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En stamning av gammal svensk brukstradition har fotografen fångat i denna bild av en bostadsgata i Soderfors.
Foto C. G. Rosenberg.

Trådgårdar vid industrier
Vara industrier arbeta for hogtryck. Avsåttnings-
mojlighéterna aro goda — svårigheterna bestå of-
tast i att kunna tillgodose kravet på produkter av
skiida slag. Isynnerhet exportindustrierna måste av
nationalekonomiska skål ståndigt tånka på att till-
varataga alia mojligheter att oka sin produktion.

Under krigsåren trodde man ju allmånt, att det
vid krigets slut skulle bli ett mycket stort overskott
på arbetskraft. Alia vet vi, att det ingalunda blev
så. Istållet ha vi fortfarande brist på kvalificerad
arbetskraft inom de allra fiesta områden.

Kravet på okad produktion och bristen på ar¬
betskraft har tillsammans tvingat industrierna till
att utvidga och rationalisera — modernisera. I viss
mån kan man också tala om en konkurrens om ar-

betskraften. I de nya fabrikslokalerna och vid mo¬
dernisering av de gamla tar man allt storre hånsyn
till månniskan, val vetande att storre trivsel skapar
hogre produktionsformåga. Man gor arbetslokalerna

ljusa och hålsosamma, ordnar matsalar inomhus
— om somrarna aven utomhus —, iordningståller
områden for rekereation och vila — semesterhem
etc. For att kunna tillvarataga den kvinnliga ar-
betskraften har man på många håll inom industrin
orydnat daghem, dår modrarna kunna lamna sina
barn i gott forvar under arbetstiden.

De allra fiesta industrier ha insett nodvåndig-
heten av trevnad och, litet gront åven inom sjalva
fabrikationsområdet. Det behover intet vara några
lyxanlaggningar, tvårtom år det ofta det enkla —

några enstaka tråd eller buskar med sin karaktar
under olika årstider — som tilldrar sig månniskor-
nas iritresse.

For att kunna behålla arbetskraften ha industrier¬
na dårfor varit tvungna att investera stora summor i
nya bostader och sociale anlaggningar.

Man har byggt bostader av olika karaktar. Ibland
år det 3-vånings lamellhus, ibland 1- och 2-vånings-
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radhus och ibland villor, men overallt har man satt
månniskan i forgrunden och vid planeringen be-
modat sig att skapa sunda och goda bostader, så
gjorda, att de kunna tillfredsstålla de krav, som de
olika kategorierna industriarbetare kunna stålla. I
de allra fiesta fall tar man mycket stor hansyn till
familjens samvaro på fritid. Ofta har varje familj
en trådgård — antingen den består av ett litet om¬
råde, dår man kan odla gronsaker och potatis, eller
endast av den uteplats, som ibland ligger i direkt
anslutning till rådhusets vardagsrum. Vad det bety¬
der for en månniska, som dagligen sysselsattes i en
enformig industri, att få koppia av i sin lilla tråd¬
gård, kan inte nog påpekas.

Men forst når de nya bostadsområderna i våra
industriorter en gång bli kompletterade, dels med
de sociala anordningar, som programenligt skola
finnas — teater, biografer, bibliotek, samlingssalar
och hobbylokaler, dels med rekreations- och seme-
steranlåggningar, kan man såga att samhållet fun-
gerar, och forst då kan man nå det maximum i pro¬
duktionen, som efterstråvas. Eric Anjou.

Blommor och gronska ha forts in på sjålva industriom¬
rådet. Telegrafverkets verkståder, Nynåshamn.

Sven A. Hermelin och Inger U^edborn: Telegrafverkets verkståder
Tidigt insåg Telegrafverket betydelsen av att skapa

en trivsam miljo åt sina anstållda vid verkstaden i
Nynåshamn. Redan 1938 planerade vi de forstå an-
låggningarna, och sedan dess ha de utvidgats bit
for bit.

Vi svenskar ha procentuellt flera telefoner an nå-
got annat folk, men vi vill ha andå flera. Dårfor
har Telegrafverket måst bygga ånnu en verkstad.
Denna uppfores i Sundsvall.

Inom ett industriområde i stadens våstra utkant
har Telegrafverket inkopt två tomter om tillsam-
mans nåra 5 hektar på slåtten soder om Selångerån.
De begrånsas i norr av jårnvågen och i soder av
stora landsvågen och skiljas sinsemellan av en lokal-
gata. Av situationsplanen framgår, hur tomterna
ligga i forhållande till sina nårmaste grannar.

Trådgårdsplanen visar, hur den etappvis utforda
anlåggningen planerats i fullt utbyggt stadium. For
att skapa skydd mot grannarna och de ost-våstliga
vindarna i dalgångens långdriktning planteras bål¬
ten av popplar och andra snabbvuxna trådslag långs
grånserna.

Eftersom den ojåmforligt storsta trafiken kom¬
mer från staden, stråla huvudvågarna ut från fa-
brikstomtens sodra horn. Hår går en bred kor- och
cykelvåg ner till cykel- och bilparkeringen (1) samt
en bred plattbelagd gångvåg till verkstadens entré
(2). Också en diagonalvåg leder till kontoret (3).

I vinkeln mellan de båda sistnåmnda ligger en
helt kringplanterad boskéartad uteplats (4) med

bånkar bland blommor. Hår kunna de anstållda,
som ha med sig matsåck, sitta och åta denna utan
att storas.

Ett icke antaget alternativforslag med cykelpar¬
keringen placerad mellan lokalgatan och verkstads-
entrén, visade en rationellare losning. Enligt detta
skulle cyklisterna låmna och håmta sina cyklar på
våg till och från arbetet.

Utmed verkstadens sydfasad ligger en envånings-
långa (5) med bostad for vaktmåstare och sjuk-
skoterska samt låkarmottagning. Framfor denna
har lagts en liten parterrartad blomstergård, som
forbinder verkstadens och kontorets entréer. På den
i rutmonster med gatsten belagda kontorsgården
planteras en cirkel med skuggtråd, under vilka bilar
kunna parkeras. — Långst i våster går en korvåg
till panncentralen (6).

På den sodra tomten planeras en restaurang (7),
som skall hållas oppen for de anstållda vid samtliga
industrier i omgivningen. Från denna drages en
plattvåg diagonalt ner till verkstadens huvudingång.
Området disponeras i ovrigt for spel och lek —
badminton, fotboll, handboll m. m. — och hår år
den givna platsen for majstången. — Grånsplan-
teringen har brutits med tanke på att man från
stora landsvågen skall se verkstaden, kontoret och
restaurangen ur fordelaktiga vinklar.

Arkitekter åro Ahrbom och Zimdahl med Anders
Berg som medarbetare. Vår medarbetare har varit
Vera Norin.
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Hermelin och Wedborn: Rekreationsområde vid Telegrafverkets verkstader i Sundsvall. 3. Kontor. 4. Boské! 5. Bo¬
stader och lakaremottagning. 6. Varmecentral. 7. Restaurang. Mål 1 : 1500.

1 Sundsvall ligger verkstaden inom ett in¬
dustriområde. Restaurangen kommer att
byggas i kvarteret Hammarsmedjan.

Perspektiv från soder.
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Hermelin och Wedborn: Rekreationsområde vid Scharins Soners industriområde i Clemensnas. 3. Kontor. 4. Mass
(brukshotell och restaurang). 5. Spel- och samlingsplan. 6. Simbassang. 7. Tennisbana. 8. Gammal holada. 9. Blom¬
stergård och lekplats. Mål 1 : 1500.

Sven A. Hermelin och Inger IVzdborn:
Rekreationsområde vid en Norrlandsindustri
Utanfor Skellefteå, etthundra mils jarnvågssera
norrut från Stockholm och 20 mil soder om polcir-
keln ligger den store och framgångsrika industri, dår
AB Scharins Soner tillverkar sine tråfiberplattor.

På ritningen ligger sjålva industriområdet soderut.
Parkeringsplatsen (1) och portvakssstugan (2) har
av platsskål uteslutits på klichén. Melian industri¬
området i soder och jånvågen i norr på ritningen
ligger det 2 hektar stora, svagt mot soder sluttande
område, som uppdraget omfattar. Hår ligger kon¬
toret, (3) som kommer att utokas mot norr och den
nybyggda måssen (4), som arkitekt SAR E. Berge-
nudd ritat som två olika byggnader, forenade med
en låg entrébyggnad. Den våstra delen innehåller
gåstrum och några bostader med val avgrånsade ute-
platser langs sodervåggen, den ostra rymmer perso¬
nalens och gåsternas matsalar med altan och fria
gråsytor att vistas på. I kållaren åro stora hobby¬
lokaler, bastu, duschar m. m. Matsalsbyggnaden
vridning liksom oppningarna i sodra randplanterin-

gen åro motiverade av utsiken over Skellefteålvens
mynning och skårgården dårutanfor i sydost.

Norr om måssen ligger en stor gron samlings-
och festsal (5) anvåndbar åven for badminton,
krocket och andra spel och lekar. Dår.planeras en
storre simbassång (6). Våster dårom liggeren tjånste-
mannabostad och oster dårom en tennisbana (7). En
knuttimrad ångslada (8), i vilken forut hoskorden
forvarades, ger nu plats for gråsklippningsmaskin
och redskap. Forut fanns hår både fotbollsplan och
ishockeybana. Båda flyttas till annat område med
riklig plats for parkering och åskådare. Erfaren-
heten visar, att icke tavlingsbanor utan endast tra-
ttirøgibanor med fordel kunna inplaceras i rekrea-
tionsparker.

Genom parkens norra del måste en gång- och
cykelvåg dragas mellan bostadsbebyggelsen i oster
och en jårnvågshållplats i nordvåst. Den passerar
genom en diagonalt inlagd lek- och blomstergård
(9), som år tillgånglig for allmånheten. Hår år en
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av håckar skyddad plats med gungor och andra
populara lekredskap samt en blomstergård, som
famnar en något forsånkt gråsplan, som fortsåtter
ut i parken. Genom en kulissartad plantering loper
blicken harifrån ånda bort till parkrosbåltet i syd-
våst. Parkens tråd och buskar representera de vårde-
fullaste av de dåruppe hårdiga arterna, och blom¬
stergårdens båda armar planteras med perenna
våxter. For att ge alla privata tradgårdsågare upp-
slag och idéer till låmpliga våxt- och fårgkombina-
tioner, planteras de kalla fårgerna (vitt, blått, vio-

lett och blårott) i den ena och de varma (gult,
orange och eldrott) i den andra armen. Dvergången
melian båda gores i låga och mattbildande våxter
med rikligt grått och silver. Ett anslag med kort
orientering och en rik etikettering underlåtta stu¬
diet.

Det nu pågående anlåggningsarbetet tilldrar sig
stort intresse från bygdens befolkning, och det rå¬
der ingen tvekan om att dess tradgårdsintressé liv¬
ligt inspireras till nytta for dess egen trivsel.

Vår medarbetare har varit Vera Norin.

Eric Anjou: Bodås gruva, arbetarboståder
Några mil nordvåst om Sandviken ligger den av
Sandvikens Jernverk ågda Bodåsgruvan. År 1945
låt Jernverket uppfora ett bostadsområde ett par
hundra meter våster om sjålva gruvan. Området
ligger i sluttande terrång, som i våster begrånsas av
skog, huvudsakligast bestående av tall och bjork.
Stora landsvågen utgor begrånsning åt oster. Husen
bestå av envånings radhus med sex lågenheter i
varje. Varje familj disponerar två rum och kok
jåmte kållare, dår man inrett ett hobbyrum. Alla
lågenheter åro fullt moderna med kylskåp, central-
vårme etc. Till varje lågenhet hor en uteplats, som
år avskild från grannens med en spaljé. Centralt
inom området ligger ungkarlshotell, samlingssal och
panncentral.

Vid planeringen av området har allra storsta de¬
len bevarats eller återstållts i ursprungligt skick.
Førutom erforderliga våger ha endast områdena
nårmast byggnaderna måst nyplaneras. Alla gråsytor
består av ångsmark, som slås med lie ett par gånger
om året. Underhållskostnaderna blir dårfor obetyd-
liga. Den befintliga trad- och buskvegetationen har
bibehållits. Utefter stora landsvågen loper ett c:a
6 meter brett balte av asp och salg, som rensats
upp men i ovrigt bevarats.

Alla vågar har utforts av byggnadsentreprenoren
och all mat jord har val tillvaratagits. Tack vare
god organisation och samordning av de olika entre-
prenorernas arbeten har totalkostnaderna for mar¬
kens planering inklusive alla vågar och planer kun-
nat hållas vid 2:80 kr. pr. kvm.

I år kommer Jernverket att uppfora ytterligare
boståder åt sina arbetare, formån och tjånstemån,
samtidigt som man åmnar uppfora biograf, flera
samlingslokaler, hobbyrum m. m.

Det nya bostadsområdet år forlagt soder om det
gamla. Det blir fortfarande envånings radhus, men
hustyperna skiljer sig en del från de gamla.

Situationsplanen visar hur det lilla isolerade sam-
hallet grupperar sig kring chefsvillan, butikshuset
och arbetsplatsen — gruvan. Husen åro ritade av
arkitekt SAR Ernst Gronwall, Stockholm.

Mål 1:4000.

1. Gruvchefens bostad.
2. Butikshus. 3. Ung¬
karlshotell, samlingssal,
biograf. 4. Bostadshus
(førsta utbyggnadsetap-

pen). 5. Projekterade bostadshus (andra utbyggnadsetap-
pen). 7.Jarnvag. 8. Landsvag. Gruvan, 6, har utsl.på klichén.
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Eric Anjou: „Gamla Bruket" i Sandviken
For bostadsområdena i »Gamla Bruket«, har Sand-
vikens Jernverk lagt upp ett saneringsprogram,
som tar sikte på att i) modernisera de gamla lågen-
heterna och 2) genom viss nybyggnad utoka lågen-
hetsantalet samt 3) i samband harmed omplanering
och delvis restaurering av de gamla trådgårdarna.

Borjan har gjorts i kvarteren Klensmeden och
Hjulringen, dår arkitekterna Sven Backstrom och
Leif Reinius har ritat de nya fastigheterna, som
till byggnadssåttet helt overensståmmer med gam-
mal brukstradition.

Hela det s. k. gamla bruket utgores av regel-
bundna ofta kvadratiska kvarter med alléer av aim
och lonn utefter gatorna. For det mesta ligger de
gamla husen i nord-sydlig riktning och endast ut¬

efter två av kvarterets sidor. I det uppgjorda sane¬

ringsprogrammet kommer varje kvarter att kring-
byggas och utgora en sluten enhet.

Trådgården
Storsta delen av området utgores av en gemen¬

sam gråsmatta, som anvåndes både till barnens lek
och till de aldres krocket och badmintonspel. En
gata, som gick rakt genom kvarteret, år igenlagd,
men de gamla allétråden har noga bevarats. Gru-
sade lekplatser, piskplatser och andra nyttodetaljer
åro placerade i kvarterets ytterområden. Till varje
lågenhet i de nybyggda husen hor en uteplats, som
har direkt anknytning till vardagsrummet. En 185

Eric Aiijou och Walter Bauer: Gamla bruket. — 1. Gamla bostader for arbetare. 2. Nybyggnader — bostader for tjan
steman. 3. Gemensam grasplan. 4. Gamla allétrad. 5. Grusad lekplats. 6. Enskilda uteplater (terasser). Mål 1 :800.
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cm hog palissad av impregnerad rundstav skiljer
uteplatserna från varandra och skyddar for obe-
horig insyn.

Med hånsyn till att Sandviken ligger i odlings-
zon IV — alltså ur klimatsynpunkt tåmligen ogynn-
samt — har man inte haft tillgång till så stort

våxtsortiment. Kvarteren omges av en tuktad hack
av Caragan. Syrener — S. vulgaris, reflexa, josikea
(lappsyrén) och chinensis samt diverse buskroser —

R. spinosissima, rubrifolia, rubiginosa och alpina
jåmte Lonicera, Spiraea, Philadelphus, Cornus och
Potentilla har planterats i sammanhångande buskage.

O°o

JValter Bauer: Trådgårdar for Uddeholms A.B.
Uddeholms AB. i Vårmland har vid sina olika in-
dustrianlåggningar under aren 1945-1948 uppfort
personalbostader av olika storlek och typer, en-

familjshus från småstugor till storre villor, radhus,
lamellhus etc. Byggnaderna har projekterats på bo-
lagets egen arkitektavdelning i Uddeholm under
ledning av arkitekt SAR Joran Curman. Till dessa
bostader hor i regel åven sårskilda tradgårdsanlågg-
ningar, vilka utforts i bolagets regi eller låmnats ut
på entreprenad åt anlåggare. — Bilderna på denna
sida vlsar ett par olika bostodstyper. T. v. en forst-
måstarbostad, uppford på kronet av en f. d. betes-
vall med fri utsikt over det oppna landskapet NO
om Rådasjon. T. h. tre tjånstemannavillor i sam-
hållet Uddeholm. Kontakten mellan hus och tråd¬
gård år god. De regnskyddade uteplaserna år orien¬
terade mot en ursprunglig ång, som overgår i en
tuktad gråsmatta, vilken dragits direkt in mot ute-
platsen.

Genom att terrången långsluttande hojts upp mot
denne, kommer man utan trappforbindelse direkt ut
på gråsmattan.
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Bostadsområde i Uddeholm. Mål 1 : 3000.
1. Enfamiljshus. 2. Tvåfamiljshus. 3. Radhus for fyra fa-
railjer. 4. Planerat tvåfamiljshus. 5. Gemensam park — be-
vuxen med bjork och asp. 6. Ang. 7. Blandskog.

Hf-RS>

1

Forstmastarbostad i Uddeholm vid Rådasjon. Bostader for tjånstman i samhallet Uddeholm.
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Arkitekt SAR Joran Curman:
Uddeholms samhålle
med projekterade anlåggningar.

1. Jarnvagsstation
2. Butiker, biograf
3. Hotell och tennisbanor
4. Barntradgård
5. Samskola
6. H.uvudkontor
7. Kapell
8. Garage
9. Ladugård ,

10. Idrottsplats
11. Folkskola
12. Rådasjon
13. Uvån.

Mål 1 : 8000.
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1. Gårdsplan. 2. Koksgård. 3. Blomstergård. 4. Gråsmatta.
5. Vall. 6. Koksvaxter, barbuskar, arbetsgård. 7. Ravin
med ask, lonn, aim, hassel etc. 8. Åker. 9. Båthus. 10. Gam-
mal bjorkridå. Mål 1 : 2500.

Risater, utsikt over vallen mot bjorkvidan i NO. Huvudbyggnaden sedd från NV.

IValter Bauer: Risater, Uddeholms A
Risater år en gammal herrgård, tidigare disponent¬
bostad. Gården, som bl. a. forekommer i Selma
Lagerlofs Gosta Berlings "saga, ar hogt belagen på
våstra stranden av Rådasjon med milsvid sikt over
den långa sjon, over fait och blå åsar. En typisk
vårmlandsk utsikt! Gårdsplanen ar traditioneli:
huvudbyggnad, två flyglar, en grus- och gråsplan
beskuggad av stora lonnar. På sydvåstra gaveln en
koksgård och en mindre kryddgård. Vid nordostra
gaveln en blomstergård med sittplats i morgonsol
och kvållssol. Från matsalen kommer man ut på en
låg terass, som orienterer sig mot den. oppna 200 m
långa gråsmattan-vallen, som obruten sanker sig ner
mot sjon. Fyra rader frukttråd — de två yttre
stamtråd, de två inre dvårgtråd omger gråsytan, och
sedan tar två tunnland vallvåxter vid. I nordost
begrånsas vallen av en hog bjorkridå, i sydost av en
djup ravin tått bevuxen med en rik lovtråds- och
buskvegetation. Bl. a. har hasseln en av sina nord-
ligaste forekomster i denna mårkliga naturpark.
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Risater. Uthus i parken. Edsforsens kraftvekr. Ostra stranden efter grovplaneringen.

Eric Anjou och Walter Bauer: Edsforsens kraftverk, Uddeholms A.B.
Vid Klaralven i en svårtillgånglig vildmark har
Edsforsens kraftverk byggts under 1946-48. Kapa¬
citeten ar 55 milj. kWh om året. Avsikten med
terrångplaneringen har i forstå hand varit att mo-
dellera om marken efter gravskopornas våldiga in-
grepp. Planen visar en del av det berorda området
vid Klarålvens våstra sida. Då tillgången på mat¬
jord år mycket ringa har det varit nodvåndigt att

i forstå han koncentrera sig på omgivningen nar-
mast krafverket, stållverket ovr personalbostaden.
På stora ytor har man nodgats arbeta med bara
språngsten och pinnomassor och endast flåckvis
kunnat bereda mojligheter for uppslag av sjålv-
sådda lovtråd.

Grovplaneringen år delvis utford Och finplanering
påborjas våren 1949.

Klaralven i en dramatisk situation. Kraftverket under byggnad 1948.
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Eric Artjou och Walter Bauer:
Edsforsens kraftverk, Uddeholms AB.

1. Del av kraftverket
2. Stållverk
3. Grusad arbetsgård. Bilparkering
4. Glacis
5. Personalbostad
6. Odlingslotter
7. Utplanerade schaktmassor, behand-

lade som oppen grasmark med
glesa dungar av lovtrad (bjork,
salg, ronn etc.)

8. Barrskog
9. Sammanhangande slantbekladnad

av kryptall
10. Klaralven.

Mål 1 :2000.



SUMMARY
To a great extent Sweden is an industrial country and her
industry develops rapidly. This industry occupies enorm¬
ous areas and new land is constantly taken up for the
purpose.

The problems are no longer to remedy unemployment,
at present competition prevails in the labour market and
now the problem is to attach skilled labour firmer to the
working place. The claim for increased production and
shortage of labour have forced the industrial management
to extend and rationalize and the management has long
ago perceived that regard to man is a stern necessity and
that man's well-being highly increases production.

In connection with the large industrial undertaking are
now built better houses with ample green belts; sports-
grounds, parks, playgrounds, kindcrgardens and créches
are made.

But as the industrial areas occupy more space it is
necessary—comtemporarily with the introduction of the
above-mentioned social arrangements—to have them pla¬
ced as advantageously as possible in the landscape, so that
as much as possible of the scenery is preserved while the
best conditions for production are achieved.

Eric Anjou, landscape gardener, has in the above ar¬
ticle given an account of several Swedish solutions of this
problem.

Smånyt
I tidskriften Form redogores for Svenska Slojd¬
foreningens facksektion av konsthantverkare. Sedan
något år tillbaka kan aven tradgårdsarkitekter bli
invalda i facksektionen.

I dessa spalter har tidigare utlovats en redogo-
relse for hur man blir medlem i facksektionen. Det
kan ske på två vågar. Dels kan en medlem av sek¬
tionen foreslå personer till inval, dels kan den som
onskar bli medlem ansoka darom. Den som foresla-
gits till inval eller ansokt om medlemskap får sig
tillstållt ett formular, som skall fyllas i med vissa
uppgifter. Dessa skall tjåna till ledning for fack-
sektionens nåmnd, når denna tar stållning till de
nye namnen. En ansokan behover sålunda inte vara
något hogtidligt papper, utan det råcker med några
rader, dår vederborande såger, att han eller hon vill
bli medlem. Meritforieckning låmnas på det ovan-
nåmnda formulåret och behover alltså inte vara

med från borjan.
De medlemmar som nu vill foreslå någon eller

några nya medlemmar uppmanas att gora det så
snart som mojligt for att de foreslagna skall komma
med i tid fore det nya året. Och den som år intres-
serad av att komma in i sektionen bor av samme

orsak snarast ansoka dårom. Forslag och ansoknin-
gar stalls till Svenska Slojdforeningens Facksektion,
Box 7047, Stockholm 7. I detta sammanhang erin-

RESUME
La Suédc est, pour une grande partie, un pays industriel
et l'industrie y est en progrés rapide. Ce sont d'énormes
superficies qui se trouvent occupées par l'industrie et de
nouveaux terrains sont continuellement occupés pour cette
destination. Les problémes ne consistent plus å remédier
ou chomage. Le marché du travail est caractérisé, pour le
moment, par la concurrence, et, å l'heure actuelle, le pro-
bléme principal consiste å attacher plus solidement la main-
d'ceuvre professionnelle aux usines. La demande d'un ac-
croissement de la production ainsi que le manque de main-
d'ceuvre ont force les industriels å elargir et å rationaliser,
et de la part des organes directeurs on reconnait depuis
longtemps que les considérationes humanitaires sont d une
nécessité absolue et que le bien-étre des hommes contribue
dans une large mesure å augmenter la production.

Prés des grandes entreprises industrielles on construit
maintenant de meilleures habitations avec des terrains de
sport, des pares, des squares d'enfants, des écoles mater-
nelles, des créches, etc.

Mais au fur et å mesure que les terrains industriels oc-
cupent une place de plus en plus grande, il est nécessaire
— avec la creation des organisations sociales mention-
nées — de les placer au mieux dans le paysage, c.-å.-d.
de maniére å compromettre le moins possible le paysage
tout en obtenant les meilleures conditions possibles pour
la production.

Dans l'article qui précéde, M. Eric Anjou, architecte-
paysagiste, rend compte de différentes solutions suédoises
de ce probléme.

ras om att sektionen ser som sin uppgift att få med
åven den yngre generationen formgivare. For den
som vill veta mer om fackséktionens uppgift hån-
visar vi till FORM nr 10 1947, och citerar stad-
garna: »Sektionens åndamål år att samla inom
konstindustri och konsthantverk verksamme kvali-
ficerade konstnårer och teoretiker samt ovriga per¬
soner, vilka i sin verksamhet klart visat, att de ar-
beta i sektionens anda, till en sammanslutning med
uppgift att behandla fackliga problem inom Sven¬
ska Slojdforeningens verksamhetsområden och i ov-
rigt tillvaratage sektionsmedlemmarnas gemensam-
ma intressen.»

Kursus for havearkitekter
Det sjette i rækken af de kursus, som det danske
kunstakademi har ladet afholde for yngre have¬
arkitekter, skulle finde sted i dagene 28. til 31. au¬
gust i år på foreningen Norden's slot Hindsgavl
ved Middelfart. Emnet skal i år være havekunstens
historie, hvorover der forelæses mandag og tirsdag,
medens onsdagen bruges til en ekskursion på Fyen.

Deltagelse med ophold vil koste ca. 120 kr. og
deltagerantallet er begrænset, men anmeldelse må i
hvert fald ske inden 1. juli. Program kan rekvireres
fra akademiets kontor, Charlottenborg, Kbhvn. K.
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Eksempel på hvorledes beplantning i forbindelse-med landbobygningerne er med til at præge landskabet.

En idekonkurrence

og nogle betragtninger
Når jeg beskæftiger mig med spørgsmålet »landbo¬
haver«, må jeg altid mindes en lille, ganske upre-
tentiøs have, som lå ved en lille gård, hvor jeg ofte
havde min gang i mine tidlige drengeår. Det var
for resten næppe en have i ordets nugældende be¬
tydning, men derimod i den oprindelige betydning
af et særlig indhegnet jordstykke. Jeg har ofte
tænkt på, hvad det kunne være, der bevirkede, at
denne lille have gav mig et uudsletteligt indtryk af
skønhed, endskønt der, så vidt jeg husker, aldrig
blev ofret hverken tid eller penge på dens vedlige¬
holdelse. Rammen bestod af et dige bevokset med
stikkelsbærbuske o. a. Inden for diget var der en
kraftig bevoksning af — jeg tror ikke, det var Vild
Kørvel, men forvildet Anis og iøvrigt uplejet græs.

Der var vist også enkelte træer, og i hvert fald af¬
sluttedes haven i begge ender af en træplantning,
som fortsatte langs de øvrige sider af gården. Det
var det hele. Grunden til, at det faktisk virkede så
harmonisk, var sikkert, foruden det, at haverum¬
met — vel nok tilfældigt — var rigtigt dimensione¬
ret og uden opdeling i bede og gange, ikke mindst,
at det var fuldstændig blottet for ambitioner og
derved kom til at passe så fint til det fordringsløse,
hvidkalkede, stråtækte stuehus, som det sluttede
sig til.

Ak ja, mon ikke ambitionerne har ødelagt flere
landbohaver, end noget andet har? Jeg mindes også
en gårdmandskone, som sled i sit ansigts sved i sin
have — al ære og respekt for hende, for hun var
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meget dygtig og samtidig et rart menneske, og hun
har formentlig fået løn for sit arbejde, når hun gik
på de perlestensdækkede gange og fremviste sine
begoniabede og sine nyrevne rabatter, hvor stau¬
derne stod fint opbundne på rad og række som sol¬
dater, for sine gæster og indkasserede deres beun¬
dring. Men man kunne nok unde den dygtige land¬
husmoder, at hun kunne hvile ud i sin have i stedet
for, at den skulle forlænge hendes i forvejen lange
arbejdsdag. Og når dertil kommer, at haven uden
tvivl rent æstetisk ville vinde derved, må man jo
begræde de skønne spildte kræfter.

Nu må man ikke af det anførte udlede den op¬
fattelse, at jo mere forsømt haven er, jo kønnere er
den; men det er ikke afgørende for skønheden, at
haven er velfriseret, og i alle tilfælde bør landbo¬
haverene anlægges således, at det uproduktive ved¬
ligeholdelsesarbejde bliver mindst muligt, da den el¬
lers let bliver en byrde.

Der er som bekendt en tendens til at efterligne
byens villahaver på landet, idet man glemmer, at
såvel vilkårene for som formålet med haverne er

helt forskellige i by og på land.
Til gården hører en samling bygninger og plad¬

ser med forskellig funktion, og plantninger skal
ikke alene anvendes i selve haven, men samle alle
gårdens led til en helhed, indadtil skabe smukke
rum og udad være med til at præge landskabsbille¬
det. Træer kan på landet i modsætning til i byen,
hvor pladsen er knap og kostbar, få lov at stå i
flere hundrede år, hvis de placeres rigtigt, og ud¬
vikle sig efter deres natur og derved i høj grad give
stedet karakter. Mod gårdens marker kan haven
frit åbne sig, for at en smuk udsigt kan trækkes helt
ind til stuehuset; men i -vindudsatte egne må der
samtidig sørges for læplantning mod vindhjørnerne.
Ved landbohjemmene må størstedelen af havearealet
anlægges som særskilte køkken- og frugthaver, hvis
produkter der er brug for i husholdningen, og de
bør anlægges således, at jordbehandlingen kan fore¬
tages med markredskaber. I betragtning af de dan¬
ske landmænds sans for rentabilitet skulle det ikke
være svært at overbevise dem herom.

Læhegnenes betydning for afgrødernes størrelse
har jo bevirket, at det danske landskab mange ste¬
der er tilført store skønhedsværdier netop ved læ-
plantningerne. Betydelig svagere end i agitationen
for frugttræplantninger og læhegn står man, når
man vil agitere for plantning af enkeltstående eller
gruppevis plantede træer i markerne, da sådanne
træer vel i økonomisk henseende er af negativ be¬
tydning, og deres skønhedsværdi først kommer se¬
nere slægter til gode; men hvor sådanne træer fin¬
des, gør de egnen smukkere. Jeg husker især nogle
prægtige gamle egetræer, man ser fra toget på stræk¬
ningen mellem Ringsted og Kværkeby; de leder tan¬
ken hen på de sydengelske landskaber, der er som

store parker med trægrupper og udstrakte græsarea¬
ler. Samtidig med, at vi med rette kan glæde os
over at have et højt udviklet agerbrug, bør vi hu¬
ske, at dette at kunne plante træer og værne om
dem også er et tegn på kultur.

Den egentlige prydhave kan og bør i reglen være
lille ved landbohjemmene. Der er hverken tid eller
trang til megen havepasning. Prydhaven behøver
kun at indeholde blomster, prydbuske og et mindre
opholdsareal; men det er af stor betydning, om
prydhaven, for at den ikke skal føles for snæver,
kan ligge i tilslutning til et større areal med græs,
buske og træer, som ikke kræver nogen nævnevær¬
dig vedligeholdelse. Dette areal kan bruges til leg
og boldspil og vel også til græsning for lam, kalve
eller kyllinger i bur.

Mon det ikke netop er løsningen på landbo¬
havens problem nu, da arbejdskraft betyder penge
— mange penge —, at frugttræer, frugtbuske og
køkkenurter dyrkes på særlige arealer, hvis pasning
indgår i gårdens arbejdsplan, og prydhaven består
af en lille, velplejet blomsterhave (med aftensol)
nærmest huset, fortonende sig i en praktisk talt ved¬
ligeholdelsesfri prydhave for så at afsluttes i en
lille lund eller måske i frugthaven, medmindre der
ønskes fri udsigt til det omgivende landskab. En
plads med bord og bænke, beliggende umiddelbart
ved køkkenregionerne, er sikkert af stor værdi, ikke
blot som spiseplads, men også som frilufts-arbejds-
plads for husmoderen, der her kan sidde og bælge
ærter, skrælle kartofler o. m. a.

I nærværende tidsskrift var landbohaverne under
diskussion i en række indlæg i 1922-23, og bl. a.
drøftedes, om standarden skulle hæves ved have¬
arkitekternes direkte medvirken eller ad mere in¬
direkte vej ved en kursusuddannelse af de anlægs¬
gartnere, der virker på landet. Det kan formentlig
siges nu godt 25 år efter, at de tilfælde, hvor have¬
arkitekter får lov at projektere landbohaver, stadig
udgør de ganske få undtagelser, og at det langt
fremover vil være ad andre baner, havearkitekterne
skal gøre deres indflydelse gældende over for land¬
boerne. Jeg har erfaring for, at bøger og artikler
om disse emner læses med stor interesse, og end¬
videre spiller havebrugskonsulenternes arbejde en
stor rolle i de tilfælde, hvor de ikke er ensidigt in¬
teresserede i økonomisk havebrug.

I ovennævnte diskussion påpegede forsøgsleder
Hakon Sørensen ønskeligheden af, at der blev ud¬
skrevet konkurrencer om anlæg af landbohaver, og
at opgaverne blev stillet ud fra bestemt opgivne
arealer med påtegnede bygninger, indkørsler m. m.
og med bestemte fordringer til læ- og nyttehave.
Denne vej til en forbedring af landbohaverne er
sikkert ikke den ringeste, idet konkurrencer altid
giver mulighed for indsamling af mange gode ideer,
som måske ellers var gået tabt, og derved kan em-



net blive belyst på en sådan måde, at udviklingen
kan få et stød fremad.

I januar 1948 indbød de samvirkende danske
haveselskaber til en sådan almindelig idékonkur¬
rence om landbohaver, hvilket i programmet moti¬
veredes i følgende udtalelse:

»Der vil, når materialeforholdene tillader det,
blive bygget mange nye landbohjem, som hvert skal
forsynes med en til stedets eller gårdens størrelse
svarende have. Det er af stor økonomisk og æste¬
tisk betydning, at disse haver anlægges så hensigts¬
mæssigt og smukt som muligt, og da vi med have¬
brugets stigende betydning her hjemme har høstet
en ikke ringe erfaring på landbohavens område, ser
de samvirkende danske haveselskaber det som sin

opgave at udskrive en idékonkurrence om den bed¬
ste landbohave for derved om muligt at få kombi¬
neret gamle, gode erfaringer med nye praktiske
ideer.«

Konkurrencen omfattede 3 forskellige opgaver,
og det sted deltagerne frit for, om de ville løse een,
to eller alle tre stillede opgaver. Der udsattes to
præmier for hver opgave.

Der ønskedes forslag til haver ved:
1) Ejendom på 38 ha god jord i landets mildere

egne under gode naturlige læforhold.
2) Ejendom på 38 ha i landets mere udsatte egne

på mager jord.
3) Ejendom på* 12 ha under samme forhold som

nr. 1.

De tegninger, der skulle danne grundlag for pro¬
jekterne, var en grundplan visende beliggenheden
af bygninger og offentlig vej for hver opgave, og
det forlangtes, at tilstrækkelig frugt og grønsager
til årets forsyning skulle kunne skaffes fra haven.
Endvidere skulle der regnes med plads til alle køk¬
kenurter inden for havens grænser, men ordnet så¬
ledes, at jorden i køkkenhaven kunne bearbejdes
med heste- eller motorkraft i fællesskab med mar¬

ken. Husstandens størrelse var for alle tre opgaver
beregnet til 6 personer.

Af programmets indhold skal endelig nævnes en
bestemmelse om, at al beskrivelse så vidt muligt
skulle begrænses til påskrift på planerne. Det kan
herimod indvendes, at det netop i en konkurrence
som denne, hvor materialet skal bruges til belæ¬
ring for en større kreds, skulle synes ønskeligt at få
tegningerne suppleret med en beskrivelse, hvori for¬
fatteren får lejlighed til at motivere sit forslag.

Dommerkomiteen bestod af forsøgslederne Ha¬
kon Sørensen og Niels Dullum, konsulent Åge Gyl¬
ling og havearkitekterne Eigil Kiær, Troels Erstad
og Georg Boye med professor H. Paludan som se¬
kretær.

Der indkom ialt 78 forslag, og præmierne faldt
således:

Opgave I. 1. præmie. Havearkitekt Helge Degn¬
bol for projekt mrkt. »Udsigten«.
2. præmie. Havearkitekt H. Breinholt
Nielsen for projekt mrkt. »Element¬
have«.

Opgave II. 1. præmie. Havearkitekt Knud Preis¬
ler for projekt mrkt. 69325.
2. præmie. Arkitekt Per Åke Friberg
for projekt mrkt. 10318.

Opgave III. 1. præmie. Havearkitekt N. Th. Ul¬
richsen for projekt mrkt. 27.
2. præmie. Havearkitekt Morten Klint
for projekt mrkt. 14648.

Desuden indstilledes projekt mrkt. 7-9-13 af
Morten Klint til indkøb.

Som konkurrencedeltager skal jeg afholde mig fra
at udtale mig om værdien af de enkelte forslag, men
nøjes med at henvise til dommernes kommentarer.
Kun finder jeg anledning til at advare mod de
standardiseringstendenser, der indeholdes i H. Brein-
holdt Nielsens forslag. De opstillede skemaer er ud¬
mærkede, men indeholder næppe noget væsentlig
nyt for havearkitekter, og projektering af haver
— især prydhaver — ved hjælp af gummistempler
vil vist ikke være vejen til en bedre havekultur.
Flere af de fremkomne forslag, f. eks. det her gen¬
givne af Knud Preisler, er netop eksempler på den
smi^kke komposition, der ikke kan udføres efter
skabelon. Konkurrencen skulle vel derimod kunne
føre til fremkomsten af gode typehaver, som er no¬
get ganske andet end standardhaver.

Der forekom mig at være særdeles mange lærerige
ting mellem de indkomne projekter, også de ikke
præmierede, og det må forundre, at man så godt
som slet ikke udnyttede dette materiale til udstil-
lingsbrug. Men de samvirkende danske haveselska¬
ber fortjener anerkendelse for deres initiativ og øko¬
nomiske indsats i denne sag. Det danske landbrug
har som bekendt et godt omdømme i udlandet og
trækker stadig iagttagere til landet. Måtte de dan¬
ske landbohaver, blot opnå en tilsvarende berøm¬
melse for hensigtsmæssig og smuk udformning.

Helge Degnbol.
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1ste præmie.
Opgave I. Havearkitekt Helge Degnbols plan og per¬

spektiv til landbrugsejendom paa 38 ha i Landets mildere
egne med gode jordbundsforhold og gode naturlige læfor-
hold. Nord er opad på planen, nedad på perspektivet.
Mål 1 : 1000.

Forfatterens beskrivelse:
Prydhaven er projekteret med henblik på, at den let skal
kunne gøres større, hvis man f. eks. får lyst til at have
flere blomster, eller mindre, hvis vedligeholdelsesarbejdet
ønskes indskrænket. Størrelsen ændres ved flytning af
tværhegnet, som består af 1 m høje egestolper med 2 ræk¬
ker hegnstråd. Langs de to sider af prydhaven plantes
blomstrende buske, og i den østlige tænkes desuden an¬

bragt havemøbler i græsset. Græsmarken ud for pryd¬
haven skulle gerne i begge sider være bevokset med et
rigt flor af Vild Kørvel o. lign.

Frugthaven er placeret i havens østlige side, bl. a. for at
den ikke skal berøve opholdsarealerne sol om aftenen. Her
plantes 16 æbletræer, 6 blommetræer, 6 kirkebærtræer og
4 pæretræer. Fra gårdspladsen kan køres ind i frugthaven,
og der er endvidere fra gårdspladsen adgang til prydhaven.

I køkkenhaven plantes mod vest Ribs og Solbær, mod
syd Hindbær og mod øst Rabarber. Tilkørsel fra gårds¬
pladsen over tørrepladsen. løvrigt adgang fra en klinke¬
belagt spiseplads ved bryggersdøren, hvor to akasietræer
skygger mod middagssolen. Fra denne plads fører også en

græsgang mellem stikkelsbærbuske mod vest og prydbuske
mod øst til den ene af de to lunde, som adskiller økonomi¬
haverne fra gårdens marker.

Lundene tænkes væsentlig bestående af lystræer som
Birk, Lærk og Eg. Her kan også plantes et enkelt val¬
nøddetræ. Langs vejen underplantning af Tjørn og iøvrigt
skovgårdsflora.

Træerne i hønsegården er Gråpære, Kvæde og Skov¬
fogedæble. Øst for hønsegården en række Hyld og øst for
laden en række Hassel.

I det nordøstlige hjørne af gårdspladsen en plantning af
Lindetræer og ved indkørslen til gården et Egetræ. Svine¬

folden indrammes af en række uklippede Tjørn, og til
skærm og skygge for møddingen tænkes anvendt Elm, me¬
dens trægruppen ved markvejen skulle bestå af Navr.

Den vestlige ladevæg beklædes mellem portene med
Rådhusvin, og ved bryggersdøren plantes en Klematis.

Frugthaven indhegnes af et 1,25 m højt raftehegn med
vandrette rafter, hønsegården af et 3,0 m højt hegn af
hønsenet, køkkenhaven og græsgangen af et 1,0 m højt
trådhegn som ovenfor beskrevet og svinefolden af et 1,25
m højt fletværkshegn. Helge Degnbol.

Dommernes bemærkninger:
1ste præmieprojektet ved havearkitekt Helge Degnbol.

God og ligefrem løsning med fornuftig fordeling af pryd-
og nyttehaven. Det anses for værdifuldt, at opholdshaven
kan udvides og at den åbner sig til en græsklædt fold
flankeret af små lunde i organisk forbindelse med mar¬

kerne. Spiseplads ved bryggersdør pænt klaret. Køkken¬
have og frugthave kunne være ombyttet til fordel for vej¬
billedet, men der er øjensynligt lagt vægt på let adgang
fra køkkenet til den førstnævnte.

Redaktionelle bemærkninger vedrørende ovennævnte
idekonkurrence om landbohaver.

Som nævnt i havearkitekt Helge Degnbols artikel indkom
der ikke mindre end 78 forslag. Når Havekunst kun ser sig
i stand til at bringe 7 af disse, er grunden kun at søge i plads¬
mangel, idet mange af de indsendte forslag var af høj kva¬
litet og fortjente at blive kendt i videre kredse. Således skri¬
ver dommerkomiteen om projekt mrkt. 79513 Opgave III:
»Agnete Petersen var en hård konkurrent til 2den præmien.
Der var dog delte meninger om nytten af en lille lund ved
indkørslen, og opholdshaven havde vundet meget ved no¬

get mere frodig beplantning.« Om et anonymt projekt mrkt.
»Benjamin« bemærker dommerkomiteen: »Et meget elegant
arbejde, men grænsen for det gennemførlige m. h. t. anlægs¬
udgifter og vedligeholdelse er overskredet. Brolægning, der
i gamle dage var en naturlig ting, fordi man alligevel skulle
samle stenene på marken, er nu kommet i en prisklasse, der
maner til forsigtighed.«

I sine bemærkninger til et af ham fremsendt forslag skri¬
ver lektor Georg Georgsen: Husmandsstedet, dets have og
høns: Det er af betydning, at der etableres nogle få faste
rammer samtidig med bygningernes opførelse. Ideen i fore¬
liggende forslag er,, at der opsættes nogle »døde« hegn
straks, der har til opgave at holde hønsene ude i de (det)
første år, og derefter skal de samme hegn holde hønsene
inde i de følgende år. Hegnene er en lille udgift, hvis den
kan pålignes anlægs (bygge-) udgifterne, men en stor udgift
om den skal bæres af driften. — Dernæst skal der være få
frugttræer, således at sprøjtning kan undgås og lagerrum i
professionel forstand ikke skal indrettes. — Blomster skal
dyrkes sammen med de flerårige køkkenurter (rabarber,
purløg o. s. v.) og sammen med de køkkenurter (eenårige)
der kun skal bruges i relativt små mængder (persille, ska¬
lotter o. s. v.), fordi disse småting i små mængder ikke egner
sig til at blive renholdte på voksestedet ved hjælp af heste¬
kraft. De køkkenurter, der bruges i større mængder, radsåes
syd for avlsbygningerne.
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2. præmie.
Opgave I. Havearkitekt Breinholt Nielsens plan til ejendom på 38 ha på god jord i landets mildere egne under gode naturlige læforhold.

Forfatterens beskrivelse.
At finde den rigtige Havestørrelse i Forhold til Antal Beboere (og ikke, som dette utallige Steder er Tilfældet, at en lille Landejendom har en
lille Have [for lillej og en stor Landejendom har en stor Have (for stor] [dette gælder især for Prydhaven] i Forhold til Beboere og Arbejds¬kraft)- Desuden er søgt fremstillet en Havetype bestaaende af Enkeltheder (Elementer) der kan anvendes ved mange Ejendomme. Enkelthederne
er vist anvendt ved de i Opgaven stillede 3 Ejendomme, men der er intet til Hinder for at man kan anvende de i Tabellen og Skitser viste En¬keltheder ved saa godt som alle Landejendomme. Elementerne kan evt. anvendes som Gummistempler (med en Personenhed i hvert Stempel).De i Skema og Skitser anvendte Tal, Mængder, Areal m. m. er fremkomne ved Studier over Forbrug i Husholdning, statistiske Bøger samt Lære¬
bøger i Havebrug. Mængder og Arealer er selvfølgelig ikke ideelle for alle Ejendomme, da personlige Forhold som Smag (Kræsenhed), Arbejds¬forhold (haardt eller let arbejdende Personer), Personstørrelse (meget eller lidt spisende). Aldersfordeling (Voksne eller Børn), Ernæringsfor¬hold (Vegetar eller kødspisende), kan variere meget. Løsningen maa betragtes som Middelforhold.
Der er ved Opgavens Løsninger taget Hensyn til Placering af Hovedelementerne (Frugthave og Urtehave), saa disse har den ene Ende fri, delsfor Jordbehandlingen og dels for Reduktion eller Forøgelse i Forhold til Ændringer (konstante Personantal).

Arealfordeling for en Landejendoms Driftscent er.

Med særlig Hensyntagen til Havens Størrelse, Udformning
og Beliggenhed.

I.
Størrelse

II.
Beliggenhed

III.
Andre Forhold

Bygninger Afhængig af
Jordareal og
Driftsform

Nær Vej, midt i
Areal

I naturligt Læ

Frugthave 2 Æbler, Vi Pære,
Vi Blomme og Vi
Kirsebær pr. Per¬
son. (Se Skitse)

Læ, Rækker
Nord-Syd

Frugtbuske 1 Ribs, 2 Stikkels¬
bær, 1 Solbær og
4 Hindbær pr. Per¬
son

Læ, Rækker
Nord-Syd

Finere Frugt Espalierfrugt m. v.
efter Interesse,
Økonomi, Arbejds¬
kraft samt egnede
Voksepladser

Helst indhegnede
Arealer. Ved Mu¬
re, Plankeværker
eller Hegn

Megen Læ

Anden Frugt Mirabeller, Nød¬
der, m. m. efter
Interesser og Areal

Arealer der ikke
udnyttes paa
anden Maade

Urtehave I
eenaarigc Ur¬
ter -1- Jordbær

130 m2 per Person
(excl. sildige Kar¬
tofler). Se Skitse

Med god og nær
Adgang fra Køk¬
ken

Rækker Nord-
Syd, noget Læ

Urtehave II
fleraar. Urter

20 m2 + 10 m2 pr.
Person

Med god Adgang
fra Køkken

Rækker Nord-
Syd

Urtehave III
Krydderurter

10 m2 •+• 2 m2 pr.
Person

Med særlig god
og nær Adgang
fra Køkken

Prydhave Afhængig af Plads¬
forhold, Arealstør¬
relse, Økonomi,
Interesse og Ar¬
bejdskraft

Med Adgang fra,
eller nær Opholds¬
stuer

Meget Læ

Læ' og Hegn Efter Verdens¬
hjørner og Klima

Læ langs Yder¬
grænser. Hegn
langs Inddelinger

Skyggefor¬hold! Ikke op
i Ledninger

Ilønsegaard 20 ml + lVi m2
pr. Høne

Nær Hønsehus,
nær Beboelse

Læ, Hegn og
nogen Skygge

Gaardsplads Efter Driftetns
Størrelse og Form,
afhængig af Byg¬
ningens Placering

Mellem Bygnin¬
ger

Stakkeplads Efter Driftens
Størrelse og Form

Nær Lade, men
ikke for nær

(Ildebrand)

Noget Læ

Roekule Efter Husdyrhol¬
dets Størrelse

Nær Stald, nær
Kørevej

Mødding og
Ajlebeholder

Efter Husdyrhol¬
dets Størrelse

Nær Stald, nær

Kørevej
Læ og især
Skygge

Udenomsplads Nødvendige Ad¬
gangsveje til alle
Enkeltheder, Ven¬
depladser samt til
Renholdelse over¬

alt, ogsaa langs Læ

Dommernes bemærkninger:
2. præmieprojektet ved havearkitekt Breinholt Nielsen. En omhyg¬

gelig analyse af landbohavens funktioner er nedfældet i elementer be¬
stående af arealenheder med så og så mange frugttræer, frugtbuske,
rækker køkkenurter o. s. v. Selv opholdshaven er det lykkedes at stan¬
dardisere, dog med mulighed for visse variationer i beplantningen.
Eksperimentet, der er interessant og lærerigt, er lykkedes i dette til¬
fælde; men det viser sig i løsningen af Opgave II, at systemet vanske¬
ligt lader sig indpasse på et irregulært grundstykke.

Skitse af Frugthave til en Person. Maalestok ca. 1 : 100 (1 : 75 - 1 : 150).

I

l
I
I
I
l
i

I

2Æbletræer (Vi tidlig, 1 Efteraarsæble, Vi Gemmeæble) Afstand 6x8 m,
eventuelt midlertidig Mellemplantning med Dværgtræer.
Vi Pære, Vi Blomme, Vs Kirsebær, Afstand 4x6 m.
Maalestoksforhold kan evt. ændres (1 : 75— 1 : 150) afhængig af Areal,
Jordbund, Sorter m. m. (Arealet er excl. Vendeplads ligesom ved Urte¬
haven nedenfor).
Skitse til Prydhave. Maalestok ca. 1 : 100 (1 : 50 — 1 : 200).

Foruden at Maalcstoksforholdet kan ændres, kan Haven varieres med
flere eller færre Haverum. De enkelte Haverum kan i Siderne, efter
Ønske og uafhængig af hinanden, udfyldes med Roser, andre ganske
lave Sirbuske, Stauder, Sommerblomster, Udplantningsplanter, Løg
og Knoldvækster eller Græs.

Skitse til Urtehave til en Person.
Maalestok ca. 1 :100 (1:90 - 1 :120).
Alle Rækkeafstande er 60 cm af
Hensyn til Renholdelse med Heste¬
eller Motorredskaber. Udvalget af
Urter er beregnet efter en alsidig
Anvendelse af Grøntsager. I speci¬
elle Tilfælde kan nogle Urter er¬
stattes af andre. (Eks. flere Jord¬
bær — ingen Glaskaalrabi). Der er
regnet med en Forøgelse i Rækker¬
ne paa 6 m for hver Person. Der
dyrkes tidlige Kartofler, medens
sildige dyrkes i Marken. — Række¬
følgen er beregnet saaledes, at Jor¬
den tilsaas (tilplantes) fra den ene
Ende (fra Jordbær) og nedefter i
Rækkefølge, samt saaledes at Ef-
tcraarspløjning uhindret kan fore¬
tages (Jordbær, Grønkaal og Ro-
senkaal staar samlet). Sædskifte
ved Jordbær »vandrer«. Urter, der
ikke er nævnt i Skitsen, og som
ikke egner sig til Rækkekultur
(Eks. Stangbønner eller Champig¬
non) dyrkes i Forbindelse med
Krydderurter eller paa et andet
passende Areal.

Jordbær 2 Aars
Jordbær 2 Aars
Jordbær 1 Aars
Jordbær I .lurs
Kartofler
Kartofler
Kartofler
Løg
Løg
Kørvel-Spinat-Salat /, senere

Radis III
Kadis I, senere Korvel-Spinat-

Salat III
Gulerod tidlig
Ært
Ært
Ært
Persillerod-Pastinak
Skorzoner
Majroe- Glaskaalrabi
Bønne I
Kadis II

Agurk
Kørvel-Spinat-Salat II
Gulerod sildig
Tomat
Majs
Bonne II
Rødbede
Rædike
Blomkaal-Spidskaal
Hvidkaal-Rødkaal
Selleri'
Porre
Porre
Grønkaal
Rosenkaal
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1ste præmie. Opgave II. Havearkitekt Knud Preislers plan til landbrugsejendom på 38 ha på mager jord under mere
barske forhold. — Nord opad. Mål: 1 :600.
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Forfatterens beskrivelse.
Gården og haven er hegnet af brede læplantninger bestå¬
ende af yderst en række hasler, inden for denne en tæt
plantning af vintereg, der holdes som et krat, hvori enkelte
grupper af ege får lov at vokse op til store træer. Nord for
avlsbygninger og stuehus er egeplantningen gjort særlig
bred, så her vil man med tiden kunne få en smuk lund til
glæde både for voksne og børn.

De macadamiserede arealer: veje og gårdsplads, som ved
de nye former for landbrugsbygninger tit bliver uforholds¬
mæssigt store, har man her søgt at gøre så små som mulig,
så det bliver overkommeligt at befæste dem godt.

Langs det vestlige læbælte føres en vej fra den offentlige
vej ud til marken. Fra denne vej føres adgangsveje og ad-
gangspladser ind til lader og stalde, rundt om møddingen
og vognskuret kan man komme, og ind til gårdspladsen.
Fra gårdspladsen føres en vej ud forbi stuehus og ud til den
offentlige vej. Vest for laden og syd for mødding og vogn¬
skur er der disponible græsarealer til brug for stakke, kuler
eller lignende.

Haven er delt i en opholdshave, frugthave og en køkken¬
have.

Opholdshaven er ikke gjort særlig stor for ikke at arbej¬
det med vedligeholdelsen skal blive for voldsomt, men dér
er dog blevet plads til en græsplæne, der går syd for huset
i en vinkel ned til hønsehuset, og en lille blomsterhave med
klinkelagt siddeplads. En ligusterhæk hegner mod øst og
syd, mod vest hegnes af en mur, der løber fra stuehus ned
til hønsehus. Her vil være rig lejlighed til dyrkning af espa¬
lier og slyngplanter.

Frugthaven og køkkenhaven er begge omgivet af græs¬
gange og begge nogenlunde rektangulære, de har en sådan
størrelse, at det er muligt at rense dem med motor- eller
hestekraft. Knud Preisler.

Dommernes bemærkninger:
1. præmieprojektet ved havearkitekt Knud Preisler. En

smuk og enkel plan med klare delinger godt sammenkom-
poneret med den krumme vejlinie. Opholdshaven heldigt
formet, blomster og siddeplads godt placeret i læ af huset.
Enkelte foreslåede frugtsorter mindre velvalgte under hen¬
syntagen til de givne naturforhold.

SUMMARY
The country garden has quite a different function from
that of the town garden; its vegetation must give unity to
all aspects of the farm. Advantage must be taken of the
fact that, in the cuntry, trees can be allowed to grow old
and to create a special atmosphere; nor are the possi¬
bilities of a fine view to be lost sigt of. Trees standing
singly or in groups in the fields outside the garden can
lend beauty to the landscape.

The garden should be laid out so that the work of look¬
ing after it is cut down to a minimum. Kitchen gardens
and orchards, in which the soil can be attended to with
field implements, should constitute the greater part, and
the purely ornamental portion should be confined to a
small flower garden quite close to the house; yet an ad¬
jacent plot with grass, trees and bushes, requiring no at¬
tention to speak of, can be laid out.

The Union of Danish Horticultural Socities held, in
January 1948, a competition for general ideas on the sub¬
ject of country gardens. The competition comprised three
problems, viz. suggestions for gardens on (1) property con¬
sisting of 38 hectares of good earth in the milder districts
of the country, with plenty of natural protection, (2) pro¬
perty consisting of 38 hectares of poor soil in the more
exposed parts of the country, and (3) property consisting
of 12 hectares of land as described in (1).

78 suggestions were sent in and in the first section
Messrs. Helge Degnbol and H. Breinholt-Nielsen, both
landscapegardeners, got 1st and 2nd prizes respectively;
in the second section Mr. Knud Preisler, the landscape-
gardener, and Mr. Per Ake Friberg, the architect, got 1st
and 2nd prizes, whilst in the third section 1st and 2nd
prizes were awarded to landscapegardeners, N. Th. Ulrich¬
sen and Morten Klint.

RESUME
La fonction du jardin rural différe essentiellement de celle
du jardin urbain. Les plantations doivent réunir tous les
éléments de la ferme dans un seul ensemble. Il faut pro¬
fiter du fait qu'å la campagne les arbres peuvent vieillir
et contribuer au caractére du lieu, de méme qu'il ne faut
pas perdre de vue les considérations relatives å une belle
échappée de vue. Outre les jardins, des arbres isolés ou
plantés en bouquets dans les champs peuvent embellir le
paysage.

Le jardin doit étre disposé de facon å réduire å un mi¬
nimum le travail d'entretion. Le potager et le verger oil le
traitement de la terre doit pouvoir se faire å l'aide d'outils
de labourage, doivent constituer la plus grande partie,
tandis que le jardin d'agrément proprement dit doit se bor-,
ner å un petit jardin de fieurs prés de la maison, complé-
tant celui-ci, on peut aménager un terrain avec des pe-
louses, des arbres et des buissons exigeant un entre tien
peu important.

La Confédération des Sociétés horticoles de Danemark
a organisé en janvier 1948 un concours sur la conception
du jardin rural. Ce cojicours comprenait 3 problémes di-
stincts, å savoir des projets de jardins pour 1°) une pro¬
priété de 38 hectares de terre fertile dans les contrées du
pays qui ont un climat doux et sous de bonnes conditions
d'abri naturelles, 2°) une propriété de 38 hectares dans
les contrées plus exposées du pays sur une terre maigre,
et 3°) une propriété de 12 hectares sous les méme condi¬
tions que le no. 1.

On a re?u 78 projets, et le ler et'2nd prix pour le pro-
bléme no. 1 ont été remportés respectivements par Mm.
les rachitectes-paysagistes Helge Degnbol et H. Breinholt-
Nielsen; pour le probléme no. 2 le premier prix a été dé-
cerné å M. Knud Preisler, architecte-paysagiste, et le se¬
cond prix å .M. Per Ake Friberg, architecte, tandis que le
premier' et le second prix pour le probléme no. 3 ont été
gagnés par MM. les architectes-paysagistes N. Th. Ulrich¬
sen et Morten Klint.
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2den præmie:
Opgave II. Havearkitekt Per Åke Fribergs plan til land¬

brugsejendom på 38 ha mager jord under mere barske for¬
hold. Nord opad. Mål 1 : 600.

Forfatterens beskrivelse.
Landbohaven, detta viktiga overgångsled melian hus och
landskap, detta oumbårliga komplement till bondgården,
borde uttrycka begreppet trådgård i dess klaraste form.
En fast disposition av de få funktionerna, grundelementen
hågnet, gården, hvilehaven, frugthaven, kokkenhaven, —

en gronskande, skyddande inramning, — en helhet! Fri
från allehanda villatradgårdsdetaljer alltså; skulle dårvid
subtilare kapricer gå forlorade, så framstår de enkla, rejåla
verkningarna som alitid forstås av alle, desto klarare!
Stora tråd, håckar och hågn, blomster och grås.

Landbohaven skulle for bonden vara en fridens oas, dår
skulle han fornimma ett stycke fortåtad natur, den frodi-
gaste våxtlighet. Han skulle komma hem från de oppna
markerna och vila i det slutna trådgårdsrummet. Och i
kontrast med de stora, lugna, plangeometriska falten skulle
hans trådgård också ha ett moment av spånning, av ro¬
relse, lockande till rundvandring med våxlande intryck.
Rorelse år formens moder.

Landbohaven skulle byggas opp och formas av enkla
element; allé, hack, stengårde, jordvall, noddegang etc.
Den skulle vara lått at anlågga och lått att passa. Hast
och maskiner. En del, hågnet, ången, tråden, skulle få
våxa fritt, en del, hvilehaven, hacken, gråsplanen, blom¬
stren, skulle skotas och putsas (nogal), och i denna kon-
trastverkan, denna balans mellan det frivåxande yppiga
och det tuktade klippta, ången — gråsmattan, hågnet —

håcken etc. skulle han fornimma både naturens våxt, jor-
deils kraft och sin egen odlarglådje.

Beskrivning. Landbohave i udsatte egne.
Låbålte 10-15 m brett av ett par sorters tråd och buskar.

Allé landsvågen — gårdsplatsen, fållor. Forhaven inramad
av dubbelsidigt stengårde, planterad med mattbildande
våxter och blomsterbuskar. Hvilehaven vågg mot våster
mur, mot oster och soder det frivåxande hågnet. Frukt-
trådgårdens rader foljer landsvågskurvan — passningen
forsvåras, det år sant, men snart fores gråsgolvet in åven
under tråden. Kokkenhaven en rad hassel mot moddingen,
tre kvarter bårbuskar, stångbonor och humlestånger mot
gången och resten oppen jord.

Kanske skulle trådgårdskonsten
i en rik kontrasterande balans
mellan bundet och obundet
mellan tuktat och frivåxande
mellan månniskoverk och natur

mellan rakt och krokigt
mellan horisontalis och pyramidalis
mellan ljus och skugga
mellan rum och stråk
mellan vila och rorelse

finna ftirnyelse.

Dommernes bemærkninger:
2. præmieprojektet ved arkitekt Per Åke Friberg. Fin

klaring af den krumme vejfacade. Opholdshaven med gode
enkeltheder, særlig fremhæves en forsænket, af hvidgran-
hække indrammet blomsterhave. Frugthavens artistiske ud¬
formning er mere problematisk set fra et dyrkningsmæs¬
sigt synspunkt.

Smånyt
6. nordiske havearkitektmøde. Programmet for det 6. nor¬
diske havearkitektmøde, der som tidligere meddelt finder
sted i dagene 26. og 27. august, er nu i det væsentlige fast¬
lagt. Møderne vil blive afholdt i Det Kongelige Havesel¬
skabs Have, Frederiksberg Runddel 1, Kbhvn. F, hvor kon¬
gressens kontor ligeledes vil være at finde. Programmet vil
blive som følger:

PROGRAM.

Fredag den 26. august.
Kl. 9,00. Indskrivning og, præsentation.
Kl. 10,00. Velkomst — derefter beretning fra de nordiske lande.
Kl. 12,00. Gennemgang af udstillingen.
Kl. 13,00. Frokost.
Kl. 14,30. Rundtur til de københavnske parker.
Kl. 18,00. Fri.

Lørdag den 27. august.
Kl. 9,00. Troels Erstad redegør for de indhøstede erfaringer vedrø¬

rende anlægsgartnerskolen i det kgl. haveselskabs have.
Kl. 10,00. Ekskursion til Gentofte stadion — Hørsholmvej — Marie¬

bjerg kirkegård — Fortunbyen — elementhusene forbi atlas-
fabrikerne — Sorgenfri slot og de fredede arealer ved Fure¬
søen.

Kl. 12,00. Frokost ved jægerhuset.
Kl. 13,00. Ekskursionen fortsat til Birkerød forbi Sjælsø til Hørsholm

slotshave — Boyes have — Frederiksborg slotspark — Store
Kro — Lange Dam — Shaws have — Fredensborg slotspark —

gennem Nordsjælland til kolonihaverne ved Nærum by
gennem dyrehaven.

Kl. 19,00. Middag og afslutning på Beaulieu.

Søndag formiddag fra .9-12 vil der blive stillet førere til
rådighed for udflugter til steder i København eller dens
umiddelbare nærhed for de deltagere, der ønsker at se gan¬
ske bestemte ting. Som eksempel for en passende tur kan
nævnes et besøg i Mindelunden i Ryvangen. Anmeldelse
om hvilke ture man ønsker førere stillet til rådighed for
må forud afgives til kongressens kontor.

Prisen for deltagelse i kongressens ekskursioner og mid¬
dagen på Beaulieu er kr. 25,—.

Anmeldelse om deltagelse bedes snarest sendt til Sven
Hansen, Vintappergården, Gentofte. Telf. Gentofte 2812.

6. nordiske kursus for yngre havearkitekter. Der har nu
meldt sig så mange deltagere til nævnte kursus, at kursusets
gennemførelse på foreningen »Nordens« slot Hindsgavl er

sikret, men der er endnu plads til yderligere en-snes del¬
tagere, og interesserede bør melde sig snarest.

Emnet for kursus er havekunstens historie med talere fra
Holland, Italien, Norge, Sverige og Danmark. Efter to da¬
ges forelæsninger vil der blive foretaget ekskursion til de
historiske herregårde Egeskov, Rygård og Glorup samt til
parker og kirkegårde af interesse.

Turen vil slutte i Odense hen under aften den 31. august,
således at et passende tog kan nås.

Deltagerne må medbringe lagner og håndklæder. Betaling
for deltagelse med ophold fra søndag aften den 27. august
til onsdag aften den 31. august samt for deltagelse i biltur
og fortæring på turen vil afidrage kr. 100,—.

Tilmelding må ske snarest til det kongelige Akademis
kontor, Kongens Nytorv 1, København K, hvor indbetaling
må finde sted inden 20. august.

Ved Kunstakademiets bygningsskole kan der i år optages
hospitanter i havekunst til heldagsundervisning. Eventuelle
aspiranter bedes snarest sætte sig i forbindelse med lektor
C. Th. Sørensen, Charlottenborg, København K.
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lste præmie.
Opgave III. Havearkitekt N. Th. Ulrichsens plan til land¬

ejendom på 12 ha i landets mildere egne med gode jord¬
bundsforhold og gode naturligt læforhold. — Nord opad.
Mål: 1 :600.

Forfatterens beskrivelse.
Ved udformning af haven er hovedvægten lagt paa følgende:

1. Haven maa være en nyttehave, saaledes at den kan
frembringe det til husholdningen nødv. frugt og grøntsager.

2. Haven skal æstetisk virke som en helhed sammen med
bygningerne, saaledes at den udefra falder godt ind i land¬
skabet og samtidig giver læ og hygge inden for rammerne.

3. Haven skal desuden være anlagt saaledes, at den er be¬
kvem i brugen, let at vedligeholde, og i plantevalg taget skyl¬
dig hensyn, saaledes at der kun vælges planter, der ikke er
altfor sarte, men kan taale en mere periodisk pleje, da for¬
holdene som regel medfører, at plejen af haven maa udføres
imellem markarbejdet, naar der kan afses tid dertil.

I hovedtrækkene er planen udført som en indre og en

ydre gaard, omgivet af høje uklippede hække af Hvidtjørn,
iblandet 10-15 % andre plantearter.

Indergaarden, hvori alle bygningerne ligger, er det egent¬
lige centrum eller hjerte i bedriften. Det er herinde den stør¬
ste trafik foregaar, hvorfor det meste af arealet maa befæsti-
ges og belægges med grus. En ønskedrøm ville det være at
faa arealet be;fæstiget med brolægning med græs i fugerne.

I de fire hjørner af indergaarden er anbragt grupper af
egetræer, som gerne skulle virke i landskabet.

I ydergaarden, der ligeledes er indrammet med uklippede
tjørnehække, er køkken- og frugthaven anbragt, saaledes at
der overalt kan anvendes hestekraft. Vejen langs tjørnehæk¬
kene, der er tilsaaet med græs, er mest beregnet til at vende
hesteredskaberne paa under arbejdet. Ligeledes er her an¬
bragt to græsbelagte løbegaarde til hønsene, der ved direkte
forbindelse skiftevis kan benyttes, eftersom hønsene faar
afædt græsset. Hegnet omkring hønsegaarden tilplantes med
brombær.

Som et uhyre vigtigt led i fodbindelse med projektering af
landbohaven er valg af planter. I den sidste menneskealder
har gartnernes forædlingsarbejde i forbindelse med plante¬
skolernes interesse for nyheder skabt et fint og ædelt plante¬
materiale. Men til gengæld er det blevet langt mere sart og

modtageligt for sygdomme, saa de kræver større pasning og
pleje, end der kan skaffes under aim. landboforhold. Derfor
er planen tænkt gennemført med uklippede hække af aim.
Hvidtjørn, robuste frugttræer, der kræver mindst mulig be¬
skæring og sprøjtning, blomsterplanter der ikke kræver op-
binding, og græs der skal slaas mindst muligt.

N. Ulrichsen.
Dommernes bemærkninger:

1. præmieprojektet ved havearkitekt N. Th. Ulrichsen.
God og rationel fordeling af de enkelte elementer, der er
samarbejdet til en harmonisk enhed. Opholdshaven velfor¬
met og hyggelig i al enkelthed. Det vil lette vedligeholdelsen,
om Hindbærrene flyttes vest for indkørselen, således at der
kan.radrenses mellem de øvrige frugtbuske, og dette betyder
næppe noget for vejbilledet.
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2<Jen præmie.
Opgave III. Havearkitekt Morten Klints plan til land¬

brugsejendom på 12 ha under gode jordbunds- og læforhold.
Mål 1 :600.

Forfatterens beskrivelse.
Ideer og tanker ved udformningen af ovenstående landbo¬
have.

Ved udformningen er der videst muligt lagt vægt på at
gøre haven så enkel som gørligt, så den funktionelt opfylder
de krav, man må stille til en sådan.

Havens elementer må placeres så hensigtsmæssigt som vel
muligt, så der sluges mindst tid ved pasningen, og således, at
det er økonomisk overkommeligt.

En meget vigtig ting er, at den bliver en skønhedsværdi i
landskabet, uden at være pretentiøs eller dominerende på
en forkert måde, eller disharmonerer med landskabet ved
uheldig og forkert beplantning.

Også vigtigt er det, at befæstede arealer bliver de mindst
mulige, da disse som oftest virker skæmmende på grund
af slet vedligeholdelse, hvilket man ofte ser på landet.
Men naturligvis må der være det areal, spm nu kræves på
dette sted. — Her må havearkitekten fremkomme med den
bemærkning, at for ham er den opgivne hustype ikke helt
tilfredsstillende med hensigt på de havemæssige krav man
kunne tænke sig at stille, dels på grund af de mange spredte
ind- og udgange, som faktisk kræver befæstede færdsels¬
arealer, og dels ved det forholdsvis fjerntliggende hønsehus.

Havens elementer er følgende:
1) rammen (indhegningen), 2) køkkenhaven (spadehaven),
3) frugthaven, 4) hvile- og opholdshaven.

Denne klare opdeling af havens elementer har havearki¬
tekterne P. Wad og C. Th. Sørensen redegjort for i artikler
og havebøger f. eks. i »Landbohaven« 1944, Østifternes
Haveselskabs Årsskrift 1941 og 1930, samt i »Arkitekten«
og andre steder.

1) Havens ramme eller dens vægge er her tænkt bestående
af et kraftigt uklippet hegn. Hvad den skal bestå af, er her
udeladt, da det i hvert enkelt tilfælde afhænger af de på
stedet værende faktorer, såsom jord, lys og luft.

Dog må der lægges vægt på, at beplantningen består af
een dominerende art, ihvertfald må helst % være af samme

art, så helhedsindtrykket bliver roligt og stærkt.
Rammens funktion må ikke glemmes, den skal beskytte

den indre have mod blæst og træk. — Dette hegn vil danne
en smuk og rolig ramme, kræver kun ringe vedligeholdelses-
tid, og det kun de første 4-5 år, for slet ikke at glemme det
rige fugleliv, der kan trives her.

2) Køkkenhaven eller spadehaven er placeret så nær ved
stuehuset som vel muligt, da dette areal dagligt besøges af
husmoderen.

Enkelt, rektangulært, nem afsætning af urtebedene og gode
lysforhold, samt mulighed for vanding af de nysåede bede.

3) Frugthaven placeres på det fjernestliggende areal in¬
denfor havens rammer og hvor den skygger mindst over an¬
dre værdifulde arealer, som f. eks. spadehaven.

Arealet må videst muligt passes med heste- eller maskin¬
kraft ved renholdelse, sprøjtning og gødskning, ligeledes
må dette areal med årene have mulighed for at kunne ind¬
passes i hvile- og opholdshaven, når frugttræerne tåler evig
græs under sig.

(Den periodiske plan viser tydeligt, hvilke ændringer der
sker indenfipr 100 år).
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4) Hvile- og opholdshaven er anlagt midt udfor stuehusets
opholdsstuer.

Her er lagt vægt på, at pasningen af denne er mest mulig
'tidsbesparende, samt at den med sin enkle, blomstrende sir¬
buskeramme og få blomster ligeledes kræver beskeden ved¬
ligeholdelse.

Hvilehaven må bære sit navn med rette!
Ting der altid ser godt ud er store træer. — Disse må pla¬

ceres, hvor de mindst muligt gør skade ved deres skygge og
rødder.

Træer plantes helst op af nordgavle.
Træer er patina for huset, som irren er det for kobber¬

taget! Morten Klint.

Dommernes bemærkninger:
2. præmieprojektet ved havearkitekt Morten Klint. Blom¬

sterbede uden for havefacade noget problematiske, men god
rumvirkning opnået ved at lade to prydtræer (Paradisæb¬
ler?) i forbindelse med frugttrærækkerne lukker opholds-
haven mod nord og øst.
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Indstillet til indkøb.

Opgave III. Havearkitekt Morten Klints forslag til perio¬
disk udvikling af haven til ejendom på ca. 12 ha under gode
jordbunds- og læforhold.

Se foranstående bemærkninger.
Mål 1 : 1000.

Dommernes bemærkninger:
Evt. indkøb. En særlig fin lille plan, hvis enkeltheder klin¬

ger sammen til en enhed af jævn og ligefrem — men tillige
rationel hygge. Da planen bygger på en ændfet placering
af hønsehuset, mente dommerkomiteen ikke at kunne med¬
tage den i den almindelige præmiering.

Per Ake Friberg, ikke præmieret konkurrenceforslag. ——

Opgave I. Ved husets vestgavl er der indrettet en uden¬
dørs spiseplads i forbindelse med et af stengærder omgivet
græsrum til ophold og leg, nord herfor ligger en blomster¬
eng. — Frugthaven er formet som et system af alleer af æb¬
ler, pærer, blommer, kirsebær og hasler. — Ved husets nord¬
facade er placeret en noget forsænket blomsterhave med
bede på en bund af klinker, og nord herfor er frugtbuske
anbragt på en sådan måde', at de danner en grøn flade ind¬
rammet af trærækkerne, en slags hævet plæne. Det interes¬
sante ved planen ligger deri, at der med nytteplanter er skabt
et antal smukke og interessante haverum, uden at det er
gået nævneværdigt ud over de dyrkningsmæssige hensyn.
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Nyt fra Tyskland
Der deutschen Gesellschaft fur Gartenkunst und
Landschaftpflege er genopstået og med det dets
publikation Garten und Landschaft. Bladet udkom¬
mer foreløbigt som et ca. 20-sidigt dobbeltnummer
hver anden måned. Af de fremsendte prøvenumre
fremgår det, at opgavernes antal er umådeligt stort
og at problemerne ved løsningen af disse opgaver
er tilsvarende store. Som eksempel kan nævnes et
interessant forslag til regulering og genopbygning af
»Berliner Tiergarten« og Kvarteret omkring »Unter
den Linden«. En artikel om træplantninger ved
landeveje samt en artikel om naturfredning og land¬
skabspleje o. m. a. Under titlen »I Kiel sker der no¬
get« findes en længere redegørelse for hvad der
trænger sig på der. Af det fremsendte materiale har
undertegnede forstået at nævnte redegørelse kan be¬
tragtes som et nogenlunde program for genopbyg¬
ningen af andre tyske byer. Redegørelsen er et refe¬
rat af en tale, som stadsgartner Jensen har holdt.
Referatet citeres brudstykkevis.

»Det er forkert at gå ud fra en forestilling af den
ideale by udfra en bedømmelse af den, som et rent
æstetisk kunstværk, en by er, som Schwarz-Worps-
wede så smukt siger det, — »en levende organisme,
noget som stadig vokser, altså aldrig færdig, aldrig
afsluttet, men stadig flyder« — og senere bemærker
han meget træffende: »Den nulevende generation
skal ikke tro- at kunne give en endelig plan, der må
derimod være kompromiser, ganske vist tidsmæssigt
begrænsede — men det er indlysende — fuldt til¬
fredsstillende. Hvor nutidens uoverskuelige forhold
kræver det, i få ord »Planlæggelse ikke blot i rum,
men planlæggelse også i tid«, eller »Ingen opbyg-
ningsplan uden tidsplan«. Når stadsgartner Jensen i
det følgende kommer til at tale om det praktiske
arbejde og de »grønne områder«, så kan man ikke
undgå at få det indtryk af udkasterens plan: »først
plante, så bygge« har virket meget velsignelsesrigt
tilbage på byen.« Efter omtalen af en 2 km lang
strandpromenade over udbombede tomter fortsætter
stadsgartneren: »Men vi er gået endnu et skridt vi¬
dere, den vidtfremskredne og totale rømning af de
ødelagte områder i den indre by gav udbredte bare
områder, som modvirker indtrykket af orden og ren¬
lighed, de virker øde og tomme, og den i Kiel mest
herskende vind giver anledning til støvdannelser,
disse pletter kan først om årtier bebygges igen og
på hvilken måde kan kun fremtiden afgøre, i mel¬
lemtiden kan de udnyttes som lagerpladser og lign.
Gartnerisk udnyttelse er dog ganske afhængig af
jordens værdi, derfor bliver disse pletter systematisk
plantet til. — Fra sagkyndig side har d'herrer Hii-
botter, Schwarz, Heuson og dr. Christiansen givet
os råd — de har vist os en metode til hvordan man

ved anvendelse af forskellige plantearter og ved an¬
vendelse af en egnet plantemetode igen kan tilveje¬
bringe en madjord uden større bekostning.«

»I påsken 1948 blev der ligefrem oprettet en
»Grønbevægelse«, som fandt sit smukkeste udtryk i
skoleungdommens store plantningsaktion. Tanken
fandt hurtig udbredelse gennem ord og skrift, selv
overborgmesteren anstrengte sig for at finde egnet
plantemateriale, og fra Pinneberg kredsen opnåedes
som bidrag til opbygningen af landshovedstaden
1000 allétræer fra kredsens planteskoler.«

De meget komplicerede ejendomsforhold synes at
være en stærk hindring for gennemførelse af be¬
plantning på de bombede grunde, men følgende re¬
solution (efter forhandling mellem grundejerforenin¬
gen og genopbygningskontoret) er godkendt af by¬
rådet:

1. De bombede ejendomme tilstår byen ret til at
beplante grunden såvel som at anlægge legepladser
o. lign., ejendomsretten til planterne på pladserne
tilfalder byen, da det drejer sig om et projekt frem¬
over. Byen kan forandre beplantningen og dennes
indretning, den bestemmer udnyttelsen deraf og kan
overdrage udnyttelsen til andre.

2. Tidligere haver, som stadigvæk benyttes eller
er i sådan stand, at de kan benyttes, omfattes i al¬
mindelighed ikke. — Det samme gælder for bebyg¬
gelser som tjener til beboelse. Byen kan plante slyng¬
planter på sådanne beboelser. Når byen ønsker be¬
siddelse af sådanne haver eller beboelser, skal der i
hvert tilfælde forhandles derom.

Alle udgifter til anlæg og beplantning påhviler
byen.

3. Byen har ret til at anlægge ikke offentlige
gange til om fornødent at forandre trafiken for at
skåne beplantninger.

4. Byen har til gengæld vejrydning- og snekast-
ningspligt, byen overtager desuden skadeserstat-
ningspligten med en trediedel. Disse forpligtelser
gælder sålænge byen benytter grunden.

5. Overdragelsen er slut, når grunden igen lov¬
ligt kan bebygges.

Ved overdragelsens slut må byen rydde beplant¬
ningerne på egen bekostning, såfremt det hindrer
byggeriet. Om muligt skal bestanden skånes.

Man forbeholder sig ret til en overenskomst over
det tilbageblivende til den tid.

6. Tvivlstilfælde ordnes mellem byen og grund¬
ejerforeningen.«

Senere siges:
»Således tror vi at yde et virkeligt nyttigt for¬

arbejde til den aim. nyopbygning af byen gennem
nøgternt at veje for og imod i de meget begrænsede
ovennævnte muligheder, idet vi vælger at skabe et
levende landskab, som det første trin for opbyg¬
ningen.

5. H.
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Kort over nordsjælland, hvor den prikkede linie angiver busturen. Der startes fra Det Kongelige Haveselskabs
Have (1) og køres til Gentofte Stadion (2), Hørsholmvej (3), Mariebjerg Kirkegård (4) ad Jægersborg allé
til Elementhusene (6) forbi Atlasfabrikkerne (7) gennem Fortunbyen (5) til Kongens Lyngby, forbi Sorgenfri Slot
gennem de fredede arealer ved Frederiksdal, og Virum til Jægerhuset (9). Ad kongevejen til Birkerød gennem de
grønne områder ved Sjælsø til Hørsholm Slotshave (10), havearkitekt Georg Boyes have (11), havearkitekt C. Th.
Sørensens have, herfra ad idylliske veje til Frederiksborg Slotshave (13). Videre til højesteretssagfører G. Shaws have
(14), haven ved Store Kro (15), og Fredensborg Slotshave (16), Lange Dam (17), til Strandvejen og ad denne til ko¬
lonihaverne ved Nærum (18), videre til Eremitagen (Dyrehaven) og Beaulieu (19).
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6. nordiske havearkitektmøde
København 1949

Trangen til et fagligt samarbejde ud over lande¬
grænserne har givet sig udtryk i en efterhaanden
anselig række nordiske havearkitektmøder: Køben¬
havn 1933, Oslo 1935, Helsingfors 1936 og Gøte¬
borg 1939. Krigen bevirkede en pavse i rækken, der
først fortsattes med mødet i Stockholm 1946, hvor
man vedtog en toaarig turnus, der dog straks blev
bragt i uorden af International Conference and Ex¬
hibition of Landscape Architecture, London august

1948. Nu samles nordiske havearkitekter atter i Kø¬
benhavn, og vi danske byder kolleger fra brødre¬
landene velkommen.

Hensigten med møderne er at samles til venskabe¬
ligt samvær og gensidig belæring ved meningsud¬
veksling og studier i marken. Betydningen af det
første maa ikke underkendes, men kræver heldigvis
heller ingen kommentarer. Det gør derimod det
sidste.

Naturforhold og arbejdsbetingelser er forskellige
i de fire lande, og udviklingen er forstaaeligt nok
bestemt deraf; men den lange, ufrivillige isolation
i krigsaarene har yderligere forstærket det nationale

-særpræg og dermed modsætningerne, saaledes at af¬
standen i synspunkter og opfattelse af tingene er

langt større nu end ved møderækkens begyndelse.
Dette behøver ikke nødvendigvis at være beklage¬
ligt, det er nyttigt at problemerne tages op indefra
og langt at foretrække for en udvikling baaret af
internationale strømninger, der godtages umiddel¬
bart. Paa den anden side indebærer isolation og
deraf følgende nationalisme som bekendt faren for
overvurdering af egne evner og intolerance over for
anderledestænkende — dem hinsides grænserne. Vi
i dette land maa vist siges i særlig grad at eje troen
paa egen fortræffelighed og glemmer af og til, at
der er en verden uden for Verona.

Naar imidlertid opfattelsen af, hvad der er rig¬
tigt og forkert, væsentligt og uvæsentligt divergerer,
kommer kritiken til orde og vil paa baggrund af det
nævnte isolationsfænomen fremsættes skarpere og

ramme haardere end normalt. Vi skulle gerne ud af
denne tilstand, saaledes at vi med udbytte og i god
forstaaelse kan diskutere tingene. Det tjener intet
fornuftigt formaal at sige hinanden artigheder, der
ikke kommer fra hjertet. Kritik er i sig selv en livs¬
vigtig foreteelse, men det er værd at bemærke, at en

objektiv saadan nødvendigvis maa baseres paa for¬
staaelse og indlevelsesevne.

De nordiske havearkitektmøder skulle da gerne
være et led i bestræbelserne for at skabe en saadan
forstaaelse. En anden vej var angivet i Foreningen
Hem i Sveriges interskandinaviske konkurrence om
smaahaver ved begyndelsen af dette aar. Der blev
herigennem aabnet de udenlandske deltagere mulig¬
hed for at søge tilbunds i de forudsætninger og pro¬
blemer, der er bestemmende for den svenske kol¬
legas daglige virke. Det ville utvivlsomt være in¬
teressant at fortsætte i dette spor og gerne med

G. N. Brandt: Parti fra højesteretssagfører Guy Shaws have.
Havens anlæg er påbegyndt 1926, og der er senere foretaget
nyanlæg 1929, 1937, 1938. Fot. C. Th. Sørensen. Anlægs¬
gartner H. Toxværd.
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større opgaver. Renovering af Kungstradgården i
Stockholm og Søerne i København melder sig umid¬
delbart som emner for internationale konkurrencer.

Georg Boye.

6th Nordic Conference
of Landscape Architect
Copenhagen 1949
SUMMARY
The need for technical co-operation extending beyond
national boundaries has found its expression in what by
now amounts to quite a considerable succession of confe¬
rences among Nordic Landscape Architects: in Copen¬
hagen, 1933, in Oslo, 1935, in Helsingfors, 1936, and in Go¬
thenburg, 1939.

The War caused a break in the series, which were not
resumed until 1946, with the conference in Stockholm. At
this conference it was resolved to meet every two years
— a resolution straightway rendered impracticable by the
advent of the International Conference and Exhibition of
Landscape Architecture, held in August, 1948, in London.

Now the Nordic Landscape Architects are once again
assembled in Copenhagen. We bid them a heartly welcome.

The aims of the conferences are: gathering together in
amicable concourse, mutual enlightenment, exchange of
views, and studies in the field. The first object is not to be
underestimated, but happily calls for no comment, whereas
the last does. Natural peculiarities and working conditions
vary in the four countries and of course determine any
developments, but the long involuntary isolation during
the War years further aggravated national peculiarities
and consequent contradictions, so that divergences of
outlook and conception are greater by far than they were
when the conferences first began. We need not necessarily
deplore this, for it is practical to start resolving problems
from within, and much more preferable to developments
that follow international lines and are adopted without
discussipn. On the other hand, isolation and the narrow
nationalism that goes with it foster the danger of overes¬
timating one's own abilities and of becoming intolerant of
other opinions expressed from without. We in this coun¬
try may certainly be said to cherish a firm belief in our
own excellence and we are apt from time to forget the
existence of the great world outside. When, however,
conceptions of what is right or wrong, important or un¬
important, are widely different, the voice of the critic
is heard; and by reason of the aforementioned phenome¬
non of isolation it is uplifted in sharper and more aggres¬
sive tones than normally. It is desirable that we emerge
from this regrettable state of affairs, so that we may
profitably and in good faith discuss all matters. It serves
no useful purpose to say nice things about one another
if they do not come from the heart. Criticism is indeed
something very vital, but it is worth bearing in mind that
objective criticism must be based on understanding and
imaginative sympathy.

The conferences of Nordic Landscape Architects will,
it is to be hoped, help greatly to create such understanding.
Another approach was indicated at the Foreningen Hem
in Sweden's Inter Scandinavian small gardens competition,
where foreign competitors were given an opportunity of
getting to the bottom of the various problems which beset
their Swedish colleagues in their daily work. It would
undoubtedly be interesting to continue on these lines,
possibly with larger problems. The renovation of Kungs¬
tradgården in Stockholm and the artificial lakes in Co¬
penhagen spring to the mind as fitting subjects for inter¬
national competitions.

In the present number we publish a serie of pictures
and projects from places to which there will be excursions
on the second day of the conference.

6eme Reunions nordistes

des architectes paysagistes
Copenhague 1949
RESUME
Le désir de travailler ensemble, specialement hors de nos
frontiéres, s'est manifesté successivement en d importantes
reunions nordistes d'Architectes paysagistes, å Copenhague
en 1933, å Oslo en 1935, å Helsingfors en 1936 et Gothen¬
burg en 1939.

La guerre å imposée une pause a ces réunions, qui ont
recommencée å se poursuivre å Stockholm en 1946, ou l'on
décida une tournée de deux ans, bien vite mise en déroute
par la Conférence Internationale et Exhibition d'Architec-
ture paysagiste de Londres en Aout 1948.

Maintenant les Architectes paysagistes nordistes se ras-
semblent a nouveau å Copenhague, et nous leur sou-
haitons la bienvenue.

L'intention de ses assemblées est de se réunir afin d'ap-
prendre et échanger ce que chacun pense et l'etudier pra-
tiquement, la signification de ces assemblées sans étre
dépréciée, n'as heureusement pas besoin de commentaires,
par contre apprendre et échanger les idées en ont grand
besoin.

Les phénoménes naturels et les conditions de travail
sont différents dans ces quatres contrées, leurs développe-
ments ce que toute personne intelligente comprendras de¬
pendant d'ailleurs de cela, mais la longue isolation in-
volontaire pendant les années de guerre å renforcer l'em-
preinte Nationale, puis aussi les contrariétés, ce qui fait,
que la distance entre les points de vue et la conception
des choses est plus grande maintenant, qu'au début de
nos réuriions.

Inutile de se piaindre de eet état de choses, mais com-
bien plus utile de soulever les problémes interieurs, plus
encore d'aider å un développement venant de courants
internationaux, lesquels sont pris sans opposition.

D'un autre coté, c'est dans l'isolation et par la méme,
qui viennent le nationalisme, ainsi que le danger d'avoir
trop bonne opinion de nos facultés, ainsi qu'intolérance
pour les gens d'au delå des frontiéres qui ne sont pas du
méme avis.

Dans cette contrée, å parler franchement, nous avons la
foi dans notre exellence poussée å certains degrés et par-
fois nous oublions qu'il y a un autre monde hors de Ve¬
rona.

Cependant la conception dans le vrai et le faux, impor-
tante ou non, diverge la critique s'en mele et å cause de
ce phénoméne d'isolation vent alier de l'avant et frapper
plus durement qu'en temps normal.

Nous désirons sortir de eet état de choses, de fagon
qu'avec comprehension nous pouvons discuter des choses
avec profit, nous ne gagnons rien å se dire des politesses
qui ne viennent pas du cceur.

La critique en soi méme est d'une importance vitale,
mais cela vaut qu'on remarque que celle-ci nécéssairement
base sur la comprehension. Les Réunions d'Architectes
paysagistes nordistes' voudraient bien faire une chaine,
defforts pour obtenir cette comprehension.

Une autre voie était indique au la societé anonyme
»Hem« de Suede, dans la concurrence Interscandinaves
concernant les petites jardins au début de cette année, c'est
par-la, que souvrait la possibilité pour la participation
étrangére å chercher les dessous dans les differents pro¬
blémes, qui sont decisifs pour le' travail journalier des
Collegues Suedois.

Cela seras sans aucun doute interessant a poursuivre
dans cette voie, et si possible avec de plus grands problémes.

La rénovation de »Kungstradgården« a Stockholm et
les lacs dans Copenhague s'annonce immédiatement com¬
me sujets å concurrences internationale.

Dans ce numéro, viennent une suite de photos et plans
de ses sujets qui feront l'object d'une excursion, le second
jour de la Réunion des Architectes Paysagistes.
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Gentofte Stadion. Allerede 1920 begyndte Gentofte Kom¬
mune at beskæftige sig med tanken om et stadion, og
omkring 1922 begyndte man det store jordarbejde med
udformningen af opvisningsbanen i bunden af den store
lergrav samt de nødvendige træningsbaner m. m. Disse
betydelige arbejder blev væsentligt gennemfort som nød¬
hjælpsarbejder i vinterperioden og strakte sig som følge af
denne arbejdsordning over en årrække. Arealet er tidligere
benyttet af et teglværk, som ved store lerudgravninger og
slemmebassiner havde gjort terrænet temmelig uanvende¬
ligt til byggegrunde, hvorimod det ved passende regu¬
lerings- og planeringsarbejder var udmærket egnet til et
større idrætsanlæg.

I 1936 indbød Gentofte Kommunalbestyrelse fire arki¬
tekter til en konkurrence om udarbejdelse af et skitsefor¬
slag til plandisposition for Gentofte Stadion. (Hoveddispo¬

sitionen var fastlagt). Resultatet blev, at arkitekt Arne Ja¬
cobsen af kommunalbestyrelsen antoges til at udarbejde den
endelige plan for anlægget i forbindelse med kommunens
embedsmænd. Den 27. september 1942 blev stadion indviet.

Tilskuerpladserne er anbragt amfiteatralsk omkring den
forsænkede opvisningsbane såvel til fodbold som til atle¬
tik. Fodboldbanen har en størrelse af 70 X 105 m. Rund-
løbsbanen har en længde af 477,5 m og rummer 6 ved si¬
den af hinanden liggende løbebaner; banerne for 100 m
løb og 110 m hækkeløb er anlagt ved den ene langside,
medens de fornødne baner til stang-, længde- og højde¬
spring, spyd- og diskoskast samt kuglestød m. m. er an¬
bragt for enderne af og langs med den ene side af fod¬
boldbanen. Hele det ca. 20 ha store areal tænkes med
tiden udvidet mod nord til næsten den dobbelte størrelse.
Foto Jørgen Jørgensen.

32-



Mariebjerg Kirkegård. I 1927 fik G. N. Brandt overdraget
projekteringen af Mariebjerg Kirkegård, og i efteråret 1929
kunne de første plantninger påbegyndes. Hele arealet blev
tilplantet med forstplanter i ca. 50 cm højde og med een
plante pr. m2. Flere af alleerne er tilplantet på samme måde.
Efterhånden som plantningerne vokser til, finder der en
stærk udtynding sted. Hele kirkegården er opdelt i en række
gravgårde ved hjælp af et tavl af taksrække. Disse takshække
skal vokse nogenlunde frit til en højde af 4-5 m, men. på
grund af verdenssituationen har det ikke været muligt at
tilføre de fornødne næringsstoffer, ligesom de hårde vintre
i årene 1939-40 og 41 var meget slemme ved takshækkene.
Disse forhold er .årsagerne til, at de nævnte hække ikke
allerede nu fremtræder i den ønskede form. Hver gravgård
afgiver plads til ca. 3-400 grave. Indretningen af sådanne
gravgårde indebærer mange fordele.

Mariebjerg kirkegård er med sine 25 ha langt den største
af Gentofte Kommunes fire kirkegårde (det samlede kirke-
gårdsareal i Gentofte Kommune er ca. 40 ha, hertil kommer
et areal på ca. 3 ha beliggende umiddelbart vest for Marie¬
bjerg Kirkegård beregnet for eventuel udvidelse af denne).

Gentofte Kommune er en udpræget villabebyggelse med
ca. 90.000 indbyggere. Dette indbyggertal menes øget til
135.000, når kommunen i henhold til den eksisterende by¬
plan er udbygget helt.
Udformningen af Mariebjerg Kirkegård må betegnes som
skelsættende med hensyn til planlægning af kirkegårde, og
med en forstående kommunalbestyrelses billigelse foretages
her mange interessante forsøg med indretning af de enkelte
gravgårde. Her et billede fra en urnebegravelsesplads med
brostensgange i græs og gravene udformet i sekskanter efter
bicellesystemet. Foto Jonals.
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Aksel Andersen: Have for grosserer L. F. Fogth, »Teglgår¬
den«, Gurre. Mål 1 :400. Hus og have er smukt beliggende
på en sydskråning mod Søen. Mod nord og vest er haven
hegnet af et stendige beplantet med slåen og vilde roser,
medens den mod øst er hegnet af dyrehavehegn tilplantet
med caprifolier og clematis. Huset er placeret i arealets
nordøstlige hjørne. Nord for huset findes en lukket gård
og en forplads til garage, begge belagt med marksten. Denne
belægning føres rundt om hele huset, dog således at der
ud for husets hovedindgang og på siddepladserne vest for
huset er isprængt rektangulære neksøfliser. En mur adskiller
haven fra gårdspladsen og giver samtidig baggrund for en
dejlig solplads. Vest for denne solplads findes en meget in¬
tim staudehave mod syd og øst indrammet af en buxbom-
hæk og mod nord og vest af stendiget. Gangene i denne

staudehave er ligeledes belagt med marksten, og beplantnin¬
gen er her fortrinsvis almindelige gammeldags bondehave¬
planter soni stokroser, pæoner o. 1. Den markstensbelagte
gang føres videre langs havens vestskel gennem en beplant¬
ning fortrinsvis bestående af fritvoksende sirbuske som for-
sythia, cotoneaster o. 1. voksende i underbeplantning af
bunddækningsplanter hovedsagelig bestående af erica. Mod
syd munder markstensgangen ud i en græsvej, der mod vest
fører gennem naturparken rundt om søen.

For at give planterne mulighed for en ensartet udvikling
er der udført et kolossalt jordarbejde. Tilplantningen af ha¬
ven er foretaget i årene 1944-1945-1946, og såvel de store
jordreguleringer som gartnerarbejdet er udført af anlægs¬
gartner Poul Rasmussen.

Bygningerne er tegnet af arkitekt Ernst Kyhn.
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Sveri Hansen: Have for direktør Gordon Holm, Birkerod.
Mål 1:400.
Hele arealet er Kævet ca. 1 m over de omliggende veje og

skråningerne mellem vej og hæk er tilplantede med Pinus
mugo isprængt Rubus deliciosus (1). Hækkene som om¬

giver haven er hvidtjørn (2). Forhaven er tilsået med græs,
træerne er Pinus nigra (3). Vest for huset staudehaven
(4). En 2 m bred græsgang fører langs hegnet mod vest
og syd til en siddeplads i havens østskel (5). Mod syd
og vest — skærmende mod bebyggelse — findes en mere
forstmæssig beplantning med underbund af forårsblom¬
ster (6). Hovedhaverummet (8) er en svagt konkav plæne

— se snit — omgivet af Spirea v. Houttii (7). Mod øst
findes frugttræer i en svagt sydskrånende plæne, beregnet
til forskellige former for spil — mod syd og vest afgrænses
plænen af frugtbuske. Mellem villa og garage findes en
græsklædt tørreplads (11), som senere skal afskærmes mod
vej af en mur. Ud for dagligstuen — i en lun, solfyldt krog
mod syd, findes en fliselagt siddeplads i højde med stuegulv
og omliggende terræn (9). Imellem de to træer mod øst —

Pterocarya fraxinifolia — tænkes anbragt en skulptur.
Terrænet er udformet af jorden fra kælderudgravningen

under villaen, som er tegnet af arkitekt m. a. a. Sv. O.
Roloff-Nielsen. Tilplantning 1948.
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Eywin Langkilde: Have ved landsted i Nordsjælland.
Mål 1:1000.
Haven, der er anlagt for grosserer Vilh. Grumstrup, er
beliggende mellem Strandvejen og Øresundskysten ved
Kildekrog, 15 km nordvest for Helsingør.

Oprindelig lå huset omgivet af en blandet skovplantning,
i hvilken der nu er tyndet ud, således at kun skovfyr og
enkelte graner er tilbage.

Haven er projekteret på en sådan måde, at der i klippet
græs er optrukket en hovedakse, der peger direkte mod
Kullen. — En sekundær akse tillader aftensolens stråler
at trænge ind til havetrappen.

Øst for huset er placeret en kroketplæne. Det øvrige
areal henligger dels i uklippet græs, dels som skovbund,

løvrigt fordeler haveelementerne sig således:
(1). Brolagt indkørsel og vendeplads. Indkørslen, der fra

Strandvejen fører op til huset er befæstet med en beton-
støbt gråsort sten af formatet: 15 X 20 cm. Stenene er lagt
med 3-4 cm græsfuge. — (2). Solgård adskilt fra vende¬
plads ved trin og uklippet hæk. — (3). Læplads omgivet
af kolkwitzia. — (4). Blomsterrabat beplantet med rosen

Dainty Bess, Lavandula spica, forskellige Iris germanica.
Salvia nemorosa og få blomstrende buske. — (5). Anlæg¬
gets hovedakse. Det store græsareal, der fra huset sigter
mod »Kullen«, er profileret i en blød kannisform. — (6).
Skovplantning med bund af uklippet græs og skovbunds¬
planter. — (7). Akse mod nedgaaende sol. —

Trods omfattende rydninger har det været tanken at
bevare skovkarakteren samtidig med at de mest værdifulde
udsigtslinier er fremhævet og yderligere trukket op ved
hjælp af kontrastvirkningen mellem klippet og uklippet
græs.

Huset set fra Havens vestligste hjørne. Den oprindelige
skovagtige plantning er tyndet stærkt ud, saa kun de gamle
skovfyr og enkelte graner er bevaret.

Skovbunden (paa planen nr. 6) er paa de lyseste steder
dækket af uklippet græs, og er endvidere tilplantet med utal¬
lige løgvækster samt digitalis.
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Morten Klint: Forslag til arboret i Kellerishaven i D. T.
Paulsens planteskole ved Kvistgård i Nordsjælland.
Mål 1 : 1000.
Arealet, der i mange år har været anvendt som forevis-
ningshave for planteskolens kunder samt moderplante-
areal, var efterhånden blevet en del forfaldent på grund
af en vanskelig vedligeholdelse. Planteskoleejer Niels Di¬
nes Paulsen lod udarbejde et reguleringsforslag under sær¬

lig hensyntagen til de eksisterende planter, hvoraf de
smukkeste og bedste skulle bevares. Ligeledes skulle der
i udstrakt grad tages hensyn til den fremtidige vedlige¬

•ogerup

holdelse. Arealet er indlagt med 2 m brede nord-sydgående
bede i græs. Mellem bedene er der 3 m, hvilket nok er lov¬
lig lidt under hensyn til planternes udvikling. Bedene er
orienteret mod syd af hensyn til lyset.

I bedene plantes de fremkomne nyheder, 3-4 stk. af
hver — for efterhånden som planterne udvikles, at blive
udtyndet til et eller to eksemplarer. Tilsidst forsvinder
bedet helt idet græsset gror indover.

For at lette orienteringen er der lagt en bred græsakse
i den naturlige sænkning i terrænet. De enkelte plante¬
rækker og planter er nummererede.
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Hørsholmslotshave.

FotoSylvestJensen.



Langs havens østskel.

Hovedindgang.

I 1943 erhvervede havearkitekt Georg Boye sin grund i
Grønning nær Kokkedal station. Husets kælder blev ud¬
gravet og terrænet fik sin endelige form, således at be¬
plantningen straks kunne foretages efter forstplantnings-
princippet. Så kom der nogle år med byggestop, men i
mellemtiden voksede haven til således, at da indflytning
i huset fandt sted 1946 kunne den første havefest finde
sted i de rigtige omgivelser. Gennem en rosengård kommer
man ind i den egentlige have, der er klart opdelt i de for¬
skellige haveelementer og anlagt efter princippet så lidt
vedligeholdelsesarbejde som muligt. En græsakse strækker
sig i hele havens længde gennem skovplantning og frugt¬
have. Køkkenhaven er placeret i havens vestlige side, og
mellem den og skoven findes staudehaven. Umiddelbart
nord for køkkenhaven findes en solplads omgivet af bam¬
bus. Vest for huset findes en fliselagt terrasse, der som
konkav plæne slutter sig til det øvrige terræn. Syd for
huset findes en udgravet terrasse, som foruden at afgive
en lun siddeplads er medvirkende til fremskaffelse af lys
i fruens vævestue. Mod vest — umiddelbart syd for ro¬

sengården — findes en bålplads. Anlægsgartner Ingemann
Hansen har været Boye behjælpelig med det. praktiske
arbejde.

iiimnd IL JH ih i S« r

Georg Boye: Egen have. Nord opad.
Mål 1 :800.
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Frederiksborgslotshave.FotoSylvestJensen.



 



C. Th. Sørensen: Kolonihavepark i Nærum.
Mål 1 :3000.

Tegning af enkelthave.
Mål 1 :200.

Kolonihavepark i Nærum nord for København. Anlagt
efter tegning af havearkitekt C. Th. Sørensen. Udført 1948.
Hele bunden er tilsået med græs, hvorpå al færdsel fore¬
går. De enkelte haver er omgivet med hække af forskellig
art, som lejerne selv vælger. Disse hække må gerne være

meget forskellige, f. eks. roser, ligustrum, avnbøg, thuja,
forsk, tjørnearter o. 1. De må holdes som klippede eller
uklippede alt efter ønske, hvorved den tilsigtede variation
opnås.

Græsset, der i første række tjener som færdselsareal,
fremhæver hækkenes form, isolerer de enkelte haver fra
hinanden, men frem for alt skaffer en ideel tumleplads for
børn og unge mennesker, skal kun holdes slået med le.
Dette må kun ske når det er strængt nødvendigt, og aldrig
mere end at den vilde danske flora frit kan få lov til at

blomstre.
De stier, der efterhånden vil blive slidt i græsset, belæg¬

ges med grus.
Husene må lægges som vist på tegningen, således at in¬

gen kommer for nær til naboen.
Udformningen af de enkelte haver er fri, da selv træ¬

plantning ikke kan være til gene for naboen.
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Billede fra Dyrehaven en tøbrudsdag.
På alle årets dage har denne ca. 900 fia store skov sin egen
stemning. Med sine brede sletter, sine ældgamle boge, det
charmerende lille jagtslot, sin fauna og flora er Dyrehaven
kendt af enhver dansker. I tusindevis strømmer køben¬
havnerne til Dyrehaven for at se den danske bøgeskov
springe ud, i tusindevis søger de sommerklædte køben¬
havnere sommerens glæder i denne charmerende natur¬
park, og om efteråret strømmer de samme tusinder atter
til Dyrehaven for at se sommeren dø i et flammende bål
af efterårsfarver, men det mest rørende udtryk for køben¬
havnernes kærlighed til denne skov ser man dog, når
de på årets eneste snevejrsformiddag i hundredtusinde¬
vis strømmer til Dyrehavens bakker, for her at nyde
vintersportens glæder, og hen på eftermiddagen vender
hjem i silende regn, snavsede og våde, men i strålende
humør i bevidstheden om, at de har tilbragt en dejlig

dag i pragtfulde omgivelser. Jo, Dyrehaven er i sandhed
en hele folkets ejendom, og ve den skovledelse, der ikke
forstår dette. G. N. Brandt giver udtryk for noget cen¬
tralt, når han i sin inspirerende, filosofiske artikel »Dyre¬
havens Deling« i dette blads novembernummer 1924 bl. a.
skriver:

»Ingen plet af landet har haft så stor betydning for så
mange mennesker som Dyrehavens mægtige storskov. Ikke
blot for udviklingen af naturfølelsen, men ved det stærke
landskabs hele mærkelige virkning på sindet. Uden skum¬
melhed lukker skoven sig om den, der søger ensomhed,
og den åbne underskov indbyder en næsten arkadisk tryg¬
hed. Hvor megen livslede er ikke svundet i dens høje
krontag, og hvilken kirke har den ikke været for oprevne
sind! Dyrehavens gamle skov burde være Danmark et
helligt sted og dens fremtid en national opgave.«

Foto Vagn Hansen.
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TUBORGVEO

Aksel Andersen i samarbejde med professor Kaj Gottlob: Mindelunden i Ryvangen. Mål 1 :1000.
Under krigen brugte tyskerne et hjørne af øvelsespladsen »Ryvangen« tilhørende det danske ingeniørregiment som
eksekutionsplads ved henrettelse af danske patrioter. Det var således ganske naturligt efter krigen at arrangere en
mindeplads i en eksisterende lund på denne plads. Indgangen er placeret mod nord, og indgangsportalen er bygget
sammen med en overdækket pergola, som afsluttet af en lav mindehal danner afgrænsning af arealet mod øst. De
øvrige sider er hegnet med et stendige.

I begravelsesfeltet i arealets midte er begravet 108 henrettede eller myrdede patrioter. I skoven, umiddelbart nord
for dette begravelsesfelt, findes en særlig afdeling med begravelsesplads for danske patrioter, som døde i tyske kon¬
centrationslejre og hvis lig er bragt hjem til Danmark efter våbenstilstanden. Anlægsgartner Poul Rasmussen.
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Troels Erstad's have.

Troels Erstad
Den 7. oktober 1949 døde havearkitekt Troels Er¬
stad pludselig, kun 38 år gammel.

For blot tre år siden stod her i bladet en nekrolog
over faderen, havearkitekt E. Erstad-Jørgensen, hvis
død dannede en harmonisk afslutning på et langt
og virksomt liv. Det er mærkeligt at tænke på, at
sønnen skulle følge så hurtigt efter — og så brat!

Børn, der vælger faderens erhverv, er som regel
sikre på en god start, og Erstad var i den retning
ingen undtagelse. Han har velsagtens ret tidligt

gjort op, at han ville være havearkitekt, og des er
lagt en nøje gennemtænkt plan for hans uddannelse.
Meget tyder dog på, at han allerede dengang har
gjort sine egne synspunkter gældende. Det er nær¬
liggende, at faderen har forestillet sig ham som
kompagnon og efterfølger i sin store havearkitekt-
og anlægsgartnervirksomhed, men Erstad har fra
begyndelsen stået fast på den rene havearkitektlinie.

Efter studentereksamen var han nogle år i gart¬
nerlære på Gisselfeld, hos Aksel Olsen og hos faderen
og gjorde studierejser til Tyskland og England; kom
derefter på landbohøjskolen," men afbrød studiet
midtvejs og arbejdede et år på C. Th. Sørensens
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Troels Erstad: Haveanlæg ved socialt boligbyggeri i Nakskov. Mål 1 :2000, nord opad.
Erstad kom til at beskæftige sig meget med boligbyggeri. Det var jo de eneste større arbejder, der nød fremme i krigs¬
årene. I virkeligheden var dette såre prosaiske og teknisk betonede arbejde ham ret fremmed og de uendelige forhand¬
linger om praktiske detaljer ved byggemøderne sled på hans nervøse temperament. Det var da også netop den del af sin
virksomhed, han opgav, da han blev direktør i Haveselskabet. Men selve planlægningens æstetiske muligheder inter¬
esserede ham, særlig tog han aktiv del i husenes placering på grunden. I dette projekt, der er udført i samarbejde med
arkitekt Thorvald Dreyer, har han forsøgt at binde husblokkene sammen ved tværgående birkealléer.
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tegnestue, inden han tog den afsluttende eksamen
i 1936.

Straks efter forbavsede han samtiden ved at ind¬
gå et kompagniskab med C. Th. Sørensen. Det blev
dog lidet frugtbart, forskellen i alder og erfaring
var for stor, og det ophævedes allerede året efter;
men Erstad fortsatte endnu en tid som medarbej¬
der, indtil han i 1938 begyndte for sig selv.

Der kom nu nogle år, hvor han måtte arbejde
hårdt for at komme frem. Denne periode var netop
karakteristisk derved, at villahaven, der indtil da
havde betydet meget som arbejdsobjekt, trådte i
baggrunden og der skete en forskydning mod mere
socialt betonede opgaver; men overalt herskede på
grund af det optrækkende uvejr over Europa en be¬
tydelig tilbageholdenhed.

Med sin medfødte ærgerrighed og trang til at
komme i kontakt med mennesker til at være med,
hvor der skete noget, var han ikke indstillet på at
lade tingene udvikle sig af sig selv, men måtte sætte
ind på alle fronter for at slå sit navn fast. Således
blev han i 1939 redaktør af Berlingske Tidendes
haveside og var i perioden 1940-45 redaktør af
Havekunst. Han skabte kontakter med pressefolk
og etablerede et intimt samarbejde med en række
arkitekter, der kom til at betyde meget for hans
udvikling, • Ole Hagen, Jørgen Juul-Møller, Erik
Herløw, Preben Hansen for blot at nævne nogle.
Men vigtigst i den forbindelse blev samarbejdet med
G. N. Brandt. Det indledtes omkring 1940 og va¬
rede til Brandts død i 1945.

Han stod da med en meget omspændende virk¬
somhed, der nok kunne lægge beslag på sin mand,
men fik endda tid til at sidde i bestyrelsen for For¬
eningen til Hovedstadens Forskønnelse, Det Konge¬
lige Haveselskab og Dansk Havearkitektforening. I
denne var han næstformand 1946 og 1947, formand
i 1948 og derefter igen næstformand til sin død.
Han arbejdede energisk for samling omkring for¬
eningen. En intern strid i 1939 havde slået dybe
skår, som det næsten lykkedes ham at hele, og han
har æren for at have gennemført den rene have¬
arkitektlinie i foreningen.

Særlig karakteristisk for Erstads ildhu og kamp¬
mod var hans stilling i den sørgelige sag om Zoo¬
logisk Haves aspirationer i Søndermarken. Ud fra
en klar erkendelse af, at offentlige parker ikke må
sønderstykkes til uvedkommende formål, gik han
med voldsom energi mod projeektet, blev formand
i foreningen Søndermarkens Venner og mobiliserede
alle tænkelige kræfter til forsvar for den gode sag.
Det nederlag, der blev resultatet, var en dyb person¬
lig skuffelse for Erstad, så meget mere som han
utvivlsomt har måttet erkende, at hans erfaring og
taktiske snille ikke slog til over for den umenneske¬
lige opgave at koordinere de særinteresser og uska¬
deliggøre de intriger, der spiller så stor rolle i of¬

fentlige diskussioner. Han måtte gå af som formand
for Søndermarkens Venner, mens slaget var på sit
højeste.

Som bestyrelsesmedlem i Det Kongelige Havesel¬
skab havde Erstad gennem nogle år gjort et stort
og uegennyttigt arbejde for at indblæse den gamle,
fornemme, men noget hensygnende have nyt liv, og
omkring ved denne tid ifjor forbavsede han endnu
engang samtiden ved at planlægge og gennemføre en
revolutionerende nyordning derude. Han fik opret¬
tet den anlægsgartnerskole, som de sidste 20 år
havde spøgt i ældre kollegers bevidsthed, og som
dels skulle tjene til højnelse af anlægsgartnerhånd¬
værket, dels give vordende havearkitekter det for¬
nødne kendskab til fagets praktik. Ideen var den, at
eleverne både skulle modtage teoretisk undervis¬
ning og arbejde med omlægninger i haven, således
at der inden for de faste rammer skete en stadig
fornyelse af denne. Han ønskede at haven igen
måtte blive en hjørnesten i dansk havekunst, og det
skulle ske hurtigt. Sagen måtte stilles i brændpunk¬
tet og dens betydning slås fast i offentlighedens be¬
vidsthed. Han overlod derfor størstedelen af sin
havearkitektvirksomhed til sin gamle medarbejder
Eywin Langkilde, beholdt kun nogle få privathaver
og sin konsulentvirksomhed for visse bykommuner
og overtog ledelsen af haven og skolen som direktør
i nært samarbejde med sin mangeårige ven, anlægs¬
gartner H. P. Samuelsen, der blev havens over¬

gartner.
Han nåede at få alt dette sat igang, men ikke at

se resultatet, dog vil det forhåbentlig lykkes at føre
hans arbejde videre.

Dette i korte træk hans livsløb. Tilbage bliver
en vurdering af ham som havearkitekt. Erstad fik
betroet mange opgaver, men i en tid, hvor meget
lidt kunne gøres færdigt, og hans livsværk må der¬
for nødvendigvis for en stor del bestå af fragmenter.

Når han tiltrods for dette i den offentlige be¬
vidsthed stod som en central skikkelse inden for
dansk havekunst, ligger forklaringen for en del i
den nimbus, der-stod om hans person, hans elegante
ydre, charmerende væsen og evnen til at komme i
kontakt med og begejstre høj og lav, virkemidler
hvis betydning han var sig nøje bevidst, men også
ulykkeligt bundet til. Han lignede deri G. N.
Brandt, og det var måske derfor, de kom så godt
ud af det med hinanden. De var dog ellers forskel¬
lige nok, Brandt en nøgtern analytiker, Erstad et
udpræget følelsesmenneske.

Arkitekt Ole Hagen er i sine kloge og fine minde¬
ord i Arkitektens ugehefte nr. 43 inde på noget væ¬
sentligt, når han siger: »Havde man blot een gang
truffet Erstad, var man indfanget af hans forbløf¬
fende charme, og paradoksalt kan man sige, at de
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Troels Erstad: Have for industrimand i Frederikssund. Måll : 1000, nord opad.
Grunden er beliggende ud til Roskilde fjord, hævet 7-8 m over vandet. Huset, der er tegnet af arkitekt Jørgen Juul-
Møller er endnu ikke bygget. Det oprindelige terrain er i alt væsentligt bevaret, blot ændret ubetydeligt omkring et
cirkulært vand i en lavning. Erstad har her i det helt store mål søgt at skabe en have over sit yndlingstema, den »exo-
tiske« beplantning. Det havde egentlig været mere instruktivt om selve beplantning'splanen havde kunnet gengives, men
et tilfældigt udpluk kan måske sige en del: Tsuga heterophylla, Pyracantha coccinea, Cladrastis lutea, Ailanthus glan-
dulosa, Rhus typhina, Cedrela chinensis, Sorbaria arborea glabrata, Decaisnea fargesi, Pterocarya fraxinifolia o. s. v. På
den store gårdsplads har han realiseret en idé, han har syslet med i mange år, en skov af lodrette enebærstager bevok¬
set med et filter af slyngplanter.



Troels Erstad: Have ved industrianlæg i Odense. Mål 1 : 500, nordvest opad.
Arealet står kun i forbindelse med fabrikskomplekset ved en smal passage i det sondre hjornc og er ellers indrammet
af de gamle, maleriske huse i kvarteret omkring H.C.Andersens Hus, der støder op til grundens nordhjørne. Påvirket af
dette inspirerende naboskab, har Erstad haft lyst til at fabulere, han har leget med labyrinter og fuglevolierer og har i
samarbejde med arkitekt Jørgen Juul-Møller yderligere romantiseret randbebyggelsen. Rummet er i nogen grad strammet
op med hække omkring yppige blomsterhaver. Et motiv, der går igen i flere af hans arbejder er de hækpiller, der her må
tænkes afsluttede foroven med klippede figurer. Det var hans hensigt, at haven tillige skulle være tilgængelig for
gæster i H. C. Andersenmusæet.

45



Svendborg amts og bys sygehus's gårdhave. Nord opad.
Mål 1: 200.

Kaj Munks grav på Vedersø kirkegård.

der kendte ham mindst følte sig nærmest i kontakt
med ham, medens de der til stadighed samarbejdede
med ham havde sværere ved at holde ham fast. Han
var uhyre blufærdig, og dækkede sig ofte bag en
lidt ha'stemt fa£on, der kunne have karakter af
galgenhumor.« De, der stod ham nærmest, følte, at
den ydre fremgang kun mådeligt tilfredsstillede
ham, hvis han ikke tillige kunne hævde sig kunst¬
nerisk. Uanset hvad han selv har måttet mene om

den ting — og meget tyder på, at han ind imellem
har tvivlet — er det givet, at han var en endog
meget talentfuld kunstner.

Han var som nævnt et følelsesmenneske, der ikke
beskæftigede sig med analyser, men arbejdede helt
intuitivt. Man kan sige, at han løste sine opgaver
skitsemæssigt i den forstand, at han ikke interesse¬
rede sig så forfærdelig meget for den rent tekniske
side af projekteringen, men til gengæld gik han
stærkt op i arbejdets udførelse. Han besad en ud¬
præget sans for detaljen og forstod tilfulde betyd¬
ningen af at benytte dygtige anlægsgartnere.

Der tales måske for meget om østorientalsk have¬
kunsts indflydelse på den vesterlandske, men for
Erstad gælder utvivlsomt, at han i fuld bevidsthed
om det uudgrundelige moment i japansk havekunst
har ladet sig inspirere af visse karakteristiske træk
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fra denne: Den individualistiske opfattelse af plan¬
ten, de simple, men fint forarbejdede materialer og
den omhyggelige tilsløring af havens begrænsning.
Særlig i det lille format holdt han af at arbejde med
disse midler. Hans egen have på Ordrup Jagtvej er
en af mange, hvori han med et udvalg af mærkelige
»exotiske« planter efter en tilsyneladende tilfældig,
men i virkeligheden nøje gennemtænkt plan har for¬
mået at sprænge det tilfældige grundstykkes snæ¬
rende rammer. En bevidst opløsning af rummet.
Han var her helt på linie med den moderne arki¬
tekturopfattelse, der stræber hen mod en opløsning
af husets klump og søger en organisk sammenhæng
mellem huset og omgivelserne ved en udviskning af
overgangen fra det lukkede til det åbne, en umærke¬
lig overgang mellem inde og ude.

Men han kunne andet og mere end at arrangere
vegetationsbilleder på overbevisende måde. I sine
senere arbejder bekender han sig klart til rummet
og formen og arbejder med lysvirkninger i klippede
løvmasser som kontrast til en fritvoksende beplant¬
ning. Han har indset, at den opløste haves utallige
muligheder paradoksalt nok sætter en grænse for,
hvad der videre kan opnås ad den vej, at det kan
være fristende at slippe junglen løs over et stivnet
formskema, men at trangen til lov og orden før
eller senere gør sig gældende.

Særlig den side 48 viste have med de mærkeligt
levende hækføringer åbner et perspektiv fremover
og giver løfter, som nu aldrig kan indfries.

Georg Boye

SUMMARY

Trocis Erstad passed away on the 7th of October this year,

aged only 38.
It was natural that the son of E. Erstad-Jorgensen, the

landscape gardener, should make an early decision as to
his future career; natural, too, that we should imagine
he would become a partner in his father's big firm of land¬
scape and park gardeners; but from the very beginning,
Troels Erstad helpt himself strictly within the bounds of
landscape gardening.

After finishing his training, he went into business for
a short time with C. Th. Sørensen. His natural charm

quickly won him a place among the leading spirits; most
important of these connections was his co-operation with
G. N. Brandt. From 1940-1945 he was the Editor of this jour¬
nal and occupied prominent positions in a number of
societies; in 1948 he was Chaiman of the Association of
Danish Landscape Gardeners.

He was a man of action and towards the end of 1948
he astonished his contemporaries yet again by planning and
carrying out a series of revolutionary changes in the Royal
Horticultural Society, within which he set up a school for
park gardeners such as his elder collegues had only dreamt
about for more than 20 years. As Director at the school
for park gardeners and of the horticultural society, he
worked like a Trojan to arouse public interest. He wanted

Troels Erstad: Have i Nykøbing F. Mål 1 :400, nord
opad. Huset er tegnet af arkitekt Erik Herløw.
En såre enkelt plan, — en græsflade omgivet af en dob¬
belthæk med blomster imellem — men meget raffineret
i detaljen. Plænen er opdelt med klinkebånd i et gammelt
persisk mønster, som Erstad har benyttet ved andre lej¬
ligheder. Der skulle hist og her stå enkelte Yucca i møn¬
stret, der som det ses på perspektiven med fuldt overlæg
løber skævt op . på havedøren. Erstad kunne ikke lide, at
noget løb lige op på noget, f. eks. en gang på et træ.
Hækkene, der består af Weichsel er vistnok tegnet lidt for
pedantisk, de er tænkt temlig uregelmæssige, klippet i
runde bevægede former.
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Troels Erstad: Have i Hasseris. Mål 1:400, nord opad.
Huset er tegnet af arkitekt Preben Hansen.
En mærkelig fint komponeret have. Det egentlige opholds¬
areal er en stor, flisebelagt terrasse med nogen mildnende
beplantning, og der er en stor blomsterhave ved gavlen,
men ellers består haven helt af et system af hække, en
labyrint, om man vil, der frembyder nye oplevelser i lys
og skyggevirkninger ved hvert hjørne. Man kan efter be¬
hag tænke sig bunden græslagt eller tilplantet med en
skovbund. Enkelte fritstående træer kontrasterer smukt
med de klippede løvmasser og mildner de skarpe skygger.

the Society's garden to become once more a cornerstone
of Danish horticulture.

Erstad had many duties laid upon him, yet at a time
when but little could be carried out, and his life's work
must therefore, of necessity, largely consist of fragments.
That, despite all this, the public looked upon him os the
central figure in Danish horticulture, a chiefly due to the
aura that surrounded his person, to his graceful appear¬
ance, his charming disposition and his genius for making
friends in every walk of life: these were his talents and he
well knew their worth, though then did not always bring
him happiness. Those nearest to him felt that material
success meant nothing to him if he if he could not achieve
corresponding success in his art—and all agree that he was
a most talented artist.

Erstad was most profoundly influenced by the horticul¬
ture of the Far East, and this was most noticeable in his
choice and disposition of plants. He was completely in

sympathy with modern notions of architecture which seeks
to break down the bulk of the house and endeavours to
make house and garden one organic whole.

In his later works he strives often space and form, and
employs light and shadow effects with clipped foliage as
a contrast to natural growths. The garden pictured on
page 48, with its fantastic topiary, in particular, reveals
great perabilities and gives promises that now can never
be fulfilled.

RESUMÉ

Le 7 octobre 1949, est mort Troels Erstad, age seulement
de trente huit ans. Fils de l'architecte paysagiste E. Erstad-
Jørgensen, il s'orienta naturellement vers sa future profes¬
sion. Il's emblait normal de le voir s'associer avec son pére
dans son importante entreprise de pares et jardins et son
etude d'architecte paysagiste, mais des le début il s'attacha
uniquement å l'Architecte des jardins.

Aprés ses etudes, il s'associa pendant une courte période
avec C. Th. Sørensen. La, gråce å son charme naturel, il
entra rapidement en contact avec les personnalites mar-
quantes et le plus important résultat de ces relations fut
son association avec G. N. Brandt. De 1940 å 1945, il fut
breux froupements. En 1948, il fut nommé président du
rédacteur de cette revue, tout en étant animateur de nom-

«Dansk Havearkitekt Forenings.
Il était un homme d'action. A la fin de l'année 1948, il

fut une étonnante, et compléte revolution au sein «Konge¬
lige Haveselskabs, ou il créa une école de jardiniers pays-
agistes. On avait déjå discute de ce projet pendant vingt
ans sans resultat. Directeur de cette école et de cette so-

ciété de jardins, il s'appliqua a intéresser l'opinion publi-
que en vue de refaire de ce jardin le centre de l'Art des
jardins Danois.

Troels Erstad se vit confier beaucoup d'études, mais dans
une période ou peu de projets pouvaient étre mis å exé-
cution, son æuvre se limita, pour une grande partie, å des
fragments. Que, malgré cela, il fut reconnu généralement
comme une grande figure de l'Art des jardins, on en
trouve principalement l'explication dans la rayonnement
de sa personne, son élégance extérieure, sa maniére d'etre
charmante, un don de sympathie, un don d'enthousiasmer
petits et grands et une parfaite connaissance de ses possi-
bilités. Ses proches savaient que son succes ne le satisfai-
sait qu'a demi, s'il ne pouvait pas faire en méme temps
æuvre d'Art — et il était réellement un artiste de grand
talent:

Erstad occupait une position d'avant-gardfe, inspirée de
l'Art du jardin oriental, ce qui apparait dans sa gamme de
plantes et son style de plantation. Il était dans la ligne de
l'Architecture moderne, s'efforgant de briser la masse de
la maison et cherchant une liaison organique entre le jar¬
din et l'habitation. Dans ses plus récents travaux, se révé-
laient son souci de l'espace et de la forme et ses recherchcs
d'effets d'ombres et des lumiéres, par des masses de feuil-
lages taillés contrastant avec des plantations libres. Ces
recherches apparaissent notamment dans le jardin repro-
duit a la page 48, jardin aux haies conduites de facon
curieuse mais vivante. .Tout cele laissait entrevoir des per¬
spectives nouvelles et était porteur de promesses qui main-
tenant ne vorront pas leur réalisation.
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Lise Bauer: Fra haven ved Hindsgavl.

Kunstakademiets kursus tor
havearkitekter 1949
I dagene 29., 30., .31. august 1949 afholdt »Det
Kongelige Akademi for de skønne Kunster« sit år¬
lige kursus for havearkitekter. Dette kursus, der var
det 6. i rækken, var i år henlagt til foreningen
»Norden«'s smukke herregård »Hindsgavl«.

Kursuset var i år helt helliget havekunstens histo¬
rie dg som talere var indbudt professor Pietro Por-
cinai, Italien — professor J. T. P. Bijhouwer, Hol¬
land — docent, phil. dr. Nils Wollin, Sverige, des¬
uden talte lektor Georg Georgsen, hiavearkitekt Ag¬
nete Petersen, professor Sten Eiler Rasmussen og
lektor C. Th. Sørensen. Professor Pietro Porcinai's

forelæsning findes i uddrag gengivet i herværende
nummer.

Foruden afholdelsen af en eventyrlig række fore¬
læsninger, blev der foretaget ekskursioner til Kol¬
ding og en række fynske herregårde.

Arrangementet af dette kursus tjener arrangørerne
til megen ære. Pladsen for afholdelsen var ideel, om¬

givelserne bedst mulige og gæstfriheden ovenud. Der
var ca. 80 deltagere, men der burde have været 120.
Vi savnede i høj grad tilslutning fra arkitekter og
billedhuggere — de to grupper, som havearkitekter
både i fortid og nutid arbejder mest sammen med.
Dette være sagt for at meddele de nævnte faggrup¬
per, at de er velkomne næste gang lignende kursus
bliver afholdt, og de vil ikke fortryde deltagelsen.

Den italienske
dens ånd og væsen

Enhver bevidst menneskelig udfoldelse udspringer
fra tanken eller med andre ord, hver form fødes i
tankerne, er tankerne rigtige og smukke vil de frem¬
komne former også være det.

Jeg betragter det som værende klart, hvad man
forstår ved ret og smukt.

»Tout se tient,« siger franskmændene. Derfor be¬
der jeg Dem at undskylde, at jeg tillader mig nogle
filosofiske betragtninger, idet jeg taler til Dem om
den italienske have, dens væsen og ånd og til at be¬
gynde med opstiller de håndgribelige områder i hvilke
der efter min mening kan findes en oprindelse til
kunsten i almindelighed og havekunsten i særdeles¬
hed. Disse områder bliver for den vestlige kulturs
vedkommende bestemt af to oprindelige ideer, som
kan betragtes som grundlæggende, nemlig den klas¬
siske og den romantiske idé.

Under forsøg på at give en exact definition også i
æstetisk henseende nøjes jeg med at fastslå, at jeg
med klassisk idé forstår enhver idé i hvilken kunsten
idealiserer naturen og behersker denne, således at
form og idé bliver eet. Deraf følger, at den klassiske
idé er grundet på streng fornuft og en tilstand af
fuldkommen ligevægt og den klassiske kunst er så¬
ledes en forstandens kunst — en forstandsmæssig slut¬
ning, som grunder sig på fuldkommen ligevægt. Men
er fuldkommen ligevægt overhovedet mulig og kan
den vare? Nej, sikkert ikke. Thi ligevægt er ikke be¬
standig. Lad os f. ex. tænke os, at vi går på et ud¬
spændt sejl. Snart vil man mærke at vi falder enten
til højre eller venstre. For at holde sig oprejst trænger
fornuften sig på, og med bevægelser til højre eller
venstre forhindrer vi faldet Bliver den indrøm¬
melse, som vi giver, forstanden for stor, så vil den
deraf følgende forhindren ligeledes føre til fald. I
kunsten fører den forstandsmæssige overbetoning til
stilstand og den rene rationalisme.

Heraf følger altså en kunstform grundet på intui¬
tion og fantasi. Jeg ville gerne sige, at man kan op¬
fatte den romantiske idé som en fordybelse i og
hengivelse til naturen med ønsket om gennem til¬
knytning til denne at hente nye kræfter. Og fordi
vi ikke er skabt med anden forudsætning end træer
og dyr, men ligesom disse indgår i verdensaltet, kan
vi ved berøring med naturen øse nye kræfter fra
denne.

Efter denne opfattelse kan vi også antage føl¬
gende:

Ligesom man opdrager et barn til voksent menne¬
ske, således søger det skolede, tænkende menneske på
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sin side at opdrage sin omverden, d. v. s. at forme Og
udvikle den efter sin indstilling »klassisk« eller »ro¬
mantisk«.

Et lignende forløb ligger til grund for den fastlagte
kendsgerning, at det af mennesket formede landskab
er et spejl af den åndelige indstilling i det pågældende
folk: når man så at sige »graver« i disse landes hi¬
storiske lag, kan man finde ting som fortæller om
disse folks forskellige tidsaldre. I tider med orden
og skønhed vil man finde skønt ordnede anlæg, me¬
dens man finder hæslige og uordnede landskaber i
uordnede tider eller tider, der søger nye idealer.

Vi ser hvorledes mennesket i sin trang til at føre
skaffer sig selv ordensregler, overdriver han dette
stagnerer han. På den anden side kan mennesket i
sin trang til og stræben efter frihed udarte til en
fuldstændig ubundethed. Den romantiske idé er for
os italienere forbundet med det geografiske begreb
Norden. Vi føler os tiltrukket af det nordiske land¬
skab, og når vi tænker på rekreation og fornyelse
vandrer vore tanker til de grønne enge, de skygge¬
fulde skove og de kølige have, Nordsøen og Øster¬
søen.

Hvis jeg ikke tager fejl, er derimod for Dem den
klassiske idé forbundet med det geografiske begreb
»Syden« med Middelhavet med dets varme sommer
og den lysende dybblå himmel. Denne klarlæggelse
får mig til at tænke på et osmotisk forløb — eri
slags flydende udligning mellem folkenes åndelige
indstilling — mellem denne klassiske ligevægt og
den romantiske kontemplation kan der ingen hvile¬
tilstand være — tror jeg — og deraf udleder jeg,
at den rigtige idé ligger i en bevægelse — i en strøm
af det forstandsmæssige hen mod det kontemplative
med en lignende strøm i modsat retning.

I en sådan flod fra syd til nord og fra nord til
syd, fra den ene tænkelige modsætningspol til den
anden, synes det mig sandsynligt at nå til et måske
overdrevent forstandsherredømme og måske lige¬
ledes overdreven kontemplation.

Og her må jeg erindre om, at en af de mest ka¬
rakteristiske egenskaber hos den bedste klassiske
kunst netop består i bevægelsen. Betragter vi re-
naissancens store mestre og undersøger vi, hvad de
alle har overtaget fra den klassiske oldtid og hvori
de særligt overgår denne, så vil vi finde at bevægel¬
sen kommer først. Harmonien og linieføringen kom¬
mer i anden række.

Bevægelse og kraft er den græske kunsts beteg¬
nende træk. Dette gælder især den græske billed¬
huggerkunst, der er så ganske anderledes end i alle
de andre gamle middelhavslande: fra den arkadiske
bevingede Mike fra Delos til Mylos diskoskaster
ligger den græske billedhuggerkunsts springende
punkt i den bevægede form, som allerede de gamle
selv erkendte, som udslaggivende mål- og retnings¬
bestemmende faktor.

Hvis man rigtig tænker over det, kan man ikke
nå til anden slutning end den, at andet overhovedet
ikke havde kunnet ske. Thi livet selv er uophørlig
bevægelse, i hvilken ethvert væsen bliver født,
vokser og bevæger sig henimod det sidste fælles mål,
døden. Og ligesålidt kan de filosofiske anskuelser,
også menneskets skabelse, undgå bevægelsens almin¬
delige love, mellem de to slutninger, »det at opstå
og det at forgå«. Denne påstand gør ikke fordring
på at være ny, thi allerede for mere end 2000 år
siden har den gamle græske filosofi lært os at »alt
er bevægelse«.

Den italienske have fra det 15. til det 18. århun¬
drede er et barn af den klassiske idé. Man må derfor
først forstå denne idé, før man forstår ånden. Og
hvorledes forholder det klassiske menneske sig så?

Han siger sig selv, hvor meget han end trætter og
plager sig selv, vil det aldrig lykkes for ham at få et
andet indtryk af omverdenen end den der udelukket
er dannet af mennesker. Deraf udleder han, at na¬

turen egentlig kun interesserer ham forsåvidt, som
han ikke kan leve i den og med den. Endvidere
slutter han, at det er hans pligt og ret at beherske
den så vidt han kan, at forme og omdanne den
efter hans formåen, udtalende sit eget mål og til
egen fordel. Han er sig bevidst, at når han engang
ikke er mere til, vil andre mennesker, der ligner
ham, forholde sig som ham og fortsætte med en lig¬
nende livsanskuelse, som han tager for endnu mere
definitiv, idet han holder sig til alt begribeligt og
ikke gør sig nogle illusioner, forskanser han sig bag
myten og troen, som han har tilegnet sig og lagt til
rette til eget brug. Med sådan en indstilling bringer
dette menneske alle sine ytringer i overensstemmelse
også på det æstetiske område og altså også når han
anlægger sin have.

Dette menneske måler tingene med menneskelig
målestok, tilstår tingene en engang fastlagt værdi
og forholder sig som om denne værdi har absolut
gyldighed. Dermed skaffer han sig »autoritet og tro,
en værdi, om han bruger til at tøjle den enkeltes
drift, og når overmålet af autoritet og tro fører ham
til autoritisme og dogmatisme så sker det altid ud¬
fra et humanistisk standpunkt og udfra universel
stræben, hvorved han bliver modsætningen til den
idealistiske, eksklusive retning, som er karakteristisk
for det romantiske menneske.

Den væsentlige opfattelse af den italienske have
beror netop på den menneskelige viljes herredømme
over naturen, hvorfor der ikke tilkommer den en¬
kelte del — som jord, planter, vand eller lignende —

nogen særlig eller egentlig rolle, tværtimod er disse
altid tilpassede led i værket, som koordinerer hver¬
andre til et samlet hele.

Denne lange indledning skønner jeg nødvendig
for nøje at fastlægge begrebet »den italienske have«,
og i det følgende skal gives en kort oversigt over de
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bestemte former, som viser sig i vor have i dens
gyldne tidsalder, idet vi beder Dem have den sta¬
dige sammenhæng mellem haven og mennesket for
øje, såvidt denne sammenhæng er beliggende inden¬
for rammerne af omverdenens udvikling og det so¬
ciale livs instnkt.

Den ovenstående historiske redegørelse stammer
fra den udmærkede bog af en begejstret og grundig
kender, som altfor tidlig er gået bort: Luigi Dami.
Stormfuldt og dunkelt indvirker middelalderen på
det italienske åndsliv, idet den på det æstetiske om¬
råde for Roms vedkommende bringer spiren til for¬
bigående udslukning. Det er en tilbageskridtets tid,
som ingen plads har til haven. Men næppe viser
historiens forløb mere klart end dette, at haverne
dukker op selv om de er indesluttede af de adelige
slotte og klostres mure. I byerne, som af forsvars¬
mæssige grunde er indesluttede bag tårne og mure,
er der ingen plads til haver. løvrigt er de italienske
haver også i de følgende tider fortrinsvis anlagte i
forstæderne.

Efter at betingelserne for et mindre råt og hårdt
samliv er tilstede, kan haven i det trettende og fjor¬

tende århundrede vinde mere udbredelse, selvom
den endnu ikke har antaget udpræget æstetisk form.
Såsnart de feudale klippereder i de herskabelige vil¬
laer begynder at forsvinde, såsnart landet føler sig
sikkert, fordi de større byer holder de feudaladeliges
magtbegær i skak og tvinger disse til at indrette sig
borgerligt, begynder der at skyde storslåede anlæg
op med blomster, træer og vand i byernes udkanter,
som hvile- og forlystelsessteder.

Således opstå i Florens omegn dantetemplet, lige¬
så i det viskontinske Milano, i det pavelige Rom og
i Venedig, Ferara, Mantua og andre kendte bymæs¬
sige steder.

Beskrivelser af haver fra denne tid findes hyppigt
— selv om de sandsynligvis er idealiserede — hos
digtere og forfattere — fra Boccacio til Dino Com-
pagne, fra Folgore til S. Getnignano og flere andre.
Giovanno Boccacio beskriver i Decameron efter vir¬
keligheden, selvom måske noget forskønnet, en yn¬
dig have i en villa i omegnen af Florens. Han fortæl¬
ler at haven er omgivet af mure, og den havde rundt¬
om og i midten brede stier, alle snorlige og med vin¬
løv; siderne af disse veje var fast lukkede med hvide
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og røde rosenstokke og med jasminer«. Hvilke og
hvormange planter der fandtes og hvorledes de var
ordnet — derom kunne der fortælles meget. »I mid¬
ten et grønsvær af det fineste græs, smykket med
måske tusindvis af blomster, omsluttet af saftige
grønne orangetræer og cedrer. I midten af grøn¬
sværen, en brønd af snehvidt marmor med vid¬
underlige forsiringer. Dette mønstereksempel af en
have er typisk for trecento. Den viser endvidere
sit udspring fra middelalderen, hvor haven står
alene uden kunstnerisk tilknytning til huset. Dens
geometriske ligelinjede opdeling, de retvinklede for¬
mer går helt tilbage til de topografiske planer fra
det romerske udsprings forskellige byer, for eksem¬
pel fra Florens. Den har altså sit forbillede i det
romerske »castrum« med dens »cardi«, »decumani«
(hovedforter) og centrale »piatea«.

I den følgende tid ser vi urene former opstå, en
slags blanding mellem blomster- og nyttehaven.
Udenfor den lille lund eller »verzieri«, med cypres¬
ser, nåletræer, granatæbel-, laurbær-, oliven- og
frugttræer, findes også en såkaldt »erbai«, urtebede
med aromatiske planter og lægeurter eller såkaldte
»semplici« (simpelt husmiddel). Særligt indhegnede
pladser er forbeholdt blomster, af hvilke manige
stammer fra- orienten og er indført til Italien af
hjemvendte korsfarere.

Henimod slutningen af det fjortende århundrede
gør den humanistiske strømning sig mere og mere
gældende. Haven ændres mere og mere gennem
denne henimod genfødelsen af den antikke romerske
have, for så i det følgende århundrede at nå sin
højeste blomstring i den egentlige renaissancehave.

Cosimo il Vechio de Medici gav anselige summer
ud på sine haver, af hvilke Casino di S. Marco og
paladserne i Via Larga, begge anlagt for ham af
Michelozzo, og til disse Villa de Cafaggiclo og Vil¬
la Careggi ved Florens.

Lorenzo il Magnifico fortsætter værket, i hvilket
han betjener sig af Giulianos da Sangallos talenter,
i Villa Poggio a Caianos yndefulde have og i andre
haver.

Ikke mindre ivrig er Paven og de adelige i de
forskellige byer, Este og Montefeltro, Bentivoglio
Aragonesi fra Neapel, for hvilke florentineren Gui-
liano da Maiano anlagde haver.

Efterhånden vågner sansen for naturen, man op¬
dager landskabets skønhed sammen med nyopda¬
gelser i den klassiske digtning, især i den virgilske
Georgica. Fordybelsen i den genopstandne antik
øver en meget ophøjende indflydelse på havearki¬
tekturens omstilling. Vidunderet fra den gammel¬
romerske »villae« bliver levende i værkerne af de
latinske klassikere fra Ovid til Plinius. Træbeskæ¬
ringens kunst — toparia —, som betyder at studse
det tætte løv så der opstår geometriske og vel også
andre figurer deraf, genoptages. Man får også igen

smag for at udsmykke haven med skulptur, vaser
og marmorbænke o. s. v. Slyngplanternes løv ranker
sig ikke mere højt opad pæle, men bliver forædlet
over stenbuer og -søjler.

Men blandt alle anskuelser, som er overtaget fra
de romerske forfattere, er uden tvivl den betyde¬
ligste den, at haven i sin almindeligste form må for¬
tælle om en arkitektonisk idé. Man vil derfor ikke
mere de middelalderlige grønsags- og frugttræha¬
ver, og ingen landlige haver, i hvilke bestanddelene
fra naturen bliver optaget uforandret, men haver
med en udarbejdning, i hvilken naturen er under¬
kastet arkitektonisk behandling, og med alle midler
erstattet af bygnings- og billedhuggerkunst. Berømte
mestre fra Donatello til Verocchio og Rosellino
udformer statuer, grupper og marmorbænke (tasser)
til deres tids haver.

Væksternes ordning følger en bestemt linje, træer¬
ne bliver plantet i grupper og beskåret systematisk,
mens lysthuse og loggiaer fjerner sig mere og mere
fra huset henimod det grønne, og bygningsværkerne,
pavilloner og små udsigtstårne, tager til i tal efter
den nye klassiker Leon Battista Altertis anvisninger.

Efter forløberne i det fjortende århundrede og de
antydede retningslinjer udfoldede det femtende år¬
hundredes haver sig i en glansfuld blomstring, som
varslede de egentlige renaissancehaver med deres
nøje bestemte former, der som almindeligt aner¬
kendte milesten vil beholde deres plads i havearki¬
tekturens historie. Storartede anlæg bliver af Bra-
mante skabt til pave Julius den anden. Haven synes
underkastet den rene arkitekturs og dekorative
kunsts love, med loggiaer, terrasser, grotter, damme
og enhver slags forskønnelse og arkitektonisk snilde.

For sieneseren bankier Chigi opførte den store
Raphael hin villa, som derefter fik navnet Farne-
sina. Andre frembringelser af ophøjet skønhed fuld¬
førte Genga i Pesaro for Delia Rovere, Montorsoli
i Genua for Doria, Triboli i haven til Castello,
Cosimo den første af Medicis villa. Og således
skabte Vasari og Ammanati og andre mestre af ha¬
ven en »Ort der Wonne«, således skabte for eksem¬
pel Ligorio den herlige villa d'Este for kardinal
Ippolito, en have, der bliver regnet for at være et
sandt under fra denne tid.

Der opstår i: hver by, ved hvert italiensk hof utal¬
lige skønne haver.

Med Buontalenti.i Francesco de Medicis »Villa
von Pratolino« viser der sig for første gang tilbøje¬
lighed til parker, i hvilken rammerne ikke mere
er strengt regelmæssige og afmålte, men hvor der til¬
lades lidt frihed, en ejendommelighed, der siden bli¬
ver betegnende for det syttende århundredes have;
det er også det første romantiske penselstrøg på
klassisk grund. Et berømt eksempel herpå er Tu-
rins park, om hvilken Torquato Tasso siger, at han
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i denne er blevet inspireret til versene om Armadias
have i det befriede Jerusalem.

Udfoldelsen af pragten i de pragtfulde udvidel¬
ser som blev til regel i det syttende århundredes
kultur, berører naturligvis også haven; også denne
begynder at betjene sig af mægtige rum. Dette brin¬
ger med sig, at en del af haven forvandles til park,
og især den der ligger længere væk fra huset.

Et af de mest betegnende eksempler herfor er
Belvedere af Frascati, som er bygget til Aldobran-
dini, af Delia Porta. Man har her et storartet syn
til villaen, som med dekorativ rigdom ligger ved
foden af højen. Ved siderne stiger en række større
og mindre anlæg opad, og vand fosser fra vand¬
fald, brønde og springbrønde; dette giver den før¬
ste tilskyndelse til vandkunstens nye mode.

Uophørligt opstår villaer og haver, hver for sig
klenodier i deres egenartede skønhed. Villa Sa-
chetti, Giardino Colonna og Rospigliosi, og mange,
mange andre nye i Roms omegn, i Toscana og i
andre byer, udstyrede med rige murede amfiteatre,
brønde, grotter, skulpturer og største pragt.

Ved slutningen af disse betragtninger kunne det

måske interesesere Dem at vide, hvad der i dag er
tilbage af disse blændende haver fra de forgangne
århundreder. Hvorledes de er blevet plejede og i
hvilken tilstand de nu befinder sig — disse vidnes¬
byrd om den menneskelige ånd.

Det er virkelig sørgeligt at måtte tilstå overfor.
Dem, at i almindelighed har disse haver lidt og vil
forsat komme til at lide. Mange store patricierfa¬
miliers nedgang i velstanden, den hyppige skiften
ejere, den almindelige forskydning i samfundsfor¬
holdene, smagens forfald til fordel for mere prak¬
tiske retningslinjer, og mange gange også manglen
på sagkundskab hos dem, der skulle bevare og pleje,
sammen med ufuldstændig faglig skoleuddannelse,
bevirker uoprettelig skade for mange vidunderlige
haver, af hvilke mange fører en overlevendes til¬
værelse i en verden, der er så ganske forskellig fra
den, i hvilken de blev født, og ofte befinder de sig
i en nødtilstand, eller slet og ret i en utilgivelig for¬
ladthed. Der er intet andet at vente end fremad¬
skridende forfald, hvis ikke nye magter griber ind
for at hjælpe dem. Vi håber at det vil ske og at det
vil ske rettidig.
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SUMMARY

On August 29th, 30th and 31st The Royal Academy of
•Fine Arts held its annual school for landscape gardeners.
This course, the moth of its kind, was held this year at
Hindsgavl manor, belonging to the "Norden" society. The
course this year was entirely devoted to the history of
landscape gardening. The guest speakers were: Professor
Pietro Porcinai from Italy, Professor Jan Bejhouwer from
Holland, Dr. Nils Wollin from Sweden. Often speeakers
were: Georg Georgsen, Esq., Agnete Petersen, Professor
Steen Eiler Rasmussen and C. Th. Sørensen, Esq. A sum¬
mary of Professor Pietro Porcinai's speech is given else¬
where in this issue; it is very philosophical in tone and
expresses the speaker's views on Man's relations to Art
and Nature; his interest in art in general and horticulture
in particular is trated down through the ages; — the ar¬
ticles concluded with an account of the decay of historie
gardens.

RESUMÉ

Les 29, 30, et 31 aout, se sont tenues pour la sixiéme fois
les conférences annuelles de l'Académie Royale des Beaux-
Arts aux Architectes Paysagistes. Le siége en était cette
année le chateau de Hindsgavl, propriété du groupement
«Norden».

Le théme central était l'Histoire de l'Art des Jardins.
Etaient invités comme conférenciers, le Professeur Pietro
Porcinai (Italie), le Professeur Jan Bejhouwer.(Hollande),
Nils Wollin, Docteur en Philosophie et chargé de cours
(Suéde). Le Lecteur Georg Georgsen, l'Architecte Pays-
agiste Agnete Petersen, le Professeur Steen Eiler Rasmus¬
sen, et le Lecteur C. Th. Sørensen ont aussi pris la parole.

Nous reproduisons dans ce numéro quelques extraits de
la conférence de Pietro Porcinai, conférence trés philoso-
phique, danS laquelle il développe son point de vue sur
les rapports de l'homme entre l'Art et la Nature et sur l'in-
téret porté par chåque époque å l'Art en général et å l'Art
des Jardins en particulier.

Il termine son exposé en faisant remarquer l'état d'aban-
don dans lequel se trouvent les jardins historiques.
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Nyere franske bøger om havekunst

Det er på mange måder forståeligt, at vi i Norden
altid har fulgt bedst med i tysk og engelsk fag¬
litteratur. Fransk havekunst har vi kun hørt lidt
om siden Alphand's store værker var inspirations¬
kilde for Flindt og dennes samtidige. Der er vistnok
noget forkert i dette, franske havearkitekter står
ikke tilbage for de mange tyskere, som vi har læst
så meget om og set så meget til siden århundred¬
skiftet. (Dette skal ikke forstås som en underken¬
delse af de tyske dygtigheder). I det efterfølgende
skal der gives nogle oplysninger om franske fag¬
bøger fra de senere år, men det er desværre således,
at disse er meget svære at få fat i, de fleste er for
længst udsolgte.

I 1932 udgav det franske haveselskabs komité
for havekunst et ret pænt samleværk, Jardins d'Au-
jour d'Hui, hvori vore franske kolleger redegør for
deres synspunkter overfor tidens spørgsmål og viser
hvorledes de arbejder. De fleste er lidet revolutio¬
nære, de forekommer os at være bundet af tradi¬
tioner, der ikke er alt for gode, og en mand som H.
Thébaud, der eksperimenterer meget, overbeviser os
næppe. Ferdinand Duprat, André Riousse, A. Guy
Otin og Maurice Thionnaire arbejder omtrent som
E. Erstad-Jørgensen her hos os, meget dygtigt for så
vidt, men de overrasker ikke. Alphand kan slå
igennem her og der, men der er også arbejder, som
glæder en meget.

Den store og interessante mand var dog den for¬
nylig afdøde Achille Duchene, der har udfoldet en
fantastisk rig virksomhed som restaurator af Fran¬
krigs skønne gamle haver, han har således givet
Vaux-le-Vicomte den nutidige form. Også meget
nyt har han skabt, han var både fantasifuld og
dygtig, en mand af et stort format.

Georges Gromort, der er lærer ved det franske
kunstakademi, har skrevet nogle af vor tids smuk¬
keste bøger om havekunst. 1922 udkom Jardins
d'Italie som to store mapper med 148 plancher,
dels nogle meget smukke fotografier og dels nogle
lige så skønne og særdeles værdifulde planer. Tek¬
sten er ganske kortfattet.

1926 udsendtes Jardins d'Espagne, et værk af
ganske samme art som det foregående, men særlig
værdifuldt, fordi emnet er så lidet omtalt. I 1926
kom også et stort folioværk, Choix de Plans de
Grandes Compositions Exécutées, der i meget store
planer fremstiller arkitekturens og havekunstens
største monumenter.

1928 udgav Gromort en fortryllende bog om
Marie Antoinette's berømte lille landsby. Le Ha-
meau de Trianon. Man kan næsten ikke tænke sig

smukkere bogarbejde, både tegninger og fotografier
er vistnok næsten fuldkomne og reproduktion og
tryk er uforlignelige.

1934 udkom endelig L'art des Jardins, Gromort's
fremstilling af havekunstens historie. Den er min¬
dre og kan ikke sammenlignes med Gotheins værk,
men den er i hvert fald smukkere. Hovedvægten
er lagt på Frankrigs haver, men der drages dog
også paralleller udadtil.

Bogen bringer mange af de smukke og fine pla¬
ner, som Gromort har i de før nævnte store værker,
og udførelsen er så mønsterværdig, at der kun er
gået lidet tabt i tydelighed, trods stærk formind¬
skelse.

Det mest bemærkelsesværdige er dog at der er
kommet en bog om André Le Notre. Den er for¬
fattet af Lucien Corpechot, hedder Pares et Jardins
de France, med undertitel Les Jardins de l'Intelli-
gence, og udkom i 1937. Det er en smuk bog med
et rigt og interessånt billedstof, skrevet af en be¬
undrer, der er henført af emnet. Han sammenstiller
Le Notre med mænd som Corneille, Lavoisier og

Pasteur, de forekommer ham alle at være fine ud¬
tryk for det bedste i fransk ånd.

Vi får grundig besked om Le Notre's liv og ger¬
ning, hans familie, uddannelse, kår og betydning.
Jeg er ude af stand til at bedømme bogens pålide¬
lighed, men det umiddelbare indtryk er kun godt.

Medens de ovenfor nævnte bøger næppe er til at
opdjrive mere, så kan en ny, lille og billig bog for¬
håbentlig fåes endnu, og den må meget anbefales.
Den er skrevet af greve Ernest de Ganay, hedder
Les Jardins de France, og er udkommen i 1949 i en
serie som Librairie Larousse udgiver. De Ganay hø¬
rer til en gammel fransk slægt, ejer selv et slot med
et berømt haveanlæg og interesserer sig levende for
havekunst. Han har skrevet en del bøger om emnet
og om slotte i Ile-de-France, nævnes bør den i 1943
udkomme Les Jardins å la fran^aise au XVII le
siécle.

Den i år udsendte billige bog i lille oktavformat,
trykt på avispapir, men med nogle indheftede dyb-
tryksbilleder, er næsten forbilledlig i sin opbygning.
Der er en fuldstændig fremstilling af emnet, der er
en masse oplysninger om enkelte anlæg, klare og
præcise, der sluttes af med en liste over de betyde¬
ligste franske havearkitekter, indeholdende fulde
navne, fødsels- og dødsår og hovedarbejder, med
en udmærket bibliografi og med et stedregister. Og
den koster ikke ti kroner. Den kan ikke noksom
anbefales.

C. Th. Sørensen.
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Kungstrådgården. Stik af Erik Dahlberg från 1700-tallet.

Nordisk Tav ling om Kungstrådgården
Kungstrådgården i Stockholm har lange varit ibe-
hov av en genomgripande omdaning. Redanår 1921
utlystes av stadens skonhetsråd en tåvlan for att få
fram forslag till en tidsenligare och vackrare an-
låggning. Omkring år 1930 hade man efter lång-
variga utredningar och flere overarbetningar av ett
av de vid tåvlingen inlåmnade forslagen kommit så
långt, att en slutlig plan for parkomlåggningen
kunde framlåggas. Stadsfullmåktige anvisade 80*000
kronor for att genomfora projektet, men arbetena
kom aldrig till utforande. Kungstradgårdens om-
låggning fick dårefter vila tilis frågan år 1946 på
nytt aktualiserades. Denna gång blev det genom en
interpellation i riksdagens andra kammare då an-
mårkningar framfordes mot det skick vari parken
befann sig.

Anledningen till att Stockholms stad endast låtit
utfora mindre arbeten men dragit sig att lågga ned
.pengar på mer omfattande omlåggningar av Kungs¬
trådgården år fråmst att soka i stadens tidigare

osåkra dispositionsrått till parken, som tillhor sven-
ska staten. Men sedan Kungstrådgården liksom åven
Humlegården enligt avtal melian staten och Stock¬
holms stad upplåtits till Stockholm for tiden ånda
fram till den 1 januari 1992, har staden fått moj-
lighet att planera anlåggningarnas utformning på
långre sikt. Gatunåmnden har också foreslagit, att
en ny priståvling om Kungstrådgårdens utformning
anordnas. I samarbete med stadsmusét och bygg-
nadsstyrelsen har man inom gatukontoret uppgjort
preliminåra planer for en sådan tåvlan, vilken skulle
stå oppen for fackmån från de fem nordiska lån-
derna. Kostnaderna harberåknats till 40.000 kronor
varav storre delen skulle stå till forfogande for pri¬
ser och inkop. Stadsfullmåktige har nyligen (ok¬
tober 1949) beviljat anslag. Detaljerade program-
handlingar haller på att utarbetas samt jury utses.
Tåvlingen kommer formodligen att utlysas våren
1950.

Walter Bauer.
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Smånyt
Internationale federation
of landscape-architects.
I forbindelse med den internationale havearkitekt¬
kongres og havearkitekturudstilling i London i au¬
gust 1948 mødtes deltagere fra Belgien, Canada,
Chile, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Ita¬
lien, Norge, Polen, Spanien, Storbritanien, Sverige,
Schweiz og U.S.A. den 14. august 1948 på Jesu
Colledge i Cambridge for at drøfte betimeligheden
af oprettelse af en international organisation for
havearkitekter. Denne organisations formål skulle
være fremme af og hjælp til havekunsten i alle dele
af verden. Under forsæde af Mr. G. A. Jellicoe for¬
søgte man samme aften at opstille retningslinier og
arbejdsprogram for en sådan eventuel international
federation. De deltagende iagttagere enedes om, at
forbundet skulle være upolitisk, og at medlemskabet
skulle stå åbent for hver enkelt havearkitekt fra alle
lande, hvis denne praktiserer i overensstemmelse
med godkendte faglige mål i sit land. Ansøgning om
medlemskab skulle støttes af bevis om medlemskab
af en anerkendt organisation eller prøver der over¬
beviser rådet om, at ansøgeren er virkelig have¬
arkitekt. Federationens daglige ledelse skulle over¬
drages et råd bestående af 7 medlemmer, valgt af
repræsentanter fra de deltagende lande.

Fra dansk side meddeltes det allerede ved det
startende møde, at man anså udgivelsen af en år¬
bog, hvori de respektive lande redegjorde for deres
problemer gennem planer, billeder og tekst, som et
væsentligt led i det internationale arbejde.

De ovennævnte retningslinier blev drøftet på
Dansk Havearkitektforenings årsmøde 1948 og ved¬
taget med ganske få ændringer vedrørende kontin¬
gent og medlemskab.

Ligesom Dansk Havearkitektforening fik lejlig¬
hed til at sætte sig ind i sagen og tage stilling til de
forskellige problemer, således forelagde de forskel¬
lige iagttagere retningslinierne for deres respektive
foreninger, hvorefter de forskellige indstillinger blev
sendt tilbage til London, hvor Institute of Land¬
scape Architects påtog sig det betydelige arbejde at
koordinere de forskellige landes ønsker og udarbejde
forslag til de fornødne love og vedtægter.

I løbet af foråret 1949 var dette arbejde så langt
fremskredent, at der kunne indkaldes til første be¬
styrelsesmøde, hvor love og vedtægter skulle ved¬
tages, arbejdsudvalg nedsættes og plads for sekre¬
tariat udpeges.

Fra dansk og norsk side var der stemning for at
placere dette sekretariat i København, og med den
udvikling forholdene har taget herhjemme er der
ikke for danske havearkitekter tvivl om, at bedre

plads for et sådant sekretariat end det kongelige
danske haveselskab vanskeligt kan findes.

Men der var meget stærke kræfter i gang for at
få nævnte sekretariat placeret i Bryssel, og da den
belgiske delegerede M. René Pechere kunne meddele,
at prinsen af Ligne stillede sin ejendom Beloeil til
rådighed for det kommende sekretariat og forenin¬
gen af belgiske havearkitekter kunne tilbyde gratis
arbejdskraft til arbejdet, var dette så tungtvejende
at man vedtog at placere sekretariatet i Belgien.
England havde tilbudt at beholde sekretariatet ind¬
til næste internationale konference, men stillet over¬
for et så generøst tilbud foreslog præsidenten sekre¬
tariatet overført til Belgien snarest med M. René Pe¬
chere som valgt sekretær.

Kontingentet for medlemskab i den internationale
federation var foreslået ansat til 1 £, men dette be¬
løb blev af flere nationer, bl. a. Danmark og i sær¬
deleshed Frankrig, anset for værende alt for højt,
man vedtog herefter kontingentet ansat til 5/ pr.
tilmeldt medlem og beløbet opkræves gennem de til¬
meldte landes organisationer.

Eksekutivkomiteen (arbejdsudvalget) bestående
af 7 medlemmer blev valgt, og på forslag af M.
René Pechere blev fru Ulla Bodorff valgt som med¬
lem af denne komité som repræsentant for Skandi¬
navien.

Der skulle herefter diskuteres sted for næste in¬
ternationale kongres og nedsættes et redaktionsud¬
valg for den kommende årbog. Men ved valg af
næste plads for den internationale kongres blev dis¬
kussionerne så voldsomme, at man ikke nåede at få
nedsat redaktionsudvalget, og det blev overdraget
eksekutivkomiteen at udpege dette.

Den 25. august d. a. mødtes repræsentanter fra
de skandinaviske lande her i København for at få
det foreløbige arbejde i den internationale federa¬
tion forelagt af fru Bodorff. Fruen meddelte her, at
hun var blevet opfordret til at overtage posten sopi
hovedredaktør for denne årbog. Et stort svensk for¬
lag havde påtaget sig at udsende denne bog på føl¬
gende vilkår, som var accepterede af eksekutiv¬
komiteen:

Bogens størrelse skal være A4 og sideantallet skal
være omkring 80, indeholdende tekst på engelsk og
fransk samt billeder, planer og tegninger i det for¬
nødne antal. Om redaktionen af denne bog med¬
delte fru Bodorff, at det var tanken at bogen skulle
indeholde en eller to hovedartikler, men iøvrigt
skulle hvert af de deltagende lande redegøre for
deres problemer.

Prisen for bogen er fastsat til 1 £ eller ca. 20 dan¬
ske kroner. Den internationale federation eller ret¬

tere de medlemmer som er knyttet hertil garanterer
et mindstesalg på 1000 eksemplarer. Det eventuelle
overskud ved salg herudover deles ligeligt mellem
forlag og federation.
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Ved det pågældende møde blev der herfra dansk
side protesteret mod den forholdsvis høje pris på
bogen, men samtidigt blev der meddelt fru Bodorff,
at der forelå vedtagelse for dette beløb fra års¬
mødets side, og vi gik ind for et samarbejde på det
skitserede grundlag.

Brugt på den rette måde er der ingen tvivl om,
at den internationale federation kan få overordent¬
lig stor praktisk betydning, og det må herfra anbe¬
fales at støtte den af al kraft. S. H.

Det Kgl. Danske Haveselskabs
Anlægsgartnerskole.
Det var med bange anelser, man i fagkredse så den
for faget så vigtige anlægsgartnerskoles fremtid i
møde — Skolen var Erstas idé og kun ganske ny
da han døde, så man havde nogen grund til at
frygte det værste i så henseende. Det taler derfor
bestyrelsen for selsabet til megen ære, at det prø¬
ver at gennemføre ideen. Det økonomiske grundlag
for skolens første periode er i orden. Med to por¬
tioner af det Zeuthenske Legat — ialt kr. 10.000 —
kan den se den første vanskelige periode i møde.
Hertil kommer, at elevantallet er fuldtalligt. Der
var således ved Erstads død kun den vanskelighed
tilbage at få den rigtige mand til leder af skolen.
Bestyrelsen har henvendt sig til havearkitekt Georg

.Boye for at bede ham overtage ledelsen. Efter en del
betænkeligheder har han indvilget i dette og funge¬
rer nu som forstander for anlægsgartnerskolen og
kunstnerisk konsulent for haveselskabet, medens den
daglige ledelse af haven er overdraget overgartner
Samuelsen, der samtidig er lærer ved de rent gart¬
neriske fag på anlægsgartnerskolen. I havearkitekt¬
kredse er denne ordning meget populær. Georg
Boye er den rigtige mand i denne stilling, og vi øn¬
sker både ham og overgartner Samuelsen til lykke
med arbejdet, og vi håber denne ordning må føre
til at Det Kongelige Haveselskabs Have igen må
blive en væsentlig faktor i dansk havekunst.

For det kommende skoleår, der begynder i. marts
1950, optages elever i skolens tre klasser.

A. Anlægsgartnerelever på kontrakt, dog kun i
begrænset antal. Løn efter lærlingelovens bestem¬
melser.

B. Voluntører, der agter at uddanne sig til have¬
arkitekter og derfor søger det grundlæggende kend¬
skab til anlægsgartneriets teknik, der er forudsæt¬
ning for den videre uddannelse. Som vederlag for
undervisningen, der varer eet år og er gratis, ydes
arbejde i et vist omfang.

C. Anlægsgartnermedhjælpere, der søger videre¬
uddannelse til arbejdsledere eller mestre, eller som

vil søge ind i offentlige stillinger. For undervisnin¬
gen, der strækker sig over eet år, betales 100,00 kr.
pr. måned.

Tilmeldelsen sker til haveselskabets kontor, Fre¬
deriksberg Runddel 1, København F, hvorfra også
alle forespørgsler besvares. Georg Boye,

Forstander.

Ur en artikel i Hem i Sverige nr 9 1949:
»En tavling om småhus i Malmd«. Av arkitekt Gun¬
nar Lindman:

»Såsom en kritisk anmårkning mot tavlingsresul-
tatet kan man kanske, utover vad prisnåmnden an-
fort, framhålla ått forhållandet melian bostad och
trådgård, ligsom trådgårdens utformning, allt for
litet studerats av de tåvlande. Ett intimt samarbete
melian arkitekterna och tradgårdsfackmannen sak-
nas hår som så ofta annars.«

Fodelseannons. Foreningen Svenska Trådgårdsarki-
tekter^har nedkommit med ett piggt och vålskapat
meddelandeblad som i dopet fått namnet »Trad-
gårdsarkitekten. Vikt 35 gram.

Redaktor ar Ulla Bodorff.
Havekunst hålsar den nya teiningen valkommen

och hoppas att med dess formedling kunna spåra
upp medlemmar som ligger och ruvar på intressanta
uppdrag, låmpade for publicering. W. B.

Generalforsamling i Y. H. Foreningen af yngre
havearkitekter avholdt den 28. oktober ordinær ge¬
neralforsamling i haveselskabets tesalon. Der var
fremmødt 13 medlemmer. Med Preisler på dirigent¬
pladsen avlagde formanden beretning, idet han ind¬
ledte med nogle mindeord over Troels Erstad. Ved
oplæsningen av medlemslisten fremgik det, at Y. H.
nu tæller 16 ordinære, 10 extraordinære og 5 vor¬
dende medlemmer.

Kassereren forelagde regnskabet, som balancerede
med 346,86 kr.

Morten Klint avgik efter tur som formand, og
Åge Nicolaisen valgtes i stedet. Til bestyrelsen ny¬
valgtes Helge Degnbol og Erik Mygind, mens Axel
Thomsen genvalgtes. Desuden sidder Agnete My¬
gind i bestyrelsen. Til suppleanter valgtes Preisler
og Agnete Petersen, til revisor Morten Klint.

Som redaktionsudvalgsmedlemmer genvalgtes My¬
gind og Degnbol, samt nyvalgtes Nicolaisen.

Under forhandlingerne diskuteredes en eventuel
ophævelse av foreningen, men man enedes om indtil
videre at fortsætte, idet man mente, at Y. H.'s mis¬
sion ikke var fuldført. Man ville i den kommende
tid forsøge kontakt med Dansk havearkitektfor¬
ening og samtidig for en væsentlig del lægge Y. H.'s
virkefelt over i »Havekunst«. Ved smørrebrødsbor-
det fremkom mange fromme ønsker for Y. H.'s og
Havekunsts fremtid. Åge Nicolaisen.
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Hem i Sveriges Trddgå
Som et led i det interskandinaviske samarbejde
udskrev tidsskriftet Hem i Sverige i 1949 en kon¬
kurrence om haver ved mindre huse.

Denne konkurrence stod åben for arkitekter og
havearkitekter fra de nordiske lande. Konkurrencen
blev en betydelig succes med 54 deltagere.

Placeringen blev som følger:
1. Præmie Georg Boye Danmark.
2. Præmie Knud Preisler, Danmark.
3. Præmie Anton Paulsson, Sverige.
Indkøb. Per Åke Friberg, Sverige.

— Ulla-Brita Humble og Åke Steen,
Sverige.

— Paul Krarup og Åge Nicolajsen, Dan¬
mark.

Retningslinierne for konkurrencen samt forfatter¬
nes beskrivelse og dommerkomiteens bemærkninger
findes i uddrag på de følgende sider.

»Tåvlingen vill rikta tradgårdsarkitekters och ar¬
kitekters uppmårksamhet på den mindre trådgården
kring det friliggande enfamiljshuset. Den vill visa
exempel både på den strångt formbundna trådgår¬
den, som under vissa betingelser år den enda sjålv-
klara losningen, och på den mera fritt utformade
men icke desto mindre komponerade trådgården.

Att den »underhållsfria trådgården« år en utopi,
år bitter verklighet for många. -Tåvlingen syftar
emellertid mot låttskotta tradgårder, ett krav som
dock inte får menligt inverka på trådgårdens kom¬
position.

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

Tåvlingen år oppen for nordiska tradgårdsarki-
tekter och arkitekter.

Tåvlingsnåmnd: arkitekt SAR Holger Blom, tråd-
gårdsarkitekterna FST Sven A. Hermelin och Wal¬
ter Bauer. Sekreterare: redaktor Ulla Molin.

Till prisnamndens forfogande står en summa av

3.300 kr. att fordelas på ett forstå pris om 1.200
kr., ett andra pris 1.000 kr. samt ett tredje pris
600 kr. For inkop disponeras 500 kr., varav minst
100 kr. for varje inkop.«

Tomt I.

Trådgård till 3-rums låttbetonghus, uppfort som statslåne¬
hus. Husets planlosning och exterior utforda med tanke
på god kontakt med tomten, men så har ser det ut nar
byggmåstaren har låmnat bygget ifrån sigl Kuperad bland-
skogstomt, storlek: ca 40 X 50 m. Husets fårgsåttning: grå-
vit puts, bruna fonsterluckor, grå grund och rott tegeltak.

RI

• •'

Tomt IL

Trådgård till 5-rums villa, dår husets utformning betingats
av en genomford kontakt med trådgården. Varje fonster
och dor år avsedd att korrespondera med omgivningen.
I forslaget ingår åven utformningen av ett blomfonster.
Obevuxen åkertomt i svag sondersluttning, storlek: 35X35
m. Husets fårgsåttning: djupt grongrå puts, blå entrédorr,
vita snickerier, grått eternitskiffertak.

Trådgård till storre nybyggd villa med forankring aldre
byggnadstradition. Husets utseende och placering samt
tomtens omvåxlandc karaktår — horntomt med berg, båck
och fria ytor — ger goda mojligheter for en trådgård.
Tomtens storlek: ca 1750 m2.

Husets fårgsåttning: svagt rosa puts,grå dorrar och luckor,
i ovrigt vita snickerier samt svart grund och brunt tegeltak.
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iste præmie:

Georg Boye.
Tomt i.

Situationsplan
Mål i: 400.
Nord opad.
»Råven raskat

over isen«.

I' orfatterens beskrivelse.
Disposition: Den vegetation, som redan finns på tomten,

inbjuder till at disponera planen i tre delar: skogsmark,
grasplan och odlingsland.

Fortrådgård m. m.: Ingången till tomten ar placerad med
tanke på bast mojlig tillkorsel till garaget. Infartsvågen
fors på en bro over diket, och under hansyn till laget av
affår, skola och hållplats bor det råcka med endast denna
overgång. 1 anslutning till vandplatsen placeras en ved-
backe vid befintlig storra bod, som bevaras och anvandes
til cyckler, hvilka endast med besvar kan slåpas ned i kal¬
laren. Den andra boden går att anvånda till vårktyg. En
plattvåg går från bron til farstudorren. Befintliga tråd be¬
varas och suppleras med en bjørkdunge på det att en
skogskaraktar uppnås, och huset från vågen skymtar bak-
om stammarna.

Stångsel. Arealet ligger oppet mot vågen, men sjålva
trådgården år stångt for obehoriga. Från huset och osterut
bildas stångslet av en stenmur i anslutning till garagened-
korslen. Vid cyckelskjulet finns en grind, dårefter kommer
en vanlig gårdsgård. Håcken i vestgrånsen forlanges, så
att den indramer odlingslandet på de tre sidorna.

Skogen: Vegetationen bevaras i naturtillstånd. Det år en
bra lekplats for barnen, och når dom blir storre, kan mar¬
ken planteras eller tillsås med gullvivor, prmbunkar ack-
lejor, campanula, digitalis o. dyl. Vid gårdsgård och bodar
planteras kaprifolier.

Grasplan och terrass: Gråset klipps med maskin Brun-
nen romantiseras med stenkarm och en klunga hemerocal-
lis. Vid gårdsgården planteras rosor och clemantis. Forbin¬
delsen emellan terrassen och gråsplanen år trågårdens stora
problem, det sokes klarat med en s-formig gråsvåg, som

^LJ
med lutning 1 :9 ger en ganske bekvåm passage; men en
verklig intim kontakt melian rum och trådgård år det med
de givna forutsåttningerna omojligt att prestera. Den del
av slanten, som ligger over gråsvågen, planteras med rosa
spinosissima med enstake rosa hugonis, den nedra slånten
hånligger med hogt grås, pråstkrager, blåklockor osv.

Odlingslandet: år skiilt från gråsplanen med en dubbel
stenmur, hvilkens overkant folger det stigande terrång och
år planterad med krusbår.

Dommerkomiteens bemærkninger.
Losningen en intressant variation av forslag nr 3 med

flera av dettas fortjånster men splittrad genom att for-
fattaren ståilt krav på en stor ekonomitrådgård och »ved-
backe«. Slående kontrast melian den romantiska plattsti-
gen till huvudentrén och garageinfartens rationella trafik¬
system.

Georg Boye har gått ud från att till en tomttyp som
denna hor en ekonomitrådgård. Frukttrådgården flankerar
utmårkt huset. Som avslutning mot den ovriga trådgården,
en bred dubbelsidig mur med krusbarsbuskar på kronet.
En bra idé — ljust och luftigt og baren blir låtta at plocka.

Likeså har Boye riktigt klarat upp den garageinfart, som
nu en gång finns på denna tomt. Avskårmningen mot eller
inhågnaden av den egentliga trådgården år en god detalj.

Tilltalande år det enkla sått på vilket Boye utan trappor
klarat den uppskottade terassen.

I svag lutning kommer man på en gråsgang ned i tråd¬
gården. Ingen stodmur — bara en buskplanterad slånt!
Tyvårr mynnar gråsgången en aning snåvt mot krusbårs-
muren. Boye fick sitt forstå pris i huvudsåk for de två
foljande tomternas losninger.
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2den præmie:
Knud Preisler.
Tomt i.

Situationsplan.
Mål i: 400.
Nord opad.
»Fri«.

Forfatterens beskrivelse.
Beliggenhed. Haven og huset — tænker jeg mig — lig¬

ger i landlige omgivelser i nærheden af Stockholm. Jor¬
dens beskaffenhed er let sandet muldjord.

Hegn og Have. Ved opgavens løsning har jeg navnlig
foreholdt rtiig to ting, at kunne bevare den smukke skov¬
plantning på grundens sydlige del og at få en harmonisk
sammenhæng mellem hus, terrasse og have.

Det første ønske om at bevare skovplantningen med¬
fører, at. haven på sine tre sider bliver hegnet af et vind-
kæppehegn, da et grønt hegn under træernes skygge næppe
vil have mulighed for at kunne trives. Hegnet tilplantes
med skovranker og kaprifolier.

Fra huset kommer man ud på en stor græsklædt terrasse,
som er indrammet af fjeldribs. Højdeforskellen mellem
terrassen og haven klares med en mur af sandstensskaller.
Ved husets syd-østhjørne sættes nogle få hasselbuske.

Fra terrassen kommer man ad en rampe ned på den
klippede græsplæne, som er beregnet til leg og spil. Vil
man have ro i sindet, går man videre mod syd ad en græs¬
klippet gang, som fører ned til en bænk, hvor man kan

sidde og nyde freden og træernes skygge. Herfra fortsæt¬
ter man ad den klippede græssti en rundgang i den lille
skov. Det er meningen, at man her vil have en naturlig
bundvegetation af uklippet græs, og i lysningerne med
vilde blomster som vild gulerod, præstekrave og okseøje,
i skyggen af bregner, anemoner og liljekonvaller.

Går man fra græsplænen mod øst gennem den lille
frugthave, kommer man ad en låge ud til vejen.

Arealet foran huset ud mod vejen holdes som uklippet
græs, og der sættes et par buske ved trappen.

Højdeforskellen ved rampen ned til garagen klares ved
en sandstensskalmur. På muren ind mod haven sættes en

række af fjeldribs.

Dommerkomiteens bemærkninger.
En enkel, klar och fortjanstfull losning av den svåra

tomten. Terrångbehandlingen mycket god. Uteplatsen i
vinkcln har osokt kontakt med byggnad och terrång. Goda
entrévagar till såval port som garage. Intressant uppdeling
melian forgård och tradgård. Frukttrådsallén ar ett gott
grepp, som ger hållning åt anlåggningen.
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iste præmie:

Georg Boye.
Tomt 2.

Situationsplan i.
Mål i: 400.
Gi. kurver stiplede.
Nye kurver prikkede.
Nord opad.
»Råven raskar
over isen«.

Forfatterens beskrivelse.
Disposition. Terrångets diagonala lutning och onskan

om att få ett vågrått trådgårdsrum i anslutning till terras¬
sen, samt att terranget på harmonisk vis folger socklen,har
varit bestammande for planlosningen, hvilken medforer
andring av det befintliga terrang.

Entréen år i det våsentliga bestamd av arkitektens disposi¬
tion. Från vågen kommer man-in i en liten gård, som tan¬
kes belagd med kalkstensplattor i ett oregelbundet mon¬
ster med delvis genomgående fogor. Langs murarna plan-
teras enstake rhus, aralia, salix rosmarinifolia, polygonum
sachalinense o. 1. exotiska vaxter. Slanten från landsvågen
planteras med slån och hågg melian befintliga bjorkar.

Den centrala trådgården. I direkt kontakt med rummen
ligger ett plant terrang indramat av stodjemur och spalier.
Terrassen belågges med kvadratiska, slipna kalkstensplat¬
tor, gråset må vara perfekt och spalieret utfors som fint
snickararbete, så att interioret får ett forfinat pragel. Den
femkantiga spegeldamm år konstruerat så, att grass och
vattenyta mots i en exakt linie. Tråden invid bassangen år
gleditschia. Vid spalieret planteras vildvin, hvilken tillbin-
das flitigt.

Spalier. Stolpar av 5 X5", løsholter av 2Vi X 2%" hyv-
lat, vitmalat virke, lister av V2 X 1%" ohyvlat, karbolinierat
trå.

Blommor. Ut for vardagsrummets våstfBnster finns et
blomland på en lagre terrass. Fårgerna aro grått, vitt, rosa
och mauve, och det anvånds enbart låga våxter såsom iris,
erigeron, campanula, pyrethrum, aster amellus, dianthus
och lavendel samt rosorna Meorouw Natalie Nypels och
Gruss an Aachen. Enstaka salvia nemorosa motverkar sot-
sliskighet.
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Blomfdnster. Har man en vacker trådgård, må det vara
meningen, att man skal kunne titte ut genom fonstren. Det
foreslås dårfor, att endast en stor hoya carnosa spalieras
i sodersidan av fonstret (vackrast bladfårg i begrånsat
solljus). Finns en blomlåda i fonsterkarmen, planteras hår
ficus pumila. Monstera och cissus trives båttre inne i
rummet.

Busktrådgård. Det sluttande terranget långs soder-
gaveln tillplantas med låga, interessanta buskar på en bot-
ten av vincas och acæna, sistnåmnde beråkat til låttare tra¬
fik. Det kan svara låga lonicera, viburnum, aronia evony-
mus, calycanthus, magnolia stellata samt enstaka hogre: ha-
mamelis, cercidiphyllum, kolkwitzia — och det skall finnas
vårlyckar, liljor och yucca. Trån har placerats med tanke
på dåckning for inblick från grannhusen och bevarelse av
vissa utsiktslinjer åt soder. Det år robinia. Muren i soder-
grånsen år tillplantad med berberis polyantha.

Dommerkomiteens bemærkninger.
En klart och vål genomford disposition. Tomten med-

vetet uppdelad i två plan av olika karaktår — det ovre
bildande ett soldppet, vål avgrånsat uterum i god kontakt
med byggdaned, det nedre med en rorligare terrångbe-
handling och lummigare vegetation. Losningens idé under-
strykes av vegetationsbegrånsningen: det hoga trådskyddet
i norr samt den låga planterade muren i soder.

Det slutna uterummet som en direkt utbyggmad av hu¬
set ger en fin og sjålvståndig uppfatning av det man vårde-
såtter så hogt i den japanska trådgårdskulturen. Den eks-
klusiva inhågnaden, vattenspegeln bunden till femkanten
och de tre till sin låtta och luftiga byggnad dekorativa
Gleditschiorna ge ren upplevelse som kan betyda mera, ån

(fortsættes side 63 nederst)



zden præmie:
Knud Preisler.
Tomt 2.

Situationsplan.
Mål i: 400.
Nord opad.
»Fri«.

Forfatterens beskrivelse.
Beliggenhed. Haven og huset tænker jeg mig ligger i

landlige omgivelser i nærheden af Stockholm. Jordens be¬
skaffenhed er let sandet muldjord.

Haven. Jeg tænker mig huset som et ferie- og sommer¬
hus, og derfor er der ved haveplanens løsning søgt at få
en have, som hovedsagelig opfylder disse to punkter, en
have, som består af en græsflade helt indesluttet af en
kraftig beplantning, saa at man kan færdes og opholde sig
helt frit og ugenert på græsset, og desuden en have, som
kræver meget ringe pasning. Løsningen fremgår let af
planen.

(fortsat fra side 62)

rikblommande anlaggning, men Georg Boye ved att fora
dem som bor i denna trådgård videre til andra upplevelser.

Forst låter han ett val samståmt perennaflor krypa in
mot vardagsrumsfonstret, lockar sedan med en gång ge¬
nom en variationsrik busktradgård och dår varje årstid
har något specieilt att bjuda på. En liten detalj vård att
beakta ar hur entréplanets oregelbundnå stensattning stra-
mats till av delvis genomgående plattfogar.

Det år skickligt alt i en liten trådgård som denna få
in så mycket av upplevelser och omvåxling och att kunna
ge ett så omisskånnligt uttryck for vad man .efter tidsenlig
uppfattning skulle vilja lågga in i begreppet trådgårds-
kultur.

Den omgivende beplantning har jeg tænkt mig som en
blandet plantning af tjørn, hassel, slåen, vilde roser, gyvel
og eg, så at den fremtidige tilstand bliver et smukt, tæt
krat, som enkelte egegrupper skyder sig op over.

Dommerkomiteens bemærkninger.
Forslagsstallaren har tånkt sig en fritidshostad och dår-

med stråvat efter ytterlig forenkling, vilken konsekvent
genomforts. Val begrånsat uterum, dock utan hånsyn till
utsikten i so.

»Vi vill så gårna få hjalp att ordna vår trådgård, men
den måste bli låttskott.«

Så låter det ofta når sakkunskapen rådfråges. Knud
Preisler har i sine forslag i synnerhet i losningen till tomt
II, nåra nog lyckats gora denna tulipanaros och ger de
trådgårdslata enkla forslag, billiga i anlaggning og under-
håll, samtidigt som tradgårdarna fått en fast komposition,
som vittnar om genomtånkt planering. Samtidig som Preis¬
ler tilfredsstållt kravet på det lattskotta, har han val till-
godosett det, som åven den mest likgiltige måste onska sig
av sin tomt: ett effektivt skydd mot insyn — en god rums-
bildning — och grona ytor att vistas på.

Hos den som fått sin trådgård planerad med denna fasta
stamme, borde det vara lått att for den tidiga våren fylla
marken under buskarnas glesa grenverk med mattor av
vårblommor och låta gråset in emot buskarna hysa en
mera varierande flora.

Men åven ur den planerade buskvegetationen kan många
skonhetsvården utvinas: Slånets blå bår, tornets roda ny-

pon och inte minst alla fåglar som kommer att trivas hår.
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3die præmie: Anton Paulsson.
Tomt 2. Situationspslan. Mål i 1400. Nord opad.
»Patio«.

Forfatterens beskrivelse.
For att under sommadmånaderna kunna njuta av

sol och frisk luft ute, har våster om huset ett stort
uterum utformats. Utmed husfasaden har utlagts en
rabat avsedd som storre och mindre rumvaxters re-

kreationsplats. Ute på terrassen finns dessutom en
vegetationsdamn for nackrosor. Genom pergolan vid
terrassens sodre del kommer man ut i sommarblom-
stergården, denna del har for ovrigt vildkaraktar.

Som avskarmning mot granvillan har utmed sodra
gransen planterats en rad bjorkar, som dock moj-
ligen kan minskas i antal for att ge vidare sikt.

Sydvåstra hornet, en mindre plaskdamm. Denna
har direkt forbindelse genom en plattgång med lek-
stugan. Det stora grasfaltet hålles kort, att anvandas
for lek och spel.

Bjorkhagen norr om huset kompletteras med nå-
gra bjorkar och forses med eranthis och vitsippor.

Entrégården, som ar ganska solfattig, planteras
med stådsegrona våxter med en bottenplantering av
årenpris. Gården år belagd med kullersten, melian
fogarna sagina subulata.

Dommerkomiteens bemærkninger.
Tomten domineras av en samlad gråsyta med dock

ej fullt klarlagda lutningsforhållanden. Grånsplan-
teringen ej tilfredsstållande; i norra delen for gies,
i sydostra delen utan hånsyn till utsikten. Intressant
losning av »patio« — uterummet — våster om bygg-
naden. Tiltalande entréparti med undantag for den
branta tillfarten från norr.

Indkøb: Ulla-Brita Humble & Åke Steen.
Tomt 2. Situationsplan. Mål 1:400. Nord opad.

64

Forfatterens beskrivelse.
Trådgården består i stort sett av tre olika om-

råden: Entrépartiet, den egentliga trådgården samt
en liten ång. Gården år en vanlig grusgård och fri
från plantering. Den egentliga trådgården består till
storre delen av en gronyta. Mot landsvågen, dår man
redan har ett bjorkbestånd, inplanteras ytterligare
en grupp ornåsbjorkar. Mot våstra grånsen komplet¬
teras det befintliga buskbeståndet med hagtorn och
buskrosor. 1 soder skyddar rugosahåck och frukt-
tråd mot insyn.

Blommorna har samlats på två stållen, dels utan-
for vardagsrummets blomsterfonster, dels kring ett
mindre kalkstensbelagt plan i nordvåstra delen. Inom
det sodra området, som. skall ha karaktåren av gam¬
meldags blomsterång, skall de vilda blommorna ha
en fristad.

Eftersom sikten genom vardagsrummets fonster
stors av grannhuset, har ett forsokk gjorts att orien-
tera blicken sneltt ut i landskapet genom tråd- och
buskplantering. Då det inte ansetts onskvårt med
något synbart stångsel utefter denna sida, har en
vollmur fått utgora skydd tomterna emellan.

Dommerkomiteens bemærkninger.
Trådgården år uppdelad i tre huvudområden: en¬

tréparti, uterum och en mindre ång i soder.
Tomten "skyddas mot norr av en bjork-spiråaridå,

mot våster av hagtorn och buskrosor och mot soder
av frukttråd samt en rosenhåck — ett gott våxtval.
Utsikten mot so år vål tillvaratagen genom en lucka
i den hoga planteringen. Forslagsstållaren har inte
beaktat entrévågens starka lutning, inte heller det
sluttande planet våster om huset, dit den 8-kantiga
dammen forlagts. Plattstigen och den miniatyrartade
sittplatsen i våster verkar småplockigt.



Indkøb: Paul Krarup 8c Åge Nicolaisen. Tomt 2.

Situationsplan. Mål 1 1400. Nord opad. »Mellona«.

Forfatterens beskrivelse.
Trådgården ligger på gransen melian Skåne och

Halland. 1 anslutning til trådgårdsdorr, koksfonster
och sovrumsaltan år trådgårdens centrala del upp-
byggd som ett gront rum, vars ostra vågg bildas
av den lodrata husmuren under altanen och vars

ovriga vågger består av Cratagus (2). I hojd med
alanen får hagtornen lov att valla fritt. All plante¬
ring i trådgårdens yttergranser består av slån, lonn
och hågg (3) dels av nyplantering av dessa samt
hagtorn, rosor, Acer Ginnala och Cotoneaster Diel-
siana. Norr om huset en oppen gråsplan (5).

En frodig matta av vårlok bildar en tåt skogsbot-
ten under bjorkorna (6) vid den klippta gråsstigen
(7), som leder om huset i en klippt plan med bar¬
nens lekplats (8). Mot våster (9) planteras peruner,
få men rikt blommande arter. Tradgårdsrummet (10)
utanfor blomfonstret utlågges som wild garden. På
en botten av oklippt grass våxer en rik flora av
blomsterlokar. I skyddet mot soder planteras i mit¬
ten snabbvåxande medelstora pilar (11). Sockeln på
husets sydsida tåckes med Cotoneaster dielsiana (12).

Inkorseln år utlagd i grus, armerat med gatsten,
medan gångarna på båda sidorna samt sjålva gårds¬
planen har tåt belåggning av gatsten. Blomsterfon-
stret: Till en stor grupp Hemerocalis i gråset svaror
Clorophytum i fonstret; Bambusa ute i trådgården
korresponderar med Asparagus falcatus umanfor
o. s.v. Fonstrets gardin blir Rhoicissus, Hoya el. 1.

Dommerkomiteens bemærkninger.
Intressant forsok att med tuktat våxtmateriel ska-

pa ett stramt — hår dock något trist — uterum i
omedelbar anslutning till byggnadens indragna del.
I kontrast håritll står den mera fritt utformade sodra
delen "av trådgården. Infarten i no hornet trasig.

SUMMARY

In 1939, "HEM", the Swedish periodical, helped to carry
on the good work among Scandinavian countries by spon¬
soring a garden-planning competition applicable to smal¬
lish houses in Sweden. This competion was thrown open
to Nordic architects and landscape gardeners. Three sizes
of garden were to be laid out: 1,200, 1,700 and 2,000
square metres. Competitors were free to-place the gardens
in any district of Sweden and were likewise at liberty to
plan the ground as they chose, with the proviso that, in
the second type, arrangement must be made for a garage
to be located underneath the house. In order to quality,
competitors were to send in suggestions for the lay-out of
at least two types out of the three. The respense was
highly satisfactory; no less than fifty-four competitors sent
in their suggestions before the final date. The following
awards were made:

1st Prize: Georg Boye, Denmark.
2nd Prize: Knud Preisler, Denmark.
3rd Prize: Anton Paulsson, Sweden.
Consolation Prizes: Per Ake Friberg, Sweden,

„ Ulla-Brita Humble and Ake Steen,
Sweden,

„ Paul Krarup and Age Nicolaisen,
Denmark.

The present volume gives details of the competion rules,
along with writers' impressions and reports by the adjudi¬
cators.

RESUME

Comme un élément du travail interscandinave le périodi-
que suédois HEM ouvrit en 1949 en Suéde un concours
sur les jardins des petites maisons d'habitation suédoises.
Les architectes et les architectes-paysagistes nordiques étai-
ent invités å participer å ce concours.

Le concours comprenait trois terrains différents d'horti-
culture de 1200, de 1750 et de 2000 m2 respectivement.

Les concurrents n'étaient pas liés å une région détermi-
née du pays, de méme qu'ils étaient libres quant å l'ar-
rangement du terrain; pourtant, les conditions stipulaient
pour le terrain No 2 qu'il filt possible de placer un garage
au-dessous de la maison. <

Pour étre admis au concours, les concurrents devaient
fournir leurs projets pour au moins deux des trois terrains
mentionnés.

Le concours eut un grand succés en ce qui concerne la
participation. Le résultat du concours était le suivant:
Le premier prix: Georg Boye, Danemark.
Le deuxiéme prix: Knud Preisler, Danemark.
Le troisiéme prix: Anton Paulsson, Suéde.
Acquisition: Per Åke Friberg, Suéde.

„ Ulla-Brita Humble et Åke Steen,
Suéde.

„ Paul Krarup et Ake Nicolaisen,
Danemark.'

Le cahier ci-joint renferme un compte rendu des condi¬
tion's du concours, des descriptions des auteurs et des rap¬
ports du jury.
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Forfatterens beskrivelse.

Fortrådgården ar oppen mot vågen och tillsådd med
grås, som slås med lie. Bergknallar bevaras och (latteras
med en sparsam plantering av slån och åppelrosor. En
plattvåg forbindar vågen med farstudorr och kållarned-
gång. Med tanke på bekvåm atkomst til oljeintag år en
vågbet anlagd långs norrgrånsen. Vid sodergaveln finns en
liten gråsplan avsed for tork- och lekplats; den kan des-
uten vara solbadplats for hembitrådet.

Sjålva trådgården. Terrångens form, samt fordelingen av
berg och tråd, motiverar ett centralt gråsrum med några
»utvåxter«: en vattentrådgård och en blomtrådgård. Intill
trådgårdsdorren finns en terrass skyddad genom mur och
orienterad så, 'att man hårifrån får en utsikt snett genom
trådgården mot berget och blommlandet bakom. Vid fa¬
caden år planterat vin och långs norrgrånsen buskrosor:
r. hugonis, r. multiflora, r. helenæ, r. moyesi, r. omeiensis
pteracantha och r. lucida, som forgrund for de hoga pop-
lama på granntomten. På gråsplanen placeras två åppel-
trån, som åro ensamma om att representera okonomitråd-
gården. Gråsmattan går enda fram till båcken och kurvar
sig som en gråsvåg in i blomtrådgården.

Blomtrådgården år placerad så att den sedd från terras¬
sen skymtas bakom bergets låga utlopare. I detfa uppren-
sas skrevorna på den mot gråsplanen våndande sidan, så
att den nakna form framtråder som en abstrakt skulptur,
hvilkens karga barskhet kontrasterar med blommornas yp-
pighet och fårgprakt. Som fond for berget planteras tållar.
Blomlandet overgår jåmt i berget, hvilkets skrevor till-
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plantes på den mot blomlandet våndande sidan. Ett spalier
omslutar blomtrådgården mot soder och oster; det utfores
av flåkta enstakar på ramar i en knåckt linie, så att en
kuliss verkan uppnås, och kurvan stramas. Blommorna
skal ha klara strålande fårger; juni: iris, pioner, lupiner,
juli: klarblå delphinium, lilieum umbellatum, achillea fili-
pendulina, chrysanthemum mak., augusti: phlox och sep¬
tember: aster rudbeckia och helenium. Vid spalieret aristo-
lochia-blommorna skall vara ensamma om knalleffekten!
Det år anvånt tillhugna kalkstensplattor.

Vattentrådgården. Någonting måste goras for att såkra
det trekantige arealet mellan tomtgrånsen och poppel-
håcken genom kop eller avtal med grannen om tillplant-
ning. Två overgångar over båcken forbindas med en stig
långs våstgrånsen. En sittplats etableras i et horn av spa¬
lieret under en hångpil. Så trekanten planteras bjork, vid
båcken enstake bjork och klungor av arundinaria nitida,
desutom caltha, trollius, primula astilbe och helianthus
salicifolius.

Dommerkomiteens bemærkninger.
En innehållsrik men likvål hel losning. Trådgården loc-

kar till upptåcktsfård. Den samlade gråsytan dominerar
och avslutas av planteringen på andra sidan båcken. En
bred gråsvåg rundar berget och leder till den halvt dolda
blomstergården, som vål ansluter till berget. En till sitt
låge god men till utformningen ånnu något ostuderad
spaljé skiljer detta område från storre delen av båckpar-
tiet. Hårigenom vinner tradgården ett nytt moment. En¬
kel och vålbelågen sittplats i anslutning till byggnaden.

(fortsættes side 67 nederst)
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Ulla-Brita Humble & Åke Sten.
Tomt 3. Situationsplan. Mål 11400. Nord opad. »Hem i tradgårn«

Forfatterens beskrivelse. ■

Denna tomt tankes vara belågen i Mellan-Sverige. Om¬
rådet mot vågen — ostra sida — år svårordnat, men genom
påfyllning har skapats mojligheter (or en liten blomstergård.

Med tanke på husets traditionsbundna arkitektur har
denna plantering fått formen av en gammeldags ortagård:

(fortsat fra side 66)

Den tillfålliga losningen av entrésidan, sarskilt dess sling-
rande platsstig, ståmmer mindre vål till byggnadens ka¬
raktår.

Som i foregående trådgård har Boye hår lyckats for¬
media det intima, som han givit spelet om detaljerna en
dramatisk spånning.

Sittplatsen lågger han med de råtta solvinklarne skyddad
av en mur. Berget tånker han sig renskrapat, upptornat i
ett grått massiv, och bakom detta en blomstergård. En
spaljé av skårmar i zig-zag sluter han så detta rum, un-
derstryker formen utan att framhåva linjen. I gestaltnin¬
gen av detta trådgårdsrum kånner man en mogen och
sjålvståndig uppfattning av C. Th. Sørensens teorier om
formskapande. 1

Intressant år också hur Boye bemåstrat »den typiska
svenska naturtomten« och avlivat uppfattningen at den år
»sig selv nok« eller mojligen predestinerad for blommande
ångar och andra naturalistiskt romantiska arrangemang.
Han ger i stallet en formens naturliga hållning.

Kan sedan någon undgå att erovras av stigen utmed
båckcn. Man kommer från blomstergården i ett skuggigt
rum, går over båcken och foljer i en gron hålvåg den
sakta risslande båcken for att sedan komma ut i ljuset
igen — over på den stora gråsytan.

Hela ytan har belagts med kullersten samt topphyvlade kalk-
stenshållar i trafiklinjerna.

Bitar i stenlåggningen har givits plats for våxterna, manga
av dem medicinal- och kryddvåxter.

Fram till kållaren har endast anordnats en vanlig grus-
gång, kantad med irisrabatter.

Våster om huset utbreder sig den egentliga trådgården.
Nårmast byggnaden har ett område belagts med regel-

bundna plettor, på några stållen har gjorts plats for små
rosplanteringar. Omgiven av centifoliarosor ligger en sand-
lådeplats for familjens yngsta telning.

Som skydd mot norr planteras en syrénhæk.
Håcken får våxa fritt och ge rikligt med blommor.
En grusgång for rundt hela trådgården.

Diket, som tvårar over tomten, delar sonder denna på
ett otrevligt sått och har dårfor lagts igen.

I den sydvåstra delen har barnen fått sin skyddade lek-
plats och kan dår ha' sina grejor precis som de vill.

1 ovrigt upptas området av en stor gråsyta.
Låttskotta perennavåxter har fått sin plats framfor buska¬

gen i norr. Rikligt med lokvåxter — gruppevis — ger ett glatt
våransikte åt trådgården.

Dommerkomiteens bemærkninger.
Ett klart huvudbegrepp. Vål samlat trådgårdsrum. Tillta-

lande gångvåg i tomtgrånsen och i ovrigt gott vågsystem.
Entrétrappans snedstållning onodig. Sydvåstra delen av
tomten splittrad.
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Forfatterens beskrivelse.
Forslagen innebår ett forsok till att genom sammanstall-

ning av formeilt och naturalistiskt uppnå en berikande
kontrastverkan melian de båda trådgårdsformerna. Stråvan
efter anpassning till naturtyp och terrang synes ofta dri-
vas for långt och framkalk obestamda passiva losningar
aven dår aktiv planlaggning vore sjalvskriven. På åker¬
tomten ar trådgården månniskoverk, på skogtomten natur,
på mellanformer som tomt 1 och 3 år den båda delar i
labil spanning. Både det alltfor strånga och det alltfor
upplosta trottar, man vill marka både det fria vaxandet
och den ordnande handen.

Vid sidan om varandra framhåves det karakteristiska, den
klippta måbarhåcken verkar ånnu stramare vid sidan om
det fria slånsnåret.

Likadant terrången, gråset, belaggning etc.
Man behover ett program for att kunna planlågga. For-

utom av hus, situation, naturtyp m. fl. faktorer beståmmes
ju losningen av vad manniskorna vill med sin trådgård, de-
ras intresse, deras ekonomi.

Tradgårdarna skall inte med en blick från terrassen eller
vardagsrumsfonstret — utan genom uppdelning locka, sedan
ge sig bit for bit, overraska, skifta karaktår.

»En kinesisk bygherre«.
Ved siden af muren står der et fyrretræ og dette fyrre¬

træ skal være gammelt. Ved fyrretræets fod findes der
klippeblokke og sten, og disse sten skal have mærkelige
former. Oven over stenene ligger der et pavillon, og denne
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pavillon skal være ganske jævn og enkel. Bag paviljongen
vokser der bambus, og disse bambus skal være tynde og
stå spredt. Hvor disse bambus holder op, ligger der et hus,
og dette hus skal være afsondret. Ved siden af huset går
der en vej, og denne vej skal forgrene sig. På det punkt,
hvor de forskellige veje støder sammen, findes der en bro,
og denne bro skal være drilagtigt snæver at passere. Ved
enden af broen vokser der træer, og disse træer skal være
høje. I skyggen af træerne vokser der græs, og dette græs
skal være grønt. Over græsplænen hæver der sig et dige,
og dette dige skal være spinkelt. På toppen af diget findes
der en kilde, og denne kilde skal klukke. Oven over kilden
findes der en høj, og denne høj skal skråne dybt ned.
Neden for højen ligger der en hal, og denne hal skal være
firkantet. Ved hjørnet af hallen er der en køkkenhave, og
denne køkkenhave skal være stor. I køkkenhaven er der
en stork, og denne stork skal danse. Storken melder, når
der kommer en gæst, og gæsten må ikke være ordinær.
Når der kommer gåster på besøg, sættes der vin frem, og
der må ikke siges nej til denne vin. Så længe der skænkes
vin, boltrer drukkenskaben sig, og de drukne gæster må
ikke ytre ønsket om at komme hjem.

Dommerkomiteens bemærkninger.
Den stora gråsytan på tradgårdssidan år ford vidare mel-

Ian båcken och berget och avslutas bakom berget med en
lekpaviljong. Detta år ett vålgorande grepp, som faller sig
naturligt for den lilla tomten. Sittplatsen rått forlagd men
ostuderad till utformning och anslutning.

(forisættes side 69 nederst)



Forfatterens beskrivelse.
1. Busket av rod kornel m. birk.
2. Busket av rod kornel.
3. Svagt skålformet gråsplan.
4. Bak.
5. Vandbassin.
6. Busket av lav pil.
7. Hasselråkke.
8. Blomstergang — klippet grås.
9. Torketålende stauder.

10. Birk.
11. Busket av ribes alpinum med rosa Carolina.
12. Birk.
13. Grusgang — evt. belagt med kullersten.
14. Indkorsel.
15. Busket av ribes alpinum, rosa Carolina och rosa hu¬

gonis.

Horntomten erbjuder inga goda mojligheter. Husets låge
i forhållande till berget och terrångforskjutningen i norr-
grånsen år ogynnsamma egenskaber, vilka man soker kom¬
me ifrån genom plantering av ett kraftigt buskage av Cor-
nus alba sibirica med enstaka bjorkar. Tillsåmmans med

planteringen mot berget bildar detta buskage en fast ram
kring ett kilformat trådgårdsrum som genom bortflyttning
av jord ges en skålformig yta med fall mot båcken, som
dåmnes upp och uttformas som en cirkelrund vattenbas-
sæng. Båcken utformas som ett naturligt vattendrag. Dår
planteras ångsvåxter som Trollius, Caltha, Myosotis och
Spiræa, som fortsåtter på andra sidan gråsgången, idet att
vegetationen går over i perenner, for att sluta med sten-
partivåxter mot granithållen.

Gråsgången foljer terrången i en vacker båge. Mot vå¬
gen avgrånsas trådgården av en gårdesgård, medan entré-
gården ligger oppen och ordnas så att gråsplanen vid hu¬
set forbindes med græsytan utmed vågen medelst ett lågt
buskage bestående av Rosa Carolina och Ribes alpinum.

Dommerkomiteens bemærkninger.
Det år intressant att jåmfora de båda forslagen. Tanken

att på tomt 2 med våxter skapa ett slutet uterum intill
byggnaden finner mann motiverad, men samma tanke om-
satt på tomt 3, dår båcken och berget spelar in, kan dis-
kuteras.

Paul Krarup & Åge Nicolaisen. Tomt 3. Situationsplan. Mål 1:400. Nord opad.

(fortsat fra side 68)

Den hårt utdragna koksgården i forening med kokstråd-
gårdens placering i tomtens no horn bidrager till ett splittrat
intryck av entrésidan.

69



Erik Mygind.
Det er blevet
lettere
at lave haver

Frilandsblomster. Redaktion: Vald. Hansen, H. K. Palu¬
dan og C. Th. Sørensen. I kommission hos Emil Wienes
bogforlag. 1949. 612 sider, 500 illustrationer og 10 farve¬
plancher, format 22 X 29,7 cm, trykt hos Egmont Petersen,
København. Pris: 96,— kr.

Det plejer at være en ren jammer, når man skal have
noget eksakt at vide om planter, om farve, højde, mod¬
tagelighed for sygdomme, vækstfylde og meget andet. Bø¬
ger og kataloger fyldte med lovprisninger og lyriske salut¬
ter er der nok af, men saglige, konkrete oplysninger kni¬
ber det tit med at skaffe, fordi skribenterne vurderer plante¬
materialer ud fra alle mulige forskellige forudsætninger,
undtagen netop ud fra deres anvendelighed i almindelige
menneskehaver, hvor planterne ikke daglig er under gart¬
neropsyn.

1 mange .værker træffes der fuldstændig intetsigende '
beskrivelser som: stor, høj, smuk eller pragtfuld. »Vel¬
kendt sort« og »uundværlig i enhver have« er stående
vendinger, medens mange fuldstændig undlader at drage
sammenligning mellem nærstående arter, slægter eller
sorter.

I det nye værk FRILANDSBLOMSTER, som knytter
sig til de tidligere udkomne håndbøger BLOMSTERDYRK¬
NING UNDER GLAS og TRÆER OG BUSKE, har man
forsøgt at få 27 medarbejdere til at foretage en ensartet
vurdering af det store plantemateriale.

Alle beskrivelser er bygget over en bestemt skabelon.
For hver slægts- og artsnavn har magister Johan Lange
skrevet en kort botanisk beskrivelse. Efter denne følger
oplysninger om formering, hårdførhed, vækstkrav og en
redegørelse for de forskellige arters eller sorters særlige
egenskaber og anvendelsesmulighede.

Den viden, der ikke har været på lager, har man erhver¬
vet ved undersøgelser. Redaktionen eller om man vil, for¬
laget, har taget det enestående skridt at ansætte en med¬
arbejder til den specielle opgave at måle farver efter det
engelske system, Horticultural Colour Chart, gøre notater
om blomstringstider og fotografere til værket.

Resultatet er blevet en håndbog af en hel ny type. En
opslagsbog af stor værdi, en bog som både fagfolk og ama¬
tører vil have stort udbytte af.

Alene emnelisten, der i farvetryk giver et grafisk billede
af hver enkelt plantes blomstringstid, er bogens pris værd.

Farvegengivelserne af forskellige typer Delphinium,
Aster, Helenium og Dahlia er forbavsende gode, naturlig¬
vis kniber det med at gengive alle nuancer, men man får
dog et tydeligt billede af visse karakteristiske forskellig¬
heder.

Der er et væld af fotografier, nogle meget fine og in¬

struktive, mange gode, men også en del, som med fordel
kunne være udeladt.

Resultatet af Fællesudvalgets prøvedyrkninger er med¬
taget i alle de tilfælde, hvor de foreligger. Det er bl. a.
Aster, Delphinium, Phlox og Viola tricolor. For Iris er de
foreløbige pointtal medtaget. Fællesudvalgets beskrivelser
er mønstergyldige. Foruden sorternes særlige kendetegn,
højde i cm og farve efter H. C.C., gør man også opmærk¬
som på sorternes uheldige egenskaber, som f. eks. deres
manglende evne til at tåle regn, deres tilbøjelighed til at
falme, deres lighed med andre sorter o. s. v., alt sammen
ting, som den projekterende gartner skal vide, men som
tiltrækker og sælgeren ikke gerne vil røbe.

Når man har bladet lidt i FRILANDSBLOMSTER,
som foruden stauder og løgvækster også omhandler som¬
merblomster, er man klar over, at man må revidere sine
daglige idealsortimenter. De gamle sorter må vige til for¬
del for de gennemprøvede FPB-sorter, — men hvor kan
man få dem?

I frøfirmaerne er det let nok, for her er katalogerne ført
å jour, men planteskolerne synes at fortsætte i den gamle
skure uden FPB-stjerner, og det nedsætter indtil videre be¬
tydningen af prøveudvalgets arbejde.

Bestræbelserne for at få forfatterne til at vurdere plan¬
terne ud fra samme synsvinkel er ikke lykkedes helt i alle
tilfælde. Set fra et brugsmæssigt synspunkt er f. eks. om¬
talen af Helenium-sorterne lidt for summarisk og overfla¬
disk. En sammenligning mellem de mange sorter havde
således været værdifuld. Under omtalen af Tagetes har
forfatteren glemt at nævne farven på en del af sorterne,
og det er jo lidt urimeligt, i en bog som denne.

Havearkitekt C. Th. Sørensen har skrevet afsnittet om

»anvendelse, plantning og pasning« og kommer her ind
på nogle ganske interessante betragtninger, som kan lette
mange »naturdrømmere« for en del hovedbrud, og herved
gøre planlægningsarbejdet mere overkommeligt. C. Th.
Sørensen skriver således: »Ligesom den landskabelige have
yderst sjældent minder om noget tænkeligt landskab, så¬
ledes vil en haves »naturlige« plantninger yderst sjældent
minde om naturlige plantesamfund.

Det er i virkeligheden kun en måde at arrangere blom¬
ster på, en måde, der måske kan være lige saa berettiget
som andre, men det ville sikkert være bedre, om man ikke
forestillede sig, at der arbejdes med naturens virkemidler,
men gjorde sig klart, at det er visse maleriske virkninger
der tilstræbes.«

C. Th. Sørensen skriver videre: »Når der er så meget
grimt og ubehjælpsomt i haver, så skyldes det bl. a. dette,
at man har forestillinger om, at man vil skabe naturscene¬
rier, medens dette i virkeligheden slet ikke er meningen.
. . . Ingen gartner vil nøjes med at efterligne en del af den
rigtige natur, en lund, hvor der kun kommer anemoner,
kodriver og lungeurt under træerne, vil han finde alt for
kedelig.«

Når hensigten er at Tave en klar og selvstændig kom¬
position, er det vigtigt at finde frem til de planter, der kan
give den tilsigtede virkning. Mange udmærkede ideer og
eksperimenter går tit i fisk, fordi planlæggerne mange

gange savner tilstrækkelige oplysninger om planternes ud¬
seende og egenskaber på blivestedet. FRILANDSBLOM¬
STER giver mange nye oplysninger om plantematerialet.
Bogen er ikke fuldkommen, men den er en værdifuld
hjælpekilde.
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Studie-opgave om anlægg
ved mindemonumentet

Bond van Ned. Tuinarchitecten udskriver med mel¬
lemrum studieopgaver.

Den tredie i rækken omfattede reguleringen af
pladsen omkring mindesmærket for de britiske luft-
landetropper ved Arnheim.

Denne gang havde man inviteret unge havearki¬
tekter fra andre lande som deltagere.

Som det fremgår af nedennævnte, deltog der 39
hollændere, 5 danskere og 1 schweitzer.

Dommer-rapport.
Opgaven var ikke let, grundet dels arealets belig¬
genhed, dels den udflydende form som hører til
mindeceremonier i Holland.

De udenlandske deltagere (5 danskere og 1
schweitzer) har aldrig haft lejlighed til at iagttage
terrainet og beklæder derfor en særlig plads. De har
ikke været klare over, hvor stærkt »Hartenstein«
og trekanten med monumentet er knyttet til hinan¬
den, ej heller at monumentet knejser lige så stærkt
for forbipasserende som for indbyggerne i Ooster¬
beek. Derfor har det egentlig været lettere for dem
at fuldføre opgaven som »et værdigt og stilfuldt
forslag, en plads til officielle ceremonier og kranse¬
nedlægning på mindedage, der giver en fuldstændig
ramme om monumentet, så dette kommer til sin
fulde ret». De har været fri for de stedlige vanske¬
ligheder og har kunnet tegne en idé-plan, som i
flere tilfælde,var så fortræffelig som idé, at dom¬
merkomiteen har udtaget ikke mindre end 2 danske
af de 6 bedst indsendte forslag.

Schwitzeren hører til i den gode mellemklasse,
medens det hollandske arbejde skuffede. Ganske
vist var der denne gang bedre tegnearbejde, men
for få »værdige og stilfulde forslag« tilsluttet selve
monumentet, hollænderne havde lagt mest vægt på
blomsterbede og velassorterede busketter — men
dette kommer vel af, at størsteparten af indsen¬
dere er haveteknikere, som endnu ikke har lært at

»planlægge«.
Bertram siger: »Form, farve og overflade må

være så tilfredsstillende som muligt uden at komme
i konflikt med brugbarhed og uden at ville noget
andet; alle detailler må forblive underordnet hel¬
heden, men vedligeholde forbindelsen.«

I Danmark er det nu sådan, at anlægsgartner-
og havearkitektuddannelsen foregår i samarbejde
med kunstakademiet, endog delvis som en del der¬
af. I Holland hører havearkitektuddannelsen under

havebrugsundervisningen, uden tilknytning til aka¬
demiet, det er tydeligt, at kun få har lært at ana¬
lysere en opgave, for at se hvad der er væsentligt
og hvad der er biting og så rette sig efter det ved
opgavens løsning!

Hvordan kan disse vanskeligheder overvindes?
Måske er det muligt for de som behersker haveteg¬
ning og anlægning og har de fornødne evner, at op¬
rette et specielt kursus.

Det er ikke muligt at sammenfatte de forskellige
ideer i grupper.

Byplanmæssigt stiller terrainet følgende mulig¬
heder:

1. Aflukning mod nord for at bortelinimere de ka¬
rakterløse villaer. Åbning mod »Hartenstein« og
Oosterbeek.

2. Sammenslutte alle sider til eet rum.

3. Anbringelse af en stærk dominant i trekanten,
som sammen med obelisken fuldstændig beher¬
sker terrainet.

Størstedelen udgør farverige, blomsterrige anlæg
med mere eller mindre udformede gangsystemer,
der antagelig er tænkt som for- eller baggrund for
monumentet, men man kunne lige så godt tænke sig
en statue af sidste borgmester eller endda en kiosk
i stedet for Airborne-monumentet. Løsningerne kan
deles i to typer:

Prydhave-typen og mindegård-typen.
Selvfølgelig hører et antal danske løsninger til

den sidstnævnte type. (Vi. vil, Hagen, Bauta og
Force). Nogen forbindelse hermed har en gruppe,
hvor terrainet er skovagtigt udtænkt, og i denne
beplantning er de bestemte rum udspærret. »Fagus
II« har tydelige kamre, hvorimod »Fagus I« og
»Opus I« har disse rum rettet mod Oosterbeek på
en mindre heldig måde. — Andre misforstår opga¬
ven helt og forsøger ved beplantning at henlede
tanken på luftlariding (flyver-formede rum hos
»Plane« og »Opus II« med faldskærm-formede rum
i buxbom).

Denne sidste type, som kaldes »kammer-typen«,
har den skavank at monumentet tit slet ikke bliver
synligt, i bedste fald kun fra een side, og at af¬
grænsningen ikke direkte giver udtryk for hvilket
betydeligt punkt der er tale om.

En del hollandske indsendere har arbejdet ud fra
vejenes forskellige betydning, Utrechtvejen og villa¬
vejen — og er nået til en usymmetrisk løsning, hvil¬
ket er rigtigt. Brrr er sluppfet bedst fra det,
planen er genial i sin helhed, selv monumentet er
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Kai Fiirst og Morten Klint: Vi vil. Perspektivisk fremstilling set fra sydøst.

forenklet, dog . . . har den lille plads rundt om søj¬
len fået en meget dårlig form.

P. S. Tydelig asymmetrisk også i placering af træ¬
grupper, den lider af for mange veje, forme, bede
o. s. v.

Pietje: Man har forsøgt at arbejde med et usym¬
metrisk relief, men ikke klaret det.

To plads-typer skal også nævnes:
I »Steen« er der tilsluttet en større plads ved

monumentet, markeret af store træer. Forholdet
mellem klinkelagt areal og plæneareal er ikke godt.
Bedre er det hos »Amore«, hvor en forhøjet plads
kantet med en række klippede linde omgiver mo¬
numentet — så man ser obelisken over trætoppene.

En større plæne med gode adgangsstier ligger uden¬
om, men desværre er virkningen blevet ødelagt ved
plantning af Ligustrum lodense langs stierne mod
aksen.

Opfattelsen af og ideerne til mindepladsen er

mange og meget forskellige.
Dommerne må ikke give nogen fortrin for ud¬

gangspunkterne, de skal udelukkende skønne om,
hvorvidt indsenderen er i stand til at løse opgaven
på en »værdig og stilfuld« måde, egnet til formålet,
således at monumentet kommer til sin fulde ret.

Denne gang er det nærmest umuligt at sortere ef¬
ter kvalitet, da mange forslag er godt tegnede, uden
at være rigtig løste.
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GzGBIl

Situationsplan. 1 : 800.
Kai Fiirst og Morten Klint: Vi vil.



1. Vi. vil. Den bedste af mindegård-typen: inden¬
for græstrekanten ligger en sekskantet gård, omgivet
af en lav hæk og en ege-allé, grundfladen er græs
med brolagte stier, der krydser i et mønster under
6o grader; monumentets fodstykke er forandret til
en sekskant. En glimrende idé, smukt udført. Ab¬
solut den bedste løsning.

2. Brrr. . . Bemærkelsesværdig ved raffineret en¬
kelthed i placering af trægrupperne, godt gennem¬
tænkt og følsomt komponeret. Løsningen kunne
være lige så værdifuld som »Vi. vil.«, hvis den ikke
var ødelagt af gruspladsens meget grimme form. I
sandhed en skam!

3. Bauta. En godt beskærmet mindegård. Ude¬
fra en trærække, en mur, en sti, plæne med spredte
træer, hæk og derefter gården. Fra Utrechtvejen
næsten ikke synlig som minde-monument. Nogle de¬
tailler, som de to stier og blomsterbedet kan ikke
tolereres, men alt i alt velproportioneret og for¬
nemt. Godt tegnearbejde.

4. Fagus II. En bøgeskov med små kighuller,
hvori en serie kamre fører tanken hen på en barok¬
have.

En komposition, som sikkert underordner sig mo¬
numentet, men med falsk romantik, rummene for
små i forhold til den valgte træsort. En smuk løs¬
ning, men for meget forskelligt på de 2 ha.

5. Fagus II. Kammertype. Monumentet flanke¬
ret af høje træer på baggrund af lave træer. Mod
Oosterbeek en lille mur og en relativ lille plæne.
Åbner sig udelukkende mod øst. Fra Utrechtvejen
er monumentet næsten usynligt. Med bedre propor¬
tioner kunne dette være en helt god løsning.

6. Amore. Flot og fortjenstfuldt tegnet. Plads¬
type. Pladsen omkring monumentet hævet ca. 25-35
cm, hvorfor to af de-tre trin på fodstykket bort¬
falder. Gangstierne godt gennemtænkte, enkelt og
klogt, men virkningen ødelægges af to rækker lave
liguster. Planen virker tom, da kernen ikke beher¬
sker rummet fuldstændigt.

7. Pietje. En usymmetrisk plan med forsøg på
at trække bundrelieffet op. Om monumentet er det
usymmetriske for svagt og famlende, som følge af
den gennemgående vestlige sti, den sydlige sti er
overflødig. Beplantningen er forfærdelig rodet. Pla¬
nen er flot og smagfuldt tegnet, men ikke løst.

8. P. S. Pladstype, usymmetrisk, en godt placeret
skærm af træer danner baggrund for monumentet
fra Hartensteinvejen. Retningen på adgangsstierne
er gode, ligesom størrelsen af den klinkelagte plads

om obelisken, men der er for mange kunstfærdig¬
heder, de skævt placerede bænke på grusstier, dob¬
beltsti mod syd qg fordelingen af blomsterbedene.
Glimrende tegnearbejde, men er god løsning er øde¬
lagt ved en stræben efter for meget.

9. Patty. Ligeledes usymmetrisk med tydelig kon¬
takt til Utrechtvejen og Hartenstein, men linie¬
føringen i retningen af vingerne på monumentet
giver mange kunstige hjørne-løsninger. Beplantnin¬
gen enkel og god, men Ostrya tvivlsom, meget
smukt tegnet, men det valgte mønster er ikke egnet
for dette areal.

10. Hagen. En brolagt trekant omgivet af cana¬
diske popler, deri en cirkel, 90 m i diameter, med
popler og en mur, indenfor denne en plæne med
monumentet. Denne smukke arkitektoniske løsning
bliver gjort ubrugelig ved at anbringe spiralfor¬
mede hække i græsset, det er synd! En meget fin
mindegård-idé, som indsenderne har ødelagt.

11. Borne. Et forsøg på en monumental pryd¬
have på trekanten. På alle måder »for meget«. For
mange træer, for mange plantegrupper, der ligger
for løst for hinanden, for meget græsareal ved stier¬
nes udmunding, delene er ikke fyldestgørende un¬
derlagt helheden. Der sidder sikkert en god idé bag.

12. Puck. En løsning, som har nogen forbindelse
med Bauta. Inden for en trærække (som hist og her
er afbrudt) en lav mur, der omgiver en stor plæne
med plads til monumentet. Altså enkel og god som
hovedløsningen, men der er for mange stier (f. eks.

H.
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14. Opus II. Flot og meget fint tegnearbejde.
En lav skovagtig beplantning, meget enkel og med
kighuller. Om monumentet en rund plads, hvortil
stier fører fra alle retninger. Dette er af stor værdi.
Tanken om buxbombroderier, af faldskærme, flyve¬
maskiner, tanks o. s. v., er ganske uantagelig. Det er
ikke planlægningen, men »palmen-journalistik«, som
afbryder tanken om mindeplads.
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mod vest) og de centrale rum er brudt af rosenbed
ved hovedindgangen som fortsættelse af vingerne
på monumentet.

13. Steen. Pladstype, men planerne er for små i
forhold til de overfladebehandlede. Markering af
pladsformen med træer er vel brugelig, men valget
er dårligt. En god løsning, hvor forholdene er fint
gennemtænkte.



Juryen slutter:
Dommerne var meget glade for, at der blandt de

14 bedste forslag var tre af de fem deltagende dan¬
ske kolleger.

De tre bedste løsninger viste sig ved åbning af
navnebrevene at være udformet af:
Vi. vil. Morten Klint og Kai Fiirst, København,

Danmark.
Brrr .... H. Warnau, Tilburg, Holland.
Bauta. Helge Degnbol, Søborg, Danmark.

SUMMARY

In 1949 "Bund Nederlandse Tuinarchitecten" (B.N.T.)
sponsored a competition for the lay-out of a plot of ground
surrounding a cenotaph to British Parachute Troops in
Oosterbeek.

The competition was a real labour of love, the only re¬

compense being the honour of the thing and a little booklet
containing the winning suggestions and comments on the
others.

The task was no easy one, but many good suggestions
were received, also from abroad (5 Danish and 1 Swiss).
The Danes did very well, winning 1st and 3rd places, whilst
a Dutchman won the 2nd. Dutch draughtsmanship has
gained ground, but the adjudicators regretted that in Hol¬
land there is not that excellent contact between The Acad¬

emy of Fine Arts and the landscape gardeners which exists
in Denmark. The Dutch landscape gardener cannot easily
analyse a problem and find out that is essential; too often
he becomes entangled in a mass of details.

The suggestions fall into three groups: The ornamental
garden, the garden of memory and the public square. Nos. 1
and 2 belong to the second group, whilst No. 3, laid out
with special regard to the significance of the various roads,
belongs to the third group.

No. 1. Vi vil. Morten Klint S. Kai Fiirst, Copenhagen,
Denmark.

No. 2. Brrr ... H. Warnau, Tilburg, Holland.
No. 3. Bauta. Helge Degnbol, Søborg, Denmark.

RESUME
En 1949, le «Bund nederlandse tuinarchitecten« (BNT)
a organisé un concours ayant pour objet l'aménagement
d'un terrain autour d'un monument commémoratif des
troupes parachutistes anglaises tombées å Oosterbeek.

C etait un cours de pure étude dont les seuls prix étaient
constitués par l'honneur et un petit fascicule contenant les
projets classés et une critique des solutions soumises.

Le probléme n'était pas facile å résoudre, mais on a re<;u
pourtant beaucoup de projets excellents, aussi de l'étranger
(5 de Danemark et 1 de Suisse). Les Danois se sont bien
placés ayant conquis la premiére et la troisiéme place, la
seconde place a été occupée par un Hollandais. — Le tra¬
vail de dessin est en progrés en Hollande, mais le jury a
exprimé ses regrets å cause du fait que les architectes pay-
sagistes hollandais n'ont pas, comme c'est le cas au Dane¬
mark, des relations étroites avec l'Académie des Beaux Arts.
Les architectes paysagistes hollandais ont des difficultés å
analyser un probléme et å tirer au jour l'essentiel, trop
souvent ils s'acharnent sur les détails.

Les projets peuvent se diviser en trois types: jardin d'orne-
ment — cour d'honneur — et place publique. Les nos 1 et 3
sont du type cour d'honneur, le n° 2 du type place publique;
elle est envisagée Spécialement sous le rapport de la diffe¬
rence d'importance des chemins.
No 1. Vi vil. Morten Klint S. Kai Fiirst, Copenhague,

Danemark.
No 2. Brrr ... H. Warnau, Tilburg, Hollande.
No 3. Bauta. Helge Degnbol, Søborg, Danemark.

"> --
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Fagus II.
Perspektivisk fremstilling.
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+ * • *• Circulation generate
des piétons dans les jardins

de la Zone

Paris 1947 med 20 Arrondissementer. — Pilene viser det grønne bælte, der er ved at omslutte byen.

Grønne områder i
Kører man op i Eiffeltårnets 325 meter høje tårn
og herfra ser ud over Paris i klart vejr, vil man
undre sig over — efter at den første betagelse af
verdensbyen er overstået — hvor langt overvejende
den grå farve er i billedet. Byen er klemt sammen
på et relativt lille areal, ikke meget større end Kø¬
benhavn, selvom indbyggertallet er mere end det
dobbelte. — Af denne grund bliver det meget be¬
grænset, hvor stort et areal hver enkelt indbygger
kan råde over, og det gør igen at parker, haver og
kirkegårde indtager en uhyre beskeden plads efter
nordiske forhold. — Kun Seinen snor sig gennem
byen som en vidunderlig luftkanal omgivet af pop¬
ler og plataner og nogle af byens smukkeste anlæg,

men alligevel bliver der ikke mere end 1,2 m2 pr.
indbygger, mens han lever, og der ligger kun 0,4 m2
og venter på ham, når han dør. — De tilsvarende
københavnske tal ligger på 9-10 m2 og 2,3 m2. —

Sagt på en anden måde svarer parisertallene til
10.000 indbyggere pr. ha park, hvilket vil sige, at
Paris ligger inde med den tvivlsomme rekord blandt
hovedstæderne at have den højeste befolkningstæt¬
hed pr. ha grønt område.

To ødelæggende verdenskrige, hvoraf ikke mindst
den sidste har udmarvet det ellers så rige Frankrig,
må vel bære hovedskylden herfor, idet de højt til¬
trængte udvidelser af de grønne områder stadig er
blevet udsat, men nu endelig foreligger der et stor-
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Jardin des Plantes. — Botanisk og zoologisk have. — Franskmændene er ikke bange for at anbringe deres egen havestil
klods op ad den »engelske have, som i Frankrig sjældent er nået længere end til sin værste periode.

stilet program for at imødegå situationen. — Der
ønskes og tilstræbes 20 m2 park og skov og 4,5 m2
kirkegårdsplads pr. indbygger. Disse tal og de føl¬
gende er hentet fra en beretning fra Paris' stads¬
ingeniør M. Robert Joffet.

Programmet for arbejdet går ud på:
1. at frigøre så megen plads som muligt i de enkelte

bydele, og dér skabe legepladser, små anlæg m. m.
2. at lægge et grønt bælte af parker om byen.
3. at skabe 2 grønne områder, det ene på Mont¬

martre og det andet i det 11. arrondissement.

Arbejdet søges realiseret ved at anlægge:
1. haver for børn.
2. sportsanlæig.
3. offentlige haver og promenader.
4. kirkegårde.
Ad 1. Haverne for børn falder i tre kategorier.

a. Haver anlagt i forbindelse med skoler bereg¬
net i størrelsen til 10 m2 pr. barn, hvoraf bar¬
nets egen have udgør de 7 m2.

b. offentlige legepladser med kontrol, hvor der

beregnes 2 m2 pr. barn under 10 år, qg hvor
børn over og under 3 år har hver sin afdeling,

c. offentlige legepladser uden kontrol, gerne an¬
lagt i forbindelse med de offentlige haver og
med 3 m2 pr. barn under 10 år.

Ad 2. Først nu er de offentlige myndigheder i
Frankrig interesserede i at anlægge sportspladser,
der hidtil har været af et meget begrænset om¬
fang, og hvis anlæg hidtil har været overladt det
private initiativ, som ikke tilnærmelsesvis har
kunnet løse denne opgave.
Også sportspladsbehovet er fremstillet ganske
systematisk i M. Joffets beretning, idet det øn¬
skes, at for hver

30.000 indb. bør der findes en atletikbane.
25.000 - — et svømmebassin.

8.000 - — en fodboldbane.
3.000 - • — en håndboldbane.
2.000 - — 100 m2 til gymnastik

hvilket ialt svarer til 4 m2 pr. indbygger.
Ad 3. Parkerne omfatter:

a. Haver i bykvarterer med ca. 1,5 m2 pr. indb.
med højst 500 m's vej'dertil.
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Modelprojekt af Pare de Sceaux i sin ny skikkelse

b. Byparker paa mindst 4 ha. og med 3 m2 pr.
indb. »Indflydelseszonen« med højst 1500 m's
radius. — Disse parker skal indeholde blom¬
ster og planter med navneskilte.

c. Skove og marker. Heraf ønskes 10 m2 pr.
indb., og der forlanges gode trafikforbindel¬
ser og meget gerne smukke promenader hertil
fra de interesserede bydele.

Promenaderne adskilles i færdselsbaner for biler,
cyklister og fodgængere.
Fodgængerne får landlige stier i det naturlige
terræn eller havealleer.
Cyklisternes bane gøres så bekvem som muligt
og helst med ensrettet kørsel, så opmærksom¬
heden ikke helt skal helliges trafikken.
De adskillende zoner mellem færdselsbanerne va¬

rierer i bredde afhængende af, om vejen går gen¬
nem park eller fri plads. — Der ønskes mindst
4 meters bredde, og helst mere især når zonerne
beplantes. — Beplantningerne skal tillade smuk¬
ke udsigter.

Ad 4. Man tilstræber at komme væk fra den op¬
hobning af mindesmærker, som præger de fran¬
ske kirkegårde, simpelthen ved at skaffe plads
og indføre censur.

Det føromtalte grønne bælte skal-ligge 4-6 km
fra Notre-Dame på de gamle fæstningsværkers ter¬
ræn. — De har en bredde af ca. 250 m og omfatter
ialt 1200 ha, hvoraf dog allerede jernbaner og byg¬
ninger har taget sin halvdel, før saneringen satte
ind. Planerne til de parker, der skal ligge her, er
færdige, men skal godkendes af myndighederne. —

Opgaverne er løst af mange havearkitekter for at
undgå monotoni.

Udenfor de gamle fæstningsværker ligger de
kendte skove: Boulogne og Vincennes, som indgår
som en meget væsentlig del af de nuværende grønne
områder. — Desuden har byen i 1925 købt den me¬
get smukke Pare de Sceaux, et af Le Notre's værker.
Den ligger lige stik syd for Paris, og er under restau¬
rering, men de gamle linier bevares.
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Gammel plan af Pare de Sceaux planlagt af Le Notre. (220 ha.)

Derimod er der projekteret en lang-række meget
store parker — beliggende i en omkreds af 15 km
fra Nåtre-Dame, langs Seine og Marne — som alle
vil blive behandlet landskabeligt. — Disse skal
straks tilplantes fuldstændigt og skal forhindre, at
byen ved sin vækst endnu engang skal få lov til at
kvæle store rekreative områder som i fordums dage.
Parkerne skal så vidt det er muligt stå i forbindelse
med hinanden ved promenader og skal gennem¬
krydses af brede bilveje samt stier til cykler og fod
gængere adskilte ved vegetationszoner af varierende
bredde.

Resumé: I en oversigt på grundlag af en beret¬
ning fra M. Robert Joffet, stadsingeniør i Paris,
redegøres for de arbejder, der skal udføres i Paris
i de følgende år for at sikre befolkningen tilstræk¬
keligt med grønne områder. — En enorm udvidelse,
der dels allerede er fuldført, men dels endnu i store
træk befinder sig på projekteringens stadium, skal
sikre hver pariser 20 m2 park- og skovareal mod

før 1,2 m2 (dog beregnet uden nuværende skovareal)
og 4,5 m2 kirkegårdsareal mod før 0,4 m2.

Arbejderne skabes efter tidens krav, således at
legepladser og sportspladser indtager en domine¬
rende stilling, men desuden bestræber man sig på at
danne sammenhængende grønne bælter med radiære
forbindelser både mod centrum og mod de yderste
store park- og skovarealer. — Brede promenader,
der dels har de gamle, smukke boulevarder som
forbillede Og dels anlægges efter mere landskabelige
linier, danner disse forbindelsesveje.

BODIL FRIIS NIELSEN

SUMMARY

A report by Monsieur Robert Joffet, the Paris city engineer,
supplies the material for a survey of the work to be carried
out in Paris during the next few years in order to ericure
adequate open spaces for the population. A huge exten¬
sion, partly completed already, partly still in the planning
stage, will make certain of 20 square metres of park and
woodland, as against 1,2 square metres previously (not
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Pladsmangel højner ikke kirkegårdskulturen. — Kun rammerne om »marmormarkerne« er grønne.

counting the existing wooded areas), and 4.5 square metres
of burial ground, as against 0.4 square metres, for every
Parisian.

The work will be carried out as and when required, and

Foruden at det er usædvanligt grimt, er det også meget
dyrt at blive begravet i Paris. —

so playgrounds and playing fields will have priority. At the
same time, an effort will be made to link up green belts
connected to the centre of the city and the most outlying
parklands and wooded areas by means of radiating high¬
ways. Broad promenades, partly after the style of the beauti¬
ful old boulevards, partly with more regard to the natural
surroundings, will form this network of roads.

RESUMÉ
Dans un aper?u basé sur un rapport de M. Robert Joffet,
directeur des travaux publics de la ville de Paris, il est rendu
compte des travaux qui seront å effectuer å Piiris au cours
des années prochaines pour assurer å la population une
étendue suffisante de terrains d'agrément. — Un élargisse-
ment dont une partie a déjå étc réalisée et dont une partie
se trouve encore, d une maniére générale, sur le stade du
projectement doit assurer å chaque Parisien 20 m2 de terrain
de pare et de bois contre 1 m2 2 jusqu'ici, pourtant sans
compter les terrains boisés déjå existants, et 4 m2 5 de ter¬
rain de cimetiére contre 0.4 m2 avant.

Ces travaux sont exécutés selon les exigences de 1 epoque
de sorte que les terrains de jeu et de sport occupent une
place dominante, mais on s'efforce en outre de former des
enceintes vertes avec des communications radiales vers

le centre et vers les grandes zones de pares et de bois ex-
térieurs. — Les larges promenades construites partie sur le
beau modéle des anciens boulevards, partie d'aprés des
données plus paysagistes, vont constituer ces voies de com¬
munication.

82



Pablo Picasso: Skulptur i jern.

Natur og
Tæller man kunstarterne på fingrene er der mange.
Der er f. eks. maleri, skulptur, musik, dans, digte¬
kunst.

Man kan udvide begrebet til at omfatte bygnings¬
kunst og havekunst, og var man kineser ville man
uden tvivl ha taget kogekunsten med. For at forstå
kunstarternes sammenhæng må man vide, at en
maler kan male som nattergalen synger, at en mu¬
siker elsker farver, og at gartneren stemmer sine
blomster i en musikalsk akkord.

Er dette at skabe kaos, at sammenblande kunst¬

arterne? Nej, det drejer sig ikke om her f. eks. at
lave musik i maleri eller maleri i toner. »Måne¬
skinssonaten« har altid været en tvivlsom betegnelse
på Beethovens sonate opus 27 nr. 2 i C-mol, da
Beethoven jo har tænkt sin musik i toner og ikke i
måneskin. Derimod er der tale om den indre sam-

menhørighed, der forbinder kunstarterne. Man kan
tænke sig et kunstens overmenneske, i grunden det
helt simple og naive menneske, de'r griber til at ud¬
trykke sig gennem et hvilken som helst stof. Toner,
ord, farver, det kommer ud på et. Måske er det så-
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Skulpturer i Grotinegaard af Henry Heerup.

dan barnet har det, når det leger. Alvor og leg er
ens for barnet. Finder det på at udtrykke noget
med farver på papir, er det for barnet en ny spæn¬
dende leg — barnet kender ikke det subtile ord
kunst.

Heller ikke naturfolk kender til ordet. De ad¬
lyder en indre stemme, hvad de opfatter som gu¬
dens diktat. Derfor vover de heller ikke at rette

på eller kritisere, hvad de gennem denne indgivelse
frembringer — det var at udfordre guddommen,
det er hans værk.

Men arbejder nutidens kunstner stort anderledes.
Selv om han ikke føler sig direkte ansvarlig over¬
for en levende guddom, er han det dog overfor den
strøm af oplevelser, som river ham med sig.

Al kunst er skabt fra den samme nødvendighed
og taler til os gennem en levendegørelse af stoffet.
At det møder os som en sum af udtryk, er dets
fælles menneskelige træk.

Den franske billedhugger-Henri Laurens har en¬

gang udtalt, at det han ville udtrykke var skulp¬
turens poesi. Men man kan i lige så høj grad tale
om maleriets eller dansens, eller hvorfor ikke om

den poesi, der griber os i en fredfyldt have, eller
en have fuld af børn. Naturen og kunsten bringer
os begge nær et fælles udspring.

Måske skal man gå til en mystiker som William
Blake for at finde det helt rigtigt udtrykt.

»At se verden i et sandskorn
og himlen i en vild blomst.
At holde uendeligheden i sin håndflade
og evigheden indenfor en time.«

Er kunst og natur modsætninger? Er den have
der omgir dit hus unatur, mens du først møder na¬

turen udenfor? Er maleriet der hænger indenfor i
dit hus unatur i modsætning til den natur det gen¬
spejler?

Er menneskets værk naturens modsætning? Pi¬

casso fjerner modsætningen mellem kunst og natur,
når han siger: »Hvorfor elsker man natten, en
blomst, alt hvad der omgir mennesket uden at søge
at forstå det. Mens man altid vil forstå, når det
drejer sig om maleri?« Han vender sig imod det
kunstige, at man ikke ser på kunstværket med sam¬
me selvfølgelighed, som man ser på naturen.

Kunstværket er en frugt af to ting — af de na¬
turindtryk det genspejler og den kunstners person¬
lighed der har skabt det. Det er altså virkelig en
nyskabelse og får naturligvis præg af begge sine
forældre. Der kan altså aldrig blot være tale om
en ren fotografisk virkning.

Ingen har svært ved at forstå farverne eller for¬
merne i en tulipan, skønheden i en rose eller formen
i en cypres, men så snart de samme mennesker ser

maleriet på væggen, skulpturen i huset eller under
nogle skyggefulde træer i et hjørne af haven, for¬
langer de, at disse ting skal være gengangere. Ud¬
fra dette synspunkt vil den levende hest, der sprin¬
ger op på soklen, unægtelig overstråle kopien.

Shakespeare har i »Et vinteræventyr« forklaret,
hvad han mener om kunstens forhold til naturen:

». . . Naturen kan dog ikke forbedres ved et mid¬
del, som naturen ej selv har skabt. Og over denne
kunst, der som du siger hjælper på naturen, er der
en kunst, naturen skaber selv. Du ser jo smukke
barn, at vi formæler en ædel ympe med den vilde
stamme, og at den grove bark befrugtes med en
knop af bedre slægt. Det er en kunst, der hjælper
på naturen — eller rettere forvandler den, men
denne kunst er selv natur.«

Ønsker man at se et moderne hjem (ikke mo¬
dernistisk), hvor kunst, møbler, arkitektur og ydre
omgivelser indgår i et naturligt sammenhæng, finder
man kun få eksempler. Nogle bor f, eks. i et funk¬
tionalistisk hus og slæber deres klunkemøbler ind i
det, måske en protest mod det andet yderpunkt
»hyggen« i en stue, der minder om en moderne tand¬
lægeklinik. Miniaturehaven kan så passende minde
om en klippet puddel. Med sin havesaksekunst, sine
friserede buske og sirlige afstukne rabatter en af¬
glans af haven i Versailles.

Vil man vide noget om hus og haves enhed, kan
man uden tvivl lære en del af kineserne. Lin Ju Tang
skriver i »Mit Land og mit Folk«: »Efter kinesisk
opfattelse er hus og have to ting, der ikke lader sig
skille fra hinanden, men er dele af et organisk
hele.« Dette fremgår tydeligt af udtrykket jiian-
cheh »Have-hjem«.

»Et hus og en have kan aldrig blive et organisk
hele, så længe vi har at gøre med en firkantet byg¬
ning, der ligger midt på en nyslået tennisplæne. Det
kinesiske ord for have får os ikke til at tænke på
en plæne med geometriske blomsterbede, men på en
plet jord, hvor man kan plante grøntsager og frugt¬
træer og sidde under træernes skygge.«
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En kinesisk lærd fra det 18de århundrede Shen
Fu har opstillet et princip for havekunst: »Ved
planlægningen af havepavilloner og tårne, af bug¬
tede gange og udhuse og ved skitsering af stenanlæg
og dyrkningen af blommetræer bør man vise det små
i det store og det store i det små og sørge for det
virkelige i det uvirkelige og for det uvirkelige i det
virkelige.

Man skal skiftevis »afdække« og »tildække«, —

og dette skal man undertiden gøre på en for alle
synlig måde, undertiden således at ingen opdager
det. Dette er ikke ligefrem »rytmisk uregelmæssig¬
hed«, ejheller er det afhængigt af, hvorvidt man rå¬
der over rigelig plads og kan anvende stort arbejde
og meget materiale. Rejs en høj af jord der graves
ud af grunden og smyk den med stene, imellem
hvilke der anbringes blomster, brug levende blomme¬
grene til dit gærde, og dæk murene med slyngplan¬
ter. På denne måde kommer der en høj, hvor der
ikke var nogen. På de åbne pladser skal dér plantes
bambus som skyder hurtigt i vejret og dyrkes blom¬
metræer med tykke grene til at fylde de tomme ste¬
der ud. Dette er at vise det små i det store. Hvis

gårdspladsen er lille, bør muren helst være en kom¬
bination af konvekse og konkave former, og den
bør være smykket med grønt, dækket af efeu og
indlagt med stenplader, der bærer inskriptioner. Når
du så åbner dit vindue vil du tro, at du lige overfor
dig har en stenet skråning, levende af ujævn skøn¬
hed.

Dette er at vise det store i det små. Indret det
således, at en tilsynsladende blind vej pludselig fø¬
rer ind til et åbent sted, og at køkkenet gennem en
bagdør åbner vej ud til en uventet gårdsplads.

Dette er at sørge for det virkelige i det uvirke¬
lige. Lad en dør føre ud til en blind gårdsplads og
skjul udsigten ved at anbringe nogle enkelte bam¬
bustræer og nogle få sten. På den måde antyder du
noget som ikke er der. Anbring lave balustrader
langs toppen af muren, således at det vækker fore¬
stillinger om en taghave, der ikke eksisterer.

Dette er at sørge for det uvirkelige i det virke¬
lige —.«

Om udsmykningen inden døre skriver Lin Ju
Tang, at hvad enten det drejer sig om indretningen
af gårdspladsen eller lærdes arbejdsværelser, eller

Kvindefigur af Henry Laurens. Opstillet i kunstnerens grønnegård
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om opstillingen af haver er hovedtanken stadig:
Skønheden ved det enkle. Ofte indrettes disse ar¬

bejdspladser for lærde således, at de giver udsigt
over en lille net og ren gårdsplads — en sand legem¬
liggørelse af selve begrebet fred og ro. I midten af
en sådan gård står lige akkurat to eller tre af disse
rytmiske og gennemhullede sten, der er mærkede af
havets bølger, eller nogle sjældne prøver af forstenet
bark, samt en lille bambusbusk, som altid er en yn¬
det vækst på grund af dens fine linier. I væggen er
der måske et vifteformet vindue, hvis ramme består
af glaserede teglsten i bambusmønster, for blot lige
at antyde, at der udenfor findes en verden af hvede¬
marker og bondegårde.

Om udtrykket have-hjem fortælles yderligere:
Det engelske ord »garden« giver et ganske forkert
begreb om det kinesiske jiian, »garden« vækker
nemlig forestillingen om en plæne og en uendelig
brogethed af blomster, noget der helt igennem er
for pænt og for pillent for kinesisk smag. Den kine¬
siske jiian leder først og fremmest tanken hen på et
»vildt« udyrket landskab, der måske nok er lidt
»bedre ordnet« og mere kunstnerisk anlagt end
selve naturen, men som dog stadig er en stump na¬
tur med træer, små høje, vandløb, bække, damme,
broer og en robåd, med et stykke jord, hvor der
dyrkes grøntsager, med frugttræer og en del blom¬
ster. Strøet ud over dette naturlige landskab ligger
de menneskelige anlæg og bygningsværker: Broer,
pavilloner, lange bugtede gange, uregelmæssige sten¬
formationer, og tage med svajede linier, altsammen
så fuldkortiment afpasset til sceneriet, at det udgør
en stor helhed. Der er ingen glatklippede hække, in¬
gen fuldkommen kegledannede eller cirkelformige
træer, ingen symetriske rækker af allétræer på lige
linier i en slagformation, og ingen jævn Qg flad bro¬
lægning — intet af alle disse elementer, der bidrager
til at gøre Versailles så grimt i kinesernes øjne. Over¬
alt ser vi kurver, uregelmæssigheder, tildækning og
antydning.«

Endelig anføres denne udtalelse af Li Liweng
(17de århundrede): »Der er mange ting at lægge
mærke til ved plantningen af træer, men der er
navnlig een, som volder mennesker ærgrelse. Når
træernes blade sidder for tæt, spærrer de månelyset
ude; de ligesom spærrer en skønhed ude fra vort
syn. Man skal ikke kaste skylden herfor på træer¬
ne, eftersom det er hos menneskene, fejlen ligger.
Hvis vi blot tænkte lidt på dette, når vi skal plante
træer og sørgede for, at der blev et hjørne af himlen
synligt, så vi kan afvente månens opgang og ned¬
gang, ville vi i så fald ha nydelse deraf både nat
og dag.«

Hvorledes kan vi selv indrette os med større fan¬
tasifuldhed?

Uden tvivl har funktionalismen gjort gavn ved at

befri os for gamle staldlygter, falske kæmpehøje, og
farvede glasruder, som omdanner vore stuer til
gravkapeller. Men det er ikke nok at fare til felts
mod en forloren romantik. Indretter man sig ratio¬
nelt i sin »boligmaskine« kan man godt af lutter
antiromantik ende som dogmatiker. Det berører må¬
ske ikke funktionalistens praktiske sans og fysiske
velbefindende at gå rundt i en hvidlakeret stue med
nøgne vægge, men psykisk kan det dog virke som
et pres. Det er heller ikke ligegyldigt, hvad der hæn¬
ger på disse vægge. Et maleri kan jo virke livgi¬
vende og formelig sprede lys og varme om sig, mens
andre virker kolde, tomme og triste. Visse hjem kan
iøvrigt minde om frimærkesamlinger, man ser ikke
tapetet men heller ikke billederne.

Hænger man et enkelt billede op, har man ro til
at fordybe sig i det. Billedets farver skaber rum i
stuen. Maleriet er et vindue, ikke blot vendt imod
naturen udenfor. Men gennem kunstværkets farver
og rumlige dybde, kan det måske lykkes os at føle,
at en kunstners sind har spejlet sig i et stykke af
universet.

Et kunstværk kan nok ildne os ved farvernes
glød, eller hvorfor ikke — virke køligt og svalt —
i hvert fald gribe os ved den energi og den positivi¬
tet, som strømmer ud fra det. Vi føler midt i kræf¬
ternes spil en ligevægt, et udtryk for klarhed og ro,
der dog samtidig ikke forhindrer os i at følge dra¬
maet. Er der tale om et kunstværk, f. eks. et ab¬
strakt, er det ikke nok, at det virker dekorativt,
f. eks. påkalder vort æstetiske velbehag ved at gen¬
tage og understrege rummets proportioner. Det
svækker naturligvis ikke et maleri eller en skulptur,
at det har denne virkning, men et kunstværk må
kunne leve selvstændigt.

Det må, hvor abstrakt det end virker, komme
os ved.

Kunsten må ikke udarte til blot at blive et sup¬

plement til arkitekturen, en let underholdning for
øjet — som det faktisk var tilfældet i en del af
rokokoen. Den bør nok indordne sig arkitekturen,
men er ikke dens tjener. Begrebet »funkis« dækker
ikke blot en forfalsket opfattelse af funktionalisme
i arkitekturen, det berører også en udvendig side af
den bildende kunst. F. eks. en udvendig »dekorativ«
kunst, der pretenderer at være »logisk«, og mere sy¬
nes at være udgået fra en arkitekts tegnestue end
fra en malers atelier.

Måske bør man definere kunstens forhold til ar¬

kitekturen således. At kunsten først passer ind i
arkitekturen, når den virker frit i sit modsætnings¬
forhold til den. Den bør danne en lige så fri mod¬
sætning til arkitekturen som f. eks. potteplanten i
vindueti

Nogle mennesker er så »moderne«, at de bekriger
enhver form for nips. Der må ikke blive for meget
at støve af. Men der findes dog ting, fritstående
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Jacques Lipchitz: Livsglæden. Vicomte de Nouailles have
i Hyéres.

kunstgenstande og ægte souvenirs, som det kan være
en glæde at gå efter med støvekluden.

Nips behøver nødvendigvis ikke at være en af
disse fantasiløse souvenirs,- der består af malede
træsko eller de rædsler af hjørnehylder, man kalder
løvsavsarbejder, men som dog er børnenes stolthed.
Det kan også være en farvestrålende konkylie, en
forstening, en gammeldags jydepotte eller et stykke
smukt moderne keramik.

Vor fantasi trænger uden tvivl til grosteder. En
farvet vægflade kan lyse i stuen, men er ikke nok,
hvad arkitekter troede engang.

Man må ha levende kunst ind i stuerne og på
plænen mellem træerne må man ha skulpturer.

Når man tænker på, hvor mange sten der er på
vore kirkegårde, kunne man nok tænke sig nogle
flere sten anbragt i haverne mens folk endnu var
i live, enten forarbejdet til skulpturer eller opstillet
som natursten.

Hvor levende virker ikke et gammeldags sten¬
dige, hvor hver enkelt sten har bevaret sin form og
sin karakter, og hvor der mellem sprækker og ujævn¬
heder er plads til at gro lidt mos, bregner og vilde
blomster. Modsætningen er den moderne cement¬
mur. Praktisk — for det er umuligt for børn at
klatre op ad den, og der falder ingen løse sten ned.

Men grå og triste er de. De danske haver har iøv-
rigt den fordel fremfor udlandets — f. eks. Italiens
og Frankrigs — at gærderne er så lave, at man kan
kigge over dem. Her er vi demokratiske.

At spørgsmålet kan ha en social side viser et digt
af Carl Sandburg, som skildrer et gitterværk:

»Nu er huset ved søens bred færdigt.
Arbejderne er begyndt paa gitterværket.
Tremmerne er lavet af jernstænger med stålspid¬
ser, der kan stikke livet ud af ethvert menneske,
der falder på dem.
Som gitterværk betragtet er det et mesterstykke
og vil udelukke pøblen og alle vagabonder og
sultne mennesker og alle omstrejfende børn, der
ser sig om efter en legeplads.
Gennem tremmerne og stålspidserne vil intet gå
undtagen døden og regnen og imorgen.«

Går man rundt på vore kunstudstillinger, hvor
man så ofte første gang lærer en god skultptur at
kende, har man ofte lyst til, ikke blot at løfte den
udenfor bygningen, men udenfor brostenen, for at
se den midt i den frie natur, enten omgivet af grønne
træer eller på den åbne mark.

I det foreliggende nr. af »Havekunst« har man

lagt vægt på at vise virkningen af en del abstrakte
skulpturer i fri luft. Det drejer sig her om udpræget
rundskulptur, en skulptur, der gør fordring på at
ses fra alle sider.

Netop fordi den bestandig må opleves og erobres
ved en ny drejning af figuren blir den levende for
os. Den kan ikke affærdiges ved et enkelt øjekast,
men forlanger vor fulde tilegnelse.

Naturligvis er det afgørende her ikke, at tingen
er »abstrakt«; det afgørende er, at der virkelig er
tale om skulptur, om plastisk formgivning, og at der
står en kunstner, et menneske bagved. Den betyde¬
ligste nulevende franske billedhugger er måske
Henri Laurens. I begyndelsen af efteråfet fik man
lejlighed til at se hans skulpturer på en særudstil¬
ling i Københavns Kunstforening. Hans skulpturer
virker på engang frodige i deres livsglæde og fuld¬
endt strenge i deres plastiske formudtryk.

Nutidens billedhuggerkunst har reageret imod den
tidligere naturalismes sammenblanding af rent ma¬
leriske og rent plastiske elementer.

Man vil holde de to kunstarter ude fra hinanden.
Naturens flygtige lys og skyggevirkninger tilhører
f. eks. maleriet mere end skulpturen. Skulpturen
kan ikke fastholde virkninger af denne art.

Skulpturen er søgt tilbage til sin oprindelige kær¬
ne, nemlig den plastiske form. Der er et spring fra
firsernes billedhuggerværker som »den tapre land¬
soldat« og »den lille hornblæser« til en abstrakt
skulptur af Henry Heerup eller Erik Tommesen.

I oldtiden finder vi en udviklet sans for den
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enkle plastiske form, hvad man f. eks. ser af de
store stensætninger i Cornwall eller langs kysten af
Bretagne.

Et problembarn i den nyere billedhuggerkunst er
soklen. Netop fordi skulpturens formindhold har
fået så stor selvstændig betydning, blir soklen pro¬
blematisk.

Alt for ofte føles den som et fremmedlegeme
skudt ind mellem den faste jord og skulpturen.

Den eksperimentelle side af skulpturen har ud¬
viklet sig parallelt med det moderne maleri fjernt
fra al såkaldt bestillingskunst. I Luxembourgmu¬
seets have i Paris fandtes sidste sommer en større

udstilling af yngre fransk moderne plastik. Det føl¬
tes som en oplevelse at se disse skulpturer opstillet
her i en ramme af grønne omgivelser og med formen
understreget og levendegjort af lyset. Man fik ind¬
tryk af en stor fælles bestræbelse, der måske bedst
kan udtrykkes som en søgen mod klarhed. Ikke blot
en klarhed af formel art, men en trang til at finde
frem til et personligt standpunkt ud fra et kunst¬
syn, der stod i naturligt slægtskab med tiden.

I 1943 afholdtes herhjemme en stor skulptur¬
opvisning i Haveselskabets have. Om udstillingen,
som vakte -stor og levende interesse, udtalte kera¬
miker Aksel Salto dengang i sin artikel i »Have¬
kunst«: »Det er i høj grad vor forventning, at ud¬
stillingen må blive den første af en hel række i
flugt med Frederiksbergs store og forpligtende kul¬
turtraditioner.«

Lad os håbe på en fornyelse af denne udstillings¬
tanke. F. eks. kan man tænke sig en kommende
skulpturudstilling i fri luft, som gir os en oversigt
over dansk skulpturs udvikling i de sidste 7 år.

Ejler Bille.

Noter om kunst.

Forsøger man at forklare noget om et kunstværks
tilblivelse, kan det kun gøres med et vist forbehold.
Der må altid stå en margin åben for det som ikke
kan siges, for det som ligger i dybet og som til¬
hører fødslens og vækstens hemmeligheder. Den
skabende handling er ikke en bevidst allerede fore-
skreven opgave, som en kunstner stiller sig og løser.
Der er tale om at modtage og frembringe, men man
ved ikke på forhånd, hvad man får. Stod alt ud¬
arbejdet i kunstnerens bevidsthed, førend han gik
i gang med sit arbejde, ville han ikke sættes i sving
af de overraskelser, de fund, som netop giver fan¬
sien næring og skaber dens flugt.

I sin bog »Musikalsk Poetik« fortæller Igor Stra¬
vinsky, at han foretrækker ordet opfinder fremfor
komponist. Han betragter sig selv som musikopfin¬
der. Maleren og billedhuggeren er ikke i mindre
grad opfindere af farvers og formers billedverden.
Deres binding til et ydre motiv har aldrig været det

Skulptur i have af Henri Lauréns.

egentlige eller primære. Der var aldrig tale om imi¬
tation, men om at genskabe eller blot skabe. Enten
man frembringer noget i toner, i ord, i en klump
ler, i oliefarve på et stykke lærred, eller gennem
vor krops bevægelse i rummet, er det ikke så for¬
skelligt, at man kan tale om, at den ene kunstart
f. eks. musikken er abstrakt, den anden ikke.
Mesterværket.

Engang søgte man at fremhæve mesterværket.
For at nå dette klimaks måtte man først arbejde sig
igennem en række skitser, der betragtedes som
»ufærdige arbejder«. Tiden eller udviklingen har
forandret vort syn på disse ting. Enten vi fast¬
holder det første flygtige indtryk, hvad bl. a. im-
pressionesterne lærte os, eller vi arbejder os yder¬
ligere ind på emnet, er der tale om fuldgyldige
kunstneriske udtryk.

Kunstneren går ikke og drømmer om at skabe
»den store kunst«. Der findes ikke en lille og en
stor kunst, men kunsten i dens forskellige vækst¬
stadier — spire, knop, blomst.
Inspiration.

Man kan diskutere inspirationens værdi. Troen
på den har skabt alt for mange genimalere. At være
inspireret er, når. alt kommer til alt, måske ikke
andet end kunsten at slappe af. Kunsten er ofte
stum, men altid nærværende. Jeg tror ikke kunst¬
nerisk skaben beror på lykketræf.
Format.

Personlighed og kunstnerisk format er ikke akku¬
rat det samme. Man kan beundre kunstneren med
det store format, men måske ser man en dag kun
den udbrændte personligheds vældige, øde måne-
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landskaber. Man kan måske imponeres af forma¬
tionerne, men føler ikke længere varmen, den liv¬
givende kraft. Man må indleve sig i et kunstværk,
derfor skal man ikke lade sig blænde af dets even¬
tuelle slagkraft, der er gode kunstværker, der ikke
har den.

Eksperiment.
Det er forkert at tro, at det kan lade sig gøre i

vor tid at skelne mellem to former for kunst. En
der kun har værdi som eksperiment og tjener som
en slags laboratoriekunst, og en anden som høster
af den eksperimentelle kunsts erfaringer. Kunst er
altid et udtryk for en bevægelse i sindet, en impuls,
og har altid noget af eksperimentet i sig.

Sætter man sig ned, mæt af dage, og begynder at
bygge på sine erfaringer — i stedet for at hente sig
nye, er man simpelthen ikke ung længere, man er på
vej ind i konventionen. Ens kunst blir pæn, anstæn-
lig og ligegyldig. Uden at man mærker det, dækkes
man af støvet og glemselen.

Der er stor forskel på et videnskabeligt og et
kunstnerisk eksperiment. Når videnskabsmanden
eksperimenterer, håber han på et godt resultat.
Kunstneren derimod ved allerede noget om ud¬
faldet.

De sande kunstnere var altid søgende. Hvad de
skabte var aldrig så afsluttet, at man ikke i deres
værker finder vejen åben for en ny uprøvet mulig¬
hed — et nyt kunstværk.

Man finder kunstnere, der er statiske. De har
muret sig ind i et tårn. De er alkymister, der vil
lave guld. Men de er ikke som de gamle alkymister,
der undertiden lod sig rive med af begejstring over
en ny kemisk opdagelse — en ukendt sammensæt¬
ning. De lader sig ikke distrahere, og de finder hel¬
ler aldrig guldet.

Det friest skabte kunstværk er samtidig det som
udtrykker den største kraft og åndelige afslappelse.
Omvendt føler man sig stillet overfor »konstruk¬
tionen« stiv som en pind.

Kunstneren både arbejder og tænker i stoffet. Han
bryder ikke materialets natur. En skulptur virker i
blokken, den lever ganske vist ikke i kød og blod,
men i kraft af sin plasticitet, det indbyrdes spæn¬
dingsforhold mellem masserne.

Formens kraft er sluttethed. Man ser overfladen
men føler massen.

I sagnet om pygmalion fortælles der, a.t en konge
på Cypern blev forelsket i et elfenbensbillede, han
havde lavet af en kvinde. Til slut bønhørte Afro¬
dite ham og gav skikkelsen liv, hvorefter Pygmalion
giftede sig med den. Men kunst er ikke ersatz og
vækker ikke savn eller sentimental længsel efter no¬
get udenfor sit væsen.

Maleriets figurer udfolder sig på billedfladen. De
kan ikke leve andre steder. De er som fiskene, når
man trækker dem op af havvandet, mister de deres
farver.

Al billedkunst har sin rod i ornamentet.

Et »mønster« er et ornament, der er blevet dræbt.
I gamle dage skamroste man marmoret — »Hvidt

som sukker«. Man mærker det formeligt knase mel¬
lem tænderne.

Granitten er naturens hårdkogte æg.*
Et kunstværk er et udsnit af oplevelsens bevæ¬

gelse. Den ro der opstår, er den, som hersker mel¬
lem komplementære farver bragt i ligevægt. Her
blomstrer livet, stilstand er dødens ro.

Det er en interessant kendsgerning, at alle kunst¬
arterne arbejder i fælles spor, f. eks. er musikken
og maleriet idag begge motoriske. Måske er der osse
en parallel i dette, at medens musikken gør sig fri
af dur- og molsystemet, er maleriet i samme tids¬
rum brudt ud af centralperspektivets system og af
clair-obscurkunsten. I begge tilfælde brød man med
gamle, hævdvundne systemer — ikke ud fra en re¬
volutionær frigørelsestrang, men af nødvendighed.

Maleriet skal ikke være en lukket verden, men et
åbent rum. Billedet afsluttes med rammekanten,
men man må kunne digte sig til en fortsættelse.

Begrebet »statue« er i dag faktisk deklasseret.
Man taler om skulptur, d. v. s. man foretrækker at
lægge vægten over på det plastiske.

Det polerede marmor kommer ved sin faste, glatte
overflade huden nærmest. Dette var een grund mere
for naturalismens billedhuggere til at anerkende det.
Marmoret har her i norden altid været sjældent og
kostbart. Idag er vi nået til, ud fra kunstnerisk vur¬
dering ikke at værdsætte marmoret højere end gra¬
nitten. Ethvert holdbart materiale er »ædelt« i den
rette kunstners hånd.

Plagiat.
Plagiat opstår netop af skræk for påvirkninger. I

stedet for at se livets og kunstens rigdom af mulig¬
heder, klynger man sig til en enkelt redningsplanke.

Den, dér af angst for at ødelægge sin personlig¬
hed, frygter påvirkninger, risikerer at miste den.

Borgerlig æstetik er læren om det skønne (og det
hæslige). Moralsk svarer dette til læren om ondt og
godt. Men kunsten er en bekendelse til livet og uaf¬
hængig af enhver moralkodeks.
Den rene skønhed.

Idealismen gennemsyrer kunstlivet især i indstil¬
lingen til det skønne. Da man ikke går ud fra men¬
nesket, men ud fra et knæsat ideal, mennesket skal
* Udtalelse af billedhuggeren Henry Heerup.
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tilpasse sig efter, skælner »æsteten« ligesom mellem
gode og slette mennesker mellem god og dårlig kunst.
I forgrunden står et klassisk, akademisk forbillede
»venusmålenes golde skønhedsideal«. I sin rendyr¬
kede form findes dette ideal måske ikke i kunsten,,
men i filmsromantikkens gamle Hollywood, i be¬
gejstringen for glansbilledet, for den lige næse og
de klassisk rene træk, i skønhedsdronningen det
ideale menneskedyr, udstillet og præmieret på skøn-
hedsstævner. Yderligere i sportsidealet, når en be¬
stemt, veltrænet, rank og høj mennesketype frem¬
hæves på et f. eks. lille og tykt men harmonisk men¬
neskes bekostning.

I Dickens »Nicholas Nickleby« findes dette styk¬
ke om næser fremsat af den meget talende og ma¬
lende miss La Creevy: Stumpnæser og romernæser
gives der en mængde af, og når der bliver holdt en
forsamling i Exeter-hallen finder man platnæser af
enhver form og størrelse, men ægte ørnenæser, det
må jeg sige med beklagelse, er sjældne, og vi bru¬
ger dem som sædvanligt til uniformer og betydelige
statsmænd.

»Hug en hæl og klip en tå«, det er det mål
der anvendes af skønhedens skræddere. Prokrustes
strakte sine ofre, til de passede til hans skrækkelige
seng. Der er kunstnere som strækker indholdet til
det passer til verseformen, til en perspektivisk ud¬
regning, til ethvert på forhånd givet formskema.

Det er vigtigere, at et billede har bid, end at det
har skønhed.

Smagen.
Man skal være på vagt overfor de kunstnere, der

påberåber sig deres gode håndværk, måske er det de
byder os netop en fabriksvare.

Europæisk kunst må kæmpe for at befri sig for
de traditionelle og akademiske tankegange, den le¬
ver sit skyggeliv i kraft af gamle forestillinger, der
knytter sig til overlevende kulturformer. Disse kul¬
turrester findes i smagskunsten.

Maleren og billedhuggeren søger ikke blot at ud¬
vide sin kunstneriske erkendelse, han har osse en

pædagogisk opgave. Han må gøre klart for sig selv
og andre, at hans kunst ikke er en hobby, men ud¬
trykker en vis opfattelse. Hans kunst er i høj grad
præget af hans forhold til samfundet. Føler han sig
som den store ensomme, eller udtrykker hans kunst
troen på et menneskeligt fællesskab?

Men hvad forstår man ved smagskunst. Man må
forstå, at det ikke drejer sig om at forsvare sin gode.
eller dårlige smag, men om at tage del i en udvik¬
ling. Smagen er altid det stillestående, den føles som
et faktum, men den kunstneriske oplevelse sætter
sindet i bevægelse. Måske har en fuldendt gentle¬
man smag, og måske finder man den i salonerne.
Salonkunst er netop udtryk for dannet tale, for

konversation, en kunst der henvender sig til sma¬
gen. Den er et blik henover en særlig køn hudfarve
før teen eller den gode frokost. Salonkunst er øjets
hors-d'oeuvre.

I konversation undgår man det ubehagelige. Man
dyrker det skønne, derfor finder vi i salonkunsten
den akademiske skrædder, der klipper sine model¬
ler, så de passer til de klassiske regler og venus¬
målene.

Englands, men også nordens gentleman vil altid
stå i fare for at udtrykke sig for tolerant. Han vil
opdage, at den opdragelse, der har lært ham at be¬
herske sine følelser, samtidig har undertrykt dem.
Han er spærret inde i sit bur af pænhed.
Kunst og arkitektur.

Funktionalismen er logikkens indvirkning på ar¬
kitekturen, konstruktivismen dens indvirkning på
billedkunsten. Men man har aldrig kunnet frem¬
bringe et maleri eller en skulptur ved logik alene.
Et maleri uden »stuk« og »klunker« er vel renlevet
maleri. Men det må ikke føre os ud i den situation,
at vi føler os som barnet, der savner glansbilledet.

Hvilken uhyrlighed at tænke sig et barn, der la¬
vede konstruktive barnetegninger. Ejler Bille.

SUMMARY
In this article Ejler Bille the painter explains the connec¬
tion between the various forms of art, and by a discussion
of art through the ages, especially of the Chinese horti¬
cultural art, he comes to speak of modern art—the much
disputed abstract art. In this number he has especially tried
to show the effect of some abstract figures in the open.
He cites some views of famous artists, in which they set
forth their conception of art and nature, for instance:
Henri Laurens: "I want to express the poetry of sculpture."
William Blake: "To see a world in a grain of sand

and a heaven in a wild flower,
to hold infinity in the palm of your hand,
and eternity in an hour."

Picasso: "Why do we love the night, a flower, all that
surrounds the human being, without trying to under¬
stand it, while we always want to understand a paint¬
ing."

Lin Ju Tang: "According to Chinese conception a house
and a garden are two things which cannot possibly be
separated from one another. They form parts of an en¬

tirety."
Shen-Fu (a Chinese scholar from the 18th century) draws

up the following principles of horticultural art: "When
planning garden pavilions and turrets, sinuous walks,
and when sketching rock-gardens and cultivating plum-
trees, you ought to show the small things in the great
things, the great things in the small things, the realities

• in the unrealities, and the unrealities in the realities."
Lin Ju Tang: "Whether it is a question of arranging a

courtyard, the study of a scholar, or the planning of a
garden, the main thought always should be—the beauty
of the simple expression."
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In his own comments on art Mr. Bille says:
"A piece of art is a dynamic extract of the painter's

artistic feelings in that particular moment. The quietness
which is created is the one ruling between complementary
coulours in balance. Here life is flourishing; stagnation is
the quietness of death."

»It is interesting that all branches of art are running in
the same trace if they are only born under the star of the
same epoch."

»Functionalism is the influence of logic on architecture,
constructivism its influence on pictorial arts, but it has
never been possible to produce a piece of art only by
means of logic."

"European art has to fight to free itself of the tradi¬
tional and academic ideas—it leads a shadowy life due to
stale traditions of antiquated forms of culture. These dead
relics of culture are still to be found in the art especially
addressing itself to the so-called good taste."

RESUME

Dans cet article le peintre Ejler Bille explique le rapport
entre les différentes formes artistiques, et, par un expose
de l'art å travers les temps, entre autres choses par un
compte-rendu spécial de l'horticulture chinoise, il en vient
a l'art contemporain — l'art abstrait tant discuté. Dans te
numéro il a voulu montrer l'effet de quelques figures ab-
straites en plein air. Il présente quelques citations d'ar-
tistes connus, citations dans lesquelles les artistes expli-
quent leur conception de l'art et de la nature, parexemple:
Henri Laurens: «Je veux exprimer la poésie de la sculp¬

ture.®

William Blake: «Voir le monde dans un grain de sable
et le ciel dans une fleur sauvage,
tenir l'infini dans sa main,
et l'éternité dans ane heure.»

Picasso: «Pourquoi aime-t-on la nuit, une fleur, tout ce
qui entoure les hommes sans chercher å le comprendre,
tandis qu'on veut toujours comprendre quand il s'agit
d'un tableau.*

Lin Ju Tang: «D'aprés la conception chinoise, la maison
et le jardin sont deux choses qu'il ne faut pas séparer
l'une de l'autre, mais elles font partie d'un ensemble
organique.»

Shen-Fu (savant chinois du 18iéme siécle) formule les
principes suivants pour l'horticulture: «En projetant des
pavillons de jardin et des tours, des allées sinueuses et
des dépendances, en ébauchant des rocailles et en culti-
vant des pruniers, il faut montrer le petit dans le grand
et le grand dans le petit, le réel dans l'irréel, et l'irréel
dans le réel.»

Lin Ju Tang: »S'il s'agit de l'aménagement d'une cour ou
d'une étude d'un savant, ou s'il s'agit de l'arrangement
d'un jardin, l'idée directrice doit toujours étre — la
beauté dans la simplicité.»

Dans ses propres commentaires Ejler Bille dit:
«Une ceuvre d'art est l'extrait dynamique des sentiments

artistiques du peintre au moment de la création. Le calme
qui se produit est celui qui regne entre les couleurs com-
plémentaires en équilibre. Ici la vie fleurit. La stagnation
est le calme de la mort.»

«C'est un fait interessant que tous les genres d'art
suivent la méme voie si seulement ils sont nés sous l'étoile
de la méme époque.»

«Le fonctionalism est l'influence de la logique sur ['ar¬
chitecture, le constructivism son influence sur l'art, mais
jamais il n'a été possible dé produire une æuvre d'art par
la seule logique.»

«L'art européen doit se battre pour se libérer des facons
traditionnelles et académiques de penser — il vit une vie
d'ombre par suite de vieilles idées liées å une forme de
culture surannée. On trouve ces restes morts de culture
dans le soi-disant bon gout.s

.

Oldtidsmindesmærke i Bretagne.
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