige Vanskeligheder. Graaskalaens Normer forbin¬
des efter Hvidtindhold parvis med Klarskalaens. Herved
fremkommer parallelt med Dybskalaen Tonerækker, hvis To¬
ner rækkevis har samme Dybde (Hvidtindhold) som den
graa og den klare Tone, Rækken forbinder. Dybskalaen er
den yderste hvidt-ens Række (med Hvidtindholdet o, fuld
Dybde), og jo højere en hvidt-ens Række er beliggende i
Farvetonetrekanten, desto større Hvidtindhold, mindre Dyb¬
de, har dens Toner. —- Ligeledes forbindes Graaskalaens
Normer efter Sortindhold med Dybskalaens, parallelt med
Klarskalaen. Tonerne i disse Rækker har rækkevis samme

Klarhed (Sortindhold) som de Toner, Rækken forbinder.
Klarskalaen er den yderste sort-ens Række (med Sortindhol¬
det o, fuld Klarhed), og jo lavere en sort-ens Række er be¬
liggende i Trekanten, desto'større Sortindhold, mindre Klar¬
hed, har dens Toner.

Hvor de sort-ens Rækker skærer de hvidt-ens, ligger da
Farvetonetrekantens stumpe Normer, jævnt fordelt over Tre¬
kantens forskellige Toneomraader.

Foruden de hvidt-ens og sort-ens Toneskalaer danner Far¬
vetonetrekantens Normer ogsaa Rækker, som er parallele
med Graaskalaen. Tonerne i disse er rækkevis af samme Blød¬
hed, samme Farveindhold. Graaskalaen er den yderste af de
farve-ens Rækker (med Farveindholdet o, fuld Blødhed), og
jo mere de farve-ens Rækker fjerner sig fra Graaskalaen og
nærmer sig Trekantens farvede Hjørne, desto mindre Blød¬
hed og større Farveindhold har Tonerne. Farve-ens Rækker
kaldes ogsaa Skyggerækker, da de svarer til de Tonerækker,
der fremkommer ved stærkere og svagere Beskygning af en
given Farvetone.

De stumpe Farvetonenormers Betegning følger nu ogsaa af
sig selv, idet Tonebetegnelsernes Forbogstav følger de hvidt¬
ens Rækker, mens Efterbogstavet følger de sort-ens. (Se Frem¬
stillingen af Farvetonetrekantens Normer.) Mens de klangløse
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Toner betegnes fyldestgørende ved Tonebetegnelsen (Hvidt¬
og Sortindholdsbogstaverne), behøver enhver klingende Tone
desuden et Klangnummer, Nummeret paa den Hovedfarve
(Farvetonetrekant), som den paagældende Tone tilhører.

Klangnummeret i Forbindelse med Tonebetegnelsen udgør
den fuldstændige Farvetonebetegnelse, »Farvetegnet«. Farve¬
tegn er af en tilsvarende Betydning for Farvekunst som Noder
for Musik og tjener ikke alene til at betegne de mange Farve¬
tonenormer paa en kort og entydig Maade, de er samtidig et
Middel til Farvetoners Ordning efter deres harmonibetin-
gende Egenskaber: Klang, Dybde, Klarhed og Blødhed, idet
klangens Toner altid har samme Klangnummer, mens ens-
dybe Toner altid har samme Forbogstav, ensklare samme
Efterbogstav i Tonebetegnelsen.

Hvis Tonerne i en Farvekomposition angives med ostwald-
ske Farvetegn, kan man altsaa ikke alene direkte avlæse deres
harmoniske Forbindelser men ogsaa — med nogen Øvelse —

forestille sig Karakteren af deres Sammenspil, idet ensdybe
(hvidt-ens) Toner altid harmonerer indbyrdes paa en fyrig
og festlig Maade, ensklare (sort-ens) paa en kølig og fornem
Maade, ensbløde (farve-ens) paa en blid og rolig Maade —
alt uanset Farveklang og Toneleje (Lyshed/Mørkhed). For¬
holdet minder om Musikkens Tonearter Dur og Mol, der jo
som bekendt ogsaa altid betinger en bestemt Karakter, uanset
Klangfarve og Toneleje (Højde/Dybde). Farvetoners even¬
tuelle Ensblødhed kan ikke direkte avlæses af Farve'tegnene,
men hvis man ønsker at henlede Opmærksomheden paa dette
Forhold, føjer man til Farvetegnet Renhedsbetegnelsen, det
Romertal, som betegner Tonernes (Skyggerækkernes) Farve¬
indhold.

Nu stiller Forholdet sig saa gunstigt for Blomsterdyrkeren,
at det altovervejende Flertal af Blomster har klare Farveto¬
ner og altsaa harmonerer indbyrdes paa en kølig og fornem
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Fig. 7. Farvetrekanternes Normer, Hoved-
snit i Farvekeglen. Her er vist Ostwalds
fuldstændige Inddeling af Farvetonetre¬
kanterne. Det bemærkes, at der til Be¬
tegnelserne kun er benyttet hvert andet
af Alfabetets Bogstaver samt de lige Ro¬
mertal, der betegner den nedenunder
staaende lodrette Rækkes (Skyggerække)
Farvestykke. Ved Hjælp af de øvrige
Bogstaver samt de ulige Romertal vil
man være i Stand til at betegne en Mel¬
lemtone imellem hver to af de paa Fi¬
guren viste Normer og derved registrere
Forskelle saa smaa, at de kun lige akku¬
rat kan opfattes. Mellemtoner imellem
to Nabo-Farvetonetrekanter kan betegnes
ved en (Decimal-) Brøk, føjet til Klang-
nummerét.
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SUMMARY

The world of the colours seems chaotic
to many people, which among other
things is seen in the linguistic uncer¬

tainty and awkwardness generally pre¬

vailing it is a question of expressing one¬
self about colours and colour effects. In
the article Mr. Erling Højgaard, the
painter, explains Professor Vilhelm Ost-
wald's colour system which is the hitherto
most significant attempt at creating order
in chaos.
On the basis hereof it is possible to set
up a doctrine of colour harmony con¬

taining the key to the conscious art of
colour.

RESUMÉ

Le domaine des couleurs paroit bien
chaotique å beaucoup de monde, ce qui
se voit par l'incertitude et la lourdeur
de langage, lorsqu'il sagit de s'exprimer
sur les couleurs et sur les effets des cou¬

leurs.

Dans son article, le peintre M. Erling
Højgaard rend compte du systéme du
professeur Vilhelm Ostwald.
Ce systéme, l'essai le plus important
jusqu'ici de mettre de l'ordre dans le
chaos permet de formuler une théorie de
l'harmonie des couleurs qui donne la clef
de Part du coloris conscient.

Maade. Opgaven er da hovedsagelig ved et skønsomt Udvalg
at begrænse de forhaandenværende Farveklange, saa Virk¬
ningen ikke blir ubehageligt spraglet, og tillige at aweje de
valgte Farvetoner i de rigtige Forhold efter deres Styrke. Ex-
empel til Skræk og Advarsel: Tulipangrupperne i visse Par¬
ker.

Et mindre Antal Blomster har dybe Farvetoner: højrøde —

mørkrøde — »sorte« Roser og Tulipaner samt mørke Sted¬
moderblomster og andre Violer. Disse Blomster harmonerer
indbyrdes paa den pragtfulde, fyrige og festlige Maade. Op¬
gaven stiller sig herved paa tilsvarende Maade som ved Blom¬
sterne med de klare Farvetoner: Farveklangvalg og Avvej-
ning.

Endelig kan Harmonier af ensbløde Farvetoner frembrin¬
ges ved at stille dybfarvede Blomster sammen med klarfarve-
de. Dette er temmelig vanskeligt, men lykkes det, opnaas der
til Gengæld enestaaende fine og. behagelige Virkninger. Jo
mere sortholdig den dybe Farvetone er, desto mere hvidthol-
dig maa den klare være — det, man skal tilsigte, er, at Far¬
vestyrken blir ens; Bedømmelsen heraf kræver megen Øvelse,
og det vil ogsaa i mange Tilfælde være vanskeligt at frem¬
skaffe Blomster, hvis klare og dybe Farvetoner virkelig har
samme Farvestyrke, og derved muliggør den rette Harmoni.
Desuden gælder det ogsaa ved denne Slags Harmoni om at
træffe det rette Klangvalg og den rette Avvejning.

Angaaende Farveklangvalget gælder den gode gamle Re¬
gel, at man bør indskrænke sig til at anvende højst tre af de
fem Hovedgrupper: Rødt, Gult, Grønt, Blaat og Hvidt. Da
Grønt som Regel er tilstede i rigelig Mængde, bør man altsaa
(almindeligvis — ingen Regel uden Undtagelse!) i Virkelig¬
heden nøjes med Toner indenfor to af de andre Grupper, og
tar man Farvetoner med fra endnu flere af Grupperne, maa
disse Toner kvantitativt forholde sig som Krydderi i Forhold
til Mad.

For Avvejningen af de valgte Farver i Forhold til hveran¬
dre gælder som Hovedregel: Mest af de svagere (mindst av-
stikkende) Farvetoner, mindre af de stærkere! Tænk paa,
hvorledes Naturen avvejer sine sparsomme Blomsterfarver i
det altovervejende Grønne — efter Aarstiden henholdsvis:
Brune eller Gule — i de skønne landskabelige Virkninger,
hvor nogle faa Farver dominerer i forskellige Grupper!

Enkelte Mennesker har den medfødte naturlige Sans for
det rette Klangvalg og den rette Avvejning — det er dem,
der samler en skøn Buket af de samme Blomster, som andre
faar til at »se farligt ud«. Disse Mennesker er misundelses¬
værdige — men vi andre er heller ikke daarligt stillede, naar
Farvelæren har giet os Nøglen til den bevidste Farvekunst i
Hænde. Erling Højgaard.
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Bestemmelse og Beskrivelse
af Farver
Det er nødvendigt for Fagfolk at betjene sig af visse Fagud¬
tryk for ved Hjælp af disse at kunne udtrykke sig kort og
koncist.

Indenfor Havebruget benytter vi os bl. a. af den botaniske
Nomenklatur, naar vi skal nævne Planter ved Navn for derved
at undgaa Misforstaaelser.

Det forekommer derfor ogsaa absurd, at man ved Omtale
og Beskrivelse af Farver ikke er kommet længere end, at man
stadig benytter usikre og vildledende Navne, som vandrer fra
Kataloger til Bogbeskrivelser og videre til Plantelisten uden
nogen Sinde at være underkastet kritisk Gennemgang.

Aarsagen er sikkert den, som anført i foregaaende Artikel,
at før Grundlaget er skabt gennem Farvevidenskaben, vil For¬
søg paa at ordne Farverne til praktisk Brug være dømt til at
mislykkes. Der har været gjort forskellige Tilløb, men først
da Ostwalds System forelaa, var det muligt at faa bygget et
anvendeligt System til Farvemaaling op.

Selv om Ostwalds System nu er ca. 30 Aar, er Forstaaelsen
af Farvernes Systematik ikke trængt ud i ret brede Kredse,
og kun faa Mennesker benytter sig af den Mulighed, det
byder, for at udtrykke sig koncist om Farver.

Aarsagen kan være den, at Systemets nøgterne Tal og Bog¬
staver ikke appellerer til Fantasien i nogen Maade, og det
kræver et vist Arbejde at sætte sig ind i denne Udtryksmaade.
Derfor lever de gamle upræcise, fantasifulde Farveangivelser
videre i Havebrugskredse, og i Arbejdet med Farver som
Element i Haven, arbejdes der videre paa Traditioners flad-
trampede Veje, fordi der savnes Midler til Nyorientering.
Der plantes de traditionelle »Schlagere,« og sjældent forsøges
noget nyt fra Planteskolens Katalog, fordi man nu saa ofte
er blevet skuffet med nye Sorter, der f. Eks. er blevet beteg¬
net som »teglstensrode«, men i Virkeligheden var karmin
o. s. v. Opfattelsen vedr. Farver er i den Grad forvirret, at
der maa arbejdes hen paa Klaring af Begreberne.

Der findes før Ostwald flere Farvekoder. Klincksiecks et

Valettes »Code des Couleurs« med 720 Farveprøver og Dou-
tenays »Repertoire de Couleurs« med over 1000 Prøver. I
Amerika benyttes i ret stor Udstrækning Ridgways Farveatlas
med 36 Grundfarver.

Efter Ostwald er der fremstillet flere Farvemaalesæt. Det
mest benyttede er »Unesma Farbentafeln«, der fremstilledes
af »Deutsche Werkstelle fiir Farbkunde«, og bestaar af 24



Farveblade i Lommeformat svarende til de 24 Normer paa
Farvekresen.

Forbindelsen mellem hver Norm med Graaskalaens hvidt
og sort, sker her i den omtalte Farvetonetrekant, der er lige¬
sidet og har 8 Trin paa hver Led. Farvefelterne er 1 cm2 store
og mellem disse er udstandset Huller, hvor den sammenlig¬
nende Farve kan anbringes. Paa hvert Farveblad er der til
Beskyttelse klæbet et Stykke Pergamynpapir, hvorpaa Bogsta¬
verne for de enkelte Farvefelter er paatrykt. Skal en Blomst
maales, findes det nærmest svarende Farvefelt. Klangnum¬
meret noteres først, derefter de to Bogstaver, der angiver
Tonebetegnelsen, idet man sørger for at gøre Maalingen saa
nøjagtig som mulig.

Da »Springene« mellem de 24 Normer i Farvekresen er ret
store, maa man ofte vælge en Mellemfarve og altsaa benytte
Decimaler. Et Farvetal kommer til at se saaledes ud: 7,4 ia.

Disse Farvetavler er anvendelige, men man vil ved Brugen
af dem opdage, at de rummer lovlig faa Farvefelter indenfor
Blomsternes Omraade, som jo væsentligst findes blandt de
sortfrie Farver paa Klarskalaen, hvorimod de mørke Farver
paa Dybskalaen er der sjældnere Brug for. Desuden er Ind¬
delingen af Farvekresen i 24 Normer lovlig grov til nøjagtig
Bestemmelse, hvilket, i Forbindelse med at Kresens gulgrønne
og blaagrønne Farver har ringe Interesse ved Bestemmelse af
Blomsterfarver, gør, at Havebrugere har spejdet efter andre
Farvemaalingshjælpemidler.

Paa den internationale Havebrugskongres i London 1930
blev det overdraget »The British Colour Council« i Sam¬
arbejde med »The Royal Horticultural Society« at fremstille
specielle Farvetavler til Havebruget. Det blev fundet nødven¬
digt at udvide Farveantallet, og der blev til dette Brug ud¬
valgt 64 Spektralfarver med passende Trin. Det er det saa-
kaldte Wilson System, der er lagt til Grund herfor.

Farvekresens 64 Trin er mærket med Tallene fra 1-64,
hvilket altsaa svarer til Klangnummeret hos Ostwald. Disse
64 Grundfarver har alle samme Styrke, en Slags »Middel-
farvestyrke«.

Systemet rummer dog disse Grundfarver med større eller
mindre Farvestyrke, og til Angivelse heraf benyttes Tal fra 4
til 10 foran Klangnummeret, saaledes at 6, 5 og 4 er svarende
til Trin ad Klarskalaen mod hvidt, medens 7, 8, 9 og 10 er
Trin opad mod større Farvestyrke. Tallet 1023 rummer saa¬
ledes den største Farvestyrke af Grundfarven 23, og 423 den
mindste. Da det er afhængigt af Materialet hvilken Farve¬
intensitet der kan opnaaes, har man benyttet en Middelfarve
som Norm, og Afvigelserne fra denne er derfor varierende.
For Blomsterfarver er der sjældent Brug for Tal under 4 og
over 10. Jo højere Tal foran Klangfarven, des stærkere Farve.
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I Erkendelse af, at de sortholdige Farver ikke er meget ud¬
bredte blandt Blomsterfarverne, og at de graalige Farver ikke
afviger meget fra hverandre, fordi Farveklangen er dæmpet
ned med Graafarven, har man i H. C. C. kun valgt tre Blan¬
dinger med sort, og dette angives med et o. Dybskalaen be-
staar i dette System saaledes af tre Trin o, oo og ooo, hvor
altsaa ooo repræsenterer den mørkeste paa Skyggerækken.

Som et Eksempel skal her anføres Farvetegnene for Nr. 21
for at demonstrere System og Nummerering.-

Sortholdige Farver

enkelt dobbelt tredobbelt
Sortindhold Sortindhold Sortindhold

421 0421 OO421 OOO42I

£ v 521 0521 OO521 OOO52 I.
OJ c
C 0 621 0621 00621 000621

Grundfarve (Middelfarve) 21 02 I 0021 00021

V
u 721 0721 OO721 000721
t *
N 0

821 0821 0082I OOO82I
ti H 921 0921 OO92I 000921

.02. 01021 OOI02I OOOI02I

Det vil af ovenstaaende sees, at der er 8 forskellige Trin
paa Klarskalaen fra 1021 til 421, og fra disse 8, tre Trin ned
ad Dybskalaen, hvilket giver 32 Farvetoner. Man vil ogsaa
her i dette System kunne ordne Farvetonerne i Rækkefølge
efter »Blødhed« (den første lodrette Kolonne), og i Skygge¬
rækker, — dog kun med tre Led.

421, 422, 423 og 424 repræsenterer saaledes samme Blød¬
hed af fire Farveklange, og 00621, 00622 00623 °g 00624
samme Dybde (Beskygning) af fire Farveklange.

Der er maaske ikke den samme Logik i dette System som
i Ostwalds, men det er dog kun et Spørgsmaal om at sætte
sig ind i det, og det er ikke sværere end at man, naar man ken¬
der Ostwald, hurtigt vil kunne drage Paralellerne. Til Gen¬
gæld er Farvekortene mere brugbare end de der endnu har
været fremme efter Ostwalds System.

De enkelte Farvekort bestaar af 16 X 24 cm store Blade
af hvidt, krideret Papir, hvorpaa 4 Farvefelter er aftrykt i
Størrelsen 3X4 cm, Det nederste Felt repræsenterer Farve¬
bladets stærkeste Farve, og det er paa dette Felt, der skal
sees, naar Systemet skal drøftes og læres. For at lette Farve-
maalingerne, har man paa hvert Kort desuden anbragt 3
Blødheder (Fortyndinger med hvidt), altsaa ogsaa tre Trin
ned ad Klarskalaen. Dette rummer en Ulempe ved Systemet,
idet man kan komme til en Farve paa to Maader: enten ved
at søge et Kort med 6, 5 eller 4 foran Klangnummeret, eller
paa de tre lysere Toner paa samme Kort. Det letter dog
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Brugen meget med de tre Blødheder paa samme Kort. Disse
Blødheder angives med Skraastreg, f. Eks. 21/1, 21/2, 21/3
eller 621/1 eller 00021/1.

For at angive at Farvetegnet er baseret paa dette System
sættes H. C. C. eller maaske HCC foran Tallene.

Horticultural Colour Chart er nu udkommet i to Bind med
hver 100 Farveblade. 1. Bind rummer Grundfarverne 1—64
foruden nogle vigtige Supplementsfarver. 2. Bind afrunder
Farveudvalget.

Desværre er Farvebladene upraktiske i Format og for bløde,
saa man bør ved Farvemaalinger have et Bord til Hjælp.
»Unesma« Farvetavler er mere haandterlige, men disses Far¬
vefelter er lovlig smaa.

Al Farvebestemmelse skal ske i spredt Dagslys og foregaar
paa den Maade, at man lægger Farvebladene op i Række¬
følge paa et Bord efter Klang, Blødhed og Dybde. De frisk
afplukkede Blomster (eller Blade) sammenlignes nu med
Farvefelterne, idet man med en sort Papirramme afskærmer
disse.

Det er nærmest en Øvelsessag at arbejde med Farvemaaling.
Først søges den rette Klang. Dernæst den rette Tone. Ofte
maa man prøve paa begge Sider af den korrekte Farve for at
blive sikker i sin Sag.

Nu kan der være Tale om to Formaal for Farvemaalinger
af Planter:

1) Til Sortskarakteristik, hvor det gælder om saa nøjagtigt
som muligt at beskrive Sorten, saa Ægthed kan bestemmes.
Der kan her være Tale om at bestemme Farven paa Blomstens
enkelte Dele: Kronblad, Bæger, Støvdragere og evt. Kron-
bladsbagsiden. Her maa arbejdes meget nøjagtigt. Til de ame¬
rikanske Patentbeskrivelser af Planter noteres saaledes en

lang Række Farver som er karakteristisk for de patenterede
Sorter.

2) For Anvendelse af Planten i Beplantnig, hvor der skal
tages Hensyn til Farveharmoni, maa regnes med »Bruttofar-
ven« — d. v. s. den Virkning, Blomsten har paa Afstand. Der
kan ikke opnaas saa stor Nøjagtighed her, men Kravene er

paa den anden Side heller ikke saa store. Ved Maaling bør
Blomsten og Farvekoden holdes i en Arms Afstand fra Øjnene,
samtidig med at man omtrent lukker Øjnene for at gøre Far¬
verne diffuse.

Angivelse af Farver med Tal kræver et nøje Kendskab til
Systemet, og man er derfor nødt til at have Farvenavne, for
at udtrykke sig for ukyndige. Der findes mange Lister over
Farvenomenklatur som sikkert er udmærkede, men desværre
bruges de i alt for ringe Udstrækning. Tag blot et Staude- eller
Georginekatalog og studér Farvenavnene. F. Eks. er Begre¬
berne om rødt temmelig forvirrede.
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Liste over danske Farvenavne til Horticultural Colour Chart i. og 2. Bind.

Farvetegn H.C.C.
■82
• S
io

Dansk Engelsk Tysk

C
O), f
0) (J

u
u. X svarendetil Ostwald Dansk Engelsk Tysk

601 i primulagul primrose yell. primelgelb 00918 granatbrun garnet brown granatbraun
i svovlgul sulphur yell. schwefelgelb 619 begoniarosa begonia begonienrot

602 mimosagul mimosa yell. mimosengelb 0619 koralrosa coral pink korallenrosa

a kanariegul canary yell. kanariengelb '9 skarlagen scarlet scharlachrot

4°3 neapelgul naples yell. neapelgelb 719 signalrød signal red signalrot
5°3 bariumgul barium yell. baryumgelb 819 orientrød orient red orientrot

603 empiregul empire yell. empiregelb 420 venetiansk Venetian pink venezianisches

3 koboltgul aureolin kobaltgelb rosa rosa

604 straagul straw yell. strohgelb 520 fransk rosa french rose franzosisch

4 3 citrongul lemon yell. zitronengelb rosa

505 ravgul amber yell. bernsteingelb 620 porcelænsrosa porcelain rose porzellanrosa
605 kromgul chrome yell. chromgelb 20 7 geranium lak geranium lake geranium-

5 ranunkelgul buttercup yell. blassgelb lackrot

606 kinesiskgul Chinese yell. chinesischgelb 020 delftsk rosa delft rose delfter rosa

6 indiskgul indian yell. indischgelb 820 blodrød blood red blutrot

407 egyptisk egyptian buff aegyptisch- 621 rosa karmin carmine rose karmin rosa

chamois lederfarbe 0621 empirerose empire rose empire-rosa
507 orange cham. orange buff orangen- 21 karmin carmine karmin

chamois 021 claretrosa claret rose claretrosa

607 maisgul maize yell. maisgelb 721 tyrkisk rød turkey red tyrkischrot
7 crocusgul safron yell. safrangelb 821 ribsrød currant red joannisbeer-

»7 gulokker yell, ochre gelbocher rot

8 3 cadmium cadmium orange 622 kamellierose camellia rose kamelienrose

orange orange cadmium 22 karmosin crimson karmesin

609 abrikosgul apricot aprikosengelb 022 opalrosa rosa opal opalrosa
9 mandarin tangerine tanger orange 0022 rhodonitrød rhodonite red rhodonitrot

orange orange 722 kirsebærrød cherry kirschrot

09 majolicagul majolica yell. majolikagelb 822 kardinalrød cardinal red kardinalrot

610 tropæolumgul nasturtium nasturtium- 523 morgenrød rosa dawn pink morgenrotrosa
orange orange C23 neyron rosa neyron rose neyron rosa

10 auripigment orpiment auripigment 23 8 kraprosa rose madder madderrosa

orange orange orange OO23 spinelrød spinel red spinellrot
010 spansk orange Spanish orange spanisch- 00823 okseblodrød oxblood red ochsenblutrot

orange 24 tyrisk rosa tyrian rose tyrus hellrosa
710 persimmon persimmon persimmon 024 kinarosa china rose chinesischrosa

orange orange orange 724 rosenrød rose red rosenrot

11 4 morgenfruegul marigold orangegelb 824 chrysanthe- chrysanthe¬ chrysanthe-
orange mumrød mum crimson mumkarmin

412 laks salmon lachsrot 625 phloxrosa phlox pink phloxrosa
,5'2 fersken peach pfirsich 0625 , spinelrosa spinel pink spinellenrosa
612 karotrød carrot red karottenrot 25 bengalsk rosa rose bengal bengalischrosa

12 orange orange orangefarbig 025 spiræarød spiraea red spierstaudenrot
13 5 mønjerød saturn red saturnrot 26 solferino- solferino solferinpurpur

013 mars orange mars orange marsorange purpur purple
713 indisk orange indian orange indischorange 826 indisk lakrød indian lake indischerlack

614 kinesisk koral Chinese coral chinesische 42 7 klarrosa rose pink rosenrosa

koralle 527 rhodaminrosa rhodamine rhodaminrosa

■4 tropæolumrød nasturtium kapuziner- pink
red kressenrot 627 fuchsiarosa fuchsine pink fuchinrosa

014 brandokker burnt orange gebrannte- 27 magenta magenta magenta
orange 027 magenta rosa magenta rose magentarot

15 ildrød fire red feurrot 0027 erythritrød erythrite red erythritrot
715 pebberrød capsicum red pfefferrot 727 tyrisk purpur tyrian purple tyrischer-
416 orientrosa orient pink orientrosa purpur

516 muslingrosa shell pink muschelrosa 827 rubinrød ruby red rubinrot

616 krebsrød shrimp red krebsrot 628 persisk rød persian rose persischrosa
16 6 valmuerød poppy red mohnrot 28 9 fuchsia purpur fuchsia purple fuchsienpurpur

016 teglrød brick red ziegelrot 828 granatlak garnet lake granatlack
17 mandarinrød mandarin red mandarinenrot 928 stedmoder¬ pansy purple stiefmiitter-

717 hollandsk- dutch ver¬ hollandischer purpur schenpurpur
zinnober milion zinnober 1028 purpurkrap purple madder krappurpur

618 azalearosa azalea pink azalienrosa 629 roseinpurpur roseine purple roseinpurpur
18 zinnober Vermillion zinnober 29 rhodamine rhodamine rhodamin-

018 jaspisrød jasper red jaspisrot purple purpur
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Farvetegn H.C.C. svarendetil Ostwald Dansk Engelsk Tysk Farvetegn H.C.C. svarendetil Ostwald Dansk Engelsk Tysk

729 pæonpurpur peony purpie pfingstrosen-
purpur

742 kornblomstblaa cornflower
blue

kornblumen-
blau

530 amarantrosa amaranth rose amaranthrosa 43 fransk blaa french blue franzosisch-
630 malvapurpur mallow purple malvenpurpur blau

30 cyclamen- cyclamen alpenveilchen- 043 oceanblaa sea blue meerblau
purpur purple purpur 44 14 koboltblaa cobalt blue kobaltblau

030 magnolia-
purpur

magnolia
purple

magnolia¬
purpur

645 sommerfugle-
blaa

butterfly blue schmetterlings-
blau

730 dianthus- dianthus dianthus- 45 spektralblaa spectrum blue spektralblau
purpur purple purpur 745 prinsesseblaa princes blue prinzessinblau

830 rødbede¬ beetroot roteruben- 46 ceruleanblaa cerulein blue ceruleinblau
purpur purple purpur 647 persisk blaa persian blue persisch blau

1030 rødbrun maroon rotbraun 47 orientalsk oriental blue orientalisch-
3' orkidépurpur orchid purple orchideen-

purpur 548
blaa

æthylblaa ethyl blue
blau

aethylblau
031 purpurlilla lilac purple lila purpur 48 >5 emailleblaa enamel blue emailblau
93 > georgine¬ dahlia purple georginen- 449 himmelgraa sky grey himmelgrau

purpur purpur 649 fajanceblaa faience blue fåienceblau
632 phloxpurpur phlox purple phloxpurpur 49 porcelænsblaa porcelain blue porzelaineblau

38 petuniapurpur petunia purple petunien- 5° 16 isfuglblaa kingfisher blue eisvogelblau
purpur 5" 17 indiskblaa indian blue indischblau

732 dogepurpur doge purple dogenpurpur 52 18 capriblaa capri blue capriblau
433 • pastelmauve pastel mauve pastellmauve 53 '9 langitegrøn langite green langitegriin
533 purpurrosa rose purple rosenpurpur 54 jadegrøn jade green jadegrun
633 mauve mauve mauve 655 spansk grøn verdigris griinspan

33 11 kejserpurpur imperial kaiserpurpur 55 viridiangrøn viridian green viridiangrun
purple 56 21 kobbergrøn chrysocolla kupfergrun

033 stedmoder¬ pansy violet stiefmiitter- green .

violet chenviolett 57 nikkelgrøn nickel green nickelgriin
733 purpurviolet violet purple violettpurpur 000658 sung grøn sung green sung-griin
634 kobolt violet cobalt violet kobaltviolett 58 parisergrøn paris green parisergrun

34 biskopviolet bishops violet bischhofsviolett 00058 nellikfiblad- carnation nelkenblatt-
834 kongepurpur royal purple konigspurpur grøn green griin
934 blommepurpur plum purple pflaumen-

purpur
758

000858
smaragdgrøn
porregrøn

emerald green
leek green

smaragdgrun
lauchgriin

C 35 » mineralviolet mineral violet mineralviolett 59 cypriskgrøn Cyprus green cyprischgriin
35 ametystviolet amethyst violet amethystviolett 660 veronesegrøn Veronese green veronesegriin

735 spekterviolet spectrum violet spektralviolett 60 23 agatgrøn agathia green agathengriin
636 heliotrop heliotrope heliotrop 860 scheelesgrøn scheeles green scheele-griin

36 violet violet violett 0960 spinatgrøn spinach green spinatgriin
437 pastellilla pastel lilac pastell-lila 0001060 12 vedbendgrøn ivy greén epheugriin
537 mauvette mauvette mauvette 61 ærtegrøn pea green erbsgrun
637 hindebæger-

violet
sea lavender
violet

seclavendel-
violett

061 bælggrøn pod green zuckerschoten-

griin
.37 12 campanula- campanula Glockenblumen- 000761 lavendelgrøn lavender green lavendelgriin

violet violet violett 861 salatgrøn lettuce green lattischgriin
937 aconitum- aconite violet Akonit-violett 000861 salviagrøn sage green salbeigrun

violet 62 24 saftgrøn sap green saftgriin
38 asterviolet aster violet aster violett 0862 bregnegrøn fern green farngriin

738 viktoriaviolet victoria violet victoria-violett 000862 pil(e)grøn willow green weidengrun
639 veronica¬

violet
veronica violet ehrenpreis-

violett
00962 persillegrøn parsley green petersilien-

griin
39 methylviolet methyl violet methylviolett 663 chartreusegrøn chartreuse chartreuse

°39 dauphinviolet dauphin's -

violet
dauphinviolett

63 urangrøn
green
uranium green

griin
urangriin

739 maurisk blaa moorish blue maurischblau 763 citrongrøn citron green zitronatgrun
440 lavendelpastel pastel pastell- 64 dresdenergul dresden yell. dresdener gelb

lavender lavender
herfra med 1.640 blaaregnblaa wistaria blue wistarienblau fortsættes

40 hyacintblaa hyacinth blue Hyazinthenblau
4' Iobeliablaa lobelia blue lobeliablau

642 floksblaa flax blue flachsblumen-
blau

4« ensianblaa gentian blue ensianblau
042 sialiablaa bluebird blue sialiablau
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Da H. C. C. skulde være et Skridt i Retning af Standardi¬
sering af Navnene paa Farverne, er der paa hvert Kort anført
Farvenavnet paa henholdsvis engelsk, hollandsk, fransk, tysk,
italiensk, latinsk og spansk, men uheldigvis ikke paa et af de
skandinaviske Sprog.

I foranstaaende Liste findes alle de hidtil udkomne Farve-
blades Navne paa engelsk, tysk og et Forslag til et dansk Farve¬
navn, idet det er tilstræbt at finde det Navn, der ligger nær¬
mest Hovedsproget, uden at det støder mod fastslaaede danske
Farveopfattelser. Listen maa betragtes som et Forsøg paa
at faa fastslaaet danske Standardnavne, men undertegnede
ønsker gerne evt. Bemærkninger tilsendt, idet det maa være
et Maal at faa trykt danske Navne til Farvebladene. Maleren
Erling Højgaard har været mig behjælpelig med Gennem¬
gang af Farvenavnene, for hvilket jeg takker.

Det maa anbefales Planteskoler og Frøfirmaer at anskaffe
Farvekoden og ved dennes Hjælp maale og angive Farverne
i Katalogerne. Det førende hollandske Staudefirma »Moer-
heim« i Dedemsvaart har allerede fra 1940 benyttet dette
System, og man kan i Kataloget finde den nøjagtige Farve
af et stort Antal Stauder.

Ved det Værk, som nu er under Arbejde om Stauder, Træer
og Buske, benyttes ogsaa H. C. C.s Farvetegn.

Naar dette System vinder Indpas, vil Havearkitekten og
Gartneren kunne arbejde med Farverne paa en helt ny Maade
ved Tilplantning og Materialeanvendelse.

Ved Forsøg og Bedømmelse i Fællesudvalget for Bedøm¬
melse og Prøvedyrkning af Prydplanter, er man ogsaa gaaet
over til at angive Farven efter H. C. C., og her har man i flere
Tilfælde kunnet konstatere Sortsuægthed af indsendte Sorter
ved Sammenligning med f. Eks. »Moerheims« Katalog.

Horticultural Colour Chart kan bestilles i Boghandelen
og koster for begge Bind ca. 55 Kr. Det er udgivet af »The
British Colour Council.«

Til Sortsbestemmelse er H. C. C. fortrinligt, men ogsaa til
Syslen med Farveharmonier kan det bruges, naar man har
fattet Systematiken. Man maa haabe at det vil vinde stør Ud¬
bredelse, idet det jo er med et Farvesystem som med et Sprog,
jo flere der benytter det, des større Nytte har man af at lære
det. Asger Klougart.

SUMMARY
It is necessary to work towards a more
exact description of colour than that used
hitherto. In the article the system in
Horticultural Colour Chart and its attach¬
ment to Ostwald's system is explained.
H. C. C. has altogether 800 different co¬
lour felts and seems well fitted for de¬
finition of flowers. It can have two ob¬
jects :
I. Characterisation of sorts.

2. Work with colour harmonies.
H. C. C. wants Scandinavian translation
and therefor a proposal for Danish co¬
lour names is set forth.

RESUMÉ
II s'impose de trouver une description
plus exacte des couleurs. Dans l'article,
il est rendu compte du systéme de la
Horticutural Colour Chart et son rat-
tachement au systéme d'Ostwald.
La gamme des couleurs de la H. C. C.
contient environ 800 differentes nuances

et semble tout indiquée pour la déter-
mination des couleurs des fleurs. Celle-ci
peut avoir les buts de faciliter.
1 : la caractéristique l'espéces et
2 : le travail des harmonies des couleurs.

»

Faute de traduction en langues scandi-
naves de la H. C. C. voici une proposi¬
tion pour la designation des couleurs en
danois.
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Farveproblemer
i Blomsterhaven
Det er en almindelig Overtro, at skønne Blomster altid skaber
smukke Haver, og kun forholdsvis faa er opmærksomme paa,
at Blomsternes Farver er underkastet akkurat samme Love
for Harmoni og Disharmoni som de, der gælder for Farver af
ikke levende Materialer.

I Betragtning af, at det hovedsagelig er for de skønne Far¬
vers Skyld, at Blomster beundres, dyrkes og elskes, er det for¬
bavsende hvor lidt der i vore Haver gøres for at sætte Far¬
verne virkeligt smukt sammen. Det er som om mange slet ikke
er opmærksom paa, at de levende Blomsters Farver er under¬
kastet akkurat de samme Love for Harmoni og Disharmoni
som de, der gælder for alle andre Farver. Naar man derfor
siger, at en Samling Blomster er smukke, saa er det sjældent,
at Beskueren rent umiddelbart fornemmer et primært Skøn-
hedsindtryk, der hviler i sig selv. Det er oftere saaledes, at
man overvældes af de mange hver for sig smukke Farver,
uden egentlig at gøre sig klart, hvordan Farverne passer sam¬
men. Langt de fleste tror, at alle Blomster klæder hinanden.
Det gør de ude i Naturen, siger man undskyldende, uden at
være opmærksom paa, at de forædlede Blomsterformer, der
hovedsagelig anvendes i Haverne, har helt andre og mere
sammensatte Farver end de, der findes i vor hjemlige Flora.

Det er almindelig kendt, at Farverne fra Naturens Side
ordner sig i bestemte Forhold, hvilket let kan ses i Regnbuen
og i Dyrs og Fugles Klædedragt, og undersøger man, hvorle¬
des Mennesket gennem Tiderne har anvendt Farverne, finder
man intet, der tyder paa, at Opfattelsen af, hvad der er har¬
monisk, og hvad der er disharmonisk, ændres med Aarene. .

Der kan ganske vist være stor Forskel paa, om der anvendes
kraftige Virkninger som i afrikansk Negerkultur, eller sarte
som i fransk Rokoko, og Moden kan periodisk diktere Dyr¬
kelse af visse Farveomraader i Maleri, Arkitektur og Paa-
klædning fremfor andre, men det, som farvetrænede kalder
disharmonisk, bliver ikke pludselig ved Modens Lune har¬
monisk.

De elementære Regler for Farvesammensætninger kan be¬
tegnes ved at studere Farvekombinationer i gamle Folkedrag¬
ter, Uniformer og Flag, hvor der i Reglen er anvendt nogle
meget kraftige og letfattelige Virkninger. Paa Maleriudstil¬
linger og paa de store Teatre, f. Eks. det kongelige i Køben¬
havn, kan der, især ved Operaer og Balletter, opleves nogle
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overordentlig udtryksfulde Farvekompositio¬
ner, hvoraf mange direkte kan overføres til
Blomsterverdenen. Pager ses saaledes ofte
klædt i laksrosa, purpur og grøngult, hvilket
omtrent svarer til Phlox paniculata Edith
Campbell, Phlox pan. Le Mahdi (eller Pur-
purkrone) og Coreopsis verticillata eller ud¬
trykt i Georginer med Sorterne Baby Rose,
Thomas Edison og Attraction.

En Farvebetegnelse som rød er meget illu¬
strerende, naar man taler om den røde Stop¬
lygte paa en Bil, men hvor er man henne, naar
der tales om en ren rød Rose? I Virkeligheden
savner man en klar Definition paa, hvad der
er rent rødt, blaat og gult.

Xuplnus hybrid«*«
Lyøhnla ohalca.donica .

Oanothara fraaari
Paaonla chinanala
Paj:avar nudioaula
- oriental*
Phlox aubuleta
- pun. tidllga
- - aildiga

aana •> nana VollmOllar
Platyordon grandlflora
Potmtl lla auraa _

- hyb. Carnaval
Primula acaulla
- ba a 1 ana
- dantioulata

alatlor
- aiaboldll _
- Tariaba lla (V. varia variaballa
Panunculua aoonltirollua '
Fudbockla apeolcaa "( R. nawmanll)
Salvia namorraa
Baxlfracra llngulata auparba
Boabloea caucaelca

Baqum epac. Brilliant
Oar.aclo c lir. Orancjo Quaan
8clldacre hyb. Friihgold

- toldaohlaiar.
Btaohya grandiflora auparba _

Btatioa latifolia
Thallotrum diptarocarpun
Trolliua k»ybrida_
Tunica aaxifraga
Varbaaoum dantifloruo_
- olymplcun
- poaniolum"

Eksempler
Enten man nu følger Ostwalds Anvisninger

eller man foretrækker at forsøge sig frem paa
egen Haand, saa naar man ad Aare omtrent
til de samme Resultater, forudsat man har en

nogenlunde normal Farvesans. Som Eksempel
paa, hvorledes Farverne kan sammensættes,
skal der i det følgende foretages en ganske
kort Gennemgang af de vigtigste Farvebeteg¬
nelser.

Gult. Gult gaar især godt sammen med gul¬
rødt som zinnober, skarlagen og højrødt; men
tillige ogsaa med orange, gulbrunt, rødbrunt,
sort og kobolt-blaat (blaat med svagt grønligt
Skær). Man kan med Trollius, Euphorbia
polychroma, Helenium hoopesii, Doronicum
og andre tidlig blomstrende Stauder lave et
meget virkningsfuldt Studie i gult og citron¬
gult. Ved Tilsætning af koboltblaat som An-
chusa myosotidiflora og zinnoberrødt som
Geum sibiricum faar det gule derimod en helt
anden Virkning, idet det nu bliver et Spil mel¬
lem Kontraster, medens det før var de ganske
smaa Nuanceforskelle der fremkaldte den fængslende Effekt.

Brunt. Naar gult tilsættes sort og rødt, fremkommer der en
brun Farve. Paa Grund af de brunlige Farvers store Indhold
af sort, gaar de ofte vanskeligt sammen med de rene Farver
eller de, der har stort Indhold af hvidt. Bedst gaar de sammen
med gult, idet de jo er af gul »Afstamning«. Den meget yn¬
dede rødbrune Helenium hyb. Moerheim Beauty, der farve¬
mæssig staar nær ved Tagetes patula »Ildkonge« (Flaming
fire) ser saaledes godt ud, naar den omgives af gule og gul-

Aohillaa f. parKara far.- ™
- rtaen . fl. il. Parrya WhlitF
i tomantoaa
llyaaum aaxatila.
Anohiiaa italioa
- myoaotldiflora_
Anemone Japonlca
Aquilagla ©oerulaa
Artemiala lactiflor
Aatei* amallua King 0*crga_
- hyb. Trikartii
- - Nanoy BalJard" .

- - Royal Elua
Aatilba hyb. i,

Aubriatia daftoldaa
Campanula carpatioå
- paraloifolla
- rotundi folia
Chryeanthajnum oooc.

indlem
maximum

~7*yretnm>_

Delphinium hyfe.
Dlanthua plumarlua
Drror.icum plantaginaum axajaun
Iriffdrcn hyb. Quake reaa
- - uamlplanura
luphorbla polyohroma
Tllipandula rubra magnifioa_
na rar/1 um andraooi
neura boriall, O. albiricum
- hyb^. Vro Brudehar
nypaophila"pan. fl. pi.
Ha lanium hoopoe11
- hyb. aurantlaouo '
- • Chlpp^rflald Orange
• - lartanaoana
- - Jullaonna
- - Uoarhalm Paau^y ~
Hall ar. tnua aoab. »llaa .Vallian_
Hallopala aoabra B. Ladhaæa
Hamarocaliia nyo.
Iberla aamparr. Little Qam
Ir la gurmanioa
-- puraila

J. Bandeau_
Purpurkroi

Mar. Ap. Maj Tun. Juli

Voronica filiformia
- trantlanoldoa
- o;utharlana

longifolia
- - aubaaaailla (V. handaraonil)
• apioata
Viola oornuta
- arauilla
• tricolor maxima.
Yuooa filamanteaa

SoT.marblomatar (priklad« fra B»nk)_

Nymphaaa

Darwlntullpaner

I ovenstaaende Skema har Mygind rede¬
gjort for en Række Stauder og Sommer¬
blomsters Blomstringstider i København
i 1944.
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brune Helenium, Achillea fil. »Parkers var.«, gule Tagetes og
Coreopsis verticillata. Naar den adskilles med gult, kan den
plantes i Nærheden af Lychnis chalcedonica; men den maa
holdes langt borte fra blaaligrøde Phlox, Roser, Lythrum og
Georginer. Med de efteraarsblomstrende Helenium som

»Carlskjær«, »Chipperfield Orange«, »Riverton Gem«, »Gar-
tensonne« og superbum rubrum kan der laves virkningsfulde
Studier i gult, brunt og rødbrundt.

Rødt. Ved røde Farver maa man fra Begyndelsen være op¬
mærksom paa at drage en skarp Skillelinie mellem gulrødt
som skarlagen, zinnober og højrødt og blaarødt som vinrødt,
karmin og violet, da det oftest er en forkert Anvendelse af
disse Farver, der foraarsager de frygtelige Disharmonier, som
vore Haver er saa rige paa. Gulrødt og blaarødt staar meget
sjældent godt til hinanden, og Begyndere bør derfor undgaa
at arbejde med dem Side om Side.

Gulrødt som zinnober og skarlagen skal helst staa ved Si¬
den af gult, fordi de er af gul Afstamning. Hvidt kan ogsaa
bruges (som i det danske Flag); men er der meget gult i den
røde Farve som i zinnober Geum sibiricum, giver gult større
Dybde end hvidt. Sort og kobaltblaat giver ogsaa gode Kon¬
traster. Ønsker man at bruge Lychnis chalcedonica i et Staude¬
bed, maa den anbringes ved de kolde blaa Farver som Del¬
phinium hyb. »Arnold Bochlin«, »Belladonna«, »Theodora«
eller Anchusa italica og gult som Achillea eupt. »Parkers
var.«, Oenothera fraseri og Helenium hyb. bigelowii.

Rødviolet. De blaarøde Farver, der danner Overgangen fra
rødt til blaat, gaar under Fællesbetegnelsen violet og omfat¬
ter Farver som purpur, karmin, vinrødt, bordeauxrød og lilla,
som ligger lige paa Grænsen til blaat. Det violette Omraade
spænder over et meget stort Antal forskellige Sorter indenfor
den gartneriske Blomsterverden; men mange af Sorterne har
meget stærkt sammensatte Farver med stort Indhold af sort
og virker derfor ofte paafaldende urene eller skidne. Skal saa-
danne Sorter anvendes, hvilket ikke altid er at anbefale, især
ikke for Begyndere, maa de bringes sammen med Farver af
samme Farvetoner, men med forskellig Valør, saaledes at det
bliver en Forskel af Indholdet af sort eller hvidt, mørke'eller
lyse, der lægges til Grund for Sammensætningerne. Man kan
saaledes lave Kombinationer af lys-, mellem- og meget mørk¬
karmin-røde Roser og Phlox.

Meget mørk blaalige røde Farver som purpur kan paa den
ene Side sættes sammen med citrongult og paa den anden
Side mer sart rosa eller hvidt. Det er værd at lægge Mærke
til, at flere blaalig-purpur-røde Blomster virker mere røde ved
Solnedgang end naar Solen staar højt paa Himlen.

Blaaviolet. Som allerede nævnt betegner lilla det Omraade
af violet, der ligger nærmest blaat, blaalig violet med hvidt.



Der er en Del Mennesker, der kalder violet for lilla og om¬
vendt lilla for violet; men ved at tale om henholdsvis rød- og
blaaviolet kan man let komme uden om Vanskeligheden. Lilla
repræsenteres især af Iris og Delphinium og Aster. Vær op¬
mærksom paa, at mange af disse Planters Blomsterdele har
hver sin Farve, men at det kun er Farvevirkningen paa Af¬
stand, man har Glæde af. Lilla kan anvendes ved hvidt, graat
og rosa, og naar Farven er mere blaa ogsaa ved gult. En
værdifuld blaaviolet Staude som Salvia nemorosa gaar saale-
des paa den ene Side godt sammen med Achillia ptarm. »Per¬
rys white«, Anaphalis magaritaceæ, lysrøde Polyantharoser
og Phlox pan. »E. Campbell« og paa den anden Side med
Achillea eupt. »Parkers var.« og gule Helenium. Noget til¬
svarende gælder for Aster hyb. »Royal Blue«, De mere sart¬
lilla (hvidlige, blaaviolette) Blomster som Iris germ. »Corri¬
da«, Aster hyb. »Frikartii« og Delphinium hyb. »Cambria«,
passer derimod ikke saa godt ved gult, især ikke mættede
gule Farver, men bedre ved Siden af andre lyse og mørke
blaa- og rødviolette Blomster. Saadanne Stauder med mange
forskellige violette Blomster med ganske lidt graat, hvidt og
rosa kan se meget forfinet og raffineret ud, fordi hele Blom¬
sterbedet bliver præget af samme rolige Grundfarve; men
unge, livsglade og mere primitive Mennesker vil ofte fore¬
trække de varme orange, gule og røde Farver, der rigtig kan
gløde og live op.

Blaat. Blaat betegnes her som en kold blaa Farve uden Ind¬
hold af rødt, d. v. s. at de saakaldte »blaa« Efteraarsaster, der
alle er mere eller mindre blaalilla eller blaaviolette, maa lades
ude af Betragtning; det samme gælder Lavendler, Ageratum
og Nepeta. De kolde blaa, himmelblaa og grønblaa Farver,
der kendes fra Anchusa italica, Delphinium »Capri« og »The¬
odora« virker ved store Mængder hvidt, let haardt og koldt.
De gaar godt sammen med andre blaa Blomster, og gult og
zinnober, som omtalt under gult og gulrødt. Himmelblaa Del¬
phinium og blomstrende Klatreroser som Dr. W. van Fleet
sammen med hvide Madonnaliljer er en klassisk Opskrift,
som næsten er gaaet i Glemmebogen, men som godt kunde
bruges lidt oftere. Meget mørkeblaa Blomster som Lobelia
crinus »Crystal Palace«, Delphinium hyb. »Lamartine« kan
paa Afstand ofte virke mere sorte end blaa, hvorfor de maa
anvendes med en vis Forsigtighed.

Graa-grønt. Hvor det grønne Løv har en stærkt afvigende
Farve som hos Dianthus, Anaphalis margaritaceæ, Artemisia
stelleriana, Sedum spectabile og Veronica incane, kan det an¬
vendes til at markere bestemte Blomsterfarver i Nærheden,
især rosa og lilla.

Hvidt. Under gulrødt, violet og blaat er der gjort Rede for
Anvendelsen af hvide Blomster. Hos mange Blomstervenner
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møder man en vis Skræk for hvide Blomster — de minder om

Begravelser — siger man undskyldende; det er kedeligt, for
hvidt er jo næsten uundværligt til at markere de alier mør¬
keste Farver.

Ved Planlægningen af et givet Blomsterarrangement maa
der ofte tages vidtgaaende Hensyn til Bygningers, Plankevær¬
kers og Mures Farve. Hvor Blomsterne i stor Udstrækning
skal anvendes til Afskæring og Udsmykning indendørs, maa
Havearkitekten forud sikre sig Oplysning om Gardiners, Gulv¬
tæppers og Møbelstoffernes Farve for at sikre sig, at disse og
Blomsterne staar til hinanden. Endelig maa man være op¬
mærksom paa, at der er Mennesker, der har Antipati for visse
Farveomraader og Blomsterslægter, uden at de egentlig kan
forklare hvorfor.

Inden den egentlige Fordeling af Arter og Sorter maa der
laves en Hoveddisposition, hvor man gør sig klart, hvorledes
man vil anbringe de forskellige Farvegrupper i Forhold til
hinanden. Det er nemlig ikke tilstrækkeligt, at der opnaas en
vis Harmoni mellem Naboplanterne indbyrdes, der maa og-
saa tilvejebringes en Helhedsharmoni for de Bede, der paa
Afstand opfattes som et samlet Blomstertæppe. For at samle
de enkelte Farvegrupper, bør man ofte lade bestemte eller be¬
slægtede Farver gentage sig flere Gange gennem Bedet eller
gennem hele Haven, saaledes at man stadig markerer et Ho¬
vedelement, ligesom i de gode orientalske Gulvtæpper, hvor
der altid er et Motiv eller en Farve, der stadig gentages. Hvor
Blomsterne skal fremtræde som en Del af en større Helhed,
maa de ogsaa underordnes Havens store Linie. Skal Stauder
eller Buske f. Eks. anvendes i Bede paa begge Sider af en
Grus- eller Græsgang, der ender med et Point de Vue, eller
i en Udsigt, maa Blomsterne arrangeres saaledes, at Farverne
anslaar en let løbende Rytme, der korresponderer til den Li¬
nievirkning, som er angivet af Anlæget. Arbejdes der bevidst
med Blomsterbede, byggede over Cirkel- eller Kurvekonstruk-'
tioner, maa man være opmærksom paa, at Bede virker mere
indholdsrige og overdaadige fra den konvekse (udbuede) end
fra den konkave (hule) Side, velsagtens fordi man paa Cirk¬
lens Yderside stadig lokkes til at undersøge, hvad der skjuler
sig bag Buen.

Det traditionelle Krav er, at Blomsterne skal kunne ses fra
Vinduerne, og det kan jo ogsaa have sin Charme; men Haven
mister let en Del af sin Poesi, naar det hele kan overses paa
een Gang. Haven maa indeholde mere end det, der ses ved
det første Blik, og ofte vil det være virkningsfuldt at anbringe
Blomsterne i en eller flere Smaaafdelinger omgivet af Buske,
Hække, Mure eller løvklædte Espalierer, saaledes at Blom¬
sterne ikke kan ses fra Huset. Saadanne særlige Blomsterha-
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ver, der aabenbarer sig paa uventede Steder, men som allige¬
vel glider ind i Helheden, kan virke meget stærkt. Den store
Effekt, der ligger i Overraskelsen, og Kontrasten mellem
bundne og ubundne Haveformer burde dyrkes meget mere.

I Virkeligheden burde man maaske i Haverne komme ind
paa at ordne Blomsterne i særlige Bede eller Haver, saaledes
at de Farvegrupper, der ikke passer godt sammen, kunde hol¬
des hver for sig.

Gertrude Jekyll, der virkede som Havearkitekt i England
i Begyndelsen af dette Aarhundrede, arbejdede meget med
at ordne Blomsterne i særlige blaa, røde, gule og graa-hvide
Haver, hvilket meget let lod sig gøre i de store engelske Rig¬
mandshaver. Selv om Forholdene økonomisk set stiller os van¬

skeligere herhjemme, kunde der godt arbejdes mere bevidst
paa at løse mange vigtige Beplantningsproblemer paa en
mere tilfredsstillende Maade.

Man kan saaledes tænke sig, at man i een Have dyrker
gule, i en anden karminrøde, og i en tredie udelukkende blaa
Blomster, og at man paa denne Maade naar en meget smuk¬
kere og mere fængslende Effekt, end hvor man forlanger at
faa lidt af alle Farver repræsenteret.

Det bliver ofte fremhævet, at Arbejdet med at planlægge
Haven har gennemgaaet en rivende Udvikling i den sidste
Menneskealder, og sandsynligvis vil man paastaa, at Haverne
bliver bedre og bedre, men trods alt er hele Beplantningspro-
blemet stadig Stedbarn. Man har farvestraalende og overdaa-
dige Blomsterbede, men der er alt for faa, der virkelig frem¬
træder som den Skønhedsaabenbaring, de skønne Blomster
skulde gøre det muligt at frembringe. I langt de fleste Til¬
fælde behandles Planlægningen af Beplantninger som noget
sekundært, noget som en Elev kan ordne paa egen Haand.
Men i det lange Løb er ingen ordentlig tjent med denne
Praksis. Der kræves naturligvis Aars møjsommeligt Studium
for at skabe sig en grundlæggende Viden om Planter og Far¬
ver, ligesom det kræver et meget omhyggeligt og omfattende
Arbejde at planlægge en virkelig smuk Beplantning, det er et
Arbejde, som ofte slet ikke kan vurderes af udenforstaaende
og som derfor heller ikke bliver honoreret efter Fortjeneste,
men derfor har Havearkitekterne og de projekterende Gart¬
nere ikke Lov til at skubbe Problemet til Side. Der savnes fak¬
tisk lidt mere Kappestrid mellem de private og offentlige Ha¬
vearkitekter og mellem Stads- og Kommunegartnere om at
præstere noget bedre, noget der er bygget over bestemte Ideer
og som søger at naa særlige Maal. Det er nærliggende at tro,
at et mere bevidst Arbejde paa at skabe større og smukkere
Effekter af Blomster i Haverne, ogsaa vil afføde nye Havefor¬
mer, og hermed vil der forhaabentlig ske en haardt tiltrængt
havekunstnerisk Fornyelse. E. H. Mygind.

SUMMARY

In the above table Mr. Mygind has ac¬
counted for the flowering season for a

number of suffrutexes and summer

flowers. In the article he has further at¬

tempted to analyse the characters of the
various colours and to transfer these
characters to the flora. He draws paral¬
lels between the problems within the
combination of flower colours and the
colour problems within other art of co¬
lour; and tries, on the'basis hereof, to
form patterns of planting according to
the same laws as apply to painting and
the arts there-with related.

RESUMÉ
Par le tableau de couleurs ci-dessus M.
Mygind rend compte de la feuraison d'un
certain nombre de plantes vivaces et de
fieurs d'été. Dans son article il a cherché
å faire l'analyse des caractéres des diffe-
rentes couleurs et d'en appliquer le ré-
sultat aux fieurs. En parallélisant les pro-
blémes de la combinaison des couleurs
de fieurs et ceux du colons artistique, il
cherche å créer des compositions de fieurs
sur la base des mémes principes qui rég-
lent la peinture et les autres genres d'art
voisins.
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Blomster o

Siden jeg i 1941 skrev om Blomster og Farver i dette Blad,
er der i den Henseende foregaaet en stor og glædelig For¬
andring indenfor Havekunstens Udøvere. Ikke saadan at for-
staa, at vi i Praksis allerede har set Resultater af det — det
har vi endnu til Gode; — men det er lidt efter lidt gaaet op
for Havekunstnere, at her ligger et fuldstændigt forsømt Felt,
og at det i Virkeligheden er grueligt, hvad der præsteres af
Forsyndelser mod Farveharmoniens aller simpleste Love selv
i ellers smukke Haver og Anlæg. Ungdommen kaster sig nu
fuld af Begejstring og Mod ud i Farvestudier og -forsøg, og
det vil blive meget interessant at se, hvad de næste 10-20 Aar
vil bringe i Retning af smukke Farvesammenplantninger og
Farveharmonier.

Da jeg i de sidste ti Aar har arbejdet med Farvesammen¬
sætninger, kan jeg maaske være til lidt Hjælp paa det Om-
raade. Det er nemlig et Felt, som er forbundet med mange
Vanskeligheder, som fordrer stor Taalmodighed, og som man
ikke kan løbe lige til.

Lidt teoretisk Farvelære er det godt at kunne bl. a. for at
bestemme Farverne og for at blive sat i Gang; men det er i
Praksis, man skal gøre sine Erfaringer, og man bør ikke lave
Sammenplantninger, førend man har set de forskellige Blom¬
ster sammen i Sol og i Skygge, i klart Vejr og i Graavejr, nær
ved og paa Afstand. Blomster er et levende Materiale, deres
Farver og Skønhed paavirkes baade af Jordbunden, af Fug¬
tighedsgraden i Luften og især af Sol og Skygge. Særlig hvor
det gælder rødlila Farver maa man være meget paapasselig,
det, som ser godt ud et Sted, kan blive til noget værre Sød¬
suppe i anden Luft og under andre Lysforhold!

Man maa regne med, at det tager 2-3 Aar at faa et Staude¬
bed farverent — d. v. s. saadan som man vil have det —

takket være de forkerte Ting, man ofte faar fra Plantesko¬
lerne, og de forskellige Puds anden Luft og andre Skyggefor¬
hold kan spille en. Har man Bede, hvori der ogsaa plantes
Sommerblomster og Georginer, kan man aldrig være sikker,
der sker meget tit Forvekslinger. Derfor bør man overvaage
sine Blomsterbede hvert Aar eller i det mindste sende en farve-
sikker Medhjælper rundt at inspicere — dette især hvor det
gælder offentlig Beplantning.

Naar der skal arbejdes med Farver, er der to Ting at virke
for: 1) det negative at undgaa alle Disharmonier, hvoraf sær¬
lig grelle Eksempler som Kirsten Poulsen Rosen kantet med
Tagetes og Phlox Le Mahdi i Nærheden af Krukker med
Meteor Pelargonier virkelig endnu ses — og 2) det positive at
skabe smukke, rolige harmoniske Farvebilleder.



Hvilke Farver, man bør vælge at arbejde med, maa af¬
hænge af dem, der skal nyde godt af Beplantningen. Der er
Forbindelse mellem Farver og forskellige Temperamenter.
Der er slet ikke Tvivl om, at klare gule, gyldne og højrøde
Farver virker opfriskende og humørgivende paa sunde, ener¬
giske Mennesker, som er unge af Sind. Blaat (uden lila),
hvidt og gult — gerne det lidt kølige gule —staar højt i Kurs
hos korrekte, intellektuelle noget kølige Ordensmennesker.
Medens blaalila, rødlila, lilarosa og graat tiltaler lidt ældre
Mennesker med udviklet Farvesans og Forkærlighed for Fred
og Ro i Omgivelserne. Smukke lysrøde Farver er til Glæde
for næsten alle.

Hvis man skal tilplante en lille Have, opnaar man de smuk¬
keste Resultater, dersom man kan nøjes med at anvende et
Par af disse Farvekategorier og ikke behøver at have dem alle
med. Gult, gyldent og højrødt kombineret med blaat eller
blaalila f. Eks. eller ogsaa blaalila, rødlila, lilarosa og graat
sammen med Blomster i rene lysrosa Farver. Er Haven stor,
kan man nok tillade sig at tage en Del mere med, man maa
saa bare binde de forskellige Farvekategorier sammen med
mange blaalila Blomster, som man lader gentage sig rytmisk
gennem hele Bedet, og som faar Lov til at dominere de Par¬
tier, hvor Overgangen fra det gulrøde til det blaarøde finder
Sted. De blaalila Blomster har mange særlig gode Egenskaber.
Først og fremmest giver de Ro i Billedet (deres Straaler er
milde for Øjet), dernæst passer de godt sammen med bog¬
stavelig talt alle Blomsterfarver —T naar lige undtages grøn-
blaat, som man maa lade være at anvende i et saadant Bed
— og endelig virker de samlende paa en behagelig Maade.
Man skal helst anvende baade lyse og mørke Nuancer; men
de skal alle være 6/aalila. Af saadanne findes der et stort og
godt Udvalg: Viola cornuta, Nepeta, Lavendler, Erigeron,
mange Iris, nogle Delphinium, den herlige Salvia nemorosa
og Staudeaster i Massevis som f. Eks. Victor, Anker, King
George, Oktoberkind og den dejlige høje lyse King of Belgi-
cans. Af Sommerblomster har vi desuden Ageratum, Petunia,
Heliotrop og Verbena at ty til.

Ved Udformningen af de enkelte Farvebilleder er det vig¬
tigt at huske paa, at ganske lyse, bløde Farver i allerhøjeste
Grad fremhæver og forskønner mørke Farver — og omvendt.
Det er vigtigt for Skønheden, at dybe, varme Farver veksler
med lyse og lette. Der skal en hel Del lyse Blomster til for at
opveje en enkelt Gruppe meget mørke Blomster. Mellemfar¬
verne skal naturligvis ogsaa være repræsenterede; men de
bliver ikke saa virkningsfulde, de danner ligesom Sangbunden
for de meget lyse og helt mørke.

Ved Valg af Blomstermaterialet gælder det om at finde de
bløde Farver frem. Farveteorien siger vist, at det er Indholdet
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Vi forsøger omst. at bringe ndgle Farve¬
billeder fra min Have. Farverne bliver jo
desværre langt fra saa korrekte, som man
kunde ønske det, men i Forbindelse med
Beskrivelserne og Læserens Fantasi, haa-
ber vi, at de maa være i Stand til at give
et lille Indtryk. Vi har taget Billeder af
forskellige Farvekategorier (Farveklange)
for at faa Lejlighed til at omtale saa

mange Farver som muligt.

af graat i Farven, som bestemmer Blødhedsgraden. Jeg plejer
at sige, at der skal være rigeligt med Fløjl i mange af Far¬
verne, for at Helheden kan blive vellykket! Det vil med andre
Ord sige, at man i Almindelighed skal undgaa det haarde og
kolde, selv om man for Effektens Skyld af og til bliver nødt
til at benytte helt klare Farver.

Hvide Blomster er et Kapitel for sig. De volder ikke saa
faa Vanskeligheder. I Staudebedet gør de sig bestemt ikke,
der virker de haarde, kolde og adskillende i de allerfleste Til¬
fælde. (Der findes naturligvis Undtagelser som f. Eks. Ane¬
mone jap. Honorine Jobert mellem lysrøde Anemone japo-
nica eller Georginen Sneprinsesse eller nogle faa hvide Staude¬
asters i den blaalila Afdeling — men ellers!) Et Phloxbed kan
slaas helt i Stykker af hvide Indplantninger, særlig dersom
de anbringes mellem mørke Phlox. Der, hvor de fine lysrøde
Appleblossom og Rosa mundi virker henrivende bløde, be¬
hagelige og samlende f. Eks. ved Siden af og mellem Hinden-
burg eller Camillo Schneider, virker hvide Phlox som en Sne¬
bold midt i Ansigtet. Og selv om de anbringes mellem de
sarte lysrøde Phlox og Wanadis og nana coerulea — altsaa
paa den allerbedst tænkelige Plads for dem — vil de dog
være mere til Skade end til Gavn. Bedet vil virke mere sam¬

let, mere som en Enhed, dersom man helt udelader dem.
Men mange hvide Blomster er meget smukke, der maa

nødvendigt findes Maader at anvende dem paa. Julerosen,
Vintergækken og Margueriten i Blomsterengen har selv ord¬
net Problemerne. Andre Steder maa vi træde til. Vi maa først

og fremmest finde Plads til Madonna Liljen, som er vidun¬
derlig mellem lysrøde Roser, Salvia nemorosa og fyldte Slør¬
blomster. Smuk er den ogsaa plantet sammen med blaa Rid¬
dersporer (af Bella Donna Typen) bag ved den lysende gule
Rose Goldenes Mainz —- gerne i Nærheden af Dværgfyr og
Potentilla Maanelys.

Saa er der den fyldte Slørblomst Gypsophila pan. Bristol
Fairy, der næppe kan kaldes helt hvid og nærmest virker som
en let, graalig Sky overdrysset med Perler. Den er netop aller¬
smukkest sammen med Madonna Liljer, Regale Liljer, Salvia
nemorosa og lysrøde Roser.

Mellem meget grønt, blandt dekorative Bladvækster og siv¬
agtige Planter, som i Havearkitekt Troels Erstads morsomme
exotiske Have passer hvide Blomster ogsaa godt. Der er for¬
skellige fine, hvide Iris og Pæonen Whitley major meget virk¬
ningsfulde, og der vilde Romneya Coulteri ogsaa være paa sin
Plads i en lun Krog ved Huset.

Endelig er der det tidligere nævnte Bed, hvor hvidt spiller
en vigtig Rolle mellem klare blaa og kølige gule Farver.

Vi vil sikkert endnu finde frem til mange smukke Sammen¬
plantninger med hvidt-blaalila og graat giver f. Eks. ogsaa

(Fortsættes Side 74)
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Det gule Bed. Det første Billede er
fra den gule Del af Staudebedet: gult i
alle Nuancer fra de lyse Farver over

æggegult til gyldent, bronze, mahogni og
postkasserødt — og blaalila i lyse og
mørke Farver. Billedet er taget omkring
i o. Juli og paa det Tidspunkt blomstrer:
i Forgrunden Coreopsis verticillata, Oeno¬
thera glauca Fraseri og Erigeron Quake¬
ress. I Baggrunden af Billedet, men som

Forgrund i Bedet, staar desuden Poten-
tilla Gibson scarlet, endnu en Gruppe
Coreopsis verticillata og Erigeron mesa-

grande. Bag ved — midt i Billedet —

kommer en stor Gruppe Salvia nemerosa

og bagved den Helenium Julisonne og
Helenium Moirheimi Beauty, derefter
Achillea Parkers var., bagved hvilken den
første af de høje postkasserøde Georginer
skimtes. Længere tilbage i Bedet kommer
Lychnis chalcedonica og tilsidst igen He¬
lenium Moerheimi Beauty.

Vekselvirkningen mellem lyse og mørke
Farver spiller en meget stor Rolle for
Helhedsindtrykket: Erigeron Quakeress
foran Salvia nemorosa, Achillea Parkers
var. bagved Lychnis chalcedonica og
Helenium Moerheimi osv. osv. Enkelte
meget mørke Farver, som f. Eks. Salvia
nemorosa og Helenium Moerheimi sam¬

men, virker fornemt. Det er antagelig,
fordi der er saa meget sort i dem begge
to. Ellers maa man være varsom med de
kraftige Farver af forskellige Farveklange,
rt)an sætter ved Siden af hinanden.

I August-September blomstrer i samme
Bed : Mange Solidago og Helianthus Miss
Mellish som Baggrund for de røde Geor¬
giner. Desuden Helenium Baronin Lin¬
den og en Del høje Staudeaster bl. a.
Aster King of Belgicans. I Forgrunden
kommer Rudbeckia speciosa og Aster
Oktoberkind begge i flere Grupper. Des¬
uden staar der den nydelige lille, lyse
Solidago missuriensis bagved Potentilla
Gibson scarlet, og der er en enkelt Gruppe
af den lille, højrøde Georgine Lucifer.
Som Punktum for Bedet op imod Tjørne¬
hækken staar en stor Gruppe Senecio cli-
vorum Orange Queen. Der er Cotula
squalida mellem Plænen og Stauderne.

Det har ved Forsøg vist sig, at Bede,
tilplantet alene med gule Blomster, bliver
kedelige; tager man derimod bronze og

højrødt med, kommer der Liv over Bil¬
ledet, og helt godt bliver det først, naar
de blaalila Farver ogsaa kommer med.
I dette Selskab er hvidt ganske ødelæg¬
gende. Store rolige Flader af samme
Farve (samme Plante) virker smukkest,

'

især hvor der opereres med mange stærke
Farver.
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Den lysrøde Have. Billede Nr. to er fra Klinkehaven belagt
med munkestensfarvede Klinker. I den er der slet ikke noget
gult eller gulrødt og heller ikke rødlilla. Der er en Masse graa
Planter: Lavendler, Nepeta, Santolina, Salvia officinalis, Sa-
lix lanata, graa Enebær ra. m. Desuden Pæoner, Roser He-
lianthemura og andre Blomster i de smukkeste lyserøde Farver,
jeg har kunnet finde. Nogle er en Anelse gulrosa, andre en
bitte Smule blaarosa, men alle er de klare og yndige i Farven.
Af lysrøde Roser findes: Conrad Ferdinant Meyer, Rosa
spin, rosea fl. pi., Rosa spin Stanwelliana perp. Dainty Bess,
rød Gruss an Aachen og Mevrouw Nathalia Nypels. Foruden
lysrøde Træpæoner er der Pæonerne Sarah Bernhard, Nøkke-
rose og Mme. de Galhau. For at dette ikke skal blive alt for
lyst og sødt, er der anbragt nogle faa Grupper Karen Poulsen
Roser. I Virkeligheden skinner de som Rubiner, naar Lyset
falder i dem, og gør god Virkning. Paa Billedet ser de under¬
lig døde ud. (Disse Karen Poulsen Roser bliver blaa og uskøn¬
ne engang midt i Juli og maa skæres tilbage, saa bliver de
klare og smukke igen i September).

Paa Billedet ses: Karen Poulsen Roser, rød Gruss an

Aachen, Pæonen Nøkkerose med Knopper af Rosa Dainty
Bess lige ved Siden af. Midt i Billedet staar den graa Ene¬
bær : Juniperus squamata Meyeri. I den lysrøde Have findes
ogsaa nogle blaalila Blomster: den helt lyse Campanula lacti-
flora og en Del af en ganske lys Campanula carpathica bl. a.
En enkelt Blok Salvia nemorosa staar der ogsaa, men da den
ikke ser rigtig fin ud sammen med Karen Poulsen Rosen,
staar den længst muligt borte fra den ved Siden af sart lys¬
røde Roser. — Mevrouw Nathalia Nypels staar bagved Salix
lanata og ser yndig ud, og i Busken Rosa spin. Stanwelliana
perp. klatrer en Clematis Jackmanni.

Rosenbedet. Billede Nr. tre er ogsaa en Slags lyserød Have.
D. v. s. lysrøde Roser med graa Bundplanter, der i Juli Maa-
ned ganske domineres af et kraftigt Indslag af Madonna
Liljer, Regale Liljer og Gypsophila pan. Bristol Fairy. Sam¬
tidigt blomstrer Lavendlerne og en Blok Salvia nemorosa ved
Siden af Madonna Liljerne. De anvendte Roser er de samme

som i Klinkehaven — dog ikke Buskene' og heller ikke Karen
Poulsen, som vilde være for mørk der — og desuden Madame
Leon Pain, Dame Edith Helen og Mrs. Henry Bowles. Til
at give den en lidt kraftigere Farve, som er nødvendig for at
give Karakter, er Roserne Souvenir de George Pernet og '
Lady Inchequin anvendt. De er anbragt i Nærheden af graat
Bjørnegræs og Santolina chamæcypårisifolia — længst muligt
borte fra de kraftig blaalila Farver. Af graat er der: Lavend¬
ler, Nepeta, Santolina, Bjørnegræs, Stachys lanata (som ikke
faar Lov til at blomstre), Nellikeblokke, som heller ikke maa

blomstre, Acæna glauca og Thymus lanuginosus.
Bedet ligger som en 0 i Græsset omgivet af Cotula. Paa

det Tidspunkt Billedet er taget, beherskes det ganske af Liljer
og Slørblomster. (Rosernes sorte lysrøde Farver har haft
svært ved at slaa igennem paa Filmen paa den Afstand;
men de er lysrøde).

Denne Sammenplantning er meget at anbefale. Naar Lilje¬
hovederne titter frem mellem Skyer af Gypsophila og fylder
hele Haven med Duft, er det svært at holde sig inden Døre.

Den samme Beplantning løber langs hele Østsiden af Hu¬
set — dog med Mevrouw Nathalie Nypels som eneste Rose.
Jeg har der givet den en særlig smuk Baggrund ved at lade
Clematis Jackmanni og Clematis kermfesina vokse opad Huset.

Foto: Eigil Qvist.
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gode Muligheder i den Retning. Men pas paa i Staudebe¬
dene! Særlig sammen med Blomster i stærke røde Farver, det
være sig gulrødt eller blaarødt, er hvidt katastrofalt.

Graat derimod er flatterende for næsten alle Blomsterfar¬
ver og virker desuden ogsaa samlende, det burde anvendes
ganske anderledes meget. Erna Friis.

SUMMARY
1. Picture of the bed in the height of summer held in yellow, yellowred and blue-
lilac colours. Strees has been laid on big, quiet flats of the same colour (the same
flower) and on the interaction between light and dark colours. Yellow is used in
the lightest colour and in egg-yellow, golden, bronze and mahogany, bluelilac in
light and dark shades.
In the forground is to be seen: Coreopsis verticillata, Oenothera glauca Fraseri
and Erigeron Quakress. Behind in the middle of the picture—a big group Salvia
nemorosa and behind it Helenium Julisonne and—Moerheim Beauty. Then somes
Achillea eur. Parkers var. and further back in the bed are Lychnis chalcedonica to
be seen dimly. Cotula squalida forms the transition between grass and suffrutex bed.
2. From the pink garden in the last part of June. Here are no yellow, or yellowred
or red-lilac. There are many grey plants: Lavendula, Nepeta, Santolina Salvia of¬
ficinalis, Salix lanata, Dianthus, grey Juniperus etc. Furthermore, there are peonies,
roses, Helianthemum and other flowers in the finest pink colours I have been able
to find. In order that it shall not be too light and sweet there are placed a few
small groups of the ruby Karen Poulsen. It is seen in the picture with the roses
Red Gruss an Achen and Dainty Bess (the latter in bud besides the peony water-
lily). In the middle of the picture there is Juniperus squata Meyerii.
3. The rose bed in July when the lillies are blooming. The bed lies like an island
in the grass surrounded by Cotula squalida. There are only pink roses varying from
delicate colours to bright vivid rosa. The following are used : Red Gruss an Achen,
Dainty Bess, Mevrouw Nathalia Nypels, Madame Leon Pain, Dame Edith Helen,
Mrs. Henry Bowles, Souvenir de George Pernet and Lady Inchequin. Santolina,
Nepeta, Lavendula, Dianthus and Thymus lanuginosus form a grey, flattering bot¬
tom vegetation. In July many Regale and Madonna lillies give with Gypsophila
pan. Bristol Fairy the bed a light and fairy-like character.
4. From the red and bluelilac part of the suffrutex bed in September.

RESUMÉ
1. La plate-bande en plein été, en couleurs gaune, orangée et bleu violacée. On a
cherché å créer de grandes surfaces calmes de la méme couleur (de la méme fleur)
et å faire alterner les couleurs claires et les couleurs sombres. Dans le jaune nous
trouvons les couleurs les plus claires, le jaune d'æuf, le jaune d'or bronzé, et l'aca-
jou. Le bleu violacé nuansé du clair au sombre.
Sur le demant, on voit: Coreapsis verticillata, Oenothera glauca Fraseri et Erige¬
ron Quakeress. Au deuxiéme plan, au milieu on voit un grand groupe de Salvia
nemorosa, derriére celles-ci des Heleniums Julisonne et Morheim Beauty. Puis, il
y a des Achilleas eup. Parkers var. et, tout au fond on entrevoit des Lychnis chalce¬
donica. Entre le gazon et la plate-bande on a planté des Cotula squalida.
2. Le jardin aux couleurs rouge claire å la fin du mois de juin. Ici on ne trouve,
ni le jaune, ni l'orangé, ni le rouge violacé. Il y a beaucoup de plantes de couleurs
frise: Lavendula, Nepeta, Santolina, Salvia officinalis, Salix lanata, Dianthus,
Juniperus squamata etc. ; Il y a des pivoines, des roses, des Helianthemums et d'au-
tres fieurs aux couleurs rouge claire les plus fines que j'aie pu trouver. Pour con-
trebalancer un peu tant ce rouge clair, quelques petits groupes de roses Karen Poul¬
sen de couleurs de rubis sont places par ci par lå. Sur la photo coloriée on la
trouve prés des roses Gruss an Aachen rouge et Dainty Bess (cette derniére en
bouton å coté de la pivoine Nøkkerose). Au milieu, on voit des Juniperus squamata
Meyerii.
3. La plate-bande des soses au mois de juillet, floraison des lis. La plate-bande,
entourée de Cotula squolida, est placée comme une ile dans la pelouse. Il n'y a lå
que des roses aus couleurs rouge claire de différentes nuances: Gruss an Aachen
rouge, Dainty Bess, Mevrouw Nathalia Nypels, Madame Léon Pain, Dame Edith
Helen, Mrs. Henry Bowles, Souvenir de George Pernet et Lady Inchequin. Entre
les roses, la terre est couverte de Santolina, Nepeta, Lavendula, Dianthus et Thy¬
mus lanuginosus, végétation bien flatteuse de couleur grise. An mois de juillet, les
lis et les Gypsophilas donnent å la plate-bande un aspect gracieux et féerique.

Billede Nr. 4. Se Side 73. Septemberbil¬
lede af den Del af Staudebedet, som er

holdt i lilarosa, rødlila, bourgognefarvet
og blaalila i lyse og mørke Nuancer.

Til venstre i Billedet og helt hen
midt for ses først en stor Gruppe Ane¬
mone japonica, af hvilke der findes lys¬
røde, mørkere røde og nogle faa hvide.
Bag ved dem staar den høje, lysblaalila,
meget smukke Aster King of Belgicans.
Til højre for Aster King of Belgicans
kommer den rødlila Aster Abendrøte og

bagved den nogle storblomstrede Geor¬
giner : Oslo og Thomas Edison, som har
Farve som en blaa Vindrueklase. De har
en større Gruppe Eupatorium purpureum
til Baggrund.

Helt i Forgrunden — midt i Billedet
— staar Aster Oktoberkind (blaalila) og
i Forgrunden tilhøjre Sedum spectabile
og Sedum spectabile Brillant — to rød¬
lila Farver, der nuancerer saa godt og
forskønner hinanden. Bag Sedum staar
Aster Abendrøte og den nydelige lilarosa
Phlox Rosentheller. Til højre — bag ved
Træet — glider vi over i Phloxafdelin-
gen, nogle rent rosa blomstrer endnu,
medens Wanadis og Purpurkrone, som

ogsaa staar der, er afblomstrede. Rosen
Caroline Testout, som staar ved Siden
af, blomstrer heller ikke paa det Tids¬
punkt. Rødlila sammen med klare gule
Farver paaskønnes af mange. I enkelte
Tilfælde kan det ogsaa se pænt ud ; men

det er farligt. Jeg har prøvet forskellige
i denne »lila Have«, og jeg synes, at det
ødelagde Helhedsindtrykket og Freden i
Farvebilledet totalt. De gule Farver, vi
har om Efteraaret, er for kolde, de er
ikke bløde nok. Hvis vi kunde fremskaffe
Høststauder af den herlige Farve, som

Tulipanerne Niphetos og Mothers Day
har, var det noget andet. De vilde være
vidunderlige sammen med de druefar-
vede Georginer.
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Ethvert tiltak som bringer arbeidsplass
i kontakt med naturen og landskabet er
av største betydning for arbeidernes triv¬
sel og interesse for en bedrift.

Freiaparken
Blandt de få betydelige parkanlegg som Oslo kan oppvise
står Freiaparken i en særstilling. Den ble til i en periode da
de første tiltakene ble gjort for å bedre industriarbeidernes
kår og er et typisk utslag av dette arbeidet.

Freia sjokoladefabrikk på Gryner-Løkka var alt fra star¬
ten i 1880-årene ledende på sitt område i norden. Under di¬
rektør J. Throne Holsts ledelse ble den etterhvert utbygget
til en stor moderne bedrift. Nye bygninger ble bygget og nye
arealer kjøpt til. På en »løkke« vest for fabrikken ble det be¬
sluttet å anlegge en park for fabrikkens funksjonærer og ar-
beidere etter mønster av liknende anlegg i utlandet.

Denne »løkka« som. lå inn til fabrikken var tilholdssted for
strøkets arbeiderbefolkning. Særlig ungdommen hadde tilhold
med lek og sport. »Ska dere ta løkka fra oss nå?« sa de da
arbeidet med parken ble satt i gang.
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Dette var i 1922. Norge hadde siden 1905 hatt en rik øko- Pike med bJørn av Gustav Vigeland,
nomisk utvikling som ung selvstendig stat og mange industri¬
elle bedrifter var vokset fram.

I England hadde direktør Throne Holst studert Cadbury
— sjokoladefabrikkenes berømte anlegg i Bounville, »The
Factory in the Garden«, og var blitt grepet av dens ide å gi
fabrikkarbeiderne sunde, vakre omgivelser og bo og arbeide i.

Ut fra dette syn ble Freiaparken anlagt. »Løkka« var et
gammelt leiretak, og den nedsenkete karakter dette hadde,
ble ytterligere understreket ved at anlegget på de tre ytter-
sider ble omgitt av en høy teglstensmur.

Planen for parken ble laget av fabrikkens arkitekt den nå
81 år gamle Ole Sverre. Den var strengt og regelmæssig opp-
bygget i tidens stil med et sterkt fremhevet sentralmotiv: et
basseng med en skulptur i midten av en nedsenket, hellelagt
plass omgitt av hekker. Brede grusganger med sitteplasser
fører rundt parken. I det ene hjørne ble bygget en stor rom-
melig hagepavelion.

I skråningen mot syd og vest ble det plantet stauder og
blomsterbusker. Murer og vegger ble kledd med vildvin. Ellers
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Til højre i billedet relief av Eilert Sundt,
»Banebryteren fgr det sosiale arbeid i
Norge«. Til venstre i billedet Alfred Se-
land's relief »Christian Collin — for-

kjemper for sosial fred«.

bestod plantningen av klipte hekker, mindre grasplener og
blomstergrupper rundt bassenget.

Ved en høytidelighet i anledning av fabrikkens 25 års ju-
bileum i 1923 plantet Kong Håkon og Dronning Maud i fel-
lesskap en ung pyramideek som har utviklet seg til et stort
statelig tre.

I bassenget stod opprinnelig skulpturen Barn på delfin som
siden er sjenket Oslo kommune og nå står på Amaldus Nilsens
plass. I 1934 ble denne erstattet av Gustav Vigelands Pike
med bjørn.

Da fabrikken i 1934 fikk sin fest- og spisesal Freiasalen
kjent for sine Munchmalerier ble den tilstøtende del av par¬
ken omlagt. Fra salens syv glassdører kommer en direkte ut
på plenen i parkens nordre hjørne. Plenen faller svakt av mot
den sentrale del og skilles fra den med en gruppe store trær.
Mellom trærne er det på en meget vellykket måte stilt opp
en kvinnefigur av billedhoggeren Emil Lie.

Mot vest ligger et areal som ved senere utvidelse av fabrik¬
ken tenkes lagt til parken. Ellers er parken i det store og hele
bevart i sin opprinnelige form. Til gjengjeld er den i årenes
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løp blitt beriket met en rekke verdifulle skulpturer. Foruten
de tidligere nevnte står ved utgangen fra Freiasalens forhall
Nic. Schiøll's relief av Eilert Sundt »Banebryteren for det so-
siale arbeid i Norge« og innfeldt i muren en relief av Al¬
fred Seland: -»Christian Collin — forkjemper for sosial fred«.

Likeså finnes et solur med motiv fra himmeltegnene, en
vakker drikkefontene av Nic. Schiøll og en kvinnefigur »Afro¬
dite« av Arne Durban.

Parken er ualminnelig velstelt, og det gamle anlegg med
klipte hekker og grusete ganger er holdt pietetsfullt i sin
gamle stand.

Den kraftige staude- og buskrabatt mot parkens nordmur
gir en rik blomstring fra tidlig vår til sen høst.

Det var så langt fra at »løkka« ble tatt fra arbeiderne. De
fikk den igjen som et vakkert parkanlegg der Freias 900 ar-
beidere tilbringer frokost og middagspausene hele sommeren
gjennom. Parken er også ramme for fester og tilstelninger og
til bestemte tider er den åpen for publikum som søker til fra
nær og fjern for å beundre det vakre anlegg, blomstene og
skulpturene. Det er benkeplass til 300 personer, desuten den
store rommelige pavelion med benker og bord.

Freiaparken har blitt forbilde for en rekke liknende anlegg,
først og fremst for parken ved fabrikkens datterbedrift Mara¬
bou i Sundbyberg ved Stockholm.

Flere norske bedrifter har også påbegynt liknende anlegg,
men krig og økonomiske kriser har hindret gjennomførelse i
den målestokk som ved Freia.

Vi må håpe at tiden framover vil bli slik at arbejdet med
å få i stand grønnanlegg ved industrielle bedrifter kan bli tatt
opp på bred basis. Etter forbilde av Freia kan det på dette
felt nedlegges et verdifullt arbeid for å bedre industriarbeider-
nes kår og få dem interessert i bedriftens framgang og trivsel.

Emil Lie: »Kvinnc«.-

SIGURD HOFF



Nic. Schioll: Drikkefontcne med relief¬
fer i solvågsten og toppfigur i bronce.

RESUMÉ

Le Pare de Freyja fut plante au cours des années 1922-25 pres de la fabrique
de chocolat Freyja å Grynerlokka, quartier essentielleraent industriel d'Oslo.
M. J. Throne-Holst, directeur et fondateur de la fabrique, eut l'idée du pare
de la "The Factory in the Garden" å Baurnville, plantation modéle des fabriques
de chocolat Cadbury, nouvelleraent construits å cette époque-lå.

Le plan du pare fut dessiné, conjointement avec une extention importante de
la fabrique, par M. Ole Sverre, architecte, ågé aujourd'hui de 81 ans. Cette
premiére partie du pare était, selon le style de l'époque, trés réguliéreraent con-
struite avec un motif central fort accentué: un terrain baisse avec un bassin au

milieu, entouré de banes et encadré de haies et de bordures de fieurs.
Quand la fabrique eut sa salle å manger et des fétes, la salle de Freyja, dé-

corée de la célébre série de peintures de Munch le pare fut agrandi d'un terrain
boisé important, dont 1'aménagement libre a permis de relier la salle, couverte
å la fagade, de vigne vierge, å la partie réguliére du pare. On a réussi å rendre
le pare trés intime et beau, et å en faire en méme temps une bonne terre végétale
pour les fieurs, en l'entourant, au nord et å l'est, d'une muraille de briques haute
de 3 m, et couverte å l'intérieur de vigne vierge. La muraille forme le fond d'une
vigoureuse bordure d'arbustes et de plantes vivaces aménagée de sorte qu'il y a
des fieurs pendants tout le semestre d'été.

Au vingt-cinquiéme anniversaire de la fabrique en 1923, LL. MM. le Roi
Haakon et la Reine Maud plantaient en commun un chéne pyramidal, qui est
maintenant un des arbres les plus grandioses du pare.

Au cours des années écoulées, la fabrique a été l'objet d'une extention et
d'une modernisation auxquelles le pare n'a pas pris part. En revanche, au cours
des années, il a été décoré d'un nombre de sculptures trés précieuses.

Le pare a, comme la salle de Freyja, sa grande mission sociale et culturelle.
Les 900 ouvriers et fonctinnaires de la Freyja passant ici, chaque jour, leur heure
du déjeuner. Le pare est également le cadre des fétes et des réunions du per¬
sonnel, et il est, å certaines heures, ouvert au public.

Il faut voir dans le pare de Freyja un essai avancé d'améliorer les conditions
des ouvriers et de les intéresser å la prospérité de la fabrique, et il est a ce titre
d'un intérét actuel pour toutes les entreprises industrielles.

SUMMARY

Freja Park was laid out in the years 1922-25 near Freja-Chocolate Factory at
Grynerlokka, the most marked manufacturing district in Oslo. The founder of
the factory, Mr. J. Throne-Hoist, took the idea of the park from the model
parks of Cadbury chocolate factories at Baurnville, "The Factory in the Garden",
which were newly laid out at that time.

The scheme of the park was made in connection with a big extension of the
factory by the architect Ole Sverre, who is now 81 years old. According to the
style of that time the formation of the first part was strictly regular with a cen¬
tral motive strongly set off: A sunken area with a water-basin in the middle
surrounded by seats and framed with hedges and flower-borders.

When the dining and ceremonial hall of the factory, the Freja Hall, was de¬
corated with Munck's famous series of paintings a big wooded area was added
to the park and had a free formation, which attaches the hall with its creepered
facade to the regular part of the park. One has succeeded in making the park
very intimate and beautiful and at the same time making it an excellent growing-
place for flowers by inclosing it to the north and east with a 3 metres high brick
wall, which is covered with Virginian creeper on its inward side. The wall makes
background for a vigorous bush and perennial-border, arranged in such a way,
that it is blooming in all the summer-months.

At the silver-jubilee of the park in 1923 King Haakon and Queen Maud
planted in common a young pyramidical oak, which has now developed into one
of the most stately trees of the park.

During the past years the factory has undergone a rapid development and
modernization in which the park has not kept pace. On the other hand, it has,
in the course of the years, got many valuable sculptures.

Like the Freja room the park has also its great social and cultural aims, as
the 900 workers and functionaries in Freja daily spend their lunch and dinner
intervals there. The park is also the rallying-place for festivals and meetings held
for the staff and at certain times it is open to he public.

Freja Park mus be looked upon as an attempt at an early time to improve
the conditions of the factory workers and make them inerestted in the thrift of
the factory and has thus an opportune address to all industrial plants.
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En tradgård
For fyra år sedan fingo trådgårdsarkitekt Sven A. Hermelin
och jag i uppdrag att rita en tradgård åt overingeniør Olof
Lund vid Ifoverken i Bromolla i nordostra Skåne.

Tomten år c:a 1,5 hektar. Norra delen upptogs av en eko-
nomitrådgård, den ovriga av ett nåstan plant fait, hår och
var bestrott med storre och mindre rullstensblock. Utmed

grånsen i oster var en oxelrad planterad for 10-15 år sedan.
Samtidigt planterades oregelbundna grupper av lindar, ka¬
stanjer och lonnar, for att någon våxtlighet skulle finnas, om
tomten skulle bebyggas. Tyvårr planterades endast stamtråd,
vilka icke gåvo det skydd och intryck av lummighet, som
skulle ha åstadkommits, om åven buskar kommit till anvånd-
ning.

Langs ostra långsidan av trådgården går en stor allmån
våg. I våster ligga fabriksområden och bortom dessa den
vackra Ifosjon, vars vattenspegel skymtar bortom fabriks-,
byggnaderna. I soder sluttar stranden brant ned mot Skrebo-
ån. I ovrigt åro hojdskillnaderna mycket obetydliga. I sydost
skår en villatomt brutalt in i området.

Ungefår mitt på området ligger en nybyggd enplansvilla,
projekterad av nuvarande stadsarkitekten i Kristianstad, Ro¬
bert Larsson. Den utpråglat låga vinkelbyggnaden år dispo-
nerad så, att sovrummen åro samlade i den ostra vinkelarmen.
I den andra ligger vardagsrummet i mitten, i direkt anslut-
ning till matsalen långst bort. Ekonomiutrymmena ligga mot
norr. Vardagsrummet och sovrummen ha direkt utgång till
trådgården. Byggnaden erbjod således synnerligen goda for-
utsåttningar for att skapa kontakt melian ute och inne.

Vid losningen av uppgiften gållde det forst och fråmst att
rama in trådgården med tråd och i synnerhet buskar och
vintergrønt våxtmaterial som skydd mot insyn och att skapa
ett vindskydd mot den ofta forekommande våstliga vind, som
sveper in från sjon.

Mot våster åstadkoms det onskade vindskyddet genom en
pergola, som direkt ansluter sig till villans sydvåstra horn.
Nårmast byggnaden år pergolan utformad som en loggia, for-
sedd med glastak och en tåt vågg mot norr. Den långsta delen
av pergolan bildar en vinkelarm i norr-soder. Den yttre raden
pergolastolpar åro fåstade i en låg sittmur. Avsikten år att
denna pergolans »yttervågg» skall forses med fonsterglas, så
snart sådant går att anskaffa. Tack vare detta skulle det
onskade vindskyddet erhållas, utan att utsikten gick forlorad.
Vegetationen i grånsen år placerad så, att den skymmer bort
mindre tilltalande detaljer inom fabriksområdet men låmnar
blicken oppen mot sjon.
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Skyddet i oster åstadkoms på ett sått, som rått ofta fore¬
kommer på Skånes slåttbygder. I grånsen mot vågen lades en
kalimur av kullersten från trakten. Mot murens indsida kasta-
des jord. Hårigenom bildades en slant in mot trådgården. På
slanten planterades en rad Rosa Helenae. En del av de långa
rankorna fåstas mot marken medelst krokar, en del få våxa
uppåt men kortas in något, så att de forgrena sig. Vi lyckades
få tag i en utmårkt typ av denna ros. Den år oerhort rikblom-
mig, och de gulvita blommorna sprida en ljuvlig doft under
dess tyvårr ganska korta blomningstid i juli.

Skyddsplanteringen består dessutom av den forut omnåmn-
da oxelraden samt av grupper med parkrosor och riddarspor-
rar. Den iogonenfallande muren, som inhågnar granntomten
i sydost, kommer så småningom att doljas, når den tåta under¬
vegetationen av naverlonn, idegran m. m. hunnit våxa upp.

Entrépartiet ligger oppet mot vågen. Infart med bil och
cykel kan ske ånda fram till trappan, utan att man behover
oppna några grindar. Man behover heller inte vånda, efter¬
som det finns både en infarts- och en utfartsvåg. Det triangel-
formade området, som ligger mellan de båda vågarna, består
av en gråsmatta, som mot landsvågen avslutas med en skydds-
plantering av samma typ som den, som forut beskrivits for det
ostra grånspartiet.

For att avgrånsa den privata delen av trådgården från
entrépartiet ha bokhåckar planterats på yttersidorna av de
båda vågarna och dessutom bestånd av diverse barrtråd, hu-
vudsakligen Thuja-arter och Tsuga canadensis. Dé oppna
områdena mellan dessa åro planterade med stora bestånd av
Russel-lupiner, Anchusa italica och Verbascum.

Vilian och garaget hållas samman genom en mur, på vars
baksida ligger en skyddad koksgård. I anslutning till garaget
finns hår plats for familjens och hembitrådenas cyklar. På
gråsmattan invid koksgården finns plats for hångning av
tvåttklåder.

Ekonomitrådgården år i stort sett bibehållen i sin ursprung-
liga utformning. De åldsta frukttråden ha ersatts med nya, i
grånsen mot norr har planterats en hack av storfruktig hassel,
och Rosa Helenae på muren utmed vågen har ersatts av det
flikbladiga bjombaret, som ger rik avkastning.

Som framgår av denna beskrivning, år trådgården upp-
delad i fyra ganska strikt avgrånsade områden: entrépartiet,
koksgården med intilliggande gråsmatta, ekonomitrådgården
och slutligen hela sodra delen av tradgården, som år avsedd
for familjens privata bruk.

. Låt mig beskriva litet nårmare, hur denna. senare år ut-
formad. Från vardagsrummet kommer man direkt ut på en
bred terrass belagd med regelbundna plattor. Terrassen, som
under soliga dagar skyddas av en markis, har blivit en mycket

Terrassen ar en omtyckt uteplats for
hela familjen.

Den långa rosenrabatten
rurasvinkeln.

soder om sov-

Rosa Helenae i full blom
v'.d landsvagen.

pa stenmuren

82



omtyckt uppehållsplats for familjen. I direkt anslutning till
denna ligger en simbassang (5,5 X 3 m). Den år invåndigt
klådd med blågrona klinkerplattor, s. k. Ifoklinker, som till-
verkas på platsen. Soder om sovrumsflygeln går en våg, som
leder forbi ett par långstråckta rosenrabatter och den oster
om byggnaden liggande s. k. vårtrådgården. Den centralt be-
lågna rabatten år nåmligen huvudsakligen planterad med
mattbildande, vårblommande perenna våxter. I de omgivande
lavendelkantade rabatterna våxa pioner, riddarsporrar, storm-
hattar, liljor, dahlior och blomsterlokar.

Gångvågen fortsåtter fram mot ostra grånsen, dår den viker
av och foljer grånsplanteringen ned mot ån. Strandsluttningen
har genom schaktning gjorts mindre brant. Det blev dock
nodvåndigt att lågga ett par stockstegstrappor, for att man
bekvåmt skulle kunna taga sig ned till den lilla bryggan vid
åkanten. Rundvandringen genom trådgården fortsåtter utmed
trådgårdens våstra gråns på en bred gråsgång. I våster be-
grånsas denna av en syrénhåck, som utgor fortsåttningen av
pergolan, i oster begrånsas den av en c:a 35 m. lång blomster-
rabatt, huvudsakligen bestående av vårblommande buskar och
hostblommande perenna våxter. Gråsgången fortsåtter in un¬
der pergolan ånda fram till loggian.

På det hela taget våxer det mycket bra i trådgården, men
ånnu drojer det några år, innan trådgården foreter den lum-
mighet och gronska som år avsedd.

Anlåggningen utfordes av trådgårdsmåstaren på platsen
och hans folk under vår ledning. Ånda från borjan har under-
hållet av trådgården skøtts på ett utomordentligt fortjånst-
fullt sått.

Samtliga foton av forf. inger wedborn



Strandlinjen bildar uddar och vikar, som

ge utmarkta tillfallen till bad.

Ett fritidsområde
med campingplats och bad
Soder om Kalmar slott, parallellt med stranden, ligger en villa¬
stad, som vuxit upp under senare år. Tack vare framsynthet
och frikostighet från staden Kalmars sida har emellertid hela
strandområdet inkopts i så god tid att styckning av marken
till strandtomter forhindrats, och området har i stallet reser¬
verats for parkmark. Dessutom har staden av kronomark in-
kopt ett vidstråckt skogsområde, som stråcker sig till Stenso
udde, som ligger omkr. 34 mil soder om Kalmar slott. Kal-
marborna har hårigenom fått ett fritidsområde, som många
stader har skål att avundas dem. Från stadens centrum kan
man gora en 7-8 km lång promenad genom sammanhångande
gronbalten. Forst går man genom den vålskotta, vackra Slotts-
parken forbi slottet langs strandremsan mellan villastaden och
sjon och så vidare genom friluftsreservatet till Stenso udde.

Friluftsreservatet består huvudsakligen av skog, hår och var
genombrutet av oppna glåntor och slåtterångar. På forslag
av stadsingenior Schoiler har ett område av reservatet upp-
låtits till campingplats och i nårheten av detta anordnats ett
modernt tavlingsbad. De c:a 400 tåltplatserna ligga inom ett
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De upphångda fiskenåten utgora ett
pittoreskt inslag inom fritidsområdet.

SUMMARY

The bigger the towns are getting the
more important is it that their authorities
secure the necessary areas for open air
life. In Sweden there is not as in Den¬
mark an act ordering the free passage

along all beaches. Only in case of town
planned territories can the authorities
prevent the subdivision of the foreshore.

During the last few years the so-called
"Leisure Occupation Committee" has
tried to find a proper solution of the
problems connected with the arrange¬
ment of leisure grounds, the regulation
of building on the foreshore etc. In 1938
the committee submitted its report with
a proposal about the regulation of build¬
ing of the foreshore etc. (No 45) and
in 1940 a report with a proposal about
the arrangements of leisure grounds for
the population of the towns and the
densely populated territories.

These reports have been heavily cri¬
ticised but they still exist and it is ex¬

pected that positive results in these im-
porant questions will soon come forth.

In the article is given an account for
the leisure grounds at Kalmar which can

be set as an example of what even a

small town can perform when pursuing
the proper park policy.

skogsområde, dår tåta enbestånd omvåxla med oppna glåntor
och ångslyckor. Hår och var reser sig en måktig ekkrona. For
omkring 20 år sedan brukade minst ett par hundra kor slåp-
pas på sommarbete på kronomarken kring Stenso udde. Dessa
forstorde skogen och omojliggjorde återvåxten. Marken var
dårfor nåstan helt och hållet obevuxen, så når som på en del
aldre tråd. De nu befintliga bestånden av enar och ovrig
buskvegetation har vuxit upp sedan området inkopts av sta¬
den, och det ej långre får utnyttjas som betesmark.

Var och en som onskar hyra en campingplats får betala
en viss avgift per år. Området overvakas av ett par vakt-
måstare, som bo inom området. Det forefoll, som om området
holls i ett mycket prydligt skick. Hår och var voro pappers-
korgar anbringade intill några enar, och en del »enbersåer»
anvåndas som skråpupplag.

Tålten ligga helt nåra stranden till hålften dolda av de tåta
endungarna. Endast ett gråsbevuxet oppet omkring 50 meter
brett område skiljer dem från vattnet. Denna strandremsa år
upplåten for allmånheten och får ej anvåndas som camping¬
plats.

Strandlinjen år oregelbunden och bildar uddar och vikar,
som i hog grad låmpa sig for bad. Inne i vikarna år vattnet
långgrunt med fin sandbotten. Ute vid uddarna år vattnet

djupare. På sanden eller gråsbacken ovanfor kan man sola
sig och »enbersåerna« utnyttjas med fordel som avklådnings-
hytter.
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ur* Till hålften dolda av enar ligga talten
strodda langs stranden.

Hår och var har man på uddarna anordnat enkla bryggor
med språngbråden. Inom området finns emellertid åven ett
fullt modernt tåvlingsbad det s. k. Långviksbadet. Detta år
konstruerat av ingenior Eskil Lundahl och invigdes år 1944.
Badanlåggningen består av en låg byggnad, som inrymmer
simsållskapets klubblokal, avklådningshytter for de tåvlande
samt regnskydd for ovriga badande. En stor oppen gråsmatta
breder ut sig ned mot sjon, dår det eleganta och i basta be-
mårkelse funktionalistiska hopptornet avtecknar sig mot hori¬
sonten.

Under såsongen anordnas hår både uppvisningar och tåv-
lingar, vilka i hog grad bidraga till att popularisera simspor-
ten i staden. Vid tåvlingar kan området avgrånsas for upp-
tagande av entréavgifter. Ovriga dagar år badet kostnadsfritt
oppet for allmånheten.

Befolkningen i trakten levde forr huvudsakligen av fiske.
Många fortsåtta ån i dag med detta nåringsfång. Alldeles i
nårheten av campingpiatsen ligger en liten hamn, dår fis¬
karena fortoja sina båtar och hånga sina nat till tork. Den
speciella atmosfår, som hor ihop med fiske — tjårlukt, upp-
hångda nåt, båtar och båthus utgor en pittoresk tillgång for
detta område, vars naturliga forutsåttningar utnyttjats på ett
så fortjånstfullt såt. Att både fritidsområdet med camping-
platsen och badet livligt uppskattas av stadens befolkning så-
ger sig sjålvt.

Samtliga foton av forf. • inger wedborn

RESUMÉ

Plus grandes que deviennent les villes,
plus important il est que les autorités
s'assurent les territoires nécessaires pour

la vie de plein air. En Suéde il ne se
trouve pas —- comme ici en Danemark
— une loi qui ordonne passage libre le
long de toutes les plages. Seulement ou
il s'agit de territoires aplanis les autori¬
tés peuvent empécher un morcellement
des terrains de mer.

Pendant les derniéres années les dites
autorités ont essayé de trouver une solu¬
tion réelle des problémes qui s'attachent
å l'arrangement des étendues de loisir,
reglement de båtiments de plage (No.
45), et en 1940 un rapport avec propo¬
sition concernant un arrangement d'éten-
dues de loisir pour les villes et pour la
population des territoires de campagne.
Les dites délibérations ont été fortement

critiquées, mais existent toujours, et il
est å espérer que l'on obtiendra bientot
des résultats positifs quant å ces que¬
stions importantes.

Dans le dit article on a rendu compte
des étendues pour les territoires de loisir
å Kalmar pouvant former exemple de ce
qu'une petite ville est capable de pro-
duire, lorsque la juste politique de pare
est menée.
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Hospitantunderv
paa Kunstakademiet
Ser vi faget som kunstnerisk bestemt — og dette blads navn
er jo egentlig en bekræftelse herpå — så er det rimeligt, at
der arbejdes med havekunst på Akademiet. Malerkunsten,
skulpturen og arkitekturen er fra gammel tid og vil langt
fremefter være det man forstår ved kunst, det der væsentlig
arbejdes med. Men i den senere tid forholder det sig med
kunsten som med andre områder, der finder en specialisering
sted.

På Akademiet har der således i mange år været en skole
for møbelkunst, og der er senere tilkommet en skole for grafisk
kunst. Det er åbenbart for alle, at professor Kåre Klint har
den væsentligste andel i, at dansk møbelkunst nu står så højt,
bl. a. ved den gerning, der er øvet i hans skole.

Man hører ofte den opfattelse, at havearkitektens fag er
noget nyt, hvilket egentlig er pudsigt, da det måske kulmine¬
rede for snart tre hundrede år siden, og da der både før og
siden har været arbejdet med kunstnerisk bestemte havean¬
læg. Men der er det sande i opfattelsen, at faget efter en lang
periode med stagnation og uselvstændighed er ved at blive et
speciale med en berettiget plads i samfundet.

Da Akademiet i 1924 oprettede et lektorat i havekunst, var
dette for så vidt en anerkendelse af faget, det blev sidestillet
med møbelkunst og grafisk kunst. Nu må det dog siges, at
man måske nok så meget så det som et fag i arkitektskolens
undervisning, hensigten var ikke så meget at docere havekunst
eller uddanne havearkitekter, men at oplyse eleverne om
havemæssige problemer, både af æstetisk og teknisk art. Så¬
ledes må der også arbejdes stadigvæk.

Men det vil dog være rimeligt, at den havearkitekt, der
søger en kunstnerisk udvikling, går på akademiet for at nyde
godt af dettes undervisning i det hele taget, det vil være ligeså
rimeligt, at fagets lærer yder støtte, og er der mange elever,
bliver der af sig selv en skole, der kan sammenlignes med de
to andre specialskoler.

I G. N. Brandts tid var der kun een hospitant i havekunst,
men vi ved alle, at Brandt har betydet overordentlig meget
for dem, der har arbejdet for ham, Jacob Bergmann, jeg selv,
Anka Rasmussen, Georg Georgsen, Axel Andersen og Troels
Erstad. Det er dog ikke således, at vi kan betegnes som
Brandts elever i ordets snævreste betydning, de fleste af os
har fået vor uddannelse andet steds, men arbejdet for og med
Brandt har været et i højeste grad berigende og inspirerende
intermezzo.



Det er morsomt at se tilbage på de tidspunkter, da standens
udøvere begynder. Ved århundredskiftet var Edvard Glæsel
midt i sin karriere, og da begynder E. Erstad-Jørgensen sin
virksomhed. Om ved tierne kommer G. N. Brandt, J. P. An¬
dersen, Emil Bøttiger, V. Termansen og Birger Errboe. Om¬
kring tyve kommer P. Wad, Johannes Tholle, Georg Georg¬
sen og C. Th. Sørensen, efter trediverne Georg Boye, Axel
Andersen og Troels Erstad. Nu er der mange unge i faget,
flere end nogensinde, og nu søger de til landets kunstneriske
højskole for at dygtiggøre sig. I 1943-44 var der på Akade¬
miet 5 hospitanter i havekunst, 1944-45 var der 7> I945~46
ikke færre end 24, i indeværende skoleår er der om ved 15.

Men vi arbejder under meget vanskelige forhold, således
at det er svært at få en fast plan i arbejdet — hvilket nu heller
ikke gør så meget på en kunstskole — og endnu sværere at få
tid nok til det, både for elevers og læreres vedkommende.

Hospitanterne kan for det første følge forelæsninger på
arkitektskolen, og med den fremragende lærerstab der findes
må det anses for givet, at denne del af undervisningen vil
være af den største betydning for unge lydhøre og ivrige fag¬
folk. Havearkitekten skal i høj grad samarbejde med arki¬
tekter senere hen, så det har også værdi at vide lidt om byg¬
ningskunst i det hele, selv om det ikke direkte berører ens
eget fag.

Hospitanterne burde samarbejde med arkitekteleverne om
disses opgaver, på samme måde som det sker senere i livet.
Desværre er det svært at få dette samarbejde til at virke godt,
og det vil det nok altid være, medmindre havearkitekteleverne
går på skolen om dagen, som de andre elever.

Derfor har lektor Georg Georgsen — som med den største
beredvillighed har hjulpet mig hermed — og jeg i de sidste
to år samlet eleverne til en ugentlig aftenundervisning og ved
denne givet særlige opgaver. I fjor var det planen at løse en
ny ting hver måned, vi kom dog kun igennem seks i stedet for
otte, og det er disse løsninger som Havekunst bringer nogle
eksempler på i dette nummer. De, der var hospitanter i fjor,
arbejder i år med hver sin større opgave, medens ny tilkom¬
mende fortsætter med månedsopgaver som i fjor.

Det kunde måske synes naturligt, at jeg forsøgte en vurde¬
ring af disse elevarbejder, men jeg tror, at det vil være bedre
at lade hver især tale for sig selv. Set i almindelighed er det
fristende at spørge sig, om disse planer nu er udtryk for vor
havekunst af i dag, om der ligger en retningslinie fremefter i
disse arbejder? Det er svært at besvare disse spørgsmaal.

Vi lærere vil særdeles gerne se udtryk for en ny opfattelse
af tingene, opleve fremspiringen af en særegen begavelse der
går nye veje, men må vi renoncere på det, så glæder man sig
også over at se eksempler på dygtighed. Selve dette at kunne
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forme en have godt er noget meget værdifuldt, og i sin længsel
efter at opleve noget nyt og mærkeligt må man aldrig glemme
dette første fornødne. Det gælder både elever og lærere. I de
unge år forekommer det en så betydningsfuldt at være ny¬
skabende, at gøre tingene helt anderledes end det nogensinde
før er gjort. Med alderen lærer man, at der er meget lidt nyt
under solen, men man lærer at elske dygtighed — kunnen —

som det egentlige i kunsten og livet.
Det forekommer mig, at de her gengivne eksempler er

dygtige arbejder som har deres forudsætninger i og er udtryk
for de idealer der har været arbejdet efter fra århundred¬
skiftet. Og de er på visse måder mere fejlfrie end tilsvarende
planer var det for tyve år siden, der er altså glædeligvis sket
en udvikling, arbejdet har været til nytte, har båret frugt.

Men eksemplerne er ikke et udtryk for, hvorledes der ar¬
bejdes med haver i landet i dag. Den ny landskabelige have
er der ingen eksempler paa. Vi lærere vil gerne være forstående
og tolerante, vi vil gerne opleve nOget nyt, som det er sagt få
linier ovenfor, men vi er intolerante overfor »naturlige« vande
og »naturlige« plantninger og »naturlige« plantescenerier og
al den formløshed der prøver på at imponere med en misbrug
af ordet »natur«, som gør at man næsten ikke kan holde ud
at høre eller se ordet. Vi ved nemlig ikke, hvad man i under¬
visning skal stille op med den art planer. Man kan naturligvis
nok påvise fejl, men kun af mindre betydning. Vi kan ikke
diskutere komposition eller disposition, for den er i virkelig¬
heden aldeles ligegyldig. Naturligvis kan det gøres mer eller
mindre godt, men det kræver ikke nogen kunstnerisk skoling,
det kan ethvert interesseret menneske lære.

Hans Rose siger i sin bog »Spåthbarock«: »Det man kan
indvende mod den landskabelige have er ikke så meget, at
den ligner naturen mere end andre havetyper, men særlig
dette, at den principielt er uden udviklingmuligheder. Land-
skabshaven har det tilfælles med naturen, at der ikke frem¬
bringes nye typer, og udviklingen er så betinget af organisk
vækst og forfald, at den ikke kan bedømmes fra et kunsthisto¬
risk, men kun fra et naturvidenskabeligt synspunkt.«

Det er meget vigtigt at gøre sig dette klart. Det gælder for
alt vort arbejde, at vi må kunne gå frem, men vi vil aldrig
nå det fuldkomne, der vil altid være nye mål. Det gælder vor
erkendelse, vor moral og ikke mindst i kunsten. Men det er
forsåvidt ikke særlig svært at efterligne et natursceneri på
en fuldkommen måde, deri ligger der slet ikke noget problem,
udover noget rent gartnerisk, og derfor er retningen uden ud¬
vikling. Jeg tror — som en fiks idé — at det er nødvendigt at
se haven som rent menneskeværk, som et hus eller et skib er

det, som et produkt af logisk tænken og planlægning. Det er
meget muligt, at logisk planlægning fører til »landskabelige«
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haveformer, men der er afgørende forskel på, om resultatet
er nået, fordi man vilde efterligne naturen eller fordi givne
betingelser talte til gunst for en sådan form.

Til slut vil jeg gerne fremføre nogle tanker om fagets frem¬
tid, gøre lidt status op.

Da jeg for snart fem og tyve år siden begyndte som selv¬
stændig havearkitekt, hævdedes det, at det var umuligt at
leve som sådan her i landet. Det var tilvisse ikke let i begyn¬
delsen, men jeg troede paa det, og nu i øjeblikket er der ikke
så få mennesker der lever af faget, selvstændige eller som
medarbejdere hos havearkitekter. Hvor mange er det svært
at sige, men mon ikke der er tale om op mod 20 mennesker.
Dertil kommer så de, der arbejder som havearkitekter ved
stat og kommuner. Ja, det er således, at medens det for 25 år
siden var svært for fagets folk at få beskæftigelse, så er der nu
nærmest mangel på dygtige folk.

Spørgsmålet om havearkitekter skulde udøve deres gerning
på samme måde som arkitekter, eller om de samtidig skulde
være entreprenører eller andet, er nu i det store og hele løst,
og der er vel næppe tvivl om, at udviklingen vil gå videre i
den retning. Men nu synes det mig, at et nyt problem trænger
sig på, nemlig forholdet mellem havearkitekter og embeds-
gartnere. Der er ikke noget i vejen for, at en embedsgartner
kan være en storartet havearkitekt, det at en mand er embeds¬
gartner diskvalificerer ham naturligvis ikke som havearkitekt,
men selve dette at blive embedsgartner kvalificerer heller ikke
som havearkitekt. Denne sidste opfattelse er ved at brede sig,
men jeg tror, at det for fagets fremtids skyld er afgørende
nødvendigt, at vi bekæmper den.

Faget kan kun hævde sig, hvis dets udøvere er dygtigere til
at tegne haver end allehånde private mennesker eller folk af
andre fag. Nu er det sikkert aldeles utænkeligt, at vi her
skulde kunne nå til, at der sidder om ved eller snarere langt
over hundrede dygtige havearkitekter som embedsgartnere
rundt i landet. Forlanger man, at alle embedsgartnere skal
være kunstnere, så får man kun virkelige dygtigheder til den
mindste del. Dette er ganske ligetil, i hvert fald i øjeblikket,
og jeg tror, at det vil være det så langt vi kan se frem i tiden.

Det er en side af sagen. Den anden — og for mig langt
vigtigere — er betydningen af, at der er eksistensmuligheder
og opgaver for dygtige havearkitekter som kan sætte al deres
evne ind på at føre faget frem. Hertil kan vi ikke godt und¬
være opgaver for det offentlige, og samfundet er i virkelig¬
heden heller ikke tjent med, at store opgaver løses af folk
som kun i ny og næ har en opgave og som derfor kun kan
samle nogle indtryk fra rejser og læsning sammen til disse
ligegyldige anlæg, vi har så alt for mangq af.

C. TH. SØRENSEN
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SUMMARY

At the Royal Academy for the Fine Arts in Copenhagen a lecture-ship in horti¬
cultural art was founded in 1924 which up to 1940 was managed by G. N. Brandt,
who was the leading man at the subject in Denmark. The object was not so much
to train garden architects as to inform the students about the horticultural prob¬
lems in he building trade. In Brandt's period only one garden architect frequented
the academy but during the last few years rather a great many students have en¬

rolled, in this year there are 15 prospective garden architects as temporary
students.

It gives, however, much trouble to make this instruction run smooth, parti¬
cularly because there is no daily instruction. The students can attend the ordinary
lectures given for building architects, and as the academy has a very fine staff
of teachers this is of the greatest importance. One evening in the week a meeting
is held with Georg Georgsen, lecturer and with the lecturer of the academy in
order to discuss special problems in connection with horticultural art. Students
of the first year are given a small task every month, studentes of the second year
concentrate on one great task.

The teachers are not of the opinion that the so-called new form of landscape
gardens offer artistic possibilities because, as Hans Rose says, it is so fundamentally
without any possibilities of development. We think that the garden must be looked
upon a pure work of man, an idea of the same kind as the house and the ship,
an expression of logical thinking and planning.

25 years ago it was considered impossible for at garden architect to live by
his trade alone, it was said that he had to be either a contractor or a civil servant

besides. Now there are presumably over 20 people that live by pure garden archi¬
tect work, independently or as collaborators with others. Furthermore, many civil
servants perform garden architect work. Relations between official gardeners and
garden architects may perhaps give rise to certain problems in the future.

A l'Académie royale des beaux-arts å Copenhague, fut fondée en 1924, une chaire
de lecteur en art des jardins qui, jusqu'å 1940, fut administrée par G. N. Brandt,
le premier du pays en cette matiére. L'intention était moins pour instruire des
architectes-paysagistes, que pour informer les étudiants architectes des problémes
horticoles in l'architecture. En le temps de Brandt il n'y avait qu'un seul archi-
tecte-paysagiste fréquentant l'Académie, mais ces derniéres années un assez grand
nombre se sont fait inscrits; l'année qui court il y a 15 aspirants architectes-
paysagistes somme auditeures extraordinaires.

Cependant, il est tres difficile d'amener cette instruction dans une bonne
voie, surtout parce qu'il n'est pas question d'une instruction quotidienne. Les
anditeures peuvent suivre les cours å l'école d'architecture et, puisque l'Académie
posséde un excellent personnel enseignant, cela est assurément de la plus grande
importance. Un soir par semaine on s'assemble avec de le,cteur Georg Georgsen
et le lecteur de l'Académie, pour discuter les problémes spéciaux en art des jar¬
dins. Pendant la premiére année les auditeurs re^oivent un nouveau petit pro-
bléme chaque mois; la seconde année ils se réunissent dans un méme probléme
plus grand.

Les professeurs ne trouvent pas que la forme horticole, qu'on appelle la nou-
velle paysagesque, présente des possibilités artistiques, parce qu'elle, somme dit
M. Hans Rose, est en principe sans possibilité de développement. Nous croyons
que le jardin doit étre regardé comme un simple oeuvre humain, une idée de
la méme espéce comme la maison et le navire, une expression de raisonnement
logique et d'organisation.

Il y a 25 ans qu'on le regardait comme impossible pour un architecte-pay-
sagiste de vivre seulement de son métier; on affirmait qu'il lui fallait étre en
méme temps entrepreneur ou fonctionnaire. A présent il y a peut-étre plus de 25
hommes qui gagment leur vie sur l'excercise de la profession d'architecte-pay-
sagiste, ou indépendants, ou comme collaborateurs chez d'autres. En outre, plu-
sieurs fonctionnaires sour l'État et la commune sont en activité comme architectes-
paysagistes. Le rapport des jardiniers-fonctionaires aux architectes-paysagistes cau-
sera peut-étre certains problemes dans l'avenir.

RESUMÉ



Villahave i Holte
Grundens Form og Skovbrynet har været bestemmende for
Havens Udformning. Haven er delt i tre Enheder.

Frugthaven afgrænses mod Øst af Skoven og mod Vest af
en Hæk, som udgaar fra Husets Haveside med Gennemgang
ind til en bred sydvestvendt Terrasse og Græshaven (Hvile-
haven), der paa alle Sider er afgrænset af høje Hække. — I
det sydvestlige Hjørne fører en Græsgang ind til Blomster-
og Buskhaven, som ender i en Espaliergaard.

Der er stræbt at faa en hel og rolig Have med mange Mu¬
ligheder. morten klint
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Maal i :50c).

Have med tre blomsterhaver
Grundens særlige form i forbindelse med ønsket om at skabe
flere isolerede opholdspladser og blomsterhaver, der ikke kan
ses fra huset, har ført til nærværende plan.

De skraverede partier bestaar af to til flere meter høje
buske, forskellige fra rum til rum, underplantet med skygge-
taalende løgvækster og skovbundsplanter som anemone, ko¬
driver, akeleje og fingerbøl.

En klinkelagt sti fører gennem de mørke løvmasser, hvorfra
man skiftevis kommer til en blomsterhave og til et græsrum.
Smaa sekundære stier gør det muligt at gaa inde mellem
planterne i blomsterhaverne uden at sammentræde jorden,
naar blomsterne skal bindes op, plukkes eller beundres.

Blomsterne er ordnet efter farve, saaledes at der bliver en

blaa, en rød og en gul have. E h mygind
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Kommunalt Anlæg i Virum
Arealet er mod Nord begrænset af Virum Torv og Frederiks¬
dalsvej, med Bagsiden af Torvets Bebyggelse og med 3 Blokke
strittende ind fra Frederiksdalsvej. Mod Vest og Syd findes
ubebyggede Grunde og mod Øst begrænses det af Grønnevej,
hvis Østside er bebygget med Etagehuse, som er trukket noget
bort fra Vejen. Diagonalt gennem Arealet gaar Virum Sta¬
tionsvej. Alt i alt synes Arealet lidet egnet til et saadant For-
maal; det virker tristj splittet og uordentlig med den uens¬
artede Bebyggelse og de skæve Vejføringer.

Mod Vest og Nord indrammes Anlæget af en tæt Række
Kastanjer med behørigt Underlæ. Den udsparede Trekant er
tænkt som Legeplads, indrettet med Legeredskaber.

Mod Nord indrammes med de eksisterende Bygninger og
mellem disse 9 m høje, klippede Lindemure med klippede
Indgangsporte. Østsiden holdes aaben.

Bebyggelsen er tænkt opført i 3 Etager. Ringen sluttes med
en Række Kastanjetræer. knud preisler

Jeg tror, Anlæget maa betragtes som
et supplerende grønt Omraade til den
nærmest omliggende Bebyggelse, og for
Størstedelen blive brugt af Mødre med
deres mindre Børn, som om Hverdagen
vil søge derhen for at faa Sol og Luft
i en ledig Time. Man bør her betænke,
at Virum paa alle Sider er omgivet af
ideelle grønne Omraader, Furesøparken,
Geels Skov, Rudeskov, Ravnholm Skov,
Mølleaaen og meget mere.

Planlægningen maa ses som et Forsøg
paa at danne en nogenlunde fast Enhed,
som kan hvile i sig selv, udformet til det
Brug, som er nævnt ovenfor.
Midtarealet er en stor Dam, hvor Van¬
det skvulper op ad Hussiden. Der ind¬
rettes Siddepladser under Kastanjerne.
De S-formede Solbadepladser er tænkt
som høje buskede Hvidtjørnspelse, og de
spredte Trægrupper skal være Pil. Der
er ført grusede Gange gennem Græs¬
fladen, hvor det er skønnet fornødent, og
ved disse indrettes paa egnede Steder
Siddepladser.

94



Maal i : 2500.

Park i Omegnskommune
Arealet deles paa en uheldig Maade af en befærdet Vej og •
har mod Nordvest en Bebyggelse, som maa anses for uheldig.

Som et Forsøg paa at opveje disse uheldige Forhold er der
plantet Træer i Cirkelslag ud over Arealet; mellem Husene
samler Træerne sig i Plantninger, som dels skaber nogen Læ,
dels hindrer Genboer i at iagttage hinanden.

Ude paa Græssletten staar Træerne i Grupper med 5 i
hver, hvoraf de fire senere fældes. Alle Plantninger bestaar
af Eg.

Parken vil blive brugt som Gennemgang til Stationen, der
ligger bag Bebyggelsen mod Nordvest; Stier skal ikke lægges
ind men fremkomme af sig selv ved Færdslen.

For Kvarteret er det en Vinding, at Bebyggelse og Park er
smeltet sammen til en Helhed. agnete Petersen
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Lille Heddinge Kirkegaard
De gamle Landsbykirkegaarde havde i sin Tid en vis Tradi- Maal i :5oo.
tion. Monumenterne var alle orienterede mod Øst, Materialet
var saa nogenlunde ensartet, Kirkegaarden var omgivet af et
Stengærde, den var ikke saa stor og domineredes gerne af
nogle høje Træer.

Takket være Monumenthandlernes og Blomsterhandlernes
Opfindsomhed og Forretningssans fik Kirkegaardene efter-
haanden et temmelig kaotisk Udseende (Marmorkors, Natur¬
sten, Liggesten o. s. v.), Indhegning af Hække, Jernrækværk,
Marmorpiller med hængende Kæder o. s. v, og en lige saa
kaotisk Beplantning. For at bringe Ro i Billedet gik man to
forskellige Veje. Enten lod man Kirkegaardene plante Hæk¬
kene, satte Højdeservitutter for Monumenterne og sørgede for
en Baghæk tilstrækkelig høj til at danne Baggrund for Monu¬
menterne. Eller man prøvede at gennemføre de helt enkelt
anlagte Skovkirkegaarde og »Græs«kirkegaarde.

Kirkegaarden i Lille Hedinge er for lille til, at en Opdeling
med Hække er ønskelig, men paa den anden Side kræver det
lille Rum med den fine Indramning og den nøje Tilknytning
til Kirken efter min Mening noget mere end blot at lægges
ud med Græs, desuden skal Græsset i saa lille et Rum holdes
godt, hvad der kræver et meget stort Arbejde.

Jeg tror der igennem Sammenspillet mellem den ensartede
lyse Bund af Cotula reptans og de stenkantede Gravfelter
med deres mørkegrønne Beplantning vil fremkomme en rigere
Virkning, end hvis Rummet blot var udlagt med Græs.

LISE PEDERSEN
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Udgangspunkterne ved planlægningen
har været løsningen af stedets vanskelige
højdeforhold i forbindelse med det na¬

turlige krav om en streng praktisk ud¬
formning.
Det psykologiske synspunkt har været
dette, at ligevægten i rummene og fla¬
derne, og løvmassernes grønne mure,
maa være den harmoniske baggrund for
idrættens frie livsudfoldelse.
Alle baner er helt omgivet af tætte ens¬
artede plantninger, der ogsaa udfylder
alle mellemrum og saaledes danner ram¬

men om stedets funktioner.

Stadion i mindre provinsby
Indgangen er lagt ved den nordlige vej. Ad en 2 m høj rampe
naas terrænets højeste punkt, hvor tælleapparaterne er an¬
bragt. Den buede allé udmunder i den 4 m lavere liggende
opvisningsbane,der er udformet som en oval af høje træer.

En ekstra ind- og udgang mod syd kan f. eks. forbeholdes
bilister. Cykelparkeringen ligger i det tætte krat ved den
nordlige indgang.

Straks indenfor indgangen findes en høj plantning af
bævreasp, der skal støtte klubhuset, som ellers ligger meget
højt og aabent. Det er tænkt at skulle udligne højdeforskellen,
Herfra er der udgang til den store plæne, der er opdelt
i fodbold- og haandboldbane. Rammen bestaar af lavere læ-
plantninger, hvorigennem der løber en grusgang, beregnet til
»opvarmningsløb«, og hvorfra der igen er indgang til de min¬
dre træningsbaner som tennis, kastegaard og kvindeatletik.

AGNETE MUUSFELDT
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■ Sportsanlæg i dansk provinsby
Der findes to indgange til stadion. Fra nord kommer man
uden om rotunden ad to ramper fra kote 21,00 til kote 18,00.
Her kan publikum gennem alléerne fordele sig til atletikbaner
og øvelsesbaner. Gennem tælleapparaterne i billetsalgsbygnin-
gen kommer man ind til kampbanen for fodbold. Fra syd
kommer man gennem grønnegaardene til henholdsvis tennis¬
baner og kastegaard samt gennem klubhuset til kampbanen.

Det bør særlig bemærkes, at opvisningsbanerne for fodbold
og atletik er adskilt. Sportsfolk anbefaler denne adskillelse —
atletikbanens slaggebaner taaler ikke fodboldstøvletramp. An¬
dre fordele er, at der kan gives opvisninger paa begge baner
samtidig. Ved fodboldbanen kommer publikum de spillende
nærmere. Banerne er af hensyn til solen orienterede omtrent
nord-syd. Tilskuerpladserne er anbragt paa flade skraaninger,
medens højdeforskellene iøvrigt er skjult i de omgivende bu¬
sketter, for en stor del langs arealets ydergrænser. Paa den
store græsfælled kan lægges 2-3 øvelsesbaner for flyttelige
maal, ligesom pladsen kan benyttes til haandbold o. a.

. AAGE NICOLAISEN

Ved udformningen er der saa vidt mu¬

ligt taget ligeligt hensyn til det sports-
mæssige og det kunstnerisk-gartneriske.
Hele arealet er tænkt indhegnet med
traadhegn ; hver del er skilt fra de øvrige
ved ensartede buskplantninger (bøg, eg
eller tjørn). Det centrale i anlæget —

opvisningsbanen for fodbold — er om¬
givet af høje »løvmure« af allé-lind,
som mod syd trækkes, ned rundt om
indgangen, hvor de sammen med klub¬
hus og restaurant danner to grønne¬
gaarde.
Store rolige græsflader omgivet af ens¬
artede grønne massiver staar i modsæt¬
ning til og som baggrund for sportsfol¬
kenes færden i løb og spring. Alleernes
høje løvmure afgrænser anlægets midte,
arenaen, hvor tusinder vil samles. Sol¬
kongens monumentale alleer er rykket
ud til folket, for hvilket de groende
løvmasser kan staa som et symbol for
den opvoksende ungdom.
Maal 1 : 2500.
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Allmånna uppgifter och forsvar. Med
hånsyn till hojdforhållanden, våder-
streck, omgivning och utryrame placeras
planen for tåvlingar i friidrott och fot-
boll diagonalt på området, som dispone-
ras. Anlåggningen anses passa for ett
medelstort samhålle i avseende på ut-
rymme for såvål aktiva som åskådare.
Arena for friidrott och fotboll. Banor
utforas under iakttagande av vedertagna
arbetsmetoder och med fullgott mate¬
rial. Plan och banor dråneras. Planen

stiger från loparbanor mot mitten med
io cm.

Tennisbanor. Banorna utforas enligt ve¬

dertagna principer. De inhågnas med 4
meter hogt trådnåt. Samtliga banor stiga
med 5 cm från kant mot mitten. Stodje-
murar av betong overvinna banornas in-
bordes hojdskillnader.

Idrottsanlåggning
Två vagar norr och soder om anlåggningen projekteras med
hogsta tillåtna fall i : 20. Parkering ordnas vid den sodra
vågen. Grusvag anlågges runt om arenan och vid infart.
Denna år endast tillåten for gångtrafik med undantag for
nodvåndiga, enstaka transportarbeten.

Vid entré till banor och klubbhus och soder om tennis-
banorna låggas kalkstensplattor, då trafiken dår våntas bli liv¬
lig av dels aktiva och dels åskådare till planerna på båda
sidor. Tennisbanornas inbordes hojdskillnader overvinnas med,
stodj emurar av kalkstensplattor.

Tråningsplanerna for kastare och fotbollspelare åro en sam-
manhångande gråsyta.

Tråden runt tåvlingsarenan och som kanta infart åro vanlig
aim. Ovriga på planen angivna tråd tånkas bestå av poppel
och pil. Buskaget runt hela anlåggningen skall bestå av busk-
rosor, Berberis, hagtorn, ronn, oxel m. m. Sedan sådana våxter
som ronn, oxel m. m. hunnit få trådkaraktår huggas popplar-
na och pilarna bort, vilka fåt utgora skydd mot vindar och
insyn tilis den mindre snabbvåxande vegetationen blivit kraf¬
tig- ERNST OSTH

2000 1800 næ20.00

tkAnIngsplan roe \
KASTARE M.M. \

■KLUODHUS

-Tråningsplan'FOR
SOLiSPfl M.M. j

2100 TGffi
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Klitsøgaard pr. Nykøbing S.
Haveanlæg til større Gaard (Areal ca. 300 Hektar), der til¬
dels skal anlægges med Frugtplantage.

Der findes næsten ingen Højdeforskel paa hele Ejendom¬
men, da denne ligger paa en udtørret Sø.

Kanalen, der gaar gennem Haveanlæget er omgivet af pa-
rallelløbende Hække.

Vandstanden i Kanalerne er normalt kun 20-30 cm under
Jordoverfladen. Udsigten fra Hovedbygningen mod Sydvest
mellem de to Alléer er ca. 1500 m lang.

N. TH. ULRICHSEN

1. Hovedbygning.
2. Frugtlager.
3. Avlsbygninger.
4. Ny Pumpestation.
5. Offentlig Kanal.
6. Hønseri.

7. Lindeallé fra Hovedvejen.
8. Egeplantning med uklippet Græs.
9. Blomsterhave med Bassin. Hæk 1,5

m høj.
10. Græsarealer.
11. Gartneri.
12. Køkkenhave.

13. Bassin i Hovedaksen.
14. Frugtplantage.
15. Udsigt til Badestranden.
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Planen fremtræder som Resultat af et

Forsøg paa Centralisering og Forenkling.
Den Kendsgerning, at Arbejdskraft i

Dag er en sjælden og dyr Vare, gør det
nødvendigt, at man i højere Grad end
hidtil anvender tekniske Hjælpemidler i
det daglige Arbejde, ligesom Bygnings-
enheder som Stalde, Lader o. s. v. maa

indarbejdes i Helheden — Gaarden •—•

paa en saadan Maade, at de faar en cen¬
tral og arbejdsbesparende Beliggenhed.
Ved denne Centralisering kan ogsaa op-
naas en Nedsættelse af Færdselsarealerne,
der ved de her i Landet aim. forekom¬
mende Gaardtyper er uforholdsmæssigt
store.

I det foreliggende Tilfælde opnaas til¬
lige en Adskillelse af Arbejds- og »Stads«-
kørsel.

For Haven gør de samme Synspunkter
sig gældende.

Man maa gøre sig klart, at Landbru¬
get kommer i første Række, Haven i an¬
den. Den maa derfor anlægges saa enkelt
som muligt af vedligeholdelsesmæssige
Grunde.

Frugt- og Køkkenhave anlægges med
Rækkekultur for Øje. Derved muliggøres
rationel Anvendelse af Hesteredskaber.

I Prydhaven arbejdes med faa og enkle
Virkemidler.

Græs maa kunne vedligeholdes med
Hestekraft eller indgaa i Haven som en

Fold, der med sine Dyr er et meget
værdifuldt Motiv.

Blomster i større Udstrækning er et
Problem, som i denne Have er søgt løst
ved Række- og Forbundtplantning med
store Felter af hver Planteslags i Bedenes
fulde Bredde.

Som Læ og Hegn vil det være rigtigt
at anvende uklippede Hegn.

I dette Tilfælde er anvendt Hvidtjørn,
stærk og smuk — saavel i Blomst som

Frugt.
Under Hensyntagen til alle disse For¬

hold fremtræder Haven i en stærk bun¬
det Form, knyttet til Bygninger, hvis ud¬
strakte Mur og Tagflader er af en kraf¬
tig arkitektonisk Virkning — med midt¬
punktsøgende Rum i hvilke Lys og Skygge
veksler Dagen lang.

Igennem Huller i Væggene ser man
ud i en smuk Egn.

Landskabet er blevet et udenfor Ha¬
ven liggende Haveelement.

Maal i : 1500.

Proprietærgaard ved Bastrup
Gaarden ligger paa et ganske fladt Terræn med Udsigt mod
Sydøst og Sydvest til Bastrup Sø og Skovene hinsides denne.

Mod Nordvest er Udsigt mod Skov og mod Nordøst er der
Marker og Krat.

Avlsbygningerne er placeret langs en befæstet Vej, Stalde
og Maskinhus mod Vest, Lade, Møddinghus og Vognport
mod Øst.

Ved Indkørslen ligger sydligst Bolig for en Husmand og
nordligst — nærmest Dyrene — Fodermesterhuset.

Stuehuset er trukket tilbage fra Vejen og Avlsbygningerne.
Ved dets Nordvest-Gavl er en Plads med Træer. Mellem
Stammerne ser man fra Huset ud over et Bassin, en Vadegrav
for Hestene.

Folden mod Nord adskilles fra Huset ved en ahah-Grav.
Dette Rum har som Vægge paa den ene Side Ladens Mur-

og Tagflade, paa den anden Frugtplantagens Løvmasser.
Mod Nord indrammes Udsigten af to vældige Graapopler.
Sydøst for Huset er en Blomsterhave med en bred Græs¬

gang. Syd herfor er Køkkenhave. Endelig er der Syd for
Huset et Græsrum, gærdet med Stendiger og trukket op med
Graapopler. Ejendommen er omgivet med Hegn af uklippet
Tjørn. J. ARVAD-JACOBSEN

. ....
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Landbohave
Gården er tænkt lagt på et Areal Nord for Mossøs nordøst- Plan: i : 4000, Snit: 1 :2000.
lige Indbugtning. Fra de flade Enge langs Stranden hæver
Terrainet sig stejlt til Markerne, der ligger på en ret flad
Slette ca. 8 m over Søens Vandspejl. Udsigten mod Nord,
Øst og Syd er enestående. Den firelængede Gård, der har
Stuehuset mod Sydvest, er placeret på et lille Plateau, der
skyder sig frem af Bakken i to Tredjedel Stigning.

Opholdshaven.er indrammet af et dobbeltsidigt Stengærde
og har Siddepladser og Blomster mod SV og SØ. Ved Hjørnet
mellem Stuehus og Stald giver en kraftig Trægruppe Læ. En
Græsgang bestemt af et farbart Stigningsforhold fører fra
Opholdshaverne ned til Eng og Strand. Omkring Gården
ligger en Frugthave omgivet af Læhegn og med Stengærde
mod Engen. Af Hensyn til Arbejdet med Redskaber er Træ¬
rækkerne lagt efter Kurverne og der er Grønveje langs alle
Hegn. KNUD PREISLER
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