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Forsidebillede: Træerne på Lyngby hovedgade. Foto: Sigvard
Holtner.

Træerne i byen
Det er i en ganske bestemt hensigt, at dette heftes forsidebillede
viser Lyngbys hovedgade med de store træer.
Man kan godt indvende, at det ikke er et videre fordelagtigt

billede af træer i en by, for der er jo ikke engang blade på
dem. Stammerne står i al deres lidt afstumpede nøgenhed, med
strittende grene, lidt forskårne, men - alt dette til trods - er
det et smukt billede, og det viser ganske klart, at det er træ¬
erne, der giver gadebilledet dets charme og indhold.
Gaden har fået en billedmæssig værdi gennem disse nøgne

træer. Det kunne aldrig falde fotografen ind at gå længere
frem i gaden, der hvor rækken af lysmaster har afløst træ¬
erne, for at tage sit billede.
Gennem denne billedmæssige merværdi, som vi alle - foto¬

grafer eller ikke - rent umiddelbart opfatter med vore sanser,
har træerne den mest afgørende indflydelse på det, vi lidt
svævende kalder et steds milieu.
Det var det, forsidebilledet skulle fortælle om.
For netop i dag er et forsvar for byens træer så vigtigt som

aldrig før.
De har så indflydelsesrige modstandere, deriblandt mange

ingeniører. Måske er det ikke så underligt, for træer er jo
levende væsener, der ikke kan klemmes ind under nogle para¬
graffer i en stå-bi. De løfter fliser, de smider med bladene, de
taber grene ned i ledningerne, sender rødder ned i kloakerne
og laver buler i bilerne. De kræver pasning og koster penge i
vedligeholdelse, de er besværlige, og derfor må de væk.
Vedligeholdelsesudgifter - alene det ord er nok til at få

et hvilket som helst økonomiudvalg til at stejle og ganske
hovedkuls afsige dødsdommen: utidssvarende.
Med hensyn til træerne kan det ikke nytte at stikke noget

under stolen. De er utidssvarende, de kræver vedligeholdelse,
og det må man indstille sig |jå.
Hvad får vi så til gengæld?
Trivsel.
Måske et underligt begreb, men i det kan lægges alle de

uhåndgribelige værdier, vi ikke kan leve foruden, - fornem¬
melsen for de levende ting, glimt af naturens vekslen med
årstiderne, vindens og solens leg med grene og blade, min¬
delser om landet, vi alle kommer fra og søger tilbage til.
Træernes værdi for os, deres rekretative, klimatiske, æste¬

tiske og milieudannende betydning har kun den fejl, at den
ikke kan vurderes ved hjælp af en regnestok.
Derfor anerkendes denne værdi ikke.
For at vende tilbage til træerne på Lyngby hovedgade, så

er det ganske givet takket være dem, at dette strøg er så
attråværdigt som indkøbsgade, som den livlige handel be¬
viser. Og sikkert ikke reklamerne, som man så gerne vil have
folk til at tro. Typisk for tiden forlyder det, at den lokale
vejafdeling i ramme alvor har foreslået dem fældet, men at
kommunalbestyrelsen gik imod. Det er troligt nok, for vej¬
væsenet forsøger ihærdigt at kvæle træerne ved at asfaltere
grusrabatterne mellem fortov og gade.
Langt værre er det gået andre træer i andre byer.
I København har Østerbrogades træer fået dødsdommen af

stadsingeniøren, der har pålagt stadsgartneren at eksekvere
den.
Der mukkes i geledderne, den dømmende og den udøvende

myndighed er uenige, hvad der giver god grobund for en såre
tiltrængt lokal revolution. (fortsættes på blå side i)
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Noter
Havearkitekt m. d. h. Knud Preisler er af boligministeriet ble¬
vet udpeget som Alfred Carlsens efterfølger i embedet som
kongelig haveinspektør.
Selve udnævnelsen foreligger endnu ved redaktionens slut¬

ning ikke, men allerede den 1. april tiltræder Knud Preisler
som leder af »Inspektoratet for de offentlige lysthaver« på
Frederiksberg runddel.



En have i Island
Af Reynir Vilhjhlmsson.

Haven er tegnet til en ung familie, der består af far,
mor og to børn i sandkassealderen. De bor i en lille
by »Selfoss«, som ligger på en flad og udstrakt slette
i det sydvestlige Island.
Bygherren havde to grunde til sin rådighed, men

var bange for, at han eventuelt måtte frigive den ene
til bebyggelse, hvilket naturligvis har haft stor be¬
tydning for havens udformning. Hus og grund lig¬
ger mellem to parallelle veje, mens nabogrundene end¬
nu er ubebyggede.
Ud fra disse forudsætninger har jeg forsøgt at skabe

en frodig og intim have, hvor familiens udeliv er
beskyttet mod omgivelsernes barske og blæsende ka¬
rakter. For at opnå dette er haven delt op i mindre
enheder, og således er det også blevet muligt at trække
plantningen helt ind til opholds arealet og derved
opnå den intimitet og frodighed, som er så vigtig.
Da de små børns opholdssted naturligt ligger ved

boligen, hvor de stadig kan være i kontakt med
moderen, er der af denne grund knyttet en lille lege-
og indgangshave til nordfacaden, hvor husets eneste
indgangsdør også er placeret. En uklippet hæk af Ri¬
bes alpium, (fjeldribs) indrammer denne legehave
med sandkasse, bænk og et fliseareal beregnet til kør¬
sel med trehjulede cykler.
Skønt nordvendt er haven alligevel så vestoriente-

ret, at man udmærket kan nyde eftermiddagssolen her.
Den samme hæk, der er plantet ved legehaven, fort¬

sætter syd for huset omkring en mindre blomster¬
have.
Hele haven er indhegnet af en kraftig- og hurtig¬

voksende læplantning med Salix phylicifolia som
yderpost. Indenfor er plantet træer, som Larix og
Populus trichocarpa med mellemplantning af Betula
pubescens, der her i Island vokser som en stor busk.
I forgrunden - ind mod selve haverummet - findes

hårdføre buske såsom; Rosa rugosa, Salix glauca, (der
er vildtvoksende i Island) Symphoricarpus m. m.
Den øvrige have deles op af en spiralformet plant¬

ning af samme karakter. Den lukker sig om et rum,
der efter familiens skiftende indstilling og behov kan
bruges til bålplads, solbad eller rodelegeplads.
Køkkenhaven ved sydskellet - indrammet af sol¬

bær og ribs - er et ønske fra ejeren, et ønske, som
jeg imødekommer med glæde. Få ting er så spæn¬
dende som en velholdt køkkenhave.

Den stiplede streg angiver skellet mod den sydlige parcel, der
måske senere bliver solgt fra. Med en smule supplerende plant¬
ning vil opholdshaven ved huset dog stadig være ugenert.
Plan 1:500.

The dotted line indicates the boundary towards the
southern plot which may possibly be sold separately
at a later date. By supplementing the planting slightly,
the garden at the house will still remain undisturbed.
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Plan ca. 1:1200. Nord opad.

Frederiksgården
Af Eyivin Langkilde.

Efterhånden er det.meget sjældent, man i forbindelse
med boligbyggeri får mulighed for at anvende mere
end de traditionelle 3-4 kr./m2, der fra snart gammel
tid har fundet nåde i boligministeriet.
Dette anlæg, der er beliggende på Frederiksberg,

nærmere betegnet på hjørnet af Rådmand Steins Allé
og Camilla Nielsensvej, står vel i nogen grad som et
isoleret tilfælde, idet der her er ofret betydelig mere
end normalt.

Frederiksgården er opført som en institution for
enligtstillede på kollektiv basis med små lejligheder
med alle slags moderne bekvemmeligheder, restaura¬
tion o. s. v.

Projekteringen af såvel hus som friareal er foregået
i et snævert samarbejde med Frederiksberg kommunes
tekniske forvaltning, hvor både arkitekter, brandvæ¬
sen, ingeniører og stadsgartner har vist sagen en le¬
vende interesse og givet den sin støtte langt ud over
det normale.

Betingelserne for projekteringen var følgende: Man
ønskede et differentieret anlæg med blomster, græs,
vand, bænkepladser o. s. v., hvor de ældre mennesker
kunne finde hyggelige opholdspladser. Fra brand¬
myndighedernes side var der stillet krav om brand-
veje på begge sider af A- og C-blokkene, ligesom
der skulle være kørselsmuligheder for begge ender
af B-blokken.



«

Udsigt fra B. blokkens 5. etage. Endnu mangler »Havhesten« på soklen i bassinet. Mønstervirkningen, der ikke virker af me¬
get, nkr man færdes i anlægget, træder tydeligt frem.
View from the 3rd floor of block B. The »sea-monster« has yet to be erected on the plinth in the pool. The effect of a pat¬
tern. which one does not experience strongly while walking in the garden, stands out clearly.

Sekskanten er hovedmotiv i gårdens mønster. Den varieres
i størrelse og former, der griber ind i hinanden, tegnet op af
flisebånd og støttemure, og udfyldt med græs og planter.
The hexagon is the chief motive in the pattern of the court.
Its size varies, ribbons of flags and supporting walls make the
contours of the overlapping forms which are covered with
grass and plants.

Anlægget kom under disse forhold til at bestå af
et indre gårdanlæg med alle mulige tossestreger, samt
et mere beskedent ydre område, der af hensyn til be¬
liggenheden blev holdt strengt neutralt med græs og
træer, og det er bemærkelsesværdigt, at bebyggelsens
specielle karakter ikke krævede noget legeområde.
Til anlæggets enkelte dele kan knyttes følgende

bemærkninger: Gårdhaven: Dette anlæg er opbygget
efter samme principper som Baltic (Havekunst nr. 6,
1958) med afvekslende flader af græs, plantninger og
befæstede områder.
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Narbillede af de sort trekantede flisers mønstervirkning i
græs og grå fliser.

Close-up of the pattern designed by the triangular black flags
in the grass and gray flags.

De hævede plantebede vil med tiden danne baggrund for sid¬
depladserne.
The raised bedswill in time form the background of the sitting
places.

Brandvejen går på forskriftsmæssig vis anlægget
igennem, men er sådan tilsløret, at kun brandvæsenet
kan pejle sig frem uden at komme ind på de ikke
bæredygtige arealer, hvor de anvendte fliser er af
tyndere materiale.
Til anlægget er tegnet en speciel sekskantet flise,

der er dimensioneret således, at den kan danne møn¬
stervirkning med den trekantede flise, der i sin tid
blev tegnet til Tivolis legeplads. Disse trekantede fli¬
ser løber som sorte striber såvel gennem de befæstede
områder som gennem græs.
For at opnå større variation og for i nogen grad

at beskytte bænkepladserne er visse partier hævet fra
30-60 cm over normalt terræn ved hjælp af støtte¬
mure, opsat af flisebrud.
Foran B. blokken er placeret et vandbassin, hvor

det er meningen at placere billedhuggeren Hans Ol¬
sens springvandsfigur »Havhesten«.
Beplantningen i gårdanlægget er tilrettelagt således,

at der, fra det tidlige forår og til frosten sætter ind, er
afvekslende blomsterpartier, begyndende med Erica
og de tidligste løg. Som karakterplantning er anvendt
valnød samt enkelte Sophora, Gleditzia og ægte ka¬
stanjer.
Naturligvis har beplantningen også sin værdi om

vinteren. F. eks. er der plantet store arealer til med
Pyracantha og Lonicera pileata, og endvidere findes
Cotoneaster salicifolia floccosa, Juniperus pfitzeriana
og Sinarundinaria.
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Det ydre anlæg er først og fremmest præget af den
dobbelte række plataner mod Rådmand Steins Allé,
der bl. a. har til opgave at danne den fjerde væg i
gårdrummet. Måske kan de samtidig sløre de ikke
særlig charmerende bagsider af husene på den mod¬
satte gadeside.
Mod nord og øst er plantet en enkelt række træer,

der til sin tid sikkert vil virke stærkt formildende i

gadebilledet.
Vest for bygningerne er beplantningen opdelt i en

friere plantning med grupper af lærk, birk, fyr og
forskellige solitærbuske. Her må man vente, at anlæg¬
get til sin tid slås sammen med haveanlægget ved den
kommende tilstødende bebyggelse.
Endelig er der i denne havedel placeret en mindre

rosenhave i forbindelse med et par bænkepladser.
Idag virker anlægget temmelig fladt, da hverken

buske eller træer endnu har nogen betydning. Men
til sin tid kan man håbe, at det bliver et spændende
anlæg indadtil, medens det set udefra er meget be¬
skedent i sin virkning.
Anlæggets samlede bekostning er for de 19.900 m2

løbet op til kr. 195.700,- uden bassin. Heraf beløber
veje og parkeringspladser mod nord sig til kr. 45.700,-,
således at det egentlige haveanlæg incl. brandveje har
kostet ca. kr. 7,50 pr. m2.
Arbejdet er udført af anlægsgartner Poul Rasmus¬

sen, der slet ikke havde det let med de meget kom¬
plicerede afsætninger.



Anlægget set fra B. blokkens trappeafsats. Billedet vi¬
ser med al ønskelig tydelighed, hvor meget det vil be¬
tyde for anlægget, når husene i baggrunden sløres af
de stammede plataner, der er plantet udenfor hegns-
muren.

The garden seen from the landing of block B. The
picture shows, so as to leave no room for doubt, how
much it will mean for the garden when the houses in
the background will be screened by the plane trees
which are planted outside the fencing wall.

En mur med indgangsparti lukker haverummet med syd, og dækker for gadens færdsel og uro.

A wall with entrance closes the garden space on the south and conceals the traffic and the bustle of the street.
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En bred pergola biir upp ett tak av plexiglas, som bildar ett regnskydd at den rymliga passagen. Pergolan har ritats av Domus'
arkitekt. Golvet ar belagt med topphyvlade hallar av grå kalksten. Samma material har anvants till sittplatserna och gångarna
i gråsmattan. På stolparna våxer sparsamt rankor av vanligt vildvin.
A broad pergola has a roof of plexiglass which gives shelter to the spacious passage. The pergola was designed by Domus'
architect. The floor is paved with planed flags of gray limestone. The same material was used for the sitting places and for
the paths crossing the lawn. Vines of Virginia creeper grow sparsely up the posts.

Studenthemmet
Domus
En taktrådgård i Stockholm
Av Walter Bauer, tradgårdsarkitekt FST.
Fotos av Sune Sundahl.

Byggherre: AB Stockholms Studenthem.
Arkitekt: SAR Dag Ribbing.
Tr 'ddgårdsanl'dggare: Sigurd Lindgren.
Tradgårdsarkitekt: FST Walter Bauer.

Vid Valhallavågen i Stockholm fårdigbyggdes 1953
forstå etappen av Studenthemme't Domus.
Ett overbyggt terrassplan bar upp en jordbådd med

ett genomsnittsdjup av 50 cm. Långden år 90 m och
bredden 12 m. Det blir alltså en jordvolym som med-
ger sammanhångande gråsmattor och storre tråd och
buskar, vilka ger en mera parkmåssig prågel åt denna
taktrådgård. Tendensen, når det galler plantering
på overbyggda plan, går annars i motsatt riktning:
starkt begrånsade planteringsytor med relativt ringa
jorddjup, som tvingar till ett knappare urval av våxter,
tråd med begrånsat kronomfång, buskar och orter,
som inte ståller alltfor stora krav på fuktighet.
Domus-terrassen har en speciell funktion, som be-

ståmt dispositionen av plantering, kommunikationer
och sittplatser. I bottenplanet finns nåmligen en re-
staurang med sjålvservering. Når det år vackert våder
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Terrassen sedd fran Valhallavti¬
gen. Pilarna hade, når bilden togs,
stått fem år på platsen. De plan¬
terades som normalt stora plant-
skoleexemplar. Under terrasspla-
net firms kontors- och lagerlokaler.
The terrace, as seen from Valhal¬
lavågen. When the picture was
taken, the willows had been there
for $ years. They were planted
as normal size nursery specimens.

= VALHALLAVÅGEN

7^ f, —

Situationsplan over for¬
stå byggnadsetappen

, med den planterade tak¬
terrassen. På nedre delen
av ritningen år antytt en
del af den stora bilpar-
keringsplats, som 1959
fårdigstållts på gatu-
mark. Mål c. 1:1600.

Master plan of the first
building stage, with the
planted roof-terrace. At
the bottom of the draw¬
ing there is indicated a
part of the big parking
place which was carried
out on the road area in
'959-
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Den 90 m langet terassen år uppdelad i två plan varav ett ar
något langre, utformat som en hel gråsmatta, omgiven av ett
sannnanhångande, enhetligt buskage. Fran borjan var det tånkt
att den skulle upplåtas till studenterna for badmintonspel. Det
skulle vara nyttigt, forestållde sig den som kom på idén, med
litet rorlighet som omvåxling med stillasittandet. Något sådant
spel har veterligen inte forekomrmt; dåremot anvåndes plat¬
sen sonrmartid till solbad for hotellgåster. Punkthuset tillhor
en senare byggnadsetapp och år inte anslutet til terrassen.

tar gåsterna sin matbricka och går ut på terrassen,
dår grupper av bord och stolar år placerade på platt-
belagda ytor, i sol eller i halvskugga under trådens
- Salix elegantissima - ljusgenomslåppliga kronor.
Under sommarferierna, når studenterna låmnat Do-
mus, anvåndes hemmet som hoteli i Resos regi. Det
betyder att terrassen, når sållskapsresornas grupper
avloser varandra i en jåmn strom, år anvånd under
hela vegetationsperioden och att den tidvis kan bli
utsatt for en ganska hård notning. Tack vare den
från borjan vål tilltagna jordmångden har emellertid
gråsmattan fått tillråckligt med fuktighetsabsorbe-
rande jord och trådens och buskarnas rotter kan bre
ut sig, om inte på djupet så i varje fall i horisontell
riktning. Aven om alltså slitskadorna på gronskan
inom ett så pass begrånsat område kan vara kånnbara,
så år våxtkraften i gengåld tillråckligt stark hos vege¬
tationen for att den under lugnare perioder ska kunna
ta igen sig. Utom den s. k. fontånpilen har anvånts
Cotoneaster salicifolia, som år placerad i regelbundna
grupper, vilka delar upp terrassplanet i begrånsade
rumsenheter. I långdperspektivet kånns dessa lovvo-
lymer som kulisser, som bidrar till en viss avstånds-
verkan. De tjånstgor slutligen också som ett stod for
sittplatserna och underlåttar terrassplanets moblering.
- Av andra våxter som anvånts kan nåmnas Spiraea
bumalda och Spiraea vanhouttei, Cornus sibirica och
Philadelphus lemoinei.
The 90 m long terrace is in two levels; one is somewhat longer
than the other, formed as a lawn, surrounded by a continuous
uniform shrubbery. To start with, it was intended to be used
by the students for badminton. The one who upon the idea,
thought that it would begood after having sat still, for a
change, with some exercise. In reality, a game had never been
played here; on the other hand, it is sometimes used by the
hotel guests for sunbathing. The tall house dates from a later
building stage and is not connected with the terrace.
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På en stejl rullestensskråning har man fået en
beplantning op ved at grave halverede vinfade
ind i skrænten, fylde dem med muld og tilplante
dem med fyr. Andre steder dækkes stenene med
græstørv, der må pløkkes fast.

The planting of a steep pebbly slope was solved
by digging halved wine-casks into the slope,
filling the casks with soil and planting thevi
with pine. Here and there, the stones were cov¬
ered by turf which had to be fastened by pegs.

Vid hostens stora trddgårdsutstallning i
masshallarna i Helsingfors fanns aven en
avdelning for tradgårdsplaner med många
intressanta arbeten. Med detta vill jag
gdrna frambringa en hålsning från Fin¬
lands triidgårdsarkitekter till låsarna av
Havekunst.

Ingel Fonteli.

Skarning i ås vid Rajamåki fabriker
Rajamåki brånnvinsbrånneri har ett stort fabriksom-
råde vid Lojo ås. Brånneriet har anor från borjan av
18-hundratalet, och sedan brånnvinsbrånnandet blev
ett statligt monopol, har fabriken expanderat starkt.
I samband med utvidgningarna blev man tvungen

att leda en bred vag for motortrafik melian åsen och
en befintlig jårnvåg. Vågbyggandet har framtvungit
en hård skarning i åsen med lutning i forhållandet
1:2. En detalj i trådgårdsarkitektens planlåggning av
fabriksområdet bestod i att skyla over den fula skår-
ningen i åsen. Uppgiften var desto angelågnare som
skårningen ligger synlig från såvål motorvågen som
jårnvågen. Någon egentlig rekreationsplats for fa¬
brikens personal år området inte,men sedan åssluttnin-
gen iordningstållts har det blivit sed att exkursioner
borjar rundvandringen med overblick från en sam-
lingsplats uppe på åsen. Att tåcka hela skårningen
med mull skulle ha blivit en dyrbar och svårgenom-
forbar uppgift. Ett stort och tidigare oanvåndbart
forråd av gamla franska vinfat på 800 1 gav nyckeln
till losningen. I de halverade faten planterades berg-
tallar, varefter faten sånktes ner i rullstensåsens
ofruktbara grus. På andra ytor fastes gråstorv från
liknande våxtlokaler med tillhjålp av tråpluggar och
dessutom planterades en del perenner som tål torka,
bl. a. Artemisia och krypflox. Uppe på åsens kron
står den gamla vegetationen av blandskog kvar.

Af Jussi Jannes
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Fra Ekeberg. Murer i forbindelse med sitteplass. From Ekeberg. Walls in connection with sitting place.

Sandblåst „naturbetong"
Af Egil Gabrielsen

Sten og betong har i lang tid vært blandt de viktig-
ste døde materialene som en hagearkitekt har til rå-
dighet.
Sandblåst »naturbetong« er en ny teknikk utar-

beidet av den norske arkitekten Erling Viksjø i sam-
arbeid med sivilingeniør Sverre Jystad. I Regjerings-
bygningen i Oslo er denne teknikken brukt til deko-
rasjon av veggflater både utvendig og innvendig, og
på høstutstillingen, Ekeberg 1959, ble metoden brukt
til utsmykking av fritstående murer i forbindelse med
hageanlegg. Murene var resultatet av et samarbeid
mellom hagearkitekt Morten Grindaker, kunstner
Odd Tandberg og anleggsgartnermester Henrik Bøe.
Odd Tandberg, som hadde ansvaret for utsmykkin-
gen av murene, har også deltatt i dekorasjonen i Re-
gjeringsbygningen.
Sandblåst »naturbetong« vil etter mitt skjønn gi

hagearkitektene en rekke nye muligheter og er en
velkommen nyhet blandt våre øvrige døde materialer.
Her skal jeg kort skissere selve fremgangsmåten.
Forskalingen som settes opp må være tett og mer

trykksterk enn vanlig, fordi sementvellingen skal

presses inn under sterkt trykk. Forskalingen fylles
helt med vasket singel som er siktet, slik at det ikke
er materiale mindre enn 1,5 cm og ikke over ca. 6 cm
i tverrsnitt. Singelen pakkes godt og så presses inn
en sementvelling av sement, vann, finsand og farge-
stoffer.
Som fargestoffer brukes vanlige jernoksyder. Etter

forsok i forbindelse med utsmykkingen av Regje-
ringsbygningen, kom kunstneren Carl Nesjar frem
til at svart, hvitt, jernrødt, violett og brunt var de
fargene, som ga best virkning. Gule, grønne, høyrøde
og blå toner virker unaturlig for materialet. Sement¬
vellingen presses inn i forskalingen gjennom horison¬
tale rør, som blir stående i muren slik som vist på
skissen. Det ytterste røret kan da skrues av når for¬
skalingen rives.
En annen måte å gjøre det på er å begynne fyllin-

gene nedenfra ved hjelp av et rør, som trekkes opp
gjennom singelen etter hvert som forskalingen blir
full. Forskalingen tas bort så snart betongen »binder«.
Det varierer mellom 5-30 timer, alt etter lufttem¬
peraturen og den sementvellingen som brukes.
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Jo hårdere betongen blir, desto vanskeligere blir
den å sandblåse. Sandblåsingen består i at man ved
hjelp av de fine sandkornene, som presses ut av en
trykkluftslange blåser bort sementvellingen mellom
stenene. Man kan tegne streker og få frem figurer
eller sandblåse en hel flate mere eller mindre i forhold
til en annen.

Det er særlig dette sidste Odd Tanberg brukte på
Ekebergutstillingen. Hvis man har brukt en mørk
farge i betongen, vil flåten bli lysere, jo sterkere man
sandblåser, og singelen kommer til syne. All sten vil
ligge i plan med overflaten, uansett om det blåses bort
mye eller lite av den størknede sementvellingen.
Sandblåst »naturbetong« er så ny, at det er for

tidlig å si noe om hvordan en sandblåst mur, brukt
fritt i et hageanlegg, tåler frost eller væte.
Men selve teknikken taler for, at en mur støpt etter

de prinsipp som er skissert foran, vil være sterkere enn
vanlig betongmur med lite sten og mye bruk.
Litteratur: 'Norske Arkitekters Landsforbunds tidsskrift »Byg¬
gekunst« 1959, nr. 1.

Snit, sovt viser mur med
forskaling og irtnblåsrtings-
rør.

Section showing wall with
boards and pipes for blow¬
ing in ce??ient.

ton
It HlUTVtLLIW^

Forskalingen er tatt av, og
en flate sandblast.
The boards were taken off
and a part of the wall sand¬
blasted.

UUDBLJUT
r Lvrt

R<k

Fra Regjeringsbygningen, Oslo. Veggfelter etter originalen av Pablo Picasso, titført av Carl Nesjar.
From the Government Building, Oslo. Wall-fields after the original by Pablo Picasso, carried out by Carl Nesjar.
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Vor tids legepladser
Alfred Ledermann u. Alfred Trachsel: Spielplatz und
Gemeinschaftszentrum. Verlag Gerd Hatje, Stutt¬
gart. Anmeldt af Jens Sigsgård.

Interessen for udformningen af den rigtige legeplads
er i voldsom udvikling, og i året 1959 udfoldedes en
aktivitet verden over, som hidtil har været uden side¬
stykke. Man kan vel gå ud fra, at det i høj grad skyl¬
des den tiltagende motorisering af trafikken, der i
løbet af få år vil gøre det næsten umuligt at lade børn
færdes frit på gader og veje - i hvert fald i alle stor¬
byområder. Men jævnsides hermed følger også en
udvidet forståelse af den betydning den rigtige leg har
for barnet.
»Den moderne asfaltby tolererer ingen vildsomme

pladser for drengerobinsonader - intet fredsommeligt
hjørne, hvor de mindre børn kan drømme sig bort
i leg. De trange lejligheder tolererer ikke børnestøj,
og gader og stræder er blevet børnefjendtlige.«
Det er stærke og saglige ord uden omsvøb, og med

dem indleder dr. Ledermann det smukkeste værk,
der hidtil er blevet udgivet om legepladsproblemer.
Det kan siges, at det er en tragisk udvikling, der

har fundet sted i dette vort lovpriste århundrede,
som ved starten oven i købet blev udråbt som barnets
århundrede.
Dr. Ledermann er generalsekretær for den kendte

svejtsiske organisation Pro Juventute. Sammen med
arkitekt Alfred Trachsel har han gennem flere år ar¬
bejdet for at skabe en ny legepladstype med udgangs¬
punkt i den form, der er kendt som Skrammellege¬
pladsen, og som første gang opstod på professor C.
Th. Sørensens initiativ og med uforlignelige John
Bertelsen (»Jonas«) som den første leder. Man har
sagt, at den er Danmarks vigtigste bidrag til verdens-
pædagogikken siden Grundtvig, og det skal nok passe.
Udviklingen har medført, at der er kommet mange

varianter af denne legepladstype, men hvad enten
den hedder Robinson-Spielplatz, Adventure Play¬
ground, Kinder Paradies, Byggelegeplads eller Hule¬
by - så er grundsynspunktet overalt det samme, Lege¬
pladsen skal ikke bare være recreativ den skal også
være creativ, dvs. byde på rige muligheder for det man
i moderne pædagogik kalder skabende virksomhed.
Derudover får denne særlige legepladsform mange

gange tillagt andre funktioner, afhængig af det kul¬
turmønster den indgår i og de personligheder der
står bag den. I Svejts lægger man f. eks. meget stor
vægt på, at legepladsen også skal være Gemein¬
schaftszentrum, et fællesskabscentrum for alle alders¬
klasser, og i bogens instruktive indledning går dr.
Ledermann stærkt ind for disse synspunkter.
Alfred Trachsel redegør for de byplanmæssige

synspunkter, og i tilslutning hertil skriver Aldo von

Fra den store hytte på Frits Hafelingers indianerlegeplads.
From the big cabin on the Indian playground by Frits
Hafelinger in Mannheim.

Eyck, Amsterdam, om By og Børn. I de følgende
afsnit fortæller Max Siegumfeldt om de specielle kø¬
benhavnske fænomener: Legepladser og Baggårdssa-
nering, samt om Parklegepladser. Agnete og Erik My¬
gind skildrer gårdlegepladsen i Herlev Byvænge og
den lille trafiklegeplads i Pileparken ved Mørkhøj.
Poul Erik Skriver og Ole Thomassen bidrager med
deres prisbelønnede projekt til Legecentrum i Hvid¬
ovre, og så er der naturligvis et afsnit om vor be¬
rømte Skrammellegeplads i Emdrup, skrevet af pro¬
fessor C. Th. Sørensen.
Det var de danske bidrag, og det er jo ikke for

deres skyld man skal anskaffe et »internationalt«
værk om legepladsindretning, men med klædelig be¬
skedenhed må man indrømme, at den trediedel af bo¬
gen der skyldes de ovennævnte legepladspionerer er
værkets centrale del. Gerne havde man jo set, at der
på legepladsområdet var en lidt mere spændende ver¬
den udenfor Verona. Men det er der jo så mange an¬
dre områder. Selvfølgelig er der i bogens andre af¬
snit megen viden og nogen inspiration at hente. Per¬
sonligt synes jeg bedst om Fritz Håfelingers India¬
nerlegeplads i Mannheim.
Ejendommeligt er det at se den ensartethed der

præger udformningen af legepladser i så forskellige
lokaliteter som Rio de Janeiro og Osaka.
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Træerne i byen (fortsat fra blå side i)
Det ville bringe en kærkommen klarhed i alle debatter om

byernes træer, hvis man fandt frem til en placering af det
egentlige ansvar.
Kort sagt: Hvis er byens træer.
Kun i de færreste byer har man lagt ansvaret, hvor det i

den almindelige retsbevidsthed hører til - hos stadsgartneren,
der passer træerne til daglig, og ikke hos stadsingeniøren, selv
om de står i hans gader.
Kunne man så efterhånden nå frem til, at stadsgartnerne

også blev taget med på råd ved planlægningen af gader og
pladser, s de oven i købet kunne f lov til også at plante træer,
så ville der være håb om, at se fremtidens byer realiseret ikke
som stenørknener men som grønne byer til at leve i. r£^

Klip om træer
Politiken 2.-2.-1960: (uddrag)
Magistraten har i sin almagt vedtaget, at København skal af
med nok et halvt hundrede af sine kønne og sunde træer. Dom¬
men kan ikke appelleres. Tværtimod aner man en vis stolthed
over, at bestræbelserne for at gøre hovedstaden til en steppe-
by er så godt i gang - og snart halvt fuldendt.
Situationen er så sørgelig, som den vel kan være. For det

arbejde, som man gjorde i 20erne for at gøre Københavns
gader grønnere, er nu helt elimineret. Fra 1920 til 1932 voksede
vejtræernes tal med 4000 - følgelig er vi nu tilbage, nøjagtig
hvor vi var for 40 år siden - med 14.000 vejtræer.
I årene siden er København vokset, og gadenettet udbygget,

men træernes tal er blevet reduceret med 4000 - eller omkring
150 årligt - uanset de små nyplantninger.

Konkurrencer
Idrætsanlæg i Nørresundby
Offentlig idé-konkurrence. Aflevering 25. april i960

»Uterummet«
Nordisk.idé-konkurrence om forslag til udformning af
uderummet i forbindelse med boliger. Konkurrencen er
udskrevet af institutionen Hem i Sverige og er åben for
arkitekter, havearkitekter og boligkonsulenter (inred-
ningsarkitekter). Aflevering 28. april i960.

Haveanlæg i Horsens
Offentlig idé-konkurrence om et haveanlæg med en
mindre pavillon indeholdende receptionslokale etc. for
Ceres Bryggerierne i Horsens. Aflevering: 4. maj i960.
Programmer: D. A. L.s sekretariat, Bredgade 66.

LEGEHUSE

Vi vel gerne sælge vores gamle huler, så vi kan
bygge nogle nye.
Hulerne ligner små hytter, der er nok 3-4 m2 store,
de kan godt flyttes, og de er gode at lege i. De
koster 50-100 kr. hver.
Åbrinkens huleby, bygartner Erik Mygind,
Åbrinken 131, Virum, Telf. 85 15 57.
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SUMMARY

the cement, to which natural colouring matter can be added,
In the first article Mr. Reynir Wilhjalmsson tells about a
garden in Iceland. Due to the rough and windy climate, it
was necessary to divide the garden into smaller sections and
at the same time to draw the planting, consisting of robust
bushes, right into the garden. The small sections are framed in
by Ribes alpinum, the exterior shelter planting consists of
Salix phylicifolia, Larix and Populus trichocarpa with Betula
pubescens inbetween. The rest of the garden is divided by a
spiral planting, the centre of which can be used as a fire
place, for sunbathing or rummaging. The kitchen garden
is framed in by red and black currant.
Subsequently, Mr. Eywin Langkilde writes about »Frede¬

riksgården«, an institution for single persons. The conditions
for the projecting were as follows: a differentiated garden
with flowers, grass, water and sitting places, where the elderly
people could find some cosy spots. The fire-service demanded
roads on both sides of block A and C, as well as possibilities
for driving at both gables of block B. That is why the garden
consists of an interior court with alternating planes of grass,
plantings and paved areas. The exterior part is marked by
a double row of plane-trees, which, i. a. is meant to represent
the fourth wall of the court. The single rows of trees on
the north and east shall have a softening effect on the scenery
of the street. West of the buildings, the planting is more
open, here are groups of larch, birch, pine and various bushes.
Space was also found for a smaller rose garden.
Mr.Walter Bauer tells about the roof-garden of the college

»Domus« in Stockholm: the terrace is situated right next
to the cafeteria where the students have their meals. When
the weather is good, one moves out and has one's meal on
the terrace. During the long vacation the college is used
as a hotel and this means to say that the terrace is in con¬
tinuous use all through the period of vegetation and con¬
sequently exposed to hard wear. The roof-garden is 90 m long,
12 m broad and the layer of soil is Vi m deep all over. Due
to its size, it was possible to plant bigger trees and bushes
than one used to do on such a limited space of cultivation.
This, in connection with the adjoining areas of grass, gives
the roof-garden a rather parklike character.
The Finnish landscape architect Jussi Jannes shows quite an

untraditional solution of planting in the barren gravel of a
slope. At the Rajamaki factories, an old distillery from the
beginning of the 19th century, one had to make, due to
the extension of the factory, a broad road through the ridge
which has a fall of 1:2. Is was the landscape architect's task to
cover the slope with plants, so that the scar in the landscape
should be less visible from the road and from the railway.
To cover the slope with soil would have cost too much money
and trouble; however, one found some old French 800 1 wine-
casks which one cut in two. They were dug down into
the slope and planted with pine. Here and there, turf was laid
and kept in place by wooden pegs. Furthermore, one planted
plants which can stand drought, such as Artemisia and Phlox.
A new technique of concreting walls is described by the

Norwegian landscape architect Egil Gabrielsen on page 10.
The boarding is filled with densely packed washed stones;
is blown in under pressure. After it has hardened, parts of the
surface are sand-blasted and thus the walls obtain an artistic
contents and the material another effect than one is used to

see in connection with concrete walls.
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Udflugtsmålet
Vi, der fik bil for omkring 10 år siden mindes endnu
med vemod hvordan det var at færdes, da der kun var 1
bil (el. motorcykel) for hver 20 indbyggere her i landet.
I dag er tallet 1 for hver 10 mennesker, og vi kvier

os ved trængslen. Om 20 år vil tallet være 1 for hver 5.
Så er det, at man med gysen må sige: »Hvor i alver¬

den skal vi dog allesammen være?«.
Selve vejnettet må man jo bede til, at teknikerne mag¬

ter at forme bedre end hidtil. At de ikke stirrer sig blinde
på selve vejbanen, men tager omgivelserne med i plan¬
lægningen, så det at færdes ad motorvejene ikke bliver
en sjælelig tortur, man skynder sig at få overstået i en
vældig fart.
Et mål med al denne færdsel er der jo gerne. I alt fald

om hverdagen. Men i ferierne og om søndagen viser
det sig, at vi ejer alt for få udflugsmål, og det resulterer
i en tilstrømning, så vi ødelægger det hele for hinanden.
Solnedgangsstemningen på Åsebakken ved Sjælsø er

kvalt i biler og busser, så folk ikke engang gider stå ud
af vognen mere, for derinde er de i hvert fald sig selv.
Man kunne resonnere som så, at så kunne de lige så

godt blive hjemme, men den går ikke. Har man endelig
fået en bil, så skal man også bruge den til det, man har
drømt om. Selv om man bliver narret for oplevelsen.
Eller tænk, hvis den påtænkte parkering på Eremitage¬

sletten ikke var blevet forpurret af den sunde fornuft.
Hvad kan man gøre mod denne sammenklumpning?
Der er jo dem, der siger, at sådan vil folk nu engang

have det, og vil de det ikke, kan de bare køre bort fra
hovedvejene, ud i landet, der finder de al den ensomhed,
de ønsker.

På vejene ja. Men al jord tilhører nogle andre, og der
må man ikke komme. Mellem Roskilde og Frederiks-
sundvejen f. eks. findes ikke en skov, der er offentlig
tilgængelig. Hvad skal man der så efter?
Med den befolkningstilvækst på Vi mill, inden år 2000,

som planlæggerne nu opererer med, må man også se i
øjnene, at private skov- og mosearealer må lukkes for at
værne naturen.

Vi må allerede nu planlægge udflugtsmål i stor måle¬
stok, og derigennem opnå den spredning, der er nødven¬
dig, for at vi ikke skal være i vejen for hinanden.
Indenfor vort område kan man pege på de gamle her¬

regårdshaver som en mulighed. Vi ejer heri uerstattelige
kulturværdier, der mange steder er ved at gå til grunde.
Vedligeholdelsen er uoverkommelig, og kun få har øje
for storheden bag forfaldet. ,

Der er i disse år en meget levende interesse for haver,
og det er ikke utænkeligt, at denne medvind kunne med¬
virke til at danne økonomiske basis for en restaurering
af de gamle parker.
Vallø blomsterløgpark er en af vejene at gå for at

skabe udflugtsmål, men der findes mange andre mulig¬
heder.
Kun må det slås fast, at det er katastrofalt at tro, at

man kan spise folk af med isenkramstil og tivolieffekt.
Skal eksperimentet lykkes og skal det være forsvarligt,
så skal man skele til intet mindre end »Lousiana«, hvor
selve kvaliteten understreger, at man er gæst og ikke

(fortsættes på blå side s)
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I dette hefte skriver:
Torben Michelsen, havearkitekt, cand. hort. 1958. Væ¬
ret hospitant ved kunstakademiets afd. for havekunst.
Har været ansat hos havearkitekter i Danmark og været
konsulent for Østifternes haveselskab i Københavns amt.

Siden 1.-2.-59 ansat som medarbejder ved arkitekt Ole
Nørgårds tegnestue.

Hakon Lund, magister i kunsthistorie. Fik i 1957 tildelt
universitetets guldmedalje for en afhandling om Dan¬
marks havekunsts historie fra 1680-1780. Mag. art. 1959.
Ole Nørgård. Afgang som arkitekt fra kunstakademiet
1948. Ansat på tegnestue til 1954. Samtidigt forskellige
private arkitektarbejder og konkurrencer i samarbejde
med Edith Nørgård. Lærer på kunstakademiets arkitekt¬
skole 1954-58. Begyndte som havearkitekt i 1955, først
som ansat hos C. Th. Sørensen, senere i kompagni med
samme og selvstændig. Medlem af akademirådet 1959.

Eywin Langkilde, havearkitekt, m.d.h., cand. hort. 1944.
Medarbejder hos Troels Erstad og dennes kompagnon
fra 1949. Formand for Dansk Havearkitekforening fra
1959. Har skrevet »Etagehusenes haveanlæg« udgivet
af Fællesrådet for havekultur og landskabspleje, og »Nye
danske haver« for Høst & Søns Forlag.
C. Th. Sørensen, professor i havekunst ved det kgl. Aka¬
demi for de skønne Kunster. Selvstændig havearkitekt¬
virksomhed siden 1922. Har skrevet artikler til fagtid-
skrifter samt bøgerne »Parkpolitik i sogn og købstad«
193 1, »Om haver« 1939 og »Europas havekunst« 1959.

Konkurrencer
Idrætsanlæg i Nørresundby.
Offentlig idé-konkurrence. Aflevering udsat til 16. maj.
Gymnasium i Køge.
Offentlig propekt-konkurrence. Afleveringsfrist,15. juni
i960.

Konkurrence om en skole i Roskilde.
Offentlig projekt-konkurrence om en skole i Roskilde.
Aflevering: Udsat til 20. juni i960.

Avgjord tavling
Karlstad stad har inbjudit fyra tradgårdsarkitekter, FST
Carl-Wilhelm Sundin, P. Å. Friberg, Walter Bauer och
Gunnar Martinsson till en tavian om det s. k. Sundstaom-
rådet, ett stort friluftsfalt vid en vacker tjarn mitt inne
i staden.
Har pågår inte mindre ån tre nybyggnader: ett laro-

verk, en kyrka och ett idrottshus och det var gronom-
rådet melian dessa samt stranderna kring Sundstatjarnen
som tavlingen avsåg.
I tavlingsuppgiften gallde det aven att bereda plats for

800 bilar. Prisnamnden foil for ett forslag som utarbetas
av tradgårdsarkitekt Walter Bauer i samarbete med fru
Lisa Bauer och med arkitekt John Evans som medhjal-
pare. Anlaggningsarbetena kommer att påborjas redan
i sommar.



Egen have
Af Torben Michelsen.

Det er yderst sjældent, at en opgave forekommer så
vanskelig som den at planlægge sin egen have; sådan
tror jeg de fleste havearkitekter har følt det. Til gen¬
gæld har adskillige havearkitekter netop gjort deres
egne haver til genstand for så mange overvejelser, at
flere af dem er blevet til epokegørende mesterværker,
der har kunnet vise langt frem og som gennem tiden
har inspireret os alle. - Tænk blot på G. N. Brandts,
P. Wads, Troels Erstads, G. Boyes og E. Langkildes
egne haver.
Lad det være sagt straks: Denne have gør ingen¬

lunde krav på noget i den retning. Jeg har bestræbt
mig på at løse havens form udadtil i karakterfuld har¬
moni med omgivende bebyggelse, og i interiøret for¬
me havens terræn således, at det i samklang med be¬
plantningen virker stærkt skulpturelt og inspirerer
børn og voksne til ophold og motion.
Huset er et almindeligt nyopført etplans rækkehus

i en svagt kuperet og træfattig egn. Det har derfor
været særlig vigtigt at plante mange træer tæt ved
huset og nord for dette. Det er alle Robinier, stående
i græs, der tænkes delvis uklippet og indeholdende
hvide, tidlige pinseliljer og hvide enkle margueritter.
For- og sidehave er blevet fyldt 1,80 m op fra op¬

rindeligt terræn, hvorved der er fremkommet en høj¬
deforskel på et par meter fra for- til baghave, som
det fremgår af planen.
Langs havens vestskel fører en konkav akse fra

rhododendronhaven langs jordvolden forbi et bas¬
sin. En skulptur tænkes opstillet for enden af aksen.
Jordvolden er beplantet med ildtorn og skråningen
er græsklædt. Mellem bambushækken syd for huset
og terrassen dækkes jorden af vedbend og forskel¬
lige hvide løgvækster.
Adgangsstien er almindelige 50 X 50 cm fliser; se¬

kundære stier og terrasse er belagt med chaussésten
på terrassen blandet med små og store brosten. Trap¬
pen er af jernbanesveller med 15 cm græsfuge inderst
på trinet.
En sådan opgave kan givetvis løses på mange for¬

skellige måder, og jeg har da også gennemtænkt flere,
men her som i mange tilfælde har det vist sig, at jeg
er vendt tilbage til det billede, der dannedes første
gang, jeg så stedet og »oplevede« dets muligheder.
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Kortskitse, optegnet efter gam¬
melt kort i Hærens arkiv. Nord
opad. Øverst til venstre Furesøen,
hvorfra Mølleåen slynger sig frem
under det planlagte slot og gen¬
nem haven, angivet ved et rekt¬
angel. Nederst til venstre ses Bag¬
sværd sø, der ved Nybro, hvor
vejen passerer, står i forbindelse
med Lyngby sø nederst til højre.
Kongens Lyngby helt til højre
ved broen over åen.

Sketch of a map drawn after an
old map from the archives of the
army. North upwards. At the top
left Furesøen. Mølleåen flows be¬
low the projected castle and
through the garden, indicated by a
rechtangle. At the bottom left
Bagsværdsø which is connected
with Lyngbysø, at the bottom
right, where the road is passing
Nybro. Kongens Lyngby utmost
to the right.

Det første Frederiksdal
Af Hakon Lund.

Det Frederiksdal, vi i dag gerne tager en omvej for at køre igennem, når vejen går nordpå fra Lyngby, er et
malerisk vandmølle-sceneri, ganske uspoleret af nutidens teknik således som forsidebilledet skildrer det.

Nogle ikke stedfæstede tegninger til et bastant barokanlæg blev ret naturligt ikke sat i forbindelse med
denne idylliske plet. Først for få år siden blev sammenhængen mellem disse gådefulde planer og Frederiksdal
gods opdaget af kunsthistorikeren Hakon Lund. red.

Havekunstens udviklingslinie tager i anden halvdel af
det syttende århundrede i Danmark karakter af en
ejendommelig krebsegang. Af store haver var der me¬
get få, formentlig var Christian den Fjerdes Rosen¬
borg have den største. I Frankrig sattes omkring 1650
ny signaler pa havekunstens område, og med eet slag
var den da næsten nyanlagte Kongens have allerede
forældet.
Desværre er intet bevaret af vor første have i den

ny franske smag. Den have Dronning Sophie Amalie
lod anlægge ved sit slot, der som bekendt lå på det
areal, der idag begrænses af Bredgade og Toldbod¬
gade og som strækker sig fra Set. Annæ plads til
Fredericiagade. Af gamle kort og oplysninger frem¬
går, at haven var anlagt på fransk maner med akcen-
tueret længdeakse i symmetrilinien. Parterrets ud¬
strækning var anseelig, dets mønster hentet i Chan-
tilly,1 og det vil sige, at man i København allerede
omkring 1680 kunne spadsere i et anlæg der til dels
var kopieret efter selve Le Notre.
Amalienborghaven blev anlagt sidst i 1660'erne og

slottet Sophie Amalienborg stod færdig i 1673. Sam¬
tidig med at denne vor første »jardin de l'intelligen-

ce« så dagens lys, påbegyndte man et stort nyanlæg
på kongelige besiddelser i Nordsjælland.
For at skabe sig et sidestykke til Sophie Amalies

lystgård »Dronninggaard« ved Furesøen mageskif¬
tede Frederik III sig i 1668 til Hjortholm mølle med
tilliggender og bestemte, at stedet fremtidig skulle
hedde Frederiksdal.
Det synes, som om der fra marts 1668 straks er ta¬

get fat på arbejdet med stor energi. Man måtte sørge
for en ny kongevej, hvilket blandt andet medførte
at der måtte bygges ny bro ved »Nybro«. Dertil be¬
gyndte man vel som vanlig med at kaste grav og
rejse hegn omkring det område, der skulle udgøre
selve haven.2

Først året efter har det været tid at bestemme sig
for anlæggets endelige udseende. Den 22. januar 1669
approberer kongen et par tegninger, hvoraf den ene
bærer påskriften: »Efter dette Profil skal dette efter
denne Grund Rids ved Friderichsdall i vercksettes
och forferdiges.«3
Det er ikke ved sin udstrækning - ca. halvanden

gange Rosenborg have - men ved sin udnyttelse af
terrænforholdene at projektet udmærker sig. Om
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Hovedbygningens midtparti er lagt wars over åen, og herfra harman kunnet nyde hele anlæggets symmetri.
Harens arkiv.

The central part of the main building is placed across the river; from here, one could enjoy the symmetry
of the entire garden. - The archives of the army.

man tør anvende udtrykket om det flegmatiske vand,
da havde man tænkt sig at tæmme Mølleåen og ind¬
drage den som midtkanal og hovedakse i haven. Åen
skulle rettes ud og have stensatte bredder. På begge
sider af kanalen skulle så haven klatre op ad syd- og
nordskråningerne - 400 alen - i fire terrasser og for¬
mentlig til begge sider øverst oppe krones af snegle¬
bakker med cirkulære lysthuse på toppen. På anden
terrasse fra kanalen - begrænsende haven mod øst -
var det meningen på begge sider at opkaste trappe¬
pyramider, der som sneglebakkerne kronedes af runde
lysthuse. Svarende til disse symmetrisk om åen parvis
anordnede forhøjninger etableredes så anlæggets tvær¬
akser. Disse understregedes af broer over vandløbet.
Tilsyneladende har man haft i sinde at bevare ste¬

dets ældgamle mølletraditioner. Hovedbygningens
midtparti, der er cirka 140 fod langt,-er lagt tværs
over åen straks nedenfor mølledammen. Dette begri¬
bes ud fra det synspunkt, at man herfra må have kun¬
net nyde hele anlæggets symmetri. Mindre forståeligt
er det, hvis man skulle tænke sig monarken dysses i
søvn af egetræsvandhjulenes knirken og knagen, af
vandets uafladelige susen og af entreprenante småløbs
rislen.

Gården bestod - foruden af bemeldte midtparti i
to etager - af to eenetages sidefløje i ret vinkel på
midtpartiet. Med den størrelse skulle man tro, at den
har været beregnet til lejlighedsvise overnatninger.
Nogen lighed med et slot har bygningen sandt at sige
ikke haft.
Det skal dog nævnes, at nogle ikke stedfæstede lyst-

slotprojekter4 måske har været tænkt til netop at
spænde over Mølleåen der hvor vor plan angiver det.
Projekterne ser ud til at være fra samme tid, og en
plan af et lystslot viser at vandet har været tænkt lø¬
bende under dettes midtparti, ligesom den viser nogle
vandbassiner løbende parallelt med midtkanalen. Et
par facadetegninger viser en rundbuet åbning under
slottet.
Men vi vender os atter til den her afbildede plan.

På begge sider af åen ned gennem haven har man
tænkt sig ialt 12 bassiner, der formentlig har skullet
gøre nytte som veritabelt dambrug. Endda havde man
ikke vand nok, thi selv på de to øverste terrasser havde
man, sikkert lidt vel optimistisk, planlagt store bas¬
siner.
Der er noget skarptskårent og militærisk taktfast

over det ganske anlæg. De øverste terrassers hjørner
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Terrænprofil af haveanlægget. Det var meningen at inddrage Mplieåen som midtkanal og hovedakse i haven. På begge sider
af kanalen skulle haven klatre op ad syd- og nordskråningerne i fire terasser og formentlig til begge sider øverst oppe krones
af sneglebakker med cirkulære lysthuse på toppen. - Hærens akiv.

krummer sig snart som fragmenter af firpas. Lyst¬
kvartererne er anbragt på anden terrasse og er på
begge sider af åen delt i to afsnit, der atter deles af
aksekort. Resten af terrasserne og arealerne derom¬
kring har nok været udlagt som frugtplantninger.
Man har tidligere beskæftiget sig med dette anlæg

dog uden at kunne stedfæste det, idet man kendte to
planer fra Kobberstiksamlingen (dep. i Kunstakade¬
miets Samling af Arkitekturtegninger).5 I den for¬
bindelse har man som forudsætning for anlægget pe¬
get på Charles IX's Charleval (planlagt 1550). Man
kunne også, hvis man tager niveauforskellene i be¬
tragtning, sammenligne Frederiksdalsanlægget med
St. Germain-en-Lay (påbegyndt 1595) om hvilket
man ved, at det endnu i 1650 tog sig ud til sin fordel.
Måske på grund af Frederik Ill's død (1670) blev

haven aldrig udført efter planerne. Dronning Amalie,
der overtog stedet, synes mere at have haft øjnene
åbne for, hvad haven kunne kaste af sig i form af
naturalier og kontanter end for skønheden, hvorfor
hun lagde mere vægt på dam- end på havebruget.6
Hvis det havde været et mere lødigt og i og for sig
gerne lidt mindre originalt projekt hun havde ladet
falde, havde man såmænd gerne undt hende den tort,
den franske ambassadør tilføjede hende, da han skam¬
løst misbrugte den nådige gæstfrihed, der blev ham
til del i Frederiksdal, til at bemægtige sig hyttefade¬
nes indhold ved hjælp af en sølle tjener, som han be¬
ordrede på hovedet i kæret.7
I haven ved Frederiksdal gør vi den 27. juli 1668

et flygtigt og til dels derfor charmerende bekendt¬
skab, der knytter forbindelsen til århundredets ha¬
vekunstneriske hovedværk på den jyske halvø. Her¬
tug Christian Albrecht von Holstein-Gottorff besø¬
ger Frederiksdal, og for på værdig vis at celebrere
et taffel (på et sted der da må have lignet en bygge¬
plads) rejser man en løvsal.8 Det var et hus af flet¬
værk og derfor ansvarsløst, en døgnflue, der kunne
tillade sig et ekstravagant udseende. Lignende huse
havde forlængst i Holland bivånet tilsvarende målti¬
der, hvorefter de blev båret væk med opdækningen.

Om noget bestemt forbillede kan ikke oplyses noget,
kun folk med god tid leder efter døgnfluers forældre.
Hædersgæsten under de afskårne kviste ejede

hjemme en have med vælske aspekter - »Neuen
Werck« ved Gottorp. Den hertugelige gæst kan der¬
for næppe have været synderlig imponeret, om man
har vist ham planerne til Frederiksdal, en skitse har
man vel haft for hånden. I marken har der vel næppe
været andet at se end de omfattende jordarbejder, der
netop var påbegyndt. Ejendommeligt nok er der i
detaillerne nogen lighed mellem kongens og hertu¬
gens anlæg, thi også ved Gottorp ser vi de snævre
cirkelsegmenter der på planen danner afslutningen
af haven ved den øverste terrasse. Vi er os vel bevidst,
at dette ikke er noget stiltræk, men en figur, der er
en følge af et teknisk problem, nemlig at holde ter¬
rasserede jordmasser i ave; men muligheden af at man
er blevet hjulpet med råd fra en sagkyndig, der måske
for tilfældet var taget med af hertugen, foreligger.
Som omtalt i indledningen prægedes den tid vi her

beskæftiger os med af de udefra kommende impulser,
og de teede sig som strømme der krydses, hvilket får
den hjemlige udvikling til at gå i krebsegang. Rosen¬
borg have havde hollandske ahner med en senere til¬
sætning af lidt fransk kryderi i form af parterret (der
hvor nu eksercerpladsen er) der anlagdes i 1670'erne.9
Det andet franske indslag i dansk havekunst, Ama¬

lienborghaven, forbavser os med sin modernitet. Det
var kun en halv snes år forsinket i forhold til strøm¬
ningerne i Frankrig. I Frederiksdalanlægget rystes det
hele sammen til en mixtur. I grunden er kanalmotivet
hollandsk, men kanalens placering er fransk og om¬
givelserne (terrænprofilen) italienske. Iscenesættelsen
er dansk og dilettantisk. Sneglebakkerne og pyrami¬
derne træffes vel isoleret hist og her, men os bekendt
ikke i et tilsvarende arrangement. Olivier de Serres
anbefaler i sin »Le Teatre d'Agriculture« (1651)
kunstige høje af samme slags til botaniske haver. Til
nøds kunne man tænke på »Mausoleet« i villa Medici's
have i Rom eller det tidlige Huis ten Bosch. Trappe¬
pyramider forekom her i landet, men nok senere i
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Section of the terrain. It was the idea to use Mølleåen as a central canal and as the main axis of the garden. On both sides of
the canal, the garden should have climbed along the southern and northern slopes by means of 4 terraches and, presumably,
when reaching the top, be crowned on both sides by snail-hills with circular garden-houses on the top. - The archives of
the army.

haven ved Prinsens Gaard (nu Det kgl. Haveselskabs
have) og på Gaunø.
Frederiksdalanlægget har hverken som projekt eller

virkelighed fået lejlighed til at sætte påviselige spor
i den senere danske havekunst. Det er et bizart stykke
eklektisme, der henter motiver alle vegne fra. Pro¬
jektet var forældet før Frederik III approberede teg¬
ningerne dertil. End ikke for det senere, Schulin's,
Frederiksdal fik det gamle anlæg nogen betydning.
Der er en afgrund mellem det barske, militante an¬
læg fra det syttende århundrede og det spinkle, ele¬
gante helt intime Frederiksdal som et århundrede se¬
nere skabtes af Eigtved.
Med alle sine mangler og al sin uselvstændighed har

det her behandlede anlæg det fortrin at tanken bag
det - udnyttelsen af et prægtigt dalstrøg og af Nord¬
sjællands største vandløb - bærer storsynets stempel.

NOTER

1. Siren, Nicodemus Tessin d.y.'s studieresor, Sthlm. 1914,
p. 63.

2. Eiler Nystrøm, Fra Nordsjællands Øresundskyst, Kbh.
[938, p.51 o ff.

3. Hærens Arkiv, Kortsamlingen. Nystrøm kan ikke have
kendt disse tegninger.

4. mag. art. Harald Langberg har venligst henledt min op¬
mærksomhed på disse tegninger, hvoraf een findes afbildet
i hans Danmarks Bygningskultur I, Kbh. 1955, p. 218.

5. Charles Christensen i »Architekten« 1926, p. 365 ff.
6. Nystrøm, op. cit., p. 512.
7. de Vrigny, Relations d'un voyage fait en Daneniarc, 1702

(1706), p. 144.
8. Weilbach, Dansk Bygningskunst i det 18. Aarhundrede,

Kbh. 1930, p. 6.
9. Bering-Liisberg, Rosenborg og Lysthusene i Kongens Have,

Kbh. 1914, p. 146.
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Løvsalen på Frederiksdal var en stor træbygning, ca. fo
fod i kvadrat, helt beklædt med grønne grene. Den inde¬
holdt kun en stor spisesal. Bygningen blev opført i an¬
ledning af hertugen af Gottorps besøg i 166H og har kun
varet beregnet på at skulle stå i en kort tid. En påskrift
er skrevet med Hans v. Stenwinkels hånd, hvoraf man
vel tør slutte, at han har udført tegningerne og ledet op¬
førelsen.

The foliage-hall at Frederiksdal castle was a big wooden
building abt. $0 feet square, completely covered by green
branches. It only contained one big dining-hall. The
building was erected on the occasion of the Duke of
Gottorp's visit in 166S and was only meant to be there
for a short time. An inscription is written in Hans v.
StemuinkeVs handwriting from which one may conclude
that he directed the erection.
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Perspektiv fra esplanaden. Træerne er bøge. Esplanaden tænkes forbeholdt fodgængere, men træerne er dog plantet i et sådant
system, at arealet senere kan anvendes til parkering, uden at træer skal fældes.

Perspective from the esplanade. The trees are beech-trees. The esplanade is intended to be reserved for pedestrians, but the
trees are painted in a system which will make it possible to use the area as a parking place later on without having to fell
any trees.

Polyteknikerbyen på Lundtoftesletten
Af Ole Nørgård.

I dette lille land er haveanlæg af virkelig format en
sjældenhed. Under enevælden, hvor de klassiske ha¬
ver blev skabt, veg man ikke tilbage for de udgifter
og den møje, som de store anlæg førte med sig, men
i de århundreder, der fidgte, så man anderledes på de
dele. Først nu i teknikkens tidsalder, hvor penge kun
er investering og maskinerne gør arbejdet, kan der
igen skabes haveanlæg af format.
Vi har ment det særlig værdifuldt at følge selve

projekteringen af »haven« ved dette statens hidtil
største byggeri - fremfor at vente på at kunne foto¬
grafere det færdige anlæg om 15 år, og derfor har vi
bedt Ole Nørgård om at sætte os ind i sagen. red.

Teknisk forskning og uddannelse er blevet genstand
for et kapløb mellem nationerne. Forskningen har
vist sig at være en god investering, og et moderne in¬
dustrisamfund har brug for ingeniører og andre tek¬
nikere i alle produktionsled.
I USA anvendtes der i 1957 ca. 7 milliarder dollars

til research og development og beløbet er stærkt sti¬
gende, i 1970 regner man med at være oppe på ca.
20 milliarder dollars årligt. I Holland havde forsk¬
ningsinstitutionen TNO i 1958 et driftsbudget på
62 millioner kroner.

Herhjemme presser industrien på både med hensyn
til forskning og uddannelse, og det skal gå hurtigt,
hvis vor industri skal kunne hævde sig i konkurrencen
med udlandet.

Risø var det første store skridt. Udbygningen af
teknikerbyen i Lundtofte bliver et endnu større
skridt.
Den forudseelige store udvikling gjorde det klart,

at en fortsat udvidelse af Polyteknisk læreranstalt ved
Nørrevold ville blive for dyr og inddrage for store
dele af de omkringliggende byområder.
I 1957 besluttede man at flytte ud, og efter under¬

søgelse af forskellige arealer faldt valget på Lund¬
toftesletten, et areal som begrænses af Helsingør¬
vejen, Fortunbyen, Lundtoftevej og Atlas-fabrikker¬
ne, ialt ca. 100 ha.
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Axonometri af i. byggeafsnit set fra nordøst. Esplanaden i
midten og tværvejen deler arealet op i fire områder svarende
til de fire ingeniørfaggrupper.

Axonometry of the first building stage seen from the north¬
east. The esplanade in the centre and the cross-road divide the
area into four parts which correspond to the four special
lines of engineering.

Arbejdet blev overdraget arkitekterne Eva og Niels
Koppel med Holger Peschardt-Hansen som ingeniør
for installationerne, og B. J. Rambøll som ingeniør
for konstruktioner, medens jeg fik overdraget ter¬
rænudformningen.
Teknikerbyen skal rumme bygninger for Dan¬

marks tekniske højskole, Danmarks ingeniørakademi
og Akademiet for de tekniske videnskaber.
Ved arbejdets begyndelse forelå et definitionsma-

teriale for en i. udbygning, men man må se i øjnene,
at der aldrig vil kunne opstilles noget endeligt pro¬
gram, tingene vil vokse og programmet vil ændre sig
under sagens gang.
Arkitekterne indså straks, at under disse forudsæt¬

ninger vil en landskabelig løsning i lighed med f. eks.
Århus universitet være udelukket her. Dels må man

regne med en udnyttelsesgrad på helt op til 0,4, og
dels vil det sikkert ikke være muligt i det lange løb
at holde styr på en landskabelig løsning med alle de
udvidelser, der må forudses på alle afsnit.
Man gik derfor ind for en mere bymæssig løsning,

en teknikerby med sine gader, torve og promenader.
Arealet deles på tværs af en offentlig forbindelses¬

vej mellem Lundtoftevej og parallelvejen til Hel¬
singørvejen.

På den anden led strækker sig en 80 m bred espla¬
nade gennem hele arealet fra nord til syd.

Orienteringsskitse i 1:35.000. Nord til højre. 1. Polytekniker¬
byen. 2. Lundtoftebanen. 5. Helsingørvejen. 4. Idrætsanlæg.
5. Kirkegård. 6. »Atlas«. 7. Jonstrup seminarium. S. Dyreha¬
ven. 9. Kongens Lyngby.

Map-scale 1:35.000. North to the right. 1. Town of the stu¬
dents of engineering. 2. The Lundtofte Metro. 3. The road
to Elsinore, 4. Sports grounds. 5. Cemetery. 6. The »Atlas«
Works. 7. Jonstrup training college. 8. The Deer Park. 9. Kon¬
gens Lyngby.
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De enkelte bygningsanlæg er grupperet omkring torve, der
tjener som adgangsareal for bygningerne, til parkering for
gæster og til opholdsplads for de studerende i en pause.

The various buildings are situated in groups around courts
which serve as admission areas to the buildings, as parking
places for guests and as recreation areas for the students.

Esplanaden på grundens sydlige halvdel afsluttes mod cen¬
tralpladsen på en bastion med støtte-mure beklædt med opdal¬
skaller og med kørerampe, som forbinder de to plateauer.

On the southern half of the ground, the esplanade terminates
at the central square with a bastion carried by supporting
walls covered with opdal-flakes and with a driving ramp
connecting the two levels.

De 4 sektorer, som derved opstår svarer til de 4 fag¬
grupper: elektroingeniører i sydvest, kemiingeniører
i nordvest, bygningsingeniører i nordøst og maskin¬
ingeniører i sydøst.
Omkring midterkrydset ligger højskolens 1. dels-

bygninger og fællesbygningerne som administration,
bibliotek, kantine og festsal.
Arealet afsluttes i begge ender med bygninger for

Danmarks ingeniørakademi, der ligeledes er delt i fire
faggrupper.
Akademiet for de tekniske videnskabers forsk¬

ningsinstitutter er placeret imellem højskolens byg¬
ninger i direkte tilknytning til de højskoleafdelinger,
man samarbejder med.
Såvel af tidsmæssige som af økonomiske grunde

har man samlet kontorer, laboratorier, tegnestuer og
små auditorier i standardbygninger, en art typehuse i
henholdsvis 2 og 3 etager. Udover disse findes der
større auditoriebygninger, haller og forskellige spe-
cialbygninger.



Detail drawing of steps in
the supporting walls which
are covered with flakes of
opdal-stotre.

Detailskitse til trappe i støt¬
temurene, der er beklædt
med skaller af opdalsten.

Standardbygninger og auditoriebygninger er væ¬
sentligst placeret langs esplanaden og ved torvene,
medens hallerne og specialbygningerne, der er van¬
skelige at indpasse arkitektonisk i bybillederne, er pla¬
ceret ud mod friarealerne bagved.
Terrænet er vindskævt og falder ca. 16 m fra højde¬

punktet i sydvest til dybdepunktet i nordvest. - For
at kunne udnytte fordelene ved en standardisering for
bygningerne vil det være bedst med et vandret ter¬
ræn, og beregninger har vist, at det her kan betale sig
at udføre en terrassering af hele arealet.
Arealet bliver nu reguleret i terrasser med en ind¬

byrdes højdeforskel på 3,67 m svarende til bygnin¬
gernes etagehøjde, således at bygninger, der ligger i
springet, har 2 etager i den ene side og 3 i den anden.
På de strækninger, hvor højdeforskellen ikke optages
i bygninger, udføres støttemure af beton beklædt med
4-7 cm tykke skaller af opdalsten med en stærkt til¬
bageliggende fuge imellem. Forbindelsen mellem de
forskellige plateauer sker dels ved køreramper med

en stigning på 1:20 og dels ved trapper, der ligedes
udføres i opdalsten.
Da teknikerbyen ikke på naturlig måde kan knytte

sig specielt til nogen af de omgivende bebyggelser,
har man valgt at lukke arealet inde bag en 30 m bred
hegnsplantning af eg. Esplanaden er tænkt tilplantet
med bøge. De enkelte torve er hver især karakterise¬
ret ved en træsort, og her er tænkt anvendt plataner,
lind, hestekastanie, hvidtjørn og skovfyr m. fl.
Selve havearealerne er endnu ikke projekteret, men

der regnes med hække af tax eller buxbom.
En del af reservearealerne udnyttes midlertidigt til

viderekultivering af de træer og hækplanter, der se¬
nere skal benyttes ved tilplantningen. Jeg har også
foreslået, at man benytter en del af reservearealerne
til dyrkning af julegran. Salget skulle da administre¬
res af de studerendes forening, men dette forslag er
der endnu ikke taget beslutning om.
Befæstelser på veje og torve er der endnu ikke ta¬

get stilling til. Arbejdet har her hidtil koncentreret
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sig om selve trafikbetjeningen, der frembyder et al¬
vorligt problem, ikke så meget den interne trafik
som til- og frakørsel.
Man venter at ca. 10.000 mennesker vil blive be¬

skæftiget inden/or området. Dette skulle i løbet af
nogle år give et antal personbilenheder på ca. 2.000
indenfor 1 time om morgenen og om aftenen. Afvik¬
lingen af disse vil kræve en omlægning af alle de om¬
givende veje og nye til- og frakørsler til Helsingør¬
vejen, og disse er vanskelige at løse, fordi S-banen til
Nærum kommer til at løbe lige langs motorvejen.
Denne S-bane vil få station ved arealet, og hvis

det ikke lykkes at få et omfangsrigt kollegiebyggeri

i gang i nærheden, må man regne med at en væsentlig
del af de studerende og ansatte vil benytte S-toget.
Den pågældende station vil da komme op på et passa¬
gerantal, der svarer til Nørreport i myldretimerne.
Parkeringen på arealet er regnet afviklet på torvene
og på specielle parkeringspladser ved hegnsplantnin-
gen. Hvis motoriseringens vækst fortsætter usvækket,
kan det dog blive nødvendigt at inddrage esplanaden
til parkeringsareal.
Teknikerbyen vil vokse og vokse, og det bliver

spændende at se om de tanker, man har gjort sig med
hoveddisposition, terrænudformning og beplantning
vil have bærekraft i årene fremover.

Blomsterløgparken på Vallø
Af Eyivin Langkilde.

Den 27. april åbner landets 3. løgpark på Vallø. Den¬
ne løgpark er opstået gennem et samarbejde mellem
Vallø stift og Danmarks Blomsterløgavlerforening.
Det burde være indlysende af dette forhold, at hele
landets løgavlere står bag arrangementet gerne skulle
betyde, at arrangementet som helhed er af mere im¬
ponerende dimensioner end de allerede existerende
parker Gaunø og Langesø. Der er da også i første
omgang lagt mere end 800.000 løg - væsentlig tuli¬
paner og narcisser- men derfor kan man alligevel
ikke føle sig sikker på, at resultatet bliver bedre end
man har set det i Keukenhoff, samt i vore hjemlige
løgparker.
Vi har vel alle aflagt besøg i Vallø slotspark og vel

mere beundret de usandsynlig fornemme træer her
findes, fremfor parken som helhed. Imidlertid har det
landskabelige præg, med små søer, de store plæner og
de gamle træer altid virket smukt og stærkt.
Spørgsmålet er nu, om det er lykkedes at pla¬

cere de mange løg på en sådan måde, at helheden
ikke er slået i stykker og altså dermed er blevet for¬
ringet.

Naturligvis må man se i øjnene, at en karakteræn¬
dring har fundet sted, men forhåbentlig vil det være
lykkedes at gennemføre farvesammensætningerne så¬
dan, at der også i farverne vil være hvile for øjet.
Her er placeret mere end 400 forskellige sorter,

hvoraf en del aldrig tidligere har været udstillet, hver¬
ken i Holland eller Danmark. De nyeste og mest
sjældne ting er dog blot repræsenterede med fra 7 til
10 løg, medens adskillige sorter findes i grupper på
op til 5.000 løg.
Der er et væld af botaniske tulipaner, kaufmannina,

greigii og praestans i mange sorter, der er tidlige og
der er sene tulipaner.
Som et eksempel på løgparkens opbygning kan

nævnes at »Blegen« er blevet kvarter for liljeblom-
strede tulipaner. Her ligger små 50.000 løg i 4 sor¬
ter. Et andet sted er lagt ca. 10.000 byacinther og
på denne måde har man forsøgt at holde et nogen¬
lunde klart program. At der bliver et overdådigt
blomsterflor, kan der således ikke herske tvivl om.
Spørgsmålet er så blot, om det er lykkedes at undgå
for mange disharmonier - det vil tiden vise.
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Plan i 1:2000, der viser hvorledes bedene med blomsterløg er
indpasset i den gcrmle park. Ny indgang med parkeringsarealer
ses til højre på planen ved vejen fra Køge.

Plan, scale 1:2000, showing the arrangement of the bulb-beds
in the old park. At the right on the plan the new entrance
with parking areas at the road from Køge.

Detalje der viser bede i græs under gamle træer. De rent
geometriske former på bedene, hvor farverne ikke blandes,
konkurrerer ikke med naturen udenom i naturlighed. De er
som et abstrakt mønster, en ting i sig selv.

Detail showing beds in grass below old trees. The geometric
design of the bededs in pure colours does not compete for
naturalness with the nature in which the beds are placed
- like an abstract pattern, they are a thing in themselves.



Brev om haver

Kære Johan Henrik Wanscher.
Umiddelbart er det en glæde at se mit arbejde uop¬

fordret gjort til genstand for en artikel, det siger jeg
straks tak for. Men De må tilgive mig, at jeg blev
noget skuffet ved læsningen, thi enten må jeg have
udtrykt mig meget uklart, eller også må De, kære
magister Wanscher, have læst mig på en lidt mærke¬
lig måde, som om De har sagt til Dem selv: jamen
ved C. Th. da ikke, hvad man mener om disse ting,
hvad der nu en gang er vedtaget. På den anden side
er det heller ikke let at blive klar over, hvad De egent¬
lig er uenig med mig i.
De siger, at jeg ikke har defineret begrebet have -

der Garten an sich, som jeg gerne vil sige - det er
gjort på side 5. Noget kunne tyde på, at De mener,
jeg burde have fikseret et skel mellem begrebet have
i sin oprindelighed og som kunstværk. Det er næppe
muligt, og det vil være ufrugtbart.
Jeg har, for at forklare former af havekunst, som

er andet end haver, valgt noget, som forekommer mig
karakteristisk for fire former, men selvfølgelig dæk¬
ker det ikke i alle tilfælde, hvad jeg også gør opmærk¬
som på. Man kan vel næppe være uenig med mig i, at
i den spanske - mauriske - have er vandingsanlægget
næsten altid det vigtigste element. Og De overbeviser
mig ikke om, at jeg tager fejl, når jeg ser levende
vand som det primære i de italienske haver fra den
store tid. Men det kan mangle; som jeg skriver, kan
en italiensk have også være stiliseret vinbjerg og an¬
det. Oplever De vandene kun som »legetøj« og
»vandplasken«, så mangler modtageligheden, man
siger med Grundtvig: »men den har aldrig levet—.«
For snart halvtreds år siden læste jeg Romain Rol-

land's Jean-Christophe. Jeg er aldeles umusikalsk, det
var derfor en stor trøst at få beskrevet, hvorledes vid¬
underbarnet lyttede til vandets rislen, til fuglesang
og vindens susen i poplerne og omsatte - stiliserede -
dette til musik på klaveret i møllehuset. Det er. præ¬
cis det, kunstneren gør med bjergbækken, omformer
det faldende vand til en art symfoni, det føres ind
som et væld foroven, en kaskade, bredes ud i ynde¬
fulde melodier på tværs, løftes op igen, spinder ned
ad spiraler og trappevanger, bruser atter op og falder
endelig til ro i brede damme. Vist er der mange an¬
dre virkninger i den italienske have, og vandet kan
være noget uvæsentligt som i Villa Medici i Roma,
men den vil jeg nu gerne kalde en »Garten an sich«.
Når De på samme måde siger, at »stiliseret flodland¬

skab« ikke er dækkende for den franske have, så må
det være både rigtigt og forkert. Et flodlandskab kan
sandelig rumme mange elementer. Som den franske

have både har stiliseret flodløb, skov, krat og par¬
terre, den mest raffinerede form for have, man kan
tænke sig, må jeg derom henvise til side 102 og bil¬
lederne på side 104 og 105.
Når vi så kommer dertil, at jeg mener, at den en¬

gelske have kan opfattes som et stiliseret bakkeland¬
skab- med alt det, som et sådant kan indeholde, vand
bl. a. - skabt ud fra samme kunstneriske indstilling
som den italienske og franske have, da er det vistnok,
at jeg, kære magister Wanscher, forekommer Dem
en formastelig kætter, som tillader sig at tvivle på
det engang vedtagne, og De belærer mig om forskel¬
len på natur og kunst. Må jeg spagfærdigt fremføre,
at i denne forbindelse er kunstnerens hensigt helt af¬
gørende. Efterhånden har jeg grund til at tro, at
Kent, Brown, Repton, Morel, Sckell o. a. ville stili¬
sere landskaber, medens velmenende amatører og
gartnere ville efterligne eller skabe natur. Må jeg der¬
om igen henvise til side 8,9 og 10 i min bog.
Måske burde jeg have opført en sjette form, den

romantiske have, naturefterligningen med indslag af
kuriositeter, men den har sjældent noget med have¬
kunst at gøre. Når Hans Rose siger, at den hører ind
under naturvidenskaben, er jeg ganske enig og der¬
for ganske uenig med Dem, når De siger, at der er
to udviklingsretninger inden for haven, den natur-
vendte og den formede.
Det er tilladeligt at spøge med sig selv og sige, at

jeg er så glad for, at jeg endelig nåede frem til den
opfattelse, som min bog er bygget over, fordi jeg nu
ved, hvad jeg har lavet ved Aarhus universitet og på
Staunings plæne. Men jeg kan forsikre om, at ar¬
bejdsprocessen, sindet eller hvad jeg skal sige, var
det samme, som når jeg tumlede med strengt formale
ting som Bøje Benzon's og Per Kampmann's haver.
Målet er dog ganske enkelt, ud fru de givne betingel¬
ser at finde en god og rigtig løsning.
Deres sidste stykke forekommer mig smukt og

klart skrevet, jeg får lyst til at tilføje »og sovepude«
efter spændetrøje, og jeg mener ikke, det er forma¬
lisme og naturalisme, som svinger frem og tilbage,
men kun det, at havekunst, som alle livsudtryk, må
være i stadig bevægelse.
Målet med min bog er væsentlig at hjælpe unge

kolleger til større klarhed over det, de arbejder med.
I fortsættelse af det foregående vil jeg blot som et
eksempel citere mig selv i dette, at det er vigtigt at
gøre sig klart, om ens arbejde går ud på at stilisere en
bjergbæk eller at efterligne en sådan.

C. Th. Sørensen.
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bare den, der lægger 2 kr. ved indgangen. Nedladenhed
kan godt give bagslag, men at være gæst, det forpligter.
Med en stadig stigende befolkningstilvækst foran os,

med turisme og mere fritid, må vi se i øjnene, at natu¬
ren må beskyttes, gøres til naturpark, hvis den skal be¬
vares i fremtiden.
Inden år 2000 må der rundt om i landet stå en række

naturparker til rådighed, hvis vi ønsker at give vore børn
lige så gode muligheder for at opleve naturen, som vi
selv har i dag. Disse naturparker må båndlægges af os nu.
Hvor findes de? red.

Åbningstider for nogle
herregårdshaver
Nu, i det tidlige forår er parker med gamle træer aller¬
smukkest. Som en tilskyndelse til et besøg har vi her
samlet en - sikkert mangelfuld - fortegnelse over værdi¬
fulde herregårdsparker indenfor en afstand fra Køben¬
havn, der svarer til en dagsudflugt.
GI. Køgegårds park.

Onsdag og søndag kl. 14-18.
Ledreborg park.

Daglig kl. 9-17. Entré 50 øre.
Bregentved park.

Onsdag og søndag kl. 9-17.
Gisselfeld have.

Onsdag og søndag kl. 9-20.
Vallø slotspark.

Daglig hele året. Under blomsterløgudstillingen 2,50
kr. i entré og 1 kr. i parkering.

Gaunø park.
Daglig hele året. Under tulipanudstillingen 2 kr. i
entré.

Gjorslev park.
Daglig hele året.

Vemmetofte klosterhave.

Daglig hele året.
Næsbyholm park.

Under fredning. Henv. til godsforv. telf. Glumsø 256.
Nysø park.

Onsdag og søndag hele dagen. Bertel Thorvaldsens
museum åbent onsdag og lørdag kl. 14-17, søndag kl.
10-17. Entré 50 øre.

Bækkeskov park.
Henv. til gartneren, telf. Everdrup 136 x.

Lerchenborg park.
Lørdag og søndag fra kl. 11-17.

Liselund park.
Daglig hele året.

Marienlyst park (Møen).
Henv. til godskont., telf. Møn 6011.

Knuthenborg.
Daglig fra kl. 9 til solnedgang.
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SUMMARY

This number is opened by Torben Alichelsen who shows the
plan of his own garden. By means of a dike, planted with
Pyracantha coccinea, the southern part of the garden is
divided up into a plane of grass and a sloping path. The
planting at the terrace consists of Sinarundinaria and Hedera
with many white bulb plants inbetween. West of the house,
Rhododendrom is planted and at the entrance towards the
north there is an acacia grove.
Librarian Hakon Lund writes as follows about »the first

Frederiksdal«, an example of, though strongly mixed, French
influence in Danish garden art round about the middle of the
17th century: actually, the canal-motiv is Dutch, but the way
the canal is placed is French, while its surroundings are Ita¬
lian. The setting is Danish and dilettantish. Single snailhills
one can possibly come across here and there, but, as far as
we know, nowhere in a similar arrangement. The park at
Frederiksdal did not leave any apparent mark neither as a
project nor in reality in Danish garden art of a later date.
But, in spite of its faults and its lack of originality, the garden
has the merit that its idea - the utilization of a splendid
valley and of the greatest stream of water in Northern Sea-
land - carries the stamp of grandeur.
Technical research and education became the object of

race among the nations. Research proved to be a good invest¬
ment and a modern industrial society needs engineers and
other technicians in every link of production. The rapid
development made it evident that a continuous extension of
the Technical High School of Denmark in Copenhagen's
centre would become too expensive and consequently it was
decided in 1957 to move the High School to Lundtoftesletten,
an area of 10 ha, situated in the outskirts of the capital. The
architects Eva and Niels Koppel were entrusted with the
projecting of this technicians' town. Architect Ole Nørgård
is in charge of the landscaping. To be able to utilize the ad¬
vantages in connection with a standard design of the buil¬
dings, it is best if the ground is level, but, although the area
is slanting and falling abt. 16 m from the highest point in
the southwest to the lowest point in the northwest, calcula¬
tions proved that it will pay to carry out a terracing of the
entire area with a reciprocal difference in height of 3.67 m,
corresponding with the height of one storey of the buildings.
Where the difference in the levels is not occupied by build¬
ings, one makes supporting walls of concrete covered with
Opdal-flakes. The connection between the different levels
happens partly by means of driving ramps with a gradient of
1:20 and partly by means of steps made of Opdal-stones. The
whole area is enclosed by a 30 m broad oak planting and an
80 m broad esplanade which stretches across the entire area
from the north to the south and which is supposed to be
planted with beech. Each of the various courts is characterized
by planting a special kind of tree, e. g. plane, lime, horse-
chestnut, hawthorn and Scoth pine. As it is expected that abt.
10.000 persons will be engaged in this town, a good road
system and parking places for abt. 2.000 cars must be laid out.
During rush hours, the metrostations - will have a number of
passengers equal to one of our most used central stations.
In the end of April, the third bulb-park in Denmark will

be opened at Vallø castle on Sealand, a home for unmarried
ladies of rank. The exhibition is arranged by the diocese of
Vallø in co-operation with the Association of Danish Bulb-
Growers. To start with, more than 800.000 bulbs were plan-
various kinds.
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Træer og byudvikling
Overgartner i Københavns kommune, Helge Degnbol har
sendt Havekunst et indlæg i anledning af den redaktionelle
leder her på siden i hefte nr. 1.

»Træerne er menneskets kammerater og venner«, si¬
ger le Corbusier i sin bog »Menneskenes Bolig«.
Og det er vel på grund af dette venskab, at de

stærke indgreb, der i de senere år har været foretaget
i bestanden af træer i byernes gader og på lande¬
vejene, har medført en så kraftig reaktion, som til¬
fældet er, selv om det må erkendes, at ikke alle del¬
tagere i den førte debat har erklæret sig som venner
af træerne.

Emnet har især været behandlet i forskellige ind¬
læg i dagspressen; men også »Havekunst« har i en
redaktionel artikel i nr. 1, indeværende årgang, be¬
skæftiget sig hermed.
De i denne artikel indeholdte udtalelser om træer

i almindelighed, om deres værdi for byernes milieu
m. v., forekommer i det store og hele rigtige. Der¬
imod er oplysningen om, at træerne på Østerbrogade
skulle være dødsdømte, urigtig, hvis den skal forstås
således, at alle træer på Østerbrogade skal fældes.
Der er kun tale om forholdsvis få og ikke særlig vær¬
difulde træer. Oplysningen stammer antagelig fra et
københavnsk eftermiddagsblad, som havde glemt at
spørge sig for på kompetent sted.
De bemærkninger, som i artiklen i »Havekunst«

gøres om mukken i geledderne, grobund for revolu¬
tion osv., er ret besynderlige og må stå for forfatte¬
rens egen regning.
Som det vil være bekendt for enhver, der til dag¬

lig færdes i en by, er der i de senere år foregået en
vældig vækst i trafikken, og der stilles nu meget store
krav til gadernes kapacitet. Der kræves stadig mere
plads til både kørende og holdende motorvogne.
Det er uundgåeligt, at træbestanden på gader og

veje må berøres af denne udvikling. På de offentlige
gader og veje i København er da også antallet af træer
i løbet af en årrække reduceret med flere tusinde, og
tilbagegangen synes at ville fortsætte i et stigende
tempo. Det kan man næppe trods al god vilje dæmme
op imod. Selv »superæsteter« må gå ind for, at kra¬
vene til tingenes funktion skal imødekommes, og det
kan også ske, uden at skønhedsmæssige hensyn tilside¬
sættes. Men det er naturligvis vigtigt, at man ikke i
sin begejstring for den tekniske udvikling glemmer
disse hensyn.
Den udvikling, vi oplever nu, må mane til en stadig

øget årvågenhed over for de muligheder, der måtte
være for bevarelse af ældre træer, hvor det kan ske,
uden at trafikale o. a. hensyn gås for nær, og for de
muligheder, man til enhver tid har for at indføre ny¬
plantninger til erstatning for de træer, der må fældes.

(fortsættes på blå side 3)
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En klodset forhave
Af Andreas Bruun.

Den ideelle forhave er smuk både sommer og vinter;
det vil bygherre og havearkitekt meget hurtigt kunne
blive enige om. Men begynder man først at tale om,
hvad der er smukt, bliver det ofte meget sværere at
finde hinanden. Er det pænt med mange blomster? Er
det pænt med en række Alumi-cypresser? Eller er det
pænt med dekorative buske og småtræer harmonisk
placeret på et stedsegrønt vincatæppe?
Da jeg blev bedt om at lave denne forhave, fik jeg

fuldstændig frie hænder med hensyn til udformnin¬
gen; blot skulle der være blomster i haven og det
helst mange. Jeg grundede lidt over det med blom¬
sterne; for er man rigtigt barn af tidens ånd, er man
meget bange for mange blomster. Så fik jeg den ide
at udforme haven som et parterre i tre dimensioner
eller måske i alle fire, hvori blomsterne, plantet i en
bestemt form, skulle arbejde sammen med nogle klod¬
ser af liguster.
Ligusterklodserne tænkes klippet i forskellige høj¬

der alt efter deres flademål, således at de kvadratiske

bliver kubiske, og de rektangulære bliver mere flade
klodser. Dette var såre simpelt at finde ud af; vanske¬
ligere blev det, da jeg skulle finde frem til de stauder,
der opfyldte de krav en sådan ide stillede. Valget
faldt på Erigeron og Asters sorter, først og fremmest
fordi de bærer deres blomster i toppen, og dernæst
fordi mange af dem har en tæt og kompakt vækst. På
planen i 1:200 angiver den prikkede signatur blom-
sterfelterne. Den fede prik angiver lavere sorter (en
sort i hvert felt), mens den fine prik viser en noget
højere. Planterne blev delt ud i helt små enheder, som
blev plantet ganske tæt i rækker. Derved opnår man
en langt jævnere fordeling over fladen, og figurerne
bliver yderligere strammet op. Som det helt lave ele¬
ment er der anvendt vedbend og vinca og i et enkelt
felt Hypericum calycinum.
I tilknytning til den syd- og vestvendte terrasse og

adskilt fra adgangsstien ligger en 14 m2 lille plante¬
græsplæne, som lige netop kan klare en solbadende
familie, i fald medlemmerne er enige om at ligge på
tværs af plænen.
Havearkitekt Gunnar Moos har her i bladet i en

anmeldelse af en have omtalt tre forskellige opfattel¬
ser for udformning af haver. Den første gælder den

(fortsættes på side 36)

De åbne felter er Ligustrum atrovirens. De lavere flader
aim. småbladet vedbend og Vinca med botaniske tulipaner.
Adgangsstien, som fører forbi husgavlen, er bestemt for cykel-
og scootertrafik, mens den mere knækkede del af det be¬
fæstede areal udelukkende er for gående.

The open spaces are Ligustrum atrovirens. The lower planes
are common parvifolious ivy and Vinca with botanical tulips.
The path leading past the gable is intended for bicycles and
scooters, while the rest of the paved area is meant for walkers
only.
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Vejplantning
Af Eyivin Langkilde

■ Alle fotos af forfatteren.

Den stadig stigende trafik rejser gang på gang spørgs¬
målet om vore vejes anvendelighed og om den fare,
som vejtræerne udsætter trafikanterne for.
Samtidig bygges der nye motorveje, hvor det gæl¬

der om at sørge for, at tilplantningen er rigtig og
står for den kommende udvikling. Det vil derfor være
rimeligt at gøre de sidste års udvikling op, så vi ikke
er i tvivl om, hvor problemerne ligger.
Inden for en begrænset årrække vil vi få motorveje

tværs over Sjælland, måske gennem Jylland fra syd
til nord og Fyn kommer vel også i betragtning.
Når vi ser på udformningen af vore nyere vejanlæg,

er det ganske naturligt, at der findes mennesker, som
med bekymring ser udviklingen i møde.
Vi har alle set de hårde og brutale gennemskærin¬

ger i de smukke bølgede landskaber, hvor vejførin¬
gerne, såvel linieføringen gennem landskabet som
tværprofilen, leder tanken hen på videnskabelige én-
gang prøvede formler, der blot køres igennem.
Vejtræerne har nu gennem en årrække været smer¬
tensbarnet, hvad der i sin tid førte med sig, at mini¬
steriet for offentlige arbejder nedsatte et udvalg, der

Midterrabat med kulisseplantning af buskroser, der skærmer
for blandende lygter. Faren for snedriver bliver mindre, jo
kortere kulisserne er. Helsingørvejen i Frederiksborg amt.

Central margin with side-scene planting of wild rose bushes
which act as shields against dazzling headlights. The risk of
snowdrifts diminishes, the shorter one makes the side-scenes.
The Elsinore road in Frederiksborg county.

skulle udarbejde en betænkning vedrørende »Beplant¬
ningen langs vejene m. v.« En redegørelse som alle,
der kommer til at beskæftige sig med vejplantninger,
bør læse. Denne betænkning, der kom i 1952, gav
forsåvidt stødet til, at man begyndte at fælde los af
vejtræerne, eller rettere sagt, man startede en udtyn¬
ding, der mange steder virkede aldeles urimelig. Man
fulgte en formel i stedet for at tage individuelle hen¬
syn. Jeg føler mig overbevist om, at der kunne være
fældet 50 % flere træer, såfremt man i stedet for den
skematiske udtynding havde ryddet løs på en sådan
måde, at de mere værdifulde træer var blevet bevaret
gruppevis eller enkeltstående på de rette steder.
Men hvorledes er forholdene i dag? Forskellige

havearkitekter, som har medvirket ved tilplantningen
af de nye motorveje: Helsingørvejen, Halskovvejen
og Knudshovedvejen, har sikkert hver især høstet rige
erfaringer. Ikke mindst er det blevet klart, at vejtræ¬
erne er bandlyst i midterrabatten og kun tillades ved
vejens sider, når de placeres på den anden side af den
normale vejgrøft eller på de skråninger, som gennem¬
skæringen af en bakke giver.
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Øverst. Disse træer er ikfo længere farlige for trafikken.
I stedet for at fælde har man her valgt at beskytte både træer
og biler med autoværn. Europavej III i Belgien.
These trees are no longer dangerous for the traffic. Instead
of felling them, one decided to protect both trees and cars
by fenders. Europe-Road III in Belgium.
Nederst. En anden strækning af Europavej III, hvor træerne
står så langt fra vejbanen, at de ikke regnes for farlige for
trafikken. Således planter man også i dag træer langs hoved¬
vejene i Belgien.
Another stretch of Europe-Road III, where the trees stand
so far from the roadway that they are not considered to be
dangerous for the traffic. This is also the way trees are being
planted along the main roads in Belgium to-day.

Jeg forstår udmærket den store modstand, der med
mellemrum rejser sig mod vejtræer ved vore gamle
landeveje, men motorvejene er firesporede og delt af
en midterrabat.
Det er karakteristisk at der på bilvejene i Tyskland,

hvor det af æstetiske grunde skønftes værdifuldt, plan¬
tes træer også i midterrabatten - ljnåske for at skabe
skyggefulde partier, måske for at opnå kontakt med
eksisterende skovbevoksning udenfor selve vejan¬
lægget.
Målet med tilplantningen skulle gerne være den at

ophæve motorvejens monotomitet. Man skaber en
stadig vekselvirkning, der ustandselig gør bilisterne
agtpågivende.
Naturligvis har dette argument ingen større vægt,

når det gælder vore tre hjemlige motorveje, hvoraf
den længste er 18 km. Men den dag mah tager fat på
motorvejen gennem Jylland og fortsætter med de
øvrige, vil det være nødvendigt at tage spørgsmålet
op igen på højeste plan.
Sålænge der kun må plantes træer på skråningerne,

bliver der indtil videre mest tale om en landskabelig
tilplantning, selvom det naturligvis kan lade sig gøre
at plante trægrupper i et fast rytmisk forløb.
Imidlertid er det betydningsfuldt at gøre sig klart,

i hvor høj grad man skal arbejde på landskabsplan¬
lægning.
Personligt mener jeg, at tilplantningen må være

milieubestemt. Det kan ikke nytte man vedtager at
plante ask, kastanje eller lind som vejtræ op gennem
hele Jylland. I visse egne vil det være rigtigt helt at
undgå træer, i andre må de vælges efter landskabet
og dets vegetation, så man ikke opnår for fremmed¬
artede virkninger.
Buskplantningen er efterhånden ved at blive den

vigtigste side af sagen. På en skråning er kratplantnin¬
ger gennemgående smukkere end fritstående træer,
og desuden er der spørgsmålet om midterrabattens til¬
plantning.
Ifølge vejteknikerne er der her to meget vigtige

ting at tage hensyn til. For det første spørgsmålet om
opfangning af løbske biler for det andet blændingen
fra modgående køretøjer.
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Forskellige former for tilplantning af motorvejenes midter¬
rabat.
A. Kulisser af buskroser fanger kun en del af modlyset, og

giver ikke læ for snedriver.
B. Ubrudt række af buskroser lukker helt for synet af mod¬

gående trafik, men fremmer dannelsen af snedriver.
C. Tværgående kulisser skærmer effektivt for blændende lyg¬

ter, men besværliggør græsslåningen.
D. Overlappende kulisseplantninger kombinerer fordelene

ved de øvrige plantningsformer, men de kræver til gengæld
en bred rabat.

Various forms of planting the central margin of highways.
A. Side-scenes of wild rose bushes only catch some of the

dazzling light and do not shelter against snowdrifts.
B. Unbroken row of wild rose bushes hides completely the

oncoming traffic, but increases the formation of snow¬
drifts.

C. Transverse side scenes are an effective screen gainst dazz¬
ling lights, but make the mowing of grass difficult.

D. Overlapping side,scene plantings combine the advantages
of the other forms of planting, but then, they require a
broad margin.
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For nogle år siden blev der gjort forsøg med en
gammel rosenhæk, der skulle fældes. En bil blev slup¬
pet løs og opfanget af hækken. Efter dette eksperi¬
ment blev hække af Rosa multiflora det eneste salig¬
gørende, da såvel fører som bil var sluppet uskadt.
Ser vi på Helsingørvejen i Københavns amt, har

professor C. Th. Sørensen netop plantet en ubrudt
række af Rosa multiflora, medens artiklens forfatter i
Frederiksborg amt har plantet kulisser af Rosa vir-
giniana vekslende med Rosa carolinae.
Allerede nu, et par år efter at arbejdet er fuldendt,

er der ingen som helst tvivl om, at plantningen i Kø¬
benhavns amt er den mest effektive. For det første
vil det være aldeles umuligt at køre gennem den ba¬
stante plantning, for det andet er der næsten ingen
blænding.
Til gengæld viser det sig, at der under snefygning

er større fare for alvorlig drivedannelse, end tilfældet
er ved de perforerede plantninger længere mod nord.
Nu er disse plantninger et par år yngre end hækken
med Rosa multiflora, så der er håb om, at forholdene
bliver væsentlig bedre. Men spørgsmålet er imidler¬
tid, hvor megen vægt man skal tillægge blændings-
momentet på en firesporet vej, der adskilles af en
midterrabat.

På Halskovvejen har man også lavet kulisseplant¬
ninger på skrå i midterrabatten. Hertil er hovedsage¬
lig anvendt Ligustrum atrovirens. Fordelene er ind¬
lysende, blænding undgås når buskene er vokset til,
og snefygningsvanskelighederne bliver minimale. Til
gengæld er manglerne flere, der bliver ingen mulig¬
hed for udblik i landskabet på tværs gennem rabatten,
og en jævnlig græsslåning bliver mere kompliceret
end tilfældet er ved Helsingørvejen. Spørgsmålet er
imidlertid, om man ikke snarere ved en mere afveks¬
lende busk- og træplantning - som man ser det i Tysk¬
land og Holland - opnår en langt større æstetisk værdi
for landskabet og betydelig mindre blændingsfare.
For er der stigning eller fald på vejen, hjælper busk¬
plantningerne alligevel ikke.
Den øvrige plantning knytter sig først og frem¬

mest til vejskråningerne - smertensbarnet - som vej¬
teknikerne ofter lader hånt om. Hårdt og brutalt
udføres disse gennemskæringer uden hensyn til tab af
god landbrugsjord, og i langt de færreste tilfælde er
der organisk forbindelse mellem vejen og det natur¬
lige terræn.
Der er noget, der hedder S-kurven. Naturligvis er

den vanskelig at frembringe på tegnebrædtet med en
hovedlineal, men kan en havearkitekt udtrykke det
på papiret, må en ingeniør vel også kunne gøre det.

Nederst. Træer i midterrabatten anvendes på de tyske veje
fortrinsvis på strækninger, hvor der er skov langs vejen.
Trees on the central margin are being used in Germany,
chiefly on stretches where the road is passing a wood.



En statelig gammel plantning af popler
markerer effektfuldt en bakketop på Hel¬
singørvejen.
An old planting of poplars marks impres¬
sively a hill-top on the Elsinore-Road.

Men når nu skråningerne findes, må de også udnyt¬
tes, så der ad åre kan opstå nye skønhedsværdier. Plan¬
temateriale må vælges, sa det ikke virker fremmedar¬
tet i landskabet, og vigtigt er det, hvor hele skrånin¬
gen ikke tilplantes, at sløre dennes øverste del, så over¬
gangen til det oprindelige terræn blivermindre brutal.
Det store betydningsfulde spørgsmål er imidlertid

træerne. Lad os endda blot se bort fra alléerne, som
alligevel kun passer få steder. Naturlivis må der gø¬
res alt hvad der kan for at bevare de få, vi har tilbage.
Se på Sorø! Øst for byen har man haft held til at be¬
vare den gamle, smukke allé, mens man vest for byen
blot har ryddet los. Det virker uforståeligt, at noget
sådant kan finde sted, selvom træerne direkte er årsag
til adskillige dødskørsler hvert år.
Man har dog også læst om, at vejtræerne har be¬

virket, at biler er blevet hængende i træerne i stedet
for at blive udsat for et voldsomt styrt.
Ved europavej 3 i Belgien har man anbragt auto¬

værn foran træerne og dermed fjernet faren for sam¬
menstød med disse. Det skulle være effektivt og kun¬
ne passende prøves herhjemme.
Desværre er den gængse arbejdsform ved vejpro¬

jekter den, at havearkitekten først tilkaldes, når tek¬
nikere og andre kloge folk alligevel opdager, at der
er visse skønhedsmangler ved anlægget, så forlanger

man lidt tilplantning, der kan pynte på helheden.
Selfølgelig er dette tidspunkt for sent, havearkitek¬
ten skulle som ved alt andet byggeri med fra starten,
men det bliver en ønskedrøm, som vel kan realiseres
engang, når der bliver flere havearkitekter her i lan¬
det, i øjeblikket er vi for få.
Som det er idag, hvor reminiscenser fra gammel tid

kører videre - som f. eks. blot 5 cm muld på skrånin¬
gerne for at græsset ikke skal vokse for meget kan
det være vanskeligt at få træer og buske til at udvikle
sig tilfredsstillende.
Der er næppe tvivl om, at vi havearkitekter i frem¬

tiden vil få betydelige opgaver ved projektering af
de nye vejanlæg. Her gælder det i første række at
værne naturen og dermed arbejde med landskabsplan¬
lægning og samtidig gøre folk begribeligt, at blomster
og buske gør det ikke, træerne er mindst lige så vig-
tige.

Litteratur:
Knud Preisler: »Vejplantninger«. Udgivet af Fællesrådet for
Havekultur og Landskabspleje. 1950.

Betænkning fra Ministeriet for offentlige arbejder, »Beplant¬
ningen langs vejene m. v.«. Udgivet 1952.

»Garten und Landschaft« nr. 4. i960.
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Avmittet inom Hågernås med den kraftiga vagbanken over
dalgången. Speciella terrångmodelleringar har gennmfdrts i
syfte att båttre forankra vagbanken i landskapsbilden.

Section of the steeply sloping road crossing the valley before
Hågernås. Special modelling of the terrain was carried
through, to fit the sloping road into the landscape.

Landskapsvård vid motorvagsbygge
Av Arne Segerros
Alia fotos: forfattaren.

Havearkitekternes samarbejde med vejteknikerne bør ikke
indskrænke sig alene til plantning langs motorvejene. Opgaven
må vare i fællesskab at analysere de vej- og landskabsestetiske
spørgsmål som helhed, og derudfra give forslag til terrænud-
formning og landskabsdannelse. I Sverige har »Samfundet for
Hembygdsvård« allerede siden 1939 gennem sin »vågvårds-
konsulent« været formidler af et sådant samarbejde.

Utredningarna for den nya Norrtåljevågen har på-
gått under en lång foljd av år och med hansyn tillden snabba utvecklingen kråvt omfattande revide-
ringar av projektet, innan planen slutgiltigt kunde
faststållas. Redan under den tidigare fasen av projek-
teringsarbetet blev åven frågor av vag- och land-
skapsvårdande art beaktade, varvid problemen med
vågens inpassande i landskapsbilden kom att i vissa
fall bli avgorande for stråckningen.
Terrången år inte sårdeles inbjudande ur vågbygg-

nadssynpunkt. Den uppvisar snabba foråndringar i
sin struktur, vilket lått kan framkalla en orolig och
mindre harmonisk vågbild.
En fård i det kulturlandskap som motorvågen drar

fram igenom erbjuder endast smårre partier som kan
sågas ha något storre landskapsestetiskt vårde. Den
nu fårdigstållda delen har sitt otvivelaktigt vackraste
parti, vid Ulnasjon, dår inte enbart den lugna vatten-
spegeln forlånar landskapet skonhet och pastoral

ståmning. Till denna kånsla bidrar också de ståtliga
ekar som forekommer i grupper eller som måktiga
solitårer inom odlingsmark intill sjon. Långs den nya
vågen vid Ulnasjon finns nu inga parkerings- eller
rastplatser. Huruvida ett generellt parkeringsforbud
effektivt kan forhindra att bilister stannar år ytterst
osannolikt. Tyvårr kånner inte alla bilister det stora
ansvar gentemot markågaren som ett nyttjande av
dennes mark kråver. Dårfor synes i detta fall endast
en viss del av området kunna upplåtas for de våg-
farande, som onskar rasta och bada i ett ånnu friskt
vatten så nåra Stockholms centrum.

Många betydelsefulla frågor om vågens inpassande
i landskapsbilden har kunnat losas på projekterings-
stadiet. Forst under byggnadstiden, då också ingrep-
pen i hogre grad kunnat overblickas, har det varit
mojligt att behandla de våg- och landskapsvårdande
frågorna mera ingående. De storsta svårigheterna
brukar uppkomma inom tåttbebyggda omraden, och
vårst år det dår bebyggelsen år slumpvis ordnad. Om
den påverkade samhållsbilden skall kunna accepteras
ur skiida synpunkter, kråvs dårfor en ganska långt
gående sanering av bebyggelsen och kompletterande
åtgårder som exempelvis planering av ett gronom-
råde - parkområde - melian motorvåg och bebyg¬
gelse, som tillika kan utformas som effektivt buller-
skydd. En annan ogynnsamt bidragande faktor år de
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alltfor tått intill motorvågen liggande lokalvagarna,
som spolierar mycket av huvudvagens onskvårda do¬
minans och logiska vaghnjeforing.
Inom icke bebyggda områden har andra problem

varit rådande. Terrangen uppvisar snabba och mar-
kanta skiftningar. Våglinjen har snarare skurit for-
andringarna i landskapskaraktåren vinkelrått an foljt
dem i deras långdriktning. Vaxlingarna mellan bank
och skårning återkommer inom några avsnitt alltfor
tått, varfor speciella åtgårder i syfte att erhålla mju-
kare overgångar mellan de olika elementen varit nod-
vandiga. I annat fall skulle vågbilden ha blivit orolig
och direkt forfulande. Bank- och skårningsslånter
har gjorts så flacka som mojligt. Flera bergskårningar
har vidgats och getts successiv overgång till angrån-
sande jordskårning, allt i syfte att forsoka dåmpa
våxlingarnas styrka.
Betråffande brokonstruktionerna kan i korthet

nåmnas, att dessa har detaljer som icke år helt lyc-
kade. Sjålvfallet hade ett båttre resultat ur estetisk
synpunkt kunnat uppnås om broarna fått en vidare,
luftigare utformning med genomgående vågslånter.
Tyvårr vållar en sådan konstruktion en fordyring
av storleksordning 20-50 %. Då emellertid så pass be-
tydande fordelar ur trafiksåkerhets- och estetisk syn¬
punkt dårigenom kan uppnås, får man hoppas att
elegantare brolosningarna skall komma till utforande
vid uttbyggnad av blivande motorvågar.
Ett avsnitt som ågnats sårskilt stor omsorg år delen

inom Hågernås, dår vågen genom jårnvågen och spe¬
cieilt svåra och kortvågiga terrånghinder tvingats upp
på en bank, vars stårsta hojd uppgår till icke mindre
ån 16 m. For att mildra bankens brutala effekt och
tvinga ner den i acceptabel skala forankrades våg-
banken båttre i terrången genom utfyllnader och
speciella modelleringar. Dessutom måste anslutande
bergskårning fasas av så kraftigt som ekonomiskt var
forsvarligt.
Långs motorvågen finns flera terrångpartier, dår

ytterligare vågvårdande åtgårder varit onskvårdande.
Emellertid stålldes man infor det faktum att åtgår-
dernas ekonomiska konsekvenser måste ingående be-
aktas. Det hade dårfor sin naturliga forklaring att viss
begrånsning har varit nodvåndig.
Den nya Norrtåljevågen år det forstå storre våg-

byggnadsforetag, vid vilket landskapsvården syste-
matiskt behandlats och utforts i sådan omfattning.
Det år att hoppas, att man vid fortsatt vågprojek-

tering skall kunna draga nytta av de positiva såvål
som negativa erfarenheter som denna våg otvivelak-
tigt givit. En ytterligare forbåttring av projekterings-
tekniken, ingående analys av våglinjeforingen samt
ånnu noggrannare modellstudier for speciellt trafik-
platserna bor kunna fora fram till vågar som erbjuder
ån storre skonhetsintryck både for de vågfarande
och for dem som kommer att bo och verka intill de
nya motorvågarna.

Inom Lahall var svåra ingrepp i bebyggelsen oundvikliga.
Ur vagetisk och miljdvårdande synpunkt hade en dnnu mera
genomgripande sanering varit att fororda.
Before Lahiill great encroachment on the existing buildings
was inevitable. From a road-asthetical and millieu-preserving
point of view, an even more radical reconstruction would
have been advisable.

Vidare brospann med genomgående vågslånter hade sjålvfallet
kunnat ge mera estetisk overtygande utformning.
A broader arch of the bridge with a continuous slope would,
of course, have been æsthetically more convincing.

For den kraftige vagbanken vid Hågernås har speciella ut-
fyllader gjorts for att forankra banken till anslutande terrång.
Before the steep slope of the road at Hågernås, special filling
up was done to fit the slope into the adjoining terrain.
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1 visse landskaber, hvor gamle færdselslinier og mødesteder
markeres af træplantninger, bliver bilisterne advaret i tide om
vejudmundinger og kryds.
In certain landscapes where old lines of traffic and meeting
places are marked by plantings of trees, the motorists are being
warned in time against issues of roads and crossroads.

Træer - som

Skanderborg amt har fået den geniale idé at fælde
alle amtets vejtræer - og i stedet for sammenstød med
træerne bliver resultatet formentlig - med den øgede
fart - større risiko for påkørselsulykker og drab af
andre trafikanter.
I stedet for denne fanatiske og hysteriske propa¬

ganda for fældning af alle landets vejtræer skulle man
hellere ved indsigtsfuld fældning og nyplantning ud¬
nytte de muligheder, som træerne har for at påvirke
underbevidstheden og derved advare os følelsesmæs¬
sigt.
En række iagttagelser har vist, at i de farligste kryds

vokser der ingen træer. Vest for Vojens i Sønderjyl¬
land i et fuldstændigt træløst landskab med masser af
oversigt har man eksempelvis et vejkryds, hvor der

Når landskabet er træløst og uden master, opdages sidevejene
for sent. I andre tilfælde ser man måske bilen, men mangler
faste punkter, der kan registrere krydsningsøjeblikket for den
kørende.
When the landscape is without trees and without pylons, the
side-roads are being discovered too late. In other cases, one
sees the car, perhaps, but one lacks fixed points enabling one
to register the moment of crossing.

gang på gang sker ulykker. På trods af det gode ud¬
syn er selv de lokale bilister ængstelige, fordi de
simpelthen mangler noget, der redegør for, hvor hur¬
tigt den skærende trafik kører samt tidspunktet for
selve skæringen. Underbevidstheden bliver ikke ad¬
varet i tide.

Fejlen ved størstedelen af vore vejkryds - udenfor
den egentlige karrébebyggelse - er, at de kun eksi¬
sterer i grundplan. Man stirrer sig blind på færdsel
og slidtekniske forhold, men glemmer at vise skæ¬
ring i vejens opstalt - i vejenes vægge.
I byer og skove og også i visse landskaber markeres

en vejudmunding ved en ændring af vejens væg, eller
ved at en allé føres ind på en træløs vej. Her advares
man gennem den plastiske billeddannelse.

Sidevejene skulle markeres af træplantninger. En portalagtig
indsnævring af vejbilledet ville medføre en instinktiv ned¬
sættelse af farten. Træerne helt ud i oversigtsarealet kunne
hjælpe till rigtig bedømmelse af tidspunktet for krydsningen.
Side-roads should be marked by plantings of trees. A portal¬
like narrowing of the road picture would result in an instinc¬
tive slowing down. The trees at the end of the surveyed area
would help to judge the moment of crossing.

advarsel i trafikken Af Erik Mygind.
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Her er masser af oversigt - og man kører i tredje gear om
hjørnet. Vejbanen viser ingen hindring, der appellerer til
nedsættelse af farten. Det er i de træløse og udflydende kryds
tilykkerne sker.
Here there is plenty of survey - and one drives in third gear
round the corner. The road-way does not show any obstacle
appealing to slowing down. It is in the indistinct crossings
without trees that the accidents take place.

I et vejkryds skal farten sættes ned. Vejsider og kørebane må
ændre karakter afvigende fra de indtryk man har fået på de
lange strækninger. Man skal simpelthen blive bange for en
påkørsel. Det er underbevidstheden, der skal appelleres til.
At cross-roads one shall slow down. The road-sides and the
road-way must change character, must differ from the im¬
pressions obtained on the long stretches. One shall simply fear
a collision. The subconsciousness should be appealed to.

Særlig farlige kryds er der også, hvor man kører
op mod krydsende vej for straks derefter at fortsætte
vandret eller ned ad bakke. Den skærende vejbane
har man ikke oversigt over - advarslen udebliver -
farten sagtnes ikke tilstrækkelig, sammenstød er ofte
resultatet.
Et sådant kryds ligger ved det nye statsgymnasium

i Ålborg, hvor Sohngårdsholmsvej skærer Sauersvej.
Her har været utallige sammenstød. Afstribning har
været forsøgt, og nu er der fuld stop, men dette skilt
kan overses, fordi man stadig mangler den advarsel
af underbevistheden, som den ikke stedkendte fører
mangler. Det ville som forsøg være sjovt at plante
et stammet træ i en kasse af hækplanter - men det
kræver vejdirektoratets tilladelse, fordi det er i strid

med de herskende vejregler, der bl. a. forbyder plant¬
ninger højere end i m i oversigtsarealer, en bestem¬
melse, der også rammer stammede træer, selvom de
ikke hindrer udsynet mere end en lysmast.
Selvfølgelig har vi advarselsskilte - et utal - med

krydser og streger, som vi ved køreprøven ekserceres
til at lære udenad, - kun nogle få: lokomotivet, koen,
hjorten og skolebørnene virker umiddelbart indly¬
sende. Årsagen til at så mange advarselsskilte overses,
skyldes sikkert at man forinden er blevet distraheret
af temmelig uvæsentlige skilte om parkeringsforbud,
datostop og meget mere. I et farligt kryds ville man
uvilkårligt træde bremsen i bund, hvis der i stedet for
advarselsskilte var ophængt en smadret bil eller måske
knapt så drastisk var plantet et træ.

Træd dog på bremsen - der står jo et træ - hvad er der i vejen?
Jo, helt oppe på bakketoppen kommer en skærende vej. - Et
træ på en vej advarer en i tide.

Put on the brake - why, there is a tree - what is the matter?
- Well yes, right at the top of the hill there comes a crossing
road. A tree on a road warns one in time.

En trærække langs vejen fortæller bedre end skilte om side¬
veje og vejens videre forløb. Og man advares i god tid når
i'ejen drejer.

A row of trees along the road tells better than signposts about
side-roads and about the further course of the road. And one
is warned in good time when the road turns.
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Parkeringsplads
i Rødovre
Af Niels Fosdal.
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Hendriksholms Boulevard i Rødovre, der ligger mel¬
lem Roskildevej og Vestbanen udfor den projekte¬
rede Rødovre S-station, er ved områdets udstykning
for 40 år siden anlagt som »Boulevard« i 25 m bredde.
Boulevarden har en kørebane på 7 m bredde og 2
fortove på 2,75 m og 3,25 m. Imellem kørebane og
fortov er der udlagt et 6 m bredt græsareal, beplan¬
tet med 2 rækker træer.

Kvarteret øst for Hendriksholms Boulevard er et
af Rødovres ældste villakvarterer. Det var tanken, at
udstykningen skulle fortsættes vest for Boulevarden,
men denne villabebyggelse blev aldrig realiseret, og
kort før den anden verdenskrig byggede Rødovre
kommune her Hendriksholms skole. Siden planlagde
man vest for skolen den såkaldte Avedøre Havnevej
(Dalkær), og på det resterende areal mellem Dalkær
og Hendriksholms Boulevard syd for skolen byg¬
gedes Rødovre statsskole. Arealet nord for Hendriks¬
holms skole ud til Roskildevej er reserveret til en
kommende plads med parkering, busomstigning o. 1.
Både statsskolen og kommuneskolen skaber et par-

keringsbehov, der tid efter anden er meget anseeligt,
og man fandt hurtigt ud af af at bruge de grønne
rabatter til parkering. Det kunne de naturligvis ikke
holde til, og Rødovre kommune besluttede derfor at
anlægge permanente parkeringspladser langs Boule¬
varden, idet man efter den skete udvikling nu kan
regne med, at vejen ikke vil få nogen større betyd¬
ning for den gennemgående trafik. Græsrabatternes
bredde var som nævnt 6 m. Træerne stod i 2 rækker
med en indbyrdes afstand på 4,5 m mellem rækkerne
og på 12m mellem træerne. Denne afstand svarer til
4 vognpladser å 3 m bredde.
Ønsket om at bevare parkeringspladsen som græs¬

rabat gjorde, at man bestemte sig for at anvende seks¬
kantede græsbanefliser (Lufthavnens model) til be¬
lægningen. Flisen har en sidelængde på 42-44 cm, den
er 11/2 cm høj og udstyret med huller med 17 /> cm
i diameter i et sådant antal, at der på arealet kommer
11 huller pr. græsbaneflise. Fliserne er lagt på et 7 cm
fasttromlet gruslag. Hullerne er fyldt med muld, der
er tilsået med græs.
Boulevarden har en længde på godt /2 km; man har

i første omgang i vestsiden mellem de to skoler ud¬
lagt parkeringsareal i 165 m længde, hvilket giver
plads til ca. 55 vogne. Anlægget har kostet ca. 30.000
kr. eller ca. 550 pr. pr. vognplads.
Det er muligt at udvide pladsen ved inddragelse af

rabatterne langs den øvrige strækning af Hendriks¬
holms Boulevard, herved kan tilvejebringes endnu ca.
300 vognpladser.
Vi har modtaget klager over, at denne form for

parkeringsplads ikke egner sig til stilethæle. Det må
erkendes, men chaufføren vil normalt ikke have sti¬
lethæle på, og passagererne kan jo sættes af ved skole¬
indgangen, før vognen køres til parkeringspladsen. På
denne måde vil der også være mere stil over tilkørslen.
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An exclusively planned boulevard of an older date was put
to use as a parking area for two new schools. The grass which
makes the bottom between the double rows of trees was pre¬
served by means of special flags in order to keep the general
character of the road.
Plan of the area. For the time being only the hatched area is
laid out, but, as one can see, there are possibilities of exten¬
sion on a large scale. Once again an example of foresighted
disposing. There is plenty of space and, no doubt, it will be
utilized in the future.

Øverst: En flot anlagt boulevard af ældre dato har fået ny
anvendelsesmulighed som parkeringsareal for to nye skoler.
Græsset, som danner bund mellem de dobbelte trærækker, er
bevaret ved brugen af specielle hulfliser, således at vejens hel¬
hedskarakter bibeholdes.

Nederst: Plan over området. Foreløbig er kun det skraverede
areal anlagt, men som det vil ses, er her mulighed for udvi¬
delse i stor målestok. Atter et eksempel på fremsynet dispo¬
nering. Der er rigelig plads, som der nok skal blive brug for
i fre?ntiden.
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(fortsat fra side 2$)
Plan 1:200.

Nord til venstre.

Scale 1:200.

North to the left.

retning, som visse englændere kalder »the Scandina¬
vian style«. Det er haver, der er bygget op med plan¬
ternes indbyrdes form-, farve- og karaktersammen¬
spil som det primære. Opfattelse nr. 2 er den direkte
modsætning, hvor man arbejder med planterne som
byggeklodser for at opnå et samspil mellem arkitek¬
toniske rum. Den tredie opfattelse gælder de haver,
som er undfanget af en bestemt ide, efter hvilken man
så siden indordner det praktiske. Denne ide kan efter
min mening være undfanget i begge de to førstnævnte
opfattelsers ånd, hvorfor jeg ikke finder opdelingen
helt systematisk. Forsøger man at putte denne have,
som muligvis er for lille til at kunne medregnes, ind
i en af disse skuffer, kommer den så afgjort ind i nr.
trfc, men såvidt jeg har forstået opdelingen rigtigt, må
den også kunne henregnes under nr. 2, idet planter¬
ne her er anvendt som rene byggematerialer. At disse
hverken skal danne noget arkitektonisk rum eller no¬
gen arkitektonisk bestemt retning, men blot nogle
enkle samarbejdende former, skulle vel ingen hin¬
dring være.
Opdelingen blev i sin tid fremsat som et oplæg til

en diskussion, hvorfor jeg har tilladt mig at tage em¬
net op og fremkomme med mit syn på sagen.

Fagre nye verden
(Shakespeare, ikke Huxley)
G. A. Jellicoe: Studies in Landscape Design. 8 ill.
112 sider. Oxford University Press, London, i960,

sh. Anmeldt af Georg Boye.

Vore britiske kolleger er i den mærkelige situation,
at de - deres store historiske tradition til trods - har
måttet begynde forfra med genopbygningen af en
faglig prestige, der var så godt som tabt. Krige og
ændringer i samfundsstrukturen er vel forklaringen
på dette brud på kontinuiteten. Hvordan det nu for¬
holder sig hermed, er det lærerigt og opløftende at
se den dygtighed og begejstring, hvormed de tager
fat, og med noget der grænser til misundelse at mærke
den inspiration, der ligger i - fremfor som vi, i relativ
passivitet, at ride på en stigende bølge - at måtte
kæmpe sig frem mod alskens modstand og træghed.

De har ligesom større sko på, englænderne, og så
kan de udtrykke sig.
Ifølge Frans G. Bengtsson, der igen har det fra en

berømt tysk filolog, skal menneskeheden hidindtil alt
i alt have frembragt to sprog af en sådan beskaffen¬
hed, at alt kan udtrykkes på dem: græsk og engelsk!
Jellicoe har meget på hjerte om havekunst og kan få
det sagt, tilmed uden fortrinsvis at bruge de svære
synonymord, som visse engelske skribenter sætter en
ære i at oplede i ordbogen. »Havekunst (landscape
architecture) er formentlig den ældste og mindst
anerkendte af alle kunstarter; det er først i de aller
seneste år, at den begynder at opfattes i et videre per¬
spektiv end blot og bar formgivning af haver og
parker. Eftersom befolkningstallet stiger, og tenden¬
sen går i retning af, at jordens overflade mere og mere
spændes i det menneskelige behovs seletøj, bliver et
organiseret og sømmeligt milieu en altoverskyggende
nødvendighed. Ét aspekt heraf er bevarelsen af det
oprindelige landskab, hvilket snarere er byplanlæg¬
gerens område end havearkitektens; men det andet,
som disse afhandlinger befatter sig med, er den bevid¬
ste formning af land med det formål at tilgodese den
moderne verdens utallige gøremål i nogenlunde
nær fremtid står vi foran en kunstepoke, der tåler
sammenligning med fortidens store perioder. Der er
ingensomhelst tvivl om, at disse perioder faldt sam¬
men med en fornemmelse af fuldstændig lighed mel¬
lem individet og dets verdensanskuelse. Universet,
som vi kender det i dag, er i stadig bevægelse i rum
og tid, og denne omskiftelighed må vi nu en gang
for alle forsone os med. Det er på ingen måde umu¬
ligt, at landskabsarkitektur ifølge sin art vil vise sig
at være den kunstart, der bedst lader sig bruge til
at udtrykke en sådan rum-tids opfattelse, og hvis det
skulle være tilfældet, kunne den tilføre vore omgivel¬
ser forøget betydning (significance) og dermed til¬
lige vor livsanskuelse«.
Det var et citat fra forordet, og dette tema gennem¬

spilles i bogen, der er bygget op over 7 foredrag holdt
ved celebre lejligheder såsom: Royal Horticultural
Society's 150 årsfest, åbningshøjtideligheder ved
IFLA kongresser i Wien og Washington, og i så illu¬
stre forsamlinger som Royal Institute of British Ar¬
chitects, Town Planning Institute m. fl. Titlerne er:
Den italienske renæssancehave, Hundxedehalvtreds
år med den engelske landskabshave, Søgen efter en
Paradishave (gengivet i oversættelse, Havekunst 1954
side 41), Historien og os, Bygninger i landskabet,
Motorveje, Mål, afveksling og rum. Det kan lyde som
et tilfældigt udvalg, men den røde tråd er i orden,
og der slås på en meget inciterende måde bro mellem
fortid, nutid og fremtid. Hvor er det opløftende at
høre en verdenskendt autoritet på, og en elsker af,
de store perioder i havekunstens historie udtrykke
som sin inderste overbevisning, at vi har det bedste
tilgode.
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(fortsat fra blå side i)
I København indgår da f. eks. også nu trærækker som
en fast bestanddel af alle større parkeringspladser, der
projekteres.
Når man for et halvt års tid siden i sin avis kunne

læse, at et byråd i Jylland på et møde havde besluttet,
at alle træer inden for bygrænsen - der mentes antage¬
lig gadetræer - skulle fældes i løbet af vinteren, så
kunne man let gribes af den tanke, at kampagnen,
der har været ført mod vejtræerne, kunne have med¬
ført, at nogle mennesker i byerne nu betragtede træ¬
erne i almindelighed som noget negativt. Fandtes der
dog ikke i den pågældende by bare et eneste træ,
som kunne bevares? Men naturligvis kan referatet
være lige så forkert som det foran nævnte om Øster¬
brogades træer. Lad os håbe, at det er det.

I en diskussion fornylig sagde en deltager, at slaget
om vejtræerne måtte anses for tabt; men han til¬
føjede, at han ikke var i tvivl om, at man engang i
fremtiden igen ville begynde at plante træer ved ve¬
jene.
Det kan man håbe; men for byernes vedkommende

er forholdet det, at hvis man fjerner træerne fra ga¬
derne og undlader at lade nyplantninger indgå i plan¬
lægningen, vil man ikke senere kunne indhente det
forsømte, for der vil da ganske simpelt ikke være
plads til træer.
Træernes betydning for byernes udseende, for mi¬

lieudannelse og ikke mindst for luftrensning og støj¬
dæmpning vil vokse i takt med den øgede motorise¬
ring.
Det ville være af stor betydning, om diskussionen

om træerne i by og på land kunne blive ført på et
sagligt plan. Der kan næppe være tvivl om, at der
hidtil er sket en del skade derved, at diskussionen i for
høj grad har drejet sig om de to yderpunkter: Beva¬
relse contra fjernelse af alle træer. Begge standpunk¬
ter er lige forkerte.
Det må håbes, at træernes værdi snarest muligt må

blive almindelig anerkendt, og at man derefter i hvert
enkelt tilfælde - både hvor det drejer sig om beva¬
relse af eksisterende træer og om plantning af nye -
søger at løse opgaven i et positivt samarbejde mellem
alle, der i den enkelte sag har interesser, der skal vare¬
tages. Og da rent objektive udtalelser ofte på mærk¬
værdig vis bliver opfattet som subjektive, bør det
måske tilføjes, at de her anførte betragtninger er helt
generelle, og at man derfor ikke af dem må udlede no¬
get som helst om manglende samarbejde noget be¬
stemt sted, endsige mukken i geledderne eller lign.
En sund udvikling af vore byer må være baseret på

et fint samspil melem kunst og teknik, som er uad¬
skillelige. bestanddele af vor kultur. At de personer,
det er blevet betroet at pleje og værne om byernes
træer, ikke mindst må være interesseret i en sådan
udvikling turde vel være en selvfølge.

Helge Degnbol.
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Mr. Andreas Bruun writes about a front-garden elaborated
as a parterre in 3 dimensions, in which the flowers, planted
in a certain form, together with several blocks of ligustrum
make the design. The latter are intended to be cut at various
heigts, so that the quadratic ones become cubical, while the
rectangular ones shall be flat. Various kinds of Aster and
Erigeron were planted due to their compact growth and be¬
cause they carry the flower at the top of the stalk. The low
planting consists of ivy, vinca and Hypericum calycinum. In
connection with the terrace, a lawn of only 14 m2 is planted
which should be big enough for the family to be used for
sunbathing.
Mr. Eywin Langkilde writes a suggestive article about the

planting along our old roads and along the new highways
with their quadruple tracks. In accordance with a ministerial
report, one started a rough thinning out of road trees in 1952,
without paying individual regard, beyond doubt, many valu¬
able trees could have been preserved. Along the new roads,
road trees are banished from the central margin; along the
roadside they are only permitted if placed on the other side
of the prescribed roadside ditch, or on the slopes. In order
to stop cars out of control and to screen the dazzling of on¬
coming vehicles, the question of planting the central margin
is extremely important. An account is given of the Danish
experiment with unbroken planting and various forms of side-
scene planting. The author means, however, that an alter¬
nating planting of bushes and trees, as it is seen in Germany
and in Holland, is preferable. The placing of fenders in front
of the trees, as it is being done in Belgium, should be effective.
The aim of planting should be to do away with the monotony
of the road. With regard to landscaping, Mr. Langkilde means
that the plants should be chosen according to the landscape
in question and to its vegetation. One must make people com¬
prehend that flowers and bushes won't do it, trees are at least
as important.
On page 30, Mr. Arne Segerros writes about the projecting

of the new Norrtalje-road, the first greater road project
where landscape values are being systematically dealt with
and the road carried out accordingly.
An article by Mr. Erik Mygind deals with trees used as a

warning in the traffic. He says: Instead of the hysterical
propaganda for the felling of road trees all over the country,
one should, by competent felling and by the planting of new
trees utilize the qualities which the trees possess with regard
to influencing our subconsciousness. Many cross-roads have
the fault of existing in horizontal plan only; one forgets to
show the intersection in the vertical plan - i.e. the walls of
the road. In a dangerous crossing one would involuntarily
brake if, instead of road signs, there was hung up a smashed
car, or, less drastically, if there was planted a tree.
Finally, Mr. Niels Fosdal tells about a parking place in

Rødovre. On Hendriksholms Boulevard there was laid out

a 6 m broad area of grass planted with two rows of trees be¬
tween the roadway and the pavement. The motorists thought
that this was a very suitable place for parking. But, as the
grass could not stand the daily wear and tear, one decided to
apply special hexagonal flags, each with 11 holes filled up
with soil and sown with grass.
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Egentlig skulle der på dette stykke papir have stået:
»Redaktøren holder ferie - derfor ingen leder i dette
nummer...« Men nu blev det altså til noget andet.
»Leder« - faktisk et dårligt ord for denne blå side -
som om jeg ville »lede« nogen! Tværtimod kan man
sige - meningen med disse spalter skulle mere være at
tirre de, der er uenige og få de ligeglade til at ryge
i blækhuset. Derfor skrives disse spalter ud fra den
betragtning, at en sag - stor eller lille - er bedst tjent
med, at der står blæst om den, og at der fremkommer
synspunkter, man må tage stilling til for at finde frem
til sit eget standpunkt.
Med det for øje er det, at jeg nu og da skriver min

mening om nogle af de områder indenfor vort fælles
aibejdsfelt, der trænger sig på, selv om man som an¬
dre »planlæggere« lever under et hektisk pres, så
kulturen bliver til noget, man erhvervede sig engang,
hvor der var tid tilovers!
Debatten skulle ellers have drejet sig om fredning,

fordi dette hefte med sit indhold om byernes grønne
pletter skulle have haft sit udspring i spørgsmålet
»for eller imod fredning af byens parker?« Herfra
er der så ikke så langt til »fredningsrigsdagen«s status
og til Poul Henningsens indlæg i Politiken - blandt
mange andre. Men for at komme tilbage til parkerne,
så har jeg vanskeligt ved at forstå en fredning uden
muligheder for dispensationer, fordi man så nemt kan
komme til at spænde ben for en udvikling, man i øje¬
blikket ikke kan overskue. Men gives denne ret til
omgåelse åf fredningen, vil den uden tvivl blive brugt,
og så er fredningen omsonst.
Hvad nu, hvis »søerne« havde været fredet? I Kø¬

benhavns »City plan vest« kan man tydeligt se, at
cirka en fjerdedel af deres nuværende bredde inddra¬
ges til ringgade.
Og hvad med kastanierækken langs søernes øst¬

side?
Den, der nu endelig er vokset til og betyder noget

i byens ansigt.
Ville det have været rigtigt med en »status quo

fredning« som baggrund at hindre vejnettets udbyg¬
ning, eller ville fredningen virke som bremse på en
tilsyneladende grådighed, der når alt kommer til alt
måske er fremsyn?
Men hvad får vi i stedet for dét, der bliver taget

fra os? Bliver vi spist af med den slags »papirgrønt«,
der kun findes på skitseprojektet, og som siden for¬
taber sig i økonomiens og problemernes virvar.

Sådan går det alt for tit, når det grønne ikke tages
alvorligt, men betragtes som en unødvendig pynt,
der udmærket kan spares.
Men lige fra byplanlæggere og stadsgartnere til

manden med hunden i snor og konen med barnevog¬
nen drømmes der om en grøn by til at leve rigtigt i.

(fortsattes blå side 3)
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I dette hefte skriver:
Gunnar Moss, havearkitekt m.d.h. Afgang fra Akademiet
i 1958. Ansat på private tegnestuer.
Walter Bauer, trådgårdsarkitekt. Se hefte 1.
Preben H. Bågøe, arkitekt m.a.a. Afgang fra Akademiet
i 1948. Ansat hos Boligministeriets kommitterede i by¬
plansager fra 1948-1951. Siden 1951 ansat i byplanaf¬
delingen hos stadsarkitekten i Ålborg.
Helge Degnbol, havearkitekt m.d.h., cand. hort. 1933.
Ansat på stadsgartnerens kontor 1936, overgartner si¬
den 1939 og souschef fra 1950. Har deltaget i forskel¬
lige konkurrencer. Gennem en længere årrække medlem
af »Havekunst«s redaktion. Forfatter til artikler i Nor¬
disk ill. Havebrugsleksikon og forskellige fagtidsskrif¬
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i havekunst ved Norges Tekniske Høgskole 57-59. Eget
arkitektkontor Oslo fra 57.
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Side 43: Asbo-foto. Buus Jensen, Ålborg.
Side 44-45-46: Arne S. Lindholdt.
Side 46-47: Foto B. Schleifer, København.

Liniedeling
Ifølge Landbrugsministeriets bekendtgørelse af 14. juli
i960 kan der med virkning fra 1. september i960 på den
kgl. veterinær- og landbohøjskole optages studerende på
havebrugsafdelingens nye anlægslinie.
I løbet af efteråret vil havearkitekt Georg Boye her i
HAVEKUNST nærmere redegøre for den nye studie¬
ordning.

Centralkartotek over havekunst
Fra bibliotekar Hakon Lund, Kunstakademiets biblio¬
tek, har vi modtaget følgende værdifulde oplysninger:
Den, der vil søge at skabe sig et overblik over be¬

standen af litteratur om havekunst i offentlige biblio¬
teker her i landet, må slide mange trapper. Det sam¬
me gælder selvsagt den, der i mere speciel hensigt
søger oplysning om et havekunstnerisk emne. Ganske
vist har enkelte institutioner som for eksempel Land¬
bohøjskolens bibliotek i sin tid udgivet sit katalog,
hvori man også kunne finde dette biblioteks bestand
af bøger om havekunst optegnet. Også den årligt
udgivne accessionskatalog, som dækker de fleste af
landets videnskabelige biblioteker, har indeholdt ad¬
skilligt; men disse kataloger er besværlige at betjene
sig af, da det jo efterhånden kunne blive en lang år¬
række, man skulle blade sig igennem. Værst er det,
at accessionskatalogerne i sin opdeling efter emne
slet ikke betragter havekunst som et selvstændigt fæ-

C fortsættes blå side 3)



Strandgrund ved Køge Bugt
Af Gunnar Moos.

Anlægget ses øverst i længdesnit og jorneden i plan. Til ven¬
stre mod Ql. Køge Landevej telt- og boldplads. I midten sol¬
gryder og til højre ned mod stranden sidde- og bålplads.
Målforhold ca. 1:400.

Section and plan of the garden. To the left, towards the road
(GI. Køge Landevej), cajnping-place and playing-field. In the
centre, hollows for sunbathing, to the right, towards the beach,
sitting and bonfire-place.

efter alder og fritidsinteresser, men blot at påpege
arealets muligheder.
Det kan være et spørgsmål, om en sådan plan er

rigtig, og om man i det hele taget arbejder korrekt,
når man beskæftiger sig med fælles anlæg. Som nu
for eksempel i boligbyggeriet, hvor man er tvunget
til at give hver funktion sin plads, er det desværre
sjældent at se en helt god løsning. Legepladserne står
tomme, blomsterhaverne er fuldstændig ubenyttede,
biler og cykler parkerer de forkerte steder og græs¬
plæner og beplantninger er slidte.
Selv om en plan kan være nok så charmerende, er

jeg bange for, at man i de tilfælde, hvor der er tale
om en bunden opgave, ofte tillægger funktionerne
en alt for lille betydning og på bekostning heraf be¬
skæftiger sig mere med de synsmæssige værdier. De
skal naturligvis ikke underkendes, tværtimod, tror
jeg, at de er af stor vigtighed, men det viser sig jo
gang på gang, at hvis anlægget ikke fungerer som
det skal, bliver dét, der skulle gøre det til noget gan¬
ske særligt, et sørgeligt syn.

Stedet tilhører en grundejerforening, hvis medlem¬
mer har ønsket et privat strandanlæg, hvor de i fred
og ro kan opholde sig.
Jeg har foretrukket en opdeling i tre afsnit. Nær¬

mest vejen et rum, der er velegnet som teltplads eller
til boldspil - en skråning med solgryder midt på grun¬
den - og nederst ved stranden en plads med bænke,
der indbyder til fælles arrangementer, for eksempel
bålfester. En sti forbinder de tre afsnit med stranden,
og dens kantede forløb modvirker indblik fra vejen.
Terrænet, der også før havde sit stærkeste fald midt
på grunden, er rettet op, og fremtræder som vist på
snittet. Beplantningskarakteren langs vejen og kysten
er her gentaget med en underplantning af bjergfyr,
en lidt højere beplantning af havtorn ved stranden og
mod vejen en kraftig afskærmning bestående af skov¬
fyr.
Med denne funktionelle opdeling har det imidler¬

tid ikke været meningen kun at stille båse op, anlæg¬
get skulle gerne fungere under ét, og det kan derfor
ikke være hensigten i dette tilfælde at sortere folk
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Taktrådgårdar i Stockholms city
Av Walter Bauer

Tålttaket har plamnåttet 10X20 m och består av en på bagge sidor med konstgummi (neopren)
belagd terylenduk. Dukens areal år 250 kvm. Taket båres upp av 8 ihåliga master av gran, 4
vid vardera gaveln. Genom staglinor vid gavlarna och genom i dukens ytterkanter och veck
insydda stållinor fixeras duken i en W-formad genomskårning, som gor den styv i alia rikt-
ningar. Vattenavrinning sker i de rånndalar, som genom linorna utbildas i taket. Når vattnet
låmnat taket faller det fritt for att vid marken samlas upp i trattar. Taket år dimensionerat for
en vindstyrka på 40 m per sek. Tålttaket har konstruerats av ingenjor Bertil Zeinetz, Stockholm.
In horizontal plane the tent-roof has an area of 10x20 m and consists of terylen canvas coated
with synthetic rubber (neopren) on both sides. The area of the canvas is 250 m2t The roof is
borne by 8 hollow 7/iasts of spruce, 4 at each gable. By means of ropes at the gables and by
means of wires pulled through a seam in the edge of the canvas, the tent-roof is constructed in
the shape of a "IV" which braces it in all directions. The acute angles at the bottom of the "IV"
act as gutters. When the water leaves the roof, it falls freely and is collected in funnels at the
ground. The roof is dimensioned for at force of the wind of 40 m per sec. The tent-roof was
constructed by engineer Bertil Zeinetz, Stockholm.

Arkitekt for forstå byggetappen dr SAR David
Helldén.
Tradgårdsarkitekt FST Walter Bauer i satnarbete
med inredningsarkitekterna SIR Sture Andersson och
Pelle Åkerlund.

Plantering och underhåll: Gatukontorets Parkavdel-
ning.

Taltet over uteserveringen har konstruerats av inge¬
njor Bertil Zeinetz.
Betonvinkler och andra sammanhållande betongele-
ment: Liljeholmens Cementvarufabrik och Herrljun-
ga Cementgjuteri.
Betongvinkler och andra sammanhållande betongele-
sala.
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Perspektiv av forstå byggnadsetappens taktrad-
gård med forstå boghuset i bakgrunden. Ny¬
planterade Salix elegantissima ochQuercus robur
fastiggiata. Båda tradslagen lampar sig val for
en takplantering som denna: pilen for sitt bojliga
grenverks skull, som klarar de hårdaste vind-
styrkor; eken med sin samlade form och rela¬
tivt begransade bladvolym. Teckning av Lisa
Bauer okt. 1959.

Perspective of the roof-garden of the first build¬
ing section with the first tall house in the back¬
ground. Neitoly planted Salix elegantissima and
Quercus robur fastigiata. Both kinds of trees
are suitable for roof-planting as this: the willow
due to its flexible branches which can stand the
strongest forces of the wind; the oak with its
compact form and its relatively limited foliage.
Drawing by Lisa Bauer Oct.

I den genomgripande sanering av Stockholms cen¬
trale del, Hotorgscity kailad, som pågår sedan ett par
år, har stadsplanerarna reserverat utrymme for ett
hogt belåget parkstråk, två våningar over gatunivån
på båda sidor om Sergelgatan, forbundna sinsemel-
lan med två broar over denna gata.
Forstå etappen av det omfattande byggnadspro-

jektet med bl. a. fem småckra hoghus i betong, glas
och aluminium, inrymmande varuhus, butiker, kon¬
tor, restauranger m. m., år sedan ett år genomford,
liksom ett forstå avsnitt av taktrådgårdarna, som
HAVEKUNST hår presenterar.
De ytor, som stått till forfogande, år inte overdrivet

rymliga med hånsyn till den massanhopning av be-
sokare, som år ofrånkomlig vid vackert våder under
sårskilt lunchraster och de forstå eftermiddagstim-
marna.

Avsikten har varit att - sedan gångstråken fått sina
utrymmen - med hjalp av tråd, buskar och blommor,
betongelement och annan fast inredning, skapa om-
våxlande rum med sittplatser i sol och skugga med
något av samma årstidsvåxlingar i blomsterprogram¬
met, som en besokare har anledning att vanta sig nar
stadstrådgårdsmåstarens plantskolor får leverera våxt-
materialet.

Ljus, luft, gronska och vattenspel år nog gott och
val, men råcker inte enbart till for att terrasserna
skall bli så talrikt besokta, som man råknat med. Åven
restauranger med utserveringar finns redan och fle-
ra ar planerade. I samband med sista byggetappen
kommer dessutom att ordnas en lekplats, som i park-
avdelningens regi har hand om småbamen, medan
mammorna går på inkopsrond i dette nya stor¬
stadcity.
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Skårmar av emalj frårt Qustavsbergs fabriker bildar bakgrund
till blommor och buskar. Emaljskårmarna ar vita, svarta, blå
och roda. Putsen på den låga byggnaden år grå.
Betongvinklarna, som håller ihop planteringsbåddarna, år till-
verkade på fabrik och monterade på platsen. Bilden visar hur
sammansåttningen går till: Vinklarna år stålida i våglinje. Två
bultar infores i sina hål for att bidraga till att fixera vinklarna
i rått låge. Sidorna strykes med asfalt. En elastisk remsa, kom-
priband, fåstes på bultarna och pressas samman av betong¬
vinklarna. Fogen blir dårvid fullkomligt tåt och vatten med
humussyror kan inte trånga ut och missfårga den vita mar-
mormosaiken på betongvinklarnas utsida.

Planteringsbåddarna i forstå byggnadsetappen, liksom
åven gångplattorna och deras grusbådd, vilar på ett
underlag, som ser ut så hår. Underst en 26 cm tjock
bårande betongplatta. Ovanpå denna en vårmeisole-
ring av 15 cm platsgjuten låttbetong (vol.-vikt = 0,3
å 0,4). Låttbetongens oversida har lagts i olika fall
for avrinningens skull. På låttbetongen har korruge-
rad eternit lagts ut.
I etapp 2 och ovriga etapper har eterniten ersatts

med spårad låttbetong. Två lager av låttbetong har
lagts ut, ett undre av låttare konsistens, ett ovre av
tyngre konsistens. Detta tyngre lager år spårat på
oversidan och tjånar samma åndamål som den korru-
gerade eterniten, alltså en luftningsanordning som
motverkar kondens. Låttbetongen anses av konstruk¬
tøren såkrare ån eterniten. De luftkanaler, som hårige-
nom erhållas omedelbart ovanfor låttbetongen står i
forbindelse med ytterluften. Ovanpå eterniten kom¬
mer bruksavjamning med fall mot dagvattenbrunnar.
Denna avjåmning år indelad i kvadrater med diago-
nala fall mot brunnarna. Avjåmning år minst 2 cm
tjock, maximalt 6-8 cm tjock. Ovanpå avjåmningen
utbredes 2 gångar 10 mm gjutasfalt och ovanpå denna
6 cm skyddsbetong.
Screens of enamel from the Gustavsbergs factories make the
background for flowers and bushes. The screens are white,
black, blue and red. The low building is plastered gray.

The concrete elements which keep the planted beds in place,
are pre-fabricated and mounted on the spot. The picture
shows how they are assempled. The elements are placed hori¬
zontally. Two bolts are put into their holes so as to fix the
elements into their right position. The sides are coated with
asphalt. An elastic strip is fastenede to the bolts and com¬
pressed by the concrete elements. Thus the joint becomes
perfectly tight and water with hurnic acids cannot penetrate
and damage the white colour of the marble mosaic on the
outside of the concrete elements.

Petong-vinkel

10 cn belMgg-
nlng - plat-

30 cm Matjcwd
10 cb Lerblandad matjord
2 cm Torvaull

5 cb, Singel 7-14 mm

5 cb skyddsbetong
arBerlng£0 5 c/c 20

2 cb vattenisolering

Korrugerad eternit, avjfianad

på ovansidan aed ceaentbruk

15 ca direktgjuten låttbetong,
- 0,4

Barande betongplatta
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Kombination av våxtlådor ocb bankar mot en solig vågg. Terrasplanet år i foretappen belagt
med betongplattor i for?nat 50X50 cm (4 stycken ocb 25X50 cm (S stycken). Plattorna ar ljust
grå med stråplad respektive kvastad yta. Plattorna ligger i sand med luckring mot dagvatten-
brunnar.

Combination of planted boxes and benches along a sunny wall. The terrace is paved with flags,
4 flags being 50X50 cm and 8 flags 25X50 cm in size. The flags are light gray with a smooth
or a rough surface. The flags lie in sand with a slope towards the drain.

Plan i målforholdet ca. 1:2000.
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„Ågade"—
en torve- og parkeringsplads i Aalborg
Af Preben H. Bågøe.

Plan af torvet efter reguleringen.
Mål c. 1:2000.

Plan of the market-place after the vegelation.
Scale abt. 1:2000.

I Aalborg har torvehandelen ført en omskiftelig til¬
værelse. Omkring århundredskiftet foregik den på
Nytorv, og på gamle fotografier kan man se, at han¬
delen omfattede mange forskellige kategorier af va¬
rer, bl. a. klæder, køkkenudstyr foruden fødevarer.
De ændrede trafikformer fortrængte imidlertid tor¬

vet derfra, og da Budolfi plads blev anlagt i 1935,
flyttedes torvet dertil, men var nu indskrænket til
kun at omfatte fødevarer.

På grund af de sidste års stærke stigning i trafikken,
og det deraf følgende øgede behov for centralt be¬
liggende parkeringspladser, har torvehandelen atter
måttet skifte tilholdssted.
Den nuværende og forhåbentlig permanente be¬

liggenhed er knap så central, men dog stadig i den
indre bydel. Til gengæld ligger torvet nu midt i et
tæt bebygget boligkvarter.
Opgaven har været i Ågade at indrette en torve¬

plads med 90 stader på en eksisterende parkerings¬
plads samtidig med, at parkeringsmulighederne uden
for torvedagene blev bevaret, ja helst blev udvidet.
En heldig omstændighed, der har haft indflydelse

på pladsens udformning, er, at ingen ejendomme i den
oprindelige Ågades vestside har porte, der kræver ud-
kørselsmulighed.
Ågade kunne derfor omlægges, som det ses på pla¬

nen, og pladsen anlægges i tilknytning til denne hus¬
række, der fortrinsvis består af huse i 2 og 3 etager.
Derved kunne det areal, der på torvedage reserveres

fodgængerne, blive større og mere hensigtsmæssigt
udformet.

løvrigt er pladsen omgivet af lave mure, der kun til¬
lader fodgængerne at krydse de omliggende gader en¬
kelte steder. Forløbet af disse mure er endvidere ud¬
formet således, at det ligesom motiverer placeringen
af de i forvejen eksisterende store, smukke træer. I
forbindelse med murstenskummen omkring et af
disse træer er der indrettet et bassin med rindende
vand, og sammen med bænkepladsen langs den om¬
givende mur dannes der her en lille hvileplads, som
kan benyttes af kvarterets beboere.
Forskellige steder er der op mod murene opsat

cyklestativer i så rigeligt antal, at de skulle kunne
dække størstedelen af torvedagenes parkeringsbehov.
En væsentlig del af staderne er udformet således, at

den handlende kan have bilen bag sit udsalgssted.
Det areal, der er til rådighed for torvet, er ret snæ¬

vert begrænset, men brugsmæssigt fungerer det til¬
syneladende godt nok. På travle torvedage er der
hel sydlandsk trængsel i de smalle passager mellem bo¬
derne, og uden for disse dage fyldes pladsen af par¬
kerede biler.
Hvis der på stille søndage nu og da ingen biler er,

fremtræder stedet ikke bare som en tom parkerings¬
plads, men som et torv i byen, der i kraft af de omtalte
anlæg har fået sin egen karakter.
Projekteringen er foretaget af Stadsarkitektens

kontor i samarbejde med Stadsingeniørens kontor.
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Udenfor torvetiden optages pladsen af parkerede biler. Ved
et af de bevarede træer er indrettet en beskyttet siddeplads
med et lille springvand.
Outside market hours the square is occupied by parking cars.
At one of the preserved trees there was arranged a sheltered
sitting place with a little fountain.

På torvedage vrimler her med mennesker indenfor den lave
mur, der klart afgrænser virvaret fra gadens trafik.
Scale abt. 1:2.000.

On market-days people are swarming inside the low wall
which clearly separates the square from the traffic of the street.
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„Landgreven en 0^7^ / storbyen Af Helge Degnbol

Den uhyre intensive udnyttelse af jorden i større by¬
samfund medfører ugunstige betingelser for plante¬
vækst. Den varierende høje bebyggelse forårsager
skygge og træk, og befæstelse af færdselsarealerne
med cement, asfalt og brosten hindrer luftens og van¬
dets naturlige nedtrængen i jorden.
Dette turde være velkendt; men da det er sådanne

faktorer, der danner grundlaget for det arbejde, der
til enhver tid må gøres, for at bymennesker i deres
daglige tilværelse kan have en smule kontakt med na¬
turen og ikke være henviste til at leve i en kompakt
stenby, er det rimeligt her til indledning at minde
om det.

Når vilkårene for plantevækst er ringe, betyder det,
at det plantesortiment, der er til rådighed, bliver min¬
dre, og at udgifterne til etablering og opretholdelse
af plantearrangementer af enhver art bliver større;
men da ulemperne i reglen har sin årsag i en stærk
koncentration af mennesker, er der dog sjældent tale
om en fordyrelse, når udgifterne betragtes i relation
til antallet af personer, der nyder godt af disse for¬
anstaltninger.
Foruden til bebyggelse og færdsel er der i vor tid

brug for betydelige arealer til parkering, og det kan
allerede nu forudses, at en væsentlig del af parkerings-

Anlægget set fra et hus i
gaden. I forgrunden ses
nedkørslen til garageanlæg¬
get. Bilrækkernes perma¬
nente indramning hører
med i billedet.

The garden seen from a
house in the street. In the
foreground the descent to
the garages. The permanent
frame of parking cars be¬
longs to the sight.
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Dette billede giver et indtryk af blomsterbaljer, sandstensmure og brostensmønster, samt af bankenes intensive
benyttelse af kvarterets kontorpersonale i pauserne.
This picture shows flower-tubs, sandstone-walls and the pattern of paving-stones, as well as the intense use of
the benches by the office staff of the quarter during lunch-intervals

pladserne fremtidig må indrettes under terræn, dvs.
under huse, gader og parker etc.
Herved får planterne en ny fjende, nemlig afbry¬

delsen af deres naturlige forbindelse med grundvan¬
det. Til imødegåelse heraf må iværksættes en omhyg¬
gelig jordtilberedning og kunstig vanding samt dræ¬
ning. Disse foranstaltninger må gartnerne i stigende
grad gøre brug af, efterhånden som underjordiske
parkeringsanlæg vinder indpas.
»Landgreven« i København, som her skal omtales,

er et eksempel på et haveanlæg med træer, buske og
blomster, der er anlagt oven på et underjordisk parke¬
ringsanlæg. Landgreven er en offentlig gade, som er
beliggende mellem Borgergade ogStore Kongensgade.
Såvel projektering som udførelse af gaden og havean¬
lægget er foretaget af Københavns kommune. Stads¬
gartnerens kontor har samarbejdet med arkitekt Sv.
Pontoppidan, der har projekteret parkerings- og ben-
zinsalgsanlægget for BP OLIE-Kompagniet A/S.
Haveanlægget, som sammen med benzinstationen

og en nedkørselsrampe udfylder et 14 m bredt mid¬

terareal mellem gadens to kørebaner, består af et 2,5
m bredt fortov i hver side, beplantet med hver sin
række lindetræer, og derimellem et brolagt areal, ind¬
rammet af bede, der er opbyggede af Nexø-sandsten.
De er rektangulære, 1,5 m brede og 20 cm høje bede
og delvis indlagt heri nogle 3x3m store og 35 cm
høje bede. De førstnævnte er beplantede med buske,
hovedsagelig Pyracantha, medens de kvadratiske er
tilplantede med stauder og tulipaner.
Endvidere er der i anlægget i sommertiden anbragt

ialt 15 baljer (overskårne vintønder) tilplantede med
forskellige blomstrende planter.
Pladsen mellem bedene er belagt med 10X10 cm

store brosten, og i belægningen er indlagt et lysere
tegnet mønster af Nexø-sten i samme størrelse. Ste¬
nene til støttemurene blev leveret tilhugne og num¬
mererede, hvilket lettede opbygningsarbejdet betyde¬
ligt.
Til brug for dem, der vil nyde denne lille oase på

nærmere hold, er der opstillet 12 teaktræs-bænke.
(fortsattes næste side)
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Om tekniske enkeltheder i forbindelse med anlæg¬
gets udførelse kan iøvrigt oplyses følgende:
Afstanden fra betondækket til gadens niveau er

90 cm.
Hele betondækket blev belagt med 20 cm singels,

og i dette singelslag blev nedlagt drænledninger til
fjernelse af eventuelt overflødigt vand. Mellem sin¬
gelslaget og brostensbelægningen blev af hensyn til
træerne opfyldt med muld under begge fortove, og på
det mellemliggende areal fyldtes op med almindelig
lerfyld.
Til brug ved vanding af baljerne og bedene findes

underjordiske vandingshaner til slangepåskruning,
medens træerne får drypvanding gennem perforerede
plasticslanger, som ligger lige under befæstelseslaget.
Fra en gennemgående slange i hver side af anlægget
udgår sideslanger til hvert enkelt træ. Da dette van¬
dingsanlæg endnu er helt nyt, er der ingen erfaringer
indhøstet med det; men forhåbentlig vil det vise sig
at kunne tilfredsstille træernes krav til jordfugtighed.
Et anlæg som det i Landgreven er en slags taghave

med de muligheder og navnlig de begrænsninger, som
dette indebærer.

Mulden og drænlaget er lagt ud. I singelslaget skimtes en
drænledning til bortledning af vand. Tilførsel af vand sker
ved drypvanding fra perforerede plasticslanger under befæ¬
stelsen.

The top-soil and the drain were laid out. In the layer of
shingle one can catch a glimpse of a drain-pipe. Watering
happens by drip-watering from perforated plastic hoses below
the pavement.

Krukker

Haveinventar har længe været et forsømt felt inden¬
for formgivningen. Hvor ofte har man ikke i sine
planlægger-visioner tænkt sig, at lige dér skulle stå
en smukt formet ting at fæste øjet ved midt i al fro¬
digheden.
En udstilling hos Hybler i Bredgade i juli gav be¬

viset for, at der igen arbejdes med at skabe kunst til
vore haver, idet keramikerne Myra Robinson & Jens
Andreasen her viste deres nyeste ting, overvejende
rødlerskrukker til udendørs brug.
Selve fremstillingsteknikken er urgammel. Kruk¬

kerne drejes ikke op på en drejeskive, men formes i
hånden af tre cm tykke lerpølser, som vikles ovenpå
hinanden i krukkens form, trykkes sammen og glattes
ud. De meget store krukker er det nødvendigt med
denne teknik at bygge langsomt op, da de ellers vil
synke sammen.
Materialet er i de fleste tilfælde rødler med cha-

motte, der giver en kornet levende overflade (skærv).
Krukkerne brændes i den store ringovn på Knabstrup
Teglværk under en temperatur på i2oo°C.
Vort vinterklima er hårdt ved det brændte ler.

Krukkerne må derfor enten i hus om vinteren, eller
de må beskyttes mod fugtighed af et lag plasticfolie.

red.
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Denne havekrukke i gult ler er ca. 100 cm høj (til højre).
The garden jar of yellow clay is abt. too cm high nicht).

Krukken i denne form er ikke beregnet på tilplantning. Den giver
i sig selv terrassen og indhold (nedenfor).
A jar of this design it not meant to be planted. It itself gives a motif
and contents to the terrace (below).

Forrige side:
Krukkepigen er skabt til at
have en frodig hat af grøn¬
ne planter. (Myra Robin¬
son.)

The jar-girl is created to
wear a luxuriant hat of
green plants. (Myra Robin¬
son.)

Krukkernes størrelse er kun
bestemt af ovnsdørens. De
drejes ikke på skive, men
bygges op som en spiral af
lerpølser, ligesom i oldti¬
den.

The size of the jar is only
determined by that of the
kilndoor. They are not
thrown on a potter's wheel,
but built up as a spiral of
clay sausages, just like in
ancient times.
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Dilletantbetraktninger om haver
Af Leif Olav Moen

Palazzo Stupinigi, Italia.

NATOoffiserer tilkjennes et ødemarkstillegg ved sta-
sjonering i Oslo. Målt med kontinental skala gir det
vel også et riktig billede av vår kultur.
Havekunster et uttrykk foren gjennomdyrket kul¬

tur, hvorfor man hos oss vesentlig finner former for
havekunster.

Nettopp fordi C. Th. Sørensen skriver »Målet med
min bog er væsentlig at hjælpe unge kolleger til større
klarhed over det, de arbejder med«, har hans bok opp-
tatt meg meget. Fordi den har bragt meg uklarhet.
Inndeling i stiliserte landskapsformer og/eller detal¬

jer kan være interessant ved visse vurderinger, men
virker mer som et skritt til siden i forhold til G. N.
Brandts tvedeling i Nordisk Havebrugsleksikon,
hvorfra det er fristende å rive løs en setning: »Den
almindelige Sammenfatten af de to Arter til en
felles Kunstart har afstedkommet megen Konfusion,
ikke mindst har den inddelende Æstetik haft Van¬

skeligheder ved at placere »Havekunst« passende mel¬
lem de skønne Kunster«.
Det kan, når man om havekunst spør om der kan

være tale om annet enn barokk, være av interesse å
notere at engelske arkitekturhistorikere i regelen ope¬
rerer med en epoke mellom gotikken og vår tid -
nemlig renessancen - øvrige termini betegner over-
flatebevegelser.
Jeg betrakter det meste bevisst formet av menne¬

sker som arkitektur. Og jeg betrakter den, spesiellt i
det tidsrom C. Th. Sørensen behandler i sin bok, som
en hel og kontinuerlig evolusjon (frem til vår tid),
knyttet til den totale samfundsutvikling, og avhengig
av denne.
Slik er det også idag.
For meg står havekunstens utvikling monumentalt i

å samarbejde enkeltelementene komposisjonelt til hel-

hetsopplevelse, hvor man fra de middelalderske haver,
gjennom renessancen og barokken søker å forme de
enkelte havefirkanter sammen til enhetlige komposi-
sjonsfølger, som igjen naturnødvendig trekker uende-
ligheten og det omkringliggende landskap inn, - kan-
skje for å dominere det, - for til sist under visse betin¬
gelser å gjøre haven til landskap.
Bjergbekker og floder -.
Jeg tror det er farlig å gjøre seg klart, eller opp-

fordre til å reflektere over hvorvidt man stiliserer eller

efterligner en bekk.
Rennessansen, og den italienske spesielt, viser i sine

beste eksempler nettopp med hvilken overveielse og
raffinement rom og fiater er behandlet, hvordan rap¬
port mellom elementene er skapt ved masse, materiale,
syn, hørscl og fornemmelse, ved en avansert anven¬
delse af momenter, vurdert i sin sammenheng, og for¬
met til anvendelsen.
Ved sammenslutning av en romsfølge, faller en

gjennomløpende »bekk« i egnet terreng som et av de
beste midler til å formidle og understreke kontinuitet.
Helhetsbevegelsen i stilhistorien fører oss, efter

mitt skjønn, også over det ille ansette 1900-tallet, over
engelske (og tyske) haver i begynnelsen av vårt år¬
hundrede, og frem til Skogskyrkogården og Marie¬
bjerg og enkelte av våre dagers arbeider.
Men en syntetisk oppfattelse av de kreative kunster,

overbeviser meg også om utøvernes nære slektskap,
og at formgivere, have-, byplan-, interiør- og gam¬
meldags arkitekter bør gis paralell undervisning,
hvorav logisk følger store vansker for f. eks. en felles-
nordisk skole for en av grenene.
løvrigt har H. C. Andersens »Elverhøj« fait meg i

tankene mens dette ble skrevet.

Il Pedregal, Mexico City.
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Ferietanker fortsat
Disse menneskers mening og krav - deres »gøren

vrøvl« er i dag en magtfaktor, som de ansvarlige po¬
litikere må have respekt for og bøje sig for. Det grøn¬
ne i byerne vil derfor være bedre sikret af en levende
interesse fra offentlighedens side end af nok så stren¬
ge fredningsbestemmelser, forudsat at interessen bun¬
der i et virkeligt kendskab til det grønne. Et område
der er så mærkeligt forsømt af største delen af pres¬
sen, skønt alt tyder på, at sådant stof netop læses af
de mange. Og hvordan var det nu med kastanierne
langs søerne - har vi fået noget at vide om, hvad vi
får i stedet for? løvrigt ville alle vore parker være
glimrende sikret mod pludselige overgreb i al frem¬
tid, hvis vi bare kunne få gennemført den samme fred¬
ningsbestemmelse som i Sverige, at alt er forbudt, hvis
der ikke er givet tilladelse.
Tænk, hvad det ville betyde for landet. Det ville

i en håndevending ændre hele fredningsarbejdet fra
at bevare (træer, bybilleder, landskaber o. s. v.) til at
være et spørgsmål om at planlægge.
Hvad ville det ikke betyde for ferielandet, som nu

er ved at blive ædt op af jord- og privatlivshungrende
byboere, der kun opnår at trække byen med sig og
kvæle landet.
Der kunne sikkert nok være kommet en »debat«

ud af disse fredningstanker, men som sagt - redaktø¬
ren holder ferie ... Red.

Centralkartotek fortsat
nomen. Således skulle man altså lede såvel under to¬
pografi og landbrug som under kunst og arkitektur.
Den smukke bibliografi, som professor C. Th. Sø¬

rensen har anbragt bag i sin »Europas Havekunst«, er
både omfattende og ved sin opdeling særdeles anven¬
delig. De har afbødet de fleste af ovenanførte mang¬
ler. En, bibliografi er imidlertid ikke beregnet på at
spare os for unødig renderi til de enkelte biblioteker
for at finde netop den bog, vi vil have fat i. Derfor,
men iøvrigt som led i en større sammenhæng, har man
på Kunstakademiets bibliotek nu i kartoteket over
havekunstlitteratur optaget også de bøger om emnet,
som befinder sig på andre biblioteker, idet man så¬
fremt bogen ikke findes nævnte sted vil finde et hen-
visningskort, der angiver hvilket bibliotek der besid¬
der bogen. Bøger fra følgende biblioteker er medta¬
get i kartoteket: Det kgl. bibliotek, Kunstindustri¬
museets bibliotek, Landbohøjskolens bibliotek og
Kunstakademiets bibliotek. Desuden er Sorø akademi¬
bibliotek gennemgået, uden der dog er fundet noget,
som ikke fandtes på et af de førnævnte. Resultatet er
blevet, at man nu på eet sted har en samlet fortegnelse
over ca. 800 bøger om havekunst samt oplysning om
hvor disse måtte befinde sig. Det må pointeres, at bø¬
ger om havebrug ikke er medtaget, såfremt de ikke
indeholdt noget væsentligt om havekunst.
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SUMMARY

Mr. Gunnar Moos writes about a ground at Køge Bugt. The
members of an association of landowners desired a recreation
area with privacy at the beach. The ground was divided up into
3 sections. The one nearest the road is suitable for camping
or games; in the middle of the ground there is a slope with
hollows for sunbathing and at the beach a place with benches
inviting to common arrangements, such as bonfire festivals.
A path connects all three sections with the beach. The cha¬
racter of the planting along the road and at the beach was
carried on: a low planting of Pinus mugo and a slightly higher
one of Hippophaé rhamnoides at the beach; towards the road
a vigorous screening of Pinus silvestris.
At "Hotorget" in the centre of Stockholm a radical slum-

clearance was commenced to procure space for offices, shops,
restaurants, cinemas and subterranean parking places. A closed
business street is framed in by groups of buildings, the roofs
of which are utillized for roof-gardens. Mr. Walter Bauer
writes about this on page 38. Bridges, connecting the roof-
gardens, are built across the street, so that one can move
about conveniently all over the garden. A summer-restaurant
makes it possible to have meals outdoors. Paths and seats in
the sun and in the shade are surrounded by flowers, trees and
bushes. Fountains and plantings are illuminated by invisible
lamps after dark. The roofs are carefully inslulated and su¬
perfluous water is drained of. The planted areas are framed
by pre-fabricated concrete elements, the visible parts of which
consist of polished marble. These elements lift the plant-beds
30-65 cm above the ground. The walls are covered with pre¬
fabricated concrete slabs. The dimensions of the slabs depend
on the size of the concrete elements and determine, to a cer¬
tain extent, the placring of the permanent benches.
Architect Preben H. Bågøe writes about the establishment

of a combined market- and parking-place in Ålborg. On an
already existing parking place there was space enough for a
market for 90 shops. The square was laid out in connexion
with a row of houses, chiefly of 2 and 3 storeys. Consequently,
the area reserved for pedestrians on market-days could be
made bigger and more expediently elaborated. The place is
surrounded by low walls which do not allow pedestrians to
cross the surrounding streets but at certain places only. Old
pretty trees, a fountain and benches along the wall give a
lovely little place of rest to the inhabitants of the quarter. The
area at the disposal of the market is rather limited, but, when
in use, it functions well. On busy market-days there is quite
a crowd in the narrow passages between the shops; other¬
wise the place is occupied by parking cars.
Mr. Helge Degnbol writes an interesting article about a

garden with trees, bushes and flowers which was laid out on
top a subterranean parking place in the centre of Copenhagen.
When the plants do not have their naturel connection with the
subsoil-water, the gardeners must bring about a careful pre¬
paration of the soil and artificial watering as well as secure
the draining. To drain off superfluous water, if any, drain¬
pipes are placed in 20 cm of shingle. Between this layer of
shingle and the paving-stones some planted lime-trees had an
extra layer of top-soil, and, where required, one filled up with
ordinary clay-soil. For the watering of the plants there are
subterranean hose-pipes, while the trees are drip-watered by
means of perforated plastic hoses. Along both sides of the
garden a hose-pipe is placed from which hoses are branching
off to each tree.
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Havearkitekt

og haveingeniør
Skolebørn kan godt lide, at timerne går med hyggelig
snak, så læreren ikke når at få hørt eller givet ny lektie
for - men voksne elever, som studerer for surt sam¬
mensparede penge, har en helt anden positiv indstil¬
ling til undervisningen og er ofte dybt deprimerede
over al den tid, der spildes på tom eksercits, dårlig
tilrettelæggelse og manglende disciplin.
Elevråd tjener på adskillige læreanstalter til at kri¬

tisere de mest iøjnefaldende fejlgreb, men de savner
naturligvis viden om de krav, det praktiske arbejde
stiller, for at kunne påtale undervisningens faglige
utilstrækkelighed.
Elevråd burde derfor suppleres med de faglige sam¬

menslutningers undervisningsråd, som stadig holder
undervisningsinstitutionen orienteret om tidens krav,
for herved at sikre, at de færdiguddannede elever er
egnede til at løse de mere konkrete opgaver, som
stilles dem.
Med stigende ængstelse har vi været vidende til et

hemmelighedskræmmeri om undervisningens målsæt¬
ning og indhold, som gør os utrygge. Samtidig mod¬
tager vi på vore tegnestuer halvt eller helt uddan¬
nede folk, som savner den fornødne faglige udrust¬
ning.
De studerende er opmærksomme på, at der er no¬

get galt, og flere har givet udtryk for det ejendom¬
melige forhold, at kunstakademiets havearkitektskole
fuldstændig mangler en udbygning af hele den have¬
ingeniørmæssige og den havebiologiske side af ud¬
dannelsen, som er uomgængelig nødvendig, fordi
aspiranterne mangler et haveteknikum. Vi må takke
Kunstakademiet og professor C. Th. Sørensen for
gæstfrihed og kunstnerisk skoling. En havearkitekt¬
skole på et kunst- og og arkitekturakademi er et me¬
get stort privilegium og vel også grunden til, at så
mange studerende har benyttet sig af denne ene¬
stående lejlighed til at lære at arbejde med haven
som arkitekter og sammen med husbygningsarkitek-
ter, men samtidig må vi beklage, at der stadig ikke er
gjort noget fra akademiets side for at afbøde og sup¬
plere elevernes utilstrækkelige havetekniske fagkund¬
skaber. I sammenligning med den alsidige stab af ar¬
kitekter og ingeniører, der står til disposition for de
arkitektstuderende, som lærere i alle mulige praktiske
fag - er det mig ubegribeligt, at de havearkitektstu¬
derende ikke konfronteres med tilsvarende lærere re¬

krutteret blandt praktiserende ingeniører, havearki¬
tekter, plantører, gartnere, tømrere, brolæggere
o. s. v.

Jeg vil på tryk gentage mine kætterske tanker om,
at vi må opskole havearkitekter til at være barnepiger,

(fortsattes på blå side 3)
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Klip om træer
Information 7. september i960.
Vejtræerne fældes i Århus amt. Århus amtsråd vedtog på et
møde i går, at samtlige vejtræer i Århus amt skal fældes sna¬
rest. Motiveringen for beslutningen var de mange færdsels¬
ulykker, som vejtræerne volder. Man vil søge at erstatte vej¬
træerne med anden bevoksning, og det vedtoges at gennem¬
føre en forsøgs-beplantning pa Århus-Odder landevej.

Information 8. september i960.
Vi fælder nu træerne langs vore veje og berøver vort land¬
skab store værdier. Vejtræernes første fjende, skibsreder Knud
Lauritzen, hædredes i går af Større Færdselssikkerhed. Na¬
turligvis er det rigtigt, at færre dræbes ved kollision med vej¬
træer, når vejtræerne bliver færre. Enhver bilist vil imidler¬
tid vide, hvordan de nøgne veje indvirker på kørselen. Speede¬
ren får næsten automatisk et lille ekstra tryk, og farten, som
af færdselspropagandister selv fremhæves som årsag til mange
ulykker, øges. Men de menensker, der kvæstes som følge af
denne øgede fart, kommer ikke i en statistik, der registrerer,
hvor megen skade det volder, når landskabet berøves en del
af sin skønhed. Man tager ikke i betragtning, at ved træ¬
fældningen mister mennesker i trafikken noget af den ro,
som er af så stor betydning for sikkerheden, - både for bili¬
sterne selv og andre.



Have ipark
Af Ronald Lund.

I Københavns vestlige forstad, Glostrup, blev haven
eller rettere parken til en gammel gård for ca. 5 år
siden udstykket til en halv snes villagrunde. Marker¬
ne var forlængst udstykket og bebygget.
I parken fandtes en del store træer, som i videst

muligt omfang ønskedes bevaret. Bestyrelsen for den
grundejerforening, der blev stiftet ved udstykningen
skulle i hvert enkelt tilfælde godkende om fældning
kunne finde sted. Bestyrelsen udfærdigede en række
bestemmelser, som tog sigte på at bevare arealets park¬
agtige karakter og bøde på de skader, som byggeriet
af en ca. 10 villaer trods alt måtte afstedkomme.
Husene er bygget på begge sider af en nord-syd

gående vej, som er ført ind i parken og ender blindt
i dennes nordligste del. Vejen er uden fortove, men
med 1,5 m brede græsrabatter i hver side. Overkørs¬
ler til garager er udført af brosten.
Hække måtte ikke forekomme, men mellem haver¬

ne og mod vej skulle plantes et mindst 2 m bredt
busket. Mod vejen skulle buskettet bestå af mindst
25 % stedsegrønne planter, såsom Pinus, Picea, Cy-
tisus, diverse Berberis og Cotoneaster.
I tidens løb har jeg projekteret 4 af de 10 haver.

Planen viser den første, som er beliggende i parkens
nordligste del nærmest gården.
Mellem gården og det udstykkede parkareal kræ¬

vede kommunen opført en 2 m høj mur samt anlagt
et 10 m bredt afskærmningsbælte, som blev tilplantet
med slåen, tjørn, roser og eg. Arealet er holdt uden
for udstykningen, således at de tilstødende grunde
ikke har ejendomsretten, men alene brugsretten til
dette. Det forekom mig derfor naturligt ved dette
projekt at føje 10 m bæltet og have sammen ved en
fælles beplantning. I selve haven er beplantningen
suppleret med birk og fyr med en underbeplantning
af Pyracantha, Berberis og Cotoneaster. En 2 m bred
sti med klippet græs fører gennem beplantningerne.
En mindre plæne er anlagt vest for huset, hvor også

den egentlige opholdsterrasse er placeret. Syd for hu¬
set en blomsterhave. Alle belægninger er klinker.
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Plan 1:400.
1.vendeplads,
2. indgang,
5. blomsterhave,
4. opholdsplæne,
5. terrasse,
6.10 m afskærmningsbælte,
7. skovplantning med græs-
striber.

Plan-scale 1:400.
1. turning place,
2. entrance,
3. flower garden,
4. lawn,
5. terrace,
6.10 m broad screening belt,
7. forestlike planting with
grass-paths.
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VillaValmarana
Av Walter Bauer.
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Detaljplan av trådgårdens nordvdstra del och sektion genom
nordvdstra terrassen. Uppmatning i mars 1959.

Detail plan of the north-western part of the garden and
section of the north-western terrace. Surveyed in March 1959.

Villa Valmarana dei Nani vid Vicenza hade lange
lockat oss till ett besok. Forst var det Shepherd och
Jellicoes situationsplan i ItalianGardens of the Renais¬
sance, som våckte intresset: det smala, långstrackta
formatet på trådgården, tolkad i en lavyrteknik, som
tar fram det våsentliga utan att ge sig in på for mycket
detaljer. Och så detta med forfattarnas antagande att
villan mojligen skulle kunna vara ritad av Vincenzo
Scamozzi (1552-1616), lårjunge till Palladio, vars
Villa Rotonda år nårmaste granne till Villa Valma¬
rana.

Engelsmånnens bok kom ut 1953.1 ett vackert bild-
verlc Ville Vicentine av Renato Cevese (Editorale
Domus Milano 1956) uppges emellertid att Villa Val¬
marana år ritad 1669 av en okånd arkitekt, i varje
fall huvudbyggnaden, och att gåstvillans och stallar-
nas arkitekt år Francesco Antonio Muttoni.
I slutet av mars forrå året under ett kort uppehåll

i Vicenza hade vi formånen att få betråda Villa Val-
maranas mark. Den år belågen några kilometer utan-
for staden i ett kulturlandskap, som år kånnbart kupe¬
rat men med mjukt avrundade konturer. Hogt uppe
på en långstråckt ås ligger villan och balanserar med
sin 200 m långa och ca 30 m breda trådgård. Platsen
år delvis tillgånglig for allmånheten, bl. a. gåstvillan,
som år beromd for sina fresker av Gianbatista och
Giandomenico Tiepolo. Den hår gången var det
emellertid trådgården, som var det egentliga målet.
Hur det nu gick till - man visade oss en sidoordnad
passage over stallplanen, varifrån vi kunne ta oss fram
långs trådgårdens sydvåstra gråns till den bortre delen
av anlåggningen, for att dårifrån nårmare betrakta
sjålva uppbyggnaden av terrasser och vegetation.
Med den goda foresatsen att komma igen foljande

dag ågnade vi oss åt denna nordvåstra hålft av an¬
låggningen, som forefoll mest intressant. Vi hann
gora några detajlstudier, men något fornyat besok
blev det forstås inte; Vicenza hade så mycket annat
som lockade.
Från den låga sidogången kan man via en terrång-

trappa ta sig upp på ett tre meter hogre belåget ter-
rassplan. Den långa stodmuren krones av formklippta
Taxusbuskar, vars figurer bildar en levande krenele-
ring på muren, vållande och måktiga i sin morkgrona
vitalitet.
Ånnu en trappa och ytterligare tre meter upp och

man befann sig på den overstå terrassen, dår en grus¬
plan, 12x30m utgor trådgårdens avslutning i nord-
våst. En hog mur bildar fondvågg med en skulptur
som point de vue i centralperspektivet, sett från vil¬
lan. Hår forst blev det uppenbarat vad Shepherd-
Jellicoe menade med sin morka, 85 m långa volym-
markering: det var två parallella lovgångar med 2,5
m hoga valv av någon alm-art. Melian dessa klippta
valv loper en grusgång i en gråsmatta. Gången mar¬
kerar centralaxeln i den 100 m långa, enkla och
verkningsfulla anlåggningen.
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Terrassmurens levande krenelering
av formklippt Taxus. T.v. har en
av lovgangarna antytts. I mellart-
planet huvudbyggnaden. I bak¬
grunden gastvillan. Teckning av
Lisa Bauer mars 1959.

The lively crenelating of cut taxus
along-the terrace wall. To the left,
a suggestion of the paths. In the
median level the main building. In
the background the villa for guests.
Drawing by Lisa Bauer, March
1959.

■ General plan from "Italian Gardens of the Renaissance's by Shepherd and Jellicoe.
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Naarden, som ligger
øst for Amsterdam,
er vist nok det ene¬

ste helt bevarede eks¬
empel på et fæst¬
ningsanlæg af den
form, som Vauban
formede.
Billedet kan under¬
strege noget af det,
Lewis Mumford gav
udtryk for. Her er
et enestående, velbe¬
varet fortidsminde,
der samtidig er et
særdeles levende by¬
samfund.
Naarden, situated
east of Amsterdam,
is probably the only
completely preserv¬
ed examples of a for¬
tification of the type
Vaubau designed.
The picture may
stress something of
what Lewis Mum-
ford expressed. Here
is a unique, well-pre¬
served monument of
the past, but, at the
same time, a most
live town-communi¬
ty.
Photo: K.L.M.

Dage i Amsterdam Af c. Th. sansen.

Havearkitekternes internationale sammenslutning -
International Federation of Landscape Architects,
IFLA - afholdt i år sin syvende kongres i Amsterdam
20., 21. og 22. juni med efterfølgende syv dages
ekskursioner. Foredragene var så interessante, tanke¬
vækkende og værdifulde, at jeg finder det betyd¬
ningsfuldt at referere en del af det sagte i HAVE¬
KUNST.

Kongressens tema var fagets forhold til beslægtede
områder.
G. A. Jellicoe lagde for, som ofte før, elegant i sin

indledning, med venlige ord om land og by og til
den gruppe fagfolk, som stadig har stået for arran¬
gementet. Han kaldte sin tale »A Table For Eight«,
otte om et bord, ville vi vel sige. Et kvadratisk bord
med to pladser på hver side, syv arbejdsfæller for
havearkitekten. Arkitekten er med uden indsigelse
fra nogen side, ligeså ingeniøren, gartneren og by¬
planlæggeren. Kunstneren må med, både maler og bil¬
ledhugger, og den sidste plads tænker Jellicoe sig

optaget af filosofen. Denne sætter han sammen med
byplanlæggeren, ingeniøren med gartneren, kunstner¬
ne sammen som arkitekt og havearkitekt.
I en karakteristik af de otte om bordet begynder

han med filosofen, anbefaler at læse en bog af Father
Teilhard de Chardin: The Yhenomenon of Man. By¬
planlæggeren må være administrator, diplomat, kriti¬
ker, matematiker, humanist og poet. Han er ikke ud¬
øvende kunstner, men har en dyb forståelse af kunst.
Hans arbejde er et diagram, som arkitekten og have¬
arkitekten skal gøre tredimensionalt. Byplanlægning
er videnskab og ikke kunst, er den bygget på gode
ræsonnementer, vil den give muligheder for god ar¬
kitektur og god havekunst.
Jellicoe kalder gartneren horticulturist, ser mange

vanskeligheder i samarbejdet med vor tro hjælper og
ven, men fremhæver, at vi må huske på, at af alle
professioner i den moderne verden er gartnerens den
eneste, hvor værdien af erfaring og klogskab gælder
mere end teori og viden. Er gartneren planteskole-

52



t

mand, har han mange vanskeligheder, bl. a. fordi mo¬
den skifter så brat og uberegneligt. Jellicoe ville selv
blive lykkelig, om hans palet med planter blev redu¬
ceret fra en million til et par dusin.
Jellicoe siger meget om ingeniøren, den mægtigste

af de otte, en trussel og et håb på samme tid.
Det om arkitekten sagte er ikke så interessant i vor

forbindelse. Hans bordfælle og sidemand, landskabs-
arkitekten, som før hed landskabsgartner i England,
har for det første en forkert betegnelse. Vor kunst
er meget forskellig fra arkitektur, hvilket bør komme
til udtryk i benævnelsen. Kommer der et sådant helt
nyt og enkelt ord, bør det bruges i alle lande. løvrigt
er faget så omfattende, at det er overordentlig van¬
skeligt at trække grænserne op.
Måske er det vigtigste at skabe eller være en mod¬

vægt til ingeniøren. Vor profession er hård, med en
fattig uddannelse, som fordrer en næsten heltemodig
indsats, med liden udsigt til materiel vinding, med
arbejde så krævende, usikkert og trættende som intet
andet, dog, havearkitekten har bevidstheden om, at
han søgende går mod en stor fremtid for vor kunst,
mod muligheder, som allerede i dag tager vejret fra os.
Foran er de otte bordfæller karakteriserede, de er

afhængige af hinanden, men må hver især udvikle sig
helt uafhængigt.

Næste taler var Lewis Mumford, som Jellicoe i sit
foredrag betegnede som byplanfilosof. Hans emne
var havekunst i relation til byplanlægning, grønne
områders sociale betydning for bybefolkningen,
parkpolitik, fristes jeg til at sige. Mon ikke det mest
værdifulde bidrag?
De indledende afsnit var lidt almindelige betragt¬

ninger over, hvad byernes parker var og er, og han
gør opmærksom på tre faktorer, der er kommet til i
det sidste århundrede. Først de hurtige befordrings-
og kommunikationsmidler, for det andet den eksplo¬
sive udvikling i forstæderne og for det tredie den
almindelige forkortning af arbejdstiden og samtidig
dermed en forskydning af beskæftigelsen fra industri
til fri erhverv og arbejde i offentlige værker og insti¬
tutioner.
Skal vi løse disse nye problemer, da må vort mål

for menneskets boligform tage et andet sigte.
Ebenezer Howard's drøm om havebyen kan måske
materialiseres i en havecivilisation. De sidste genera¬
tioners planlæggende arbejde har kun i ringe grad
forudset udviklingen, det er foregået under en mærk¬
værdig tvangsforestilling om, at det første er at tjene
maskinen mere end at opfylde menneskelige fornø¬
denheder. Arbejder vi ikke efter nye ideer, finder
nye veje, så vil de stadigt voksende forstadsområder
undergrave og ødelægge vore historiske byer og det
naturlige landskab. Der bliver længere og længere
til attraktive udflugtsmål, men de mange biler gør
også, at byernes store, landskabelige parker ligger

tomme, medens alle i weekenden farer til fjerntliggen¬
de, ofte mindre attraktive udflugtsmål, der tilmed bli¬
ver så overfyldte, at den rekreative værdi er ødelagt.
Vi overvurderer bevægeligheden og undervurde¬

rer boligområdet, eller rettere dyrker det ikke nok
eller godt nok. Mumford mener, at ordene park og
fælled (field) har fået en ny betydning. Ved park
forstås nu en asfaltørken til at anbringe biler på, og
fælled er ofte en anden art kunstig ørken, et ufrugt¬
bart område med betonbaner, fyldt af larm fra star¬
tende og landende flyvemaskiner. Fra sådanne parker
og fælleder flyder betonbånd ud over landet, alene
med det formål at afkorte rejsetiden mellem rejse¬
mål, og for dette bringes ethvert offer af skønheds¬
værdier eller sociale muligheder. Fortsættes denne ud¬
vikling, får vi en almindelig udørk, et slags måne¬
landskab, hvor en menneskelig tilværelse er umulig.
Men vi kan ikke bedre dette blot ved en kvantita¬

tiv udvidelse af vore parkområder, kun en helt æn¬
dret livsopfattelse gør det muligt at skabe fri områ¬
der, som helt opfylder nye sociale funktioner.
Hertil må man tænke sig meget store områder, land-

skabsparker og naturreservater slår slet ikke til, det
skal være selve landet, med landbrug, haver og skove,
med industri o. a., et levende land, som fortsat skal
være levende. Det må forhindres, at bymæssige enhe¬
der vokser sammen i dette land. Ved love og god
planlægning sikres områdets fortsatte udnyttelse, og
veje og udflugtsmål lægges således, at man får den
størst mulige spredning af de besøgende fra byerne.
Mumford fremhæver gode eksempler fra Stockholm.
Som en enkelthed fremhæves fodstier; i Holland og

England har man mange eksempler, det hegnede sti¬
område er f. eks. 7 m, man går op til 17 m, hvor det
er nødvendigt for at hindre skade på dyrkede marker.
(Vi har et fint eksempel i de grønne stier i Køben-
havnsegnen.)
Mumford finder det tåbeligt altid at bygge veje,

som i første række muliggør hurtigkørsel. Fart er
en vulgær erstatning for liv. Byg veje til langsom
kørsel i smukke områder, veje, som giver skønheds-
indtryk, afspænding og oplevelser. Han nævner Ta-
conic Parkway i New York State som et eksempel.
Mumford lægger med rette et godt ord ind for

den, som søger ensomhed, der må også være plads til
disse medmennesker.
Han ser ikke nogensomhelst forskel på problemer¬

ne i en storstad, en provinsby eller forstæder. Men
det er dårlig planlægning kun at regne med een art
rekreationsmulighed, det er ganske afgørende, at der
er mange muligheder, mange former, ellers bliver vore
grønne områder efterhånden så standardiserede og
så ensformige som vore store flyvepladser. Vi må be¬
vare alt værdifuldt og særegent, her en slynget å, der
en betagende udsigt, videre en historisk landsby med
en god kro, og bevare det, inden autoveje og parke¬
ringspladser har ødelagt værdierne.
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Der er to vigtige, meget forskellige opgaver m. h. t.
byerne. Den ene er at gøre virkelige havebyer ud af
forstæderne, sovebyerne, søge at holde liv i lokale
industrier og forretninger, søge at få en mere diffe¬
rentieret befolkning i disse. Den anden er at formind¬
ske trængslen i de gamle byer. Også her må vi ar¬
bejde med nye former, sætte os det mål at forene
forstadens biologiske fortrin og bykernens sociale
værdier. Mange amerikanske og europæiske forstæder
er så udbredte, at de frie områder mere er en byrde
end en værdi. Kvaliteten, tiltrækning og placering be¬
tyder langt mere end den blotte kvantitet. Fly gamle
former, standardformer og clicheer, vær åben for
eksperimenter og dristige forslag. I udformningen
af det grønne bør hver by præstere noget særligt, også
fordi forholdene er så forskellige og må være delvis
afgørende. Hvad der passer i det vandrige Amsterdam
går næppe i Madrid.
Mumford sluttede med at referere, hvad han havde

sagt om den sociale - samfundsmæssige - funktion
af friarealerne. Som udflugtsmål i weekenden må vi
indrette store landområder som en ny parkform med
mange tillokkende mål, således at den nu så alminde¬
lige trængsel formindskes eller forsvinder helt. I dag¬
liglivet må det samme gælde, såvel for overfyldte
byer som for de udflydende forstæder, de første må
udtyndes af sundhedsmæssige grunde og for at byde
en bedre livsform, medens de sidste må formes mere
koncentrerede og i rigere mønstre.

Lawrence Halprin talte om havearkitektens rolle i det
tyvende århundrede, d. v. s. foredraget blev holdt af
professor H. B. Owens.
Han sagde på en vis måde det samme som Jellicoe,

søgte at bestemme havearkitektens plads i en lignende
kreds som den, Jellicoe samlede om sit bord med otte

pladser.
Han fremhævede - som så mange andre i vor tid -

betydningen af naturen, af at arbejde med naturen
og af økologisk forståelse.
Men i arbejdsgruppen - han brugte ordet arbeits-

gemeinschaft - er havearkitekten planlægger. Andre
sagkyndige ved mere end vi. Gælder det træer, er det
sandsynligt, at en forstmand ved mere, entomologer
og patologer ved mere om skadedyrs bekæmpelse.
Sociologer, geologer, geografer, ingeniører, byplan¬
læggere, erhvervsanalytikere, alle kan de give mere
indgående besked om emner, som vi kun har en gan¬
ske almindelig viden om. Men ingen af dem er plan¬
læggere som vi. Halprin mener, at havearkitektens
vigtigste opgave er at modtage informationer fra alle
de mange specialister og siden ordne disse til praktisk
brug.

Professor F. C. Cabral fra Portugal talte om havearki¬
tekternes uddannelse. Hans eget korte resumé gen¬
gives her i sin helhed.

»Havekunstneren former rum af levende stof. Med
arkitekten hører han under de skønne kunster. Vel
optræder maleri og skulptur som søstre, men i tiden
er arkitekt og havearkitekt tvillingbrødre, hvor det
gælder rum for moderne mennesker. Til enhver
kunstart hører et håndværk eller en håndværksgrup-
pe, et grundfag. Vort er gartneren.

Forståelse af og kærlighed, til mennesker, planter
og dyr, glæde og elskværdighed var altid udtalte egen¬
skaber hos en gartner. Hos havearkitekten må de være
end mere udtalte.
Vor kunst er, som man så træffende sagde i mid¬

delalderen - ars cooperativae naturae - en med natu¬
ren samarbejdende kunst.
Det er min opfattelse af grundlaget for vort fag,

og den må være udgangspunktet for overvejelser an¬
gående de rigtige veje for uddannelse af havearki¬
tekter.
Vort fag har sin oprindelse i haven, men hver dag

bringer nye opgaver. Fra haveboligen kom vi til by-
og industrilandskab, og nu skal vi arbejde med om¬
formning eller nyskabelse af vældige landskabsområ-
der. Men disse nye arbejdsområder må aldrig gøre,
at vi forlorer det karakteristiske ved faget. Aldrig har
haven været menneskene så nødvendig som nu. Ver¬
den forlanger af os et havelandskab i ordets egentlig¬
ste betydning.
Det er af det foregående uden videre klart, at på

højeste trin må studiet til havearkitekt være akade¬
misk, ligge på højskoleplan. Men dette må ikke ude¬
lukke en mindre krævende uddannelse.
For et akademisk studium må man sandsynligvis ad¬

skille tre forskellige perioder.
1. Forstudium og praktisk uddannelse som gartner,

en effektiv praktisk uddannelse, som visse indu¬
strier ordner skoling i lærlingeværksteder.

2. Almindelig uddannelse i biologi og økologi, gart-
nerisk teknik, plantekendskab, geologi m. m.

3. Kunstnerisk skoling, gældende både udtryksmu¬
ligheder som tegning, maling og modellering og
seminararbejde med planlægning, have- og park¬
anlæg, byplanlægning, naturfredning og landskabs¬
planlægning, dertil kunsthistorie og sehiinararbej-
de med arkitektstuderende.

Det er meget vigtigt, at der skabes international enig¬
hed om, hvad en havearkitekt er, hvad han skal vide,
og hvad han skal kunne.
Det er også meget vigtigt at nå til en almindelig

international antagelse af klare begreber, så de sam¬
me betegnelser bruges for samme fag og faguddan¬
nelse. Derimod er det efter min opfattelse forkert,
om vi i alle lande vil forlange samme skole- og orga¬
nisationsform. Det står mig klart, at i lande som Hol¬
land og Belgien må plantekendskab ikke være hoved¬
sagen, det kunne blive en svær belastning for en ha¬
vearkitekt. Men i Portugal og Spanien er en god gart-
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nerisk viden ubetinget nødvendig, om en plan skal
blive mere end blot et maleri. I alle fald må et ind¬

gående kendskab til planter, jordbund og klima være
skolingens fundament, og ligeså er materialekendskab
uundværlig. På den anden side får vort fag aldrig for
meget af formsans og kunstnerisk forståelse.«

Fru Gerda Gollwitzer holdt en fortryllende forelæs¬
ning om, hvorledes klima, jordbund og vegetation
præger haven fra før og fremefter. Det var en nydelse
at høre det smukke og tydelige sydtyske sprog, der
var dejlige lysbilleder, og betragtningerne var både
fine og tankevækkende.

Videre talte dr. Walther Steinle om vejtræer, A. Vol-
ker om inddæmningsarbejder i Holland og Arthur
Glikson om planer for nyt land i Israel.

En meget sympatisk japaner, professor K. Kaneko
fortalte om sit hjemlands havekunst og viste mange
billeder, desværre ikke særlig gode. Der var ikke no¬
get nyt i talen, den, der vil vide noget om emnet,
må læse en bog som Harada's.

Peter Shepheard's forelæsning fulgte jeg ikke, der blev
sagt mig, art han talte om noget helt andet end hans
manuskript indeholdt, og at han måske var den mest
festlige og mest fængende taler. Hans disposition gik
ind på uddannelsesproblemet, og han fremfører deri
synspunkter, som ganske falder sammen med, hvad
jeg har erfaret, jeg vil gerne citere, at havearkitekten
»må kende arkitektens og byplanlæggerens mål og
hensigt og samarbejde med ham på samme trin«.

Lederen af Stedelijk Museum i Amsterdam, W. Sand¬
berg, er £n dristig forkæmper for den mest moderne
kunst. Af en gammel bygning har han ved om- og til¬
bygning fået et festligt museum, vi kan sige et
Louisiana med store skatte, bl. a. mange af van Gogh's
arbejder. Dog, det er modernisterne, der falder mest
i øjnene.
Sandberg talte om havekunst og moderne kunst,

gav en oversigt over avantgardisterne i vor tid og
sluttede med at fremhæve samarbejdet og fællesskabet
mellem maler, billedhugger, arkitekt og havearkitekt.
Menneskets nye verden er ikke en sag, som een plan¬
lægger alene kan klare, den rette løsning findes kun
ved samarbejde.

G. Sidenbladh skulle have talt om Stockholms for¬
stæder, men blev forhindret, og i stedet holdt profes-
som I. T. P. Bijhouwer et foredrag, der udmærket
supplerede Sandberg's oversigt over moderne kunst
med en oversigt over bevægelserne i havekunsten i
vor tid. Han sluttede med et spørgsmål: Hvad der
foruroliger mig er: Er vi, idet vi kommer nærmere
det funktionalistiske og det skulpturelt-arkitektoniske,

blevet for strenge, »plus royaliste que le roi«? Har
vi efterhånden tabt havens ynde langs vejen, og må
vi genkalde eller genskabe romantiken?
Endelig sluttede dr. C. Wegener Sleeswijk af med

en aldeles fortræffelig oversigt over Amsterdams
mærkelige udviklingshistorie.

Udstillingens arrangement gjorde Sylvia Crowe stor
ære, den havde fortræffelige lokaler i Stedelijk Mu¬
seet, og der var en klar idé i fordelingen af materialet.
Men indholdet var en stor skuffelse. I Madrid og i
Ziirich var udstillingerne langt bedre, og man forstår
af Georgsen's omtale af, hvad der var samlet i Wien,
at det har været storartet.

Det vil ses af det foregående, at samarbejdet med
andre fag, ligestilling med arkitektur og billedkunst
er et stadigt omkvæd i, hvad der blev sagt. Men hvor
gjorde alle disse fotografier dog et ukunstnerisk ind¬
tryk. Umiddelbart før rejsen til Amsterdam var jeg
dommer i en lille konkurrence om et haveanlæg ved
et gammelt bryggeri i Horsens. Der var fireogtyve
projekter, de var gode og pæne uden at være opsigts¬
vækkende, men i Amsterdam slog det mig, at egent¬
lig oplevede jeg mere havekunst ved dette bedømmel-
sesarbejde end ved grundig gennemgang af denne ud¬
stilling. Og det beror nok på, at der næsten ikke var
planer og tegninger. Man kommer ivrig efter at finde
en personlighed, personlige præstationer, kunstnerisk
stræben. Men det manifesterer sig i første række i no¬
get tegnet, i projekter eller bedre i udkast, som endnu
kun er idé og di øm.
Selvfølgelig var der gode ting, mange smukke, in¬

teressante og lærerige fotografier. Vejanlæg, Ten¬
nessee Valley igen, skoler, industri, legepladser, bull¬
dozere og pumper.
Man fæster sig ved, at der er mange havearkitekter

i Spanien, ved eksperimenter i Israel, store arbejder
i Polen, der virker temmelig hårde og skematiske, end¬
da faget der synes at være forbeholdt kvinder, og et
storslået anlæg om et War Memorial i Canberra i
Australien.
Både kongres og udstilling satte tanker i gang, man

stiller sig spørgsmål. Det forekommer mig således på
en vis måde ørkesløst, at vi siger alle disse særdeles
fornuftige og rigtige ting til hinanden, vi ved det
meste, vi kan højest være uenige om uddannelse f. eks.
Talerne burde være holdt for et andet forum, for
politikere, andre kunstnere og teknikere. Men dette
er måske noget, som dårligt kan være anderledes, det
samme gør sig gældende på mange andre områder.
Langt alvorligere er det spørgsmål, der bliver ved

at tikke, fagets stilling i det hele taget, råt sagt, hvad
er dette her, en masse talen om relationer til arkitek¬
tur og billedkunst og så dette møde, der var tamt og
artigt som i en provinsbys forskønnelsesforening, og
udstillingen, som bestemt ikke virkede inspireret. Lad
mig prøve at klargøre, hvorledes vi kan arbejde.
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Vi kan plante dekorativt om huse, arbejde »frit«,
som mange arkitekter synes, vi skal arbejde, vi må
ofte gøre det, opgaven kan være en art dekoration,
og det er naturligvis udmærket, at det bliver gjort og
gjort bedst muligt. Men er det nok? Nej, vi må forme
egentlige, kunstnerisk bestemte haveanlæg. Men ser
vi så på al den opfindsomhed, denne helt ensartede og
aldeles upersonlige opfindsomhed, så spørger man sig
selv, hvorfor faget er så dødt sammenlignet med an¬
dre kunstarter. Vi er måske på en gal vej, vi skulle
måske i første række bruge de haveelementer, der er
sikre, og søge at bygge en fin komposition op af dem.
I Tessin's Drottningholmpark er der ikke et eneste
originalt element. Af rene, skære kopier fra vidt for¬
skellige enkeltheder er der skabt en meget værdifuld
og meget personlig komposition.
Eller Krieger's Frederiksborganlæg, hvor der i og

for sig heller ikke er noget originalt i nogen enkelt¬
hed, men hvor der ud fra stedets betingelser er skabt
et enestående kunstværk.
Fra vor egen tid er Gertrude Jekyll og G. N. Brandt

eksempler på det samme, de var ikke opfindsomme,
men de præsterede noget godt af blivende værdi.

På samme måde: det er moderne at beundre japan¬
ske haver, og engelske haver er ofte beundringsvær¬
dige, men begge arter er traditionelle.
Må det nu blot blive rigtigt forstået, hvad jeg vil

udtrykke med dette. Jeg anser det for overordentlig
vigtigt, at der er udvikling i vort fag som i alle andre
kunstarter, men der er uendelig langt imellem de
folk, der kan skabe noget virkelig nyt, hvorimod der
ikke behøver at være langt mellem folk, der kan skabe
noget godt. 1 konsekvens af dette må man sige, at
det er bedre at stræbe mod dygtighed end origina¬
litet.

Jeg har ofte sagt til mine elever, at den højt esti¬
merede hittepåsomhed ikke er meget værd i forhold
til evnen til at vurdere sikkert. Det kan vistnok ikke

siges tit nok og stærkt nok. Denne særlige vurderings¬
evne kræver et bestemt klima og god pleje, bl. a. vir¬
kelig interesse for andres arbejde. De fleste er luk¬
kede i så henseende, de, som er personligt forbundne,
finder sammen, accepterer hinandens ting, enten det
er godt eller dårligt, og hvad der ellers sker er dem
ligegyldigt.
Jeg er klar over, at det her sagte kan udløse megen

forargelse, men det er vigtigt, at det siges, thi vurde¬
ringsevne er noget primært, og den udvikles kun i et
åbent og modtageligt sind. Måske trænger vi i vor
lille andegård også til fest, begejstring for noget godt,
glæde over andres arbejde, venskabelige samtaler om
de virkelige problemer i vort fag frem for optagethed
af graduering af medlemmer og andre formalia. Som
Cabral er refereret foran: glæde og elskværdighed var
altid udtalte egenskaber hos en gartner, hos havear¬
kitekten må de være end mere udtalte.

IFLA-kongressen og opholdet i Amsterdam i det

hele taget satte altså denne tankerække i gang, men
den mulige læser kan med rette sige, hvad konklusion
får du af det foran sagte? Næppe noget konkret, mere
et håb, en drøm og måske en advarsel.
Den sidste først: løb ikke efter at være moderne i

dårlig betydning, at være original, som alle andre er
originale.
Vore foreninger, de nationale, og den enhed, de

går op i, burde kunne skabe et klima, der gav vækst¬
mulighed for det kunstneriske i vort fag, hvilket kun
vil sige forståelse og respekt, hjælp og støtte til de
få, som er udvalgte til at skabe det virkeligt nye og
lødige. Nå, i vore fagforeninger er der måske ikke
grobund for sligt, i arkitektur f. eks, er det nye spiret
frem i særlige grupper, i CIAM, i Bauhaus Dessau og
i mange andre små drivbænke.
I foreninger, der skal give rum til mange, er der

næppe mulighed for andet end meget vage drømme,
men i rigtige skoler skulle et håb kunne være stærkt
og evigt ungt.
Tilfældigt falder jeg over en artikel, som E. Erstad-

Jørgensen skrev som en slags program, da han fra ef¬
teråret 1920 overtog redaktionen af HAVEKUNST,
hvoraf der da kun var kommet een årgang. Erstad-
Jørgensen skriver:

»Hvor mange fag skulle en læreanstalt for havear¬
kitekter ikke undervise i for at gøre fyldest? Foruden
de praktiske færdigheder som frihåndstegning, per¬
spektivtegning, akvarelmaling og modellering, skulle
de unge mennesker ved alle midler drages ind i kun¬
stens verden. Arkitektur og kunsthistorie var kun et
par af fagene, havekunsten, som den er udøvet gen¬
nem tiderne, måtte være hovedsagen, men de lærere,
der skulle indvie de unge i disse ting, måtte selvfølge¬
lig selv være grebne af al den kunstens skønhed, ver¬
den ejer, måtte kende nogen god kunst af selvsyn,
måtte kende deri lykke, kunstneren føler ved sit ar¬
bejde, når billeder og stemninger vokser frem og ta¬
ger form under hans blyant, og han måtte eje evnen
til at overføre sin glæde og forståelse til eleven. Un¬
dervisningen burde endelig være fælles med jævn¬
aldrende malere, billedhuggere og arkitekter, for det
er næsten i samlivet med kammeraterne, man lærer
mest, hvor det som her ikke så meget drejer sig om
positiv kundskabstilegnelse, men mere om en indle¬
ven i kunstens væsen og om en vis æstetisk dannelse.«

Jeg må tilstå, at jeg havde fuldstændig glemt at Er-
stad-Jørgensen skrev således for 40 år siden. 25 år
efter søgte havearkitekterne ind på Kunstakademiet,
trængte sig formelig ind, 30 år efter kunne de få af¬
gang som arkitekterne, idag er det udviklet til en
skole, som byder den der kan og vil store muligheder.
Det må inderligt håbes, at Landbohøjskolens nye li¬

nie må vokse til et fint anlægsgartnerisk institut, ja,
hvor langt er vi i år 2000?
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Hegn om haver Af Agnete Mygind.

Grønnegårde, atriumgårde og udestuer
er haveformer, der passer til vor tids leve¬
vis. De er lette at passe og er skærmede
mod indblik afmure og hegn. De rustikke
rafter passer dårligt til gårdinteriøret, og
derfor har man også i de senere år arbej¬
det med nye typer, som der her vises
nogle eksempler på.

Kcedehusenes haver er lukket mod indblik fra
det grønne fællesareal med et højt hegn af af¬
barkede pilevidjer flettet over vandrette løshol-
ter. Den sølvgrå farve står smukt mod det grøn¬
ne, og heglet er ideelt for klatrende planter.
»Christiansgave« ved Rungsted.
The gardens -to the terrace-houses cannot be
overseen from the connnon green area, thanks
to a high fence of peeled willow-withes woven
across horizontal cross-bars. The silvery gray
colour matches nicely the green of the plants
and the fence is ideal for twiners.
"Christiansgave" near Rungsted.

Et hegn som dette har man undertiden brug for
i haven. Det skærmer fuldstændig mod indblik
på skrå, og virker som en tremmev<eg, når man
går lige forbi. Set »indefra« virker det let og
elegant og konkurrerer ikke med arkitekturen
på stedet.
»Louisiana« i Humlebæk. Tegnet af arkitekterne
Jørgen Bo og Wilhelm Wohlert.
A fence of this type is sometimes required in a
garden. It makes a perfect screens to the garden
cannot be surveyed when seen from an angle
and it appears as a trellis when one is passing
right by. Seen from within, it is light and elegant
and does not compete with the architecture.
"Louisiana" in Humlebæk. Designed by the
architects Ho and Wohlert.
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En ret ny ting er dette hegn af
forskallingsbrcedder, der er kant¬
skårne på en sådan måde, at de
kan flettes vandret til et helt tæt
hegn. Stolperne er kun synlige
»indefra«, og hegnet har derfor
en »naboside«, der virker noget
urolig med sine ubrudte, bøl¬
gende linier.
»Sorgenfrivange«. Tegnet og
fremstillet af tømrermester E.
Hedeager Pedersen.
This kind of fence is of a rather
new date; it is made of boards
which are cut so that they can
be woven horizontally to an en¬
tirely dense fence. The posts are
only visible from within and
consequently the side facing the
neighbour has a rather inhar-
monius effect with its unbroken,
wavy lines.
»Sorgenfrivænge.« Designed and
manufactured by master carpen¬
ter E. Hedeager Pedersen.

Som en væg i en udestue er
virkningen af dette hegn, og dog
er det af en vis lethed, idet de
tynde brædder, der er »klemt
inde« mellem løsholterne, har så
megen luft imellem sig, at bag¬
grunden anes. Disse mellemrum
giver tillige så megen luftgen¬
nemgang, at der undgås hvirvel¬
vinde i læsiden.
»Sorgenfrivænge«. Tegnet af ha¬
vearkitekt J. Palle Schmidt.
The effect of this fence is that
of a wall of an outdoor room;
nevertheless, it does not appear
heavy, as there is space enough
between the thin boards which
are »jammed in« between the
cross-bars, to let one sense the
background. The spaces allow
sufficient air to pass so as to
avoid draught on the lee side.
»Sorgenfrivænge«. Designed by
landscape architect J. Palle
Schmidt.
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Havearkitektuddannelsen i Frankrig
Af Andreas Bruun.

Der må snart være skabt tradition for, at unge have¬
arkitekter, som har besøgt en havearkitektskole i ud¬
landet, bringer deres indtryk fra opholdet her i »Ha¬
vekunst«. Disse små artikler kan betragtes som væ¬
rende af mindre interesse for bladets læsere i almin¬
delighed, men som et sammenligningsgrundlag for
vores egen havearkitektuddannelse kan de være af in¬
teresse i uddannelsesspørgsmålet, der netop diskuteres
så livligt her i bladet.
For ti år siden skrev havearkitekt Anne Marie Ka¬

per en artikel om håvebrugshøjskolen i Versailles på
grundlag af et ophold på skolen i 1948-49.1 denne ar¬
tikel redegøres for både havebrugs- og havearkitekt¬
undervisningen, som finder sted på skolen. Da jeg i
vinter besøgte skolen for at følge undervisningen på
havearkitektafdelingen, fandt jeg, at ikke meget var
blevet ændret, siden Anne Marie Kaper opholdt sig
der. De væsentligste ændringer var en forlængelse af
studietiden og en fornyelse af lærerstaben; kun fire
lærere er tilbage af det kollegium, som underviste for
ti år siden.

Jeg skal nu forsøge at give en kort beskrivelse af
uddannelsen, som den er i dag. Man har i Frankrig
kun denne ene skole, som uddanner havearkitekter,
og kun denne ene mulighed for at uddanne sig en¬
deligt som havearkitekt. Der vil sikkert være delte
meninger om fordelene ved dette, men én god ting bæ¬
rer dette forhold dog med sig, nemlig at man i Fran¬
krig véd, hvor man står og er fri for de evigt tilbage¬
vendende spørgsmål, som vi kender til lede: enten
eller? samt både og? De unge i Frankrig har altså
først dette mål for øje at slippe frelst ind på havear¬
kitektskolen i Versailles, dernæst at slippe frelst ud
derfra igen for tilsidst efter et års prøvetid på en teg¬
nestue at bestå en vanskelig prøve, som strækker sig
over endnu et år. Når disse trin er gennemgået kan
kandidaten kalde sig diplomeret af regeringen (D. P.
L. G. Diplomé par le Gouvernement. Denne beteg¬
nelse kan knyttes til alle titler, som erhverves på Fran¬
krigs højere læreanstalter) og søge optagelse i en af
de to franske havearkitektforeninger, som består af
henholdsvis rent projekterende havearkitekter og ha¬
vearkitekter med sideløbende anlægsgartnervirksom¬
hed.

Rekrutteringen til havearkitektskolen sker blandt
alle unge, som består optagelsesprøven, der tilpasses
elevernes kvalifikationer, alt efter hvilke skoler og

eksamener den pågældende har besøgt og bestået. Så¬
fremt aspiranten ikke har nogen eksamen fra en højere
havebrugs- eller landbrugsskole, arkitekt- ingeniør-,
byplanlægger- eller kunsthåndværkerskole, tilrådes
det altid aspiranten at gå et år som hospitant på have¬
brugshøjskolen i Versailles for at blive orienteret i
de rent havebrugsmæssige fag, inden han eller hun
indstiller sig til optagelsesprøven. En sådan aspirant
skal bestå en langt større prøve end en havebrugs¬
kandidat, som blot skal prøves i to, tre fag.
Undervisningen er fordelt på to år. Timeplanen for

første hold, som jeg fulgte, er ligeligt fordelt mellem
forelæsninger og projekteringsopgaver, mens andet
års elever udelukkende beskæftiger sig med projek¬
teringsopgaver. Som sammenligningsgrundlag for vo¬
res egen havearkitektuddannelse er forelæsningsfage-
ne egentlig bedst egnede, idet projekteringsopgaverne
adskiller sig væsentligt fra det, man her i landet ville
arbejde med. Der undervises i 9-10 forskellige fag,
som hver består af et velafgrænset pensum. De tre
vigtigste er: »Teori og komposition«, »Plantemate¬
rialets anvendelse« samt »Grønne områder«.* De tre

professorer, som forelæser over disse emner, er le¬
dere af selve skolen, samtidig med at de tilrettelæg¬
ger og gennemgår projekteringsopgaverne.

I »Teori og kompositon«, hvis undertitel er »Ar¬
kitektur og konstruktion«, undervises i alle formgiv¬
ningens problemer. Monsieur T. Leveau løser dem
alle elegant og naturligvis ud fra et fransk og tradi¬
tionelt synspunkt. Hvad der her bliver hamret fast
med syvtommersøm er uomtvistelige sandheder, som
følger de klassiske love for komposition og propor¬
tion. Det er en undervisning, som vi kunne lære meget
af, men som de unge franske uden tvivl lærer for
meget af. Det viser sig nemlig, at de senere ikke kan
løsrive sig fra de klassiske princippers detaljer, når
de skal igang med moderne projekteringsopgaver. Re¬
sultatet af en sådan opgave bliver ofte en skøn blan¬
ding af Hollywood og dårlig barok. Man savner i
dette fag en indføring i moderne formgivning, som
meget let kunne kombineres med den klassiske sko¬
ling.
Monsieur H. Thebaud underviser i »Plantemate¬

rialets anvendelse«, som efter min mening er et meget
vigtigt stof, der burde spille en stor rolle i vores egen

* Fagenes betegnelse er direkte oversat fra fransk.
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undervisning. I Versailles lapper dette fag meget tit
ind over faget »Teori og komposition«, gentager og
supplerer dette, og man opnår hermed en egen pæda¬
gogisk effekt, som tydeligt kan spores i elevernes in¬
teresse. Der undervises meget overlegent, idet man
går ud fra, at elevernes plantekundskab er perfekt,
hvilket dog ikke altid er tilfældet. Undervisningen ta¬
ger sig i det hele taget meget lidt af den rent have¬
brugsmæssige side af faget, og skolen står egentlig
helt isoleret uden tilknytninger hverken til arkitekt¬
eller havebrugsskoler. Det, at skolen har lokaler på
havebrugshøjskolen og administreres under denne,
betyder på ingen måde, at den har tilknytning til
denne rent undervisningsmæssigt. Tværtimod synes
skolens tre ledere at lægge langt større vægt på ele¬
vernes dygtiggørelse i planløsning fremfor i anlægs¬
gartneriets teknik. Denne sidste side af undervisnin¬
gen klares af to faglærere, som gør, hvad de kan for
at lære eleverne så meget som muligt af det tekniske.
De har ikke megen tid til rådighed, men når dog trods
alt at stoppe en vis portion kunnen ind i elevernes
hoveder.
Det tredie hovedfag »Grønne områder« foredra¬

ges af monsieur A. Audias. Han fortæller om alle mu¬

lige funktionsbestemte anlæg, som f. eks zoologiske
haver og kirkegårde. Hver enkelt type anlæg analy¬
seres mere eller mindre grundigt, og der foretages
vist også en del ekskursioner (A. M. Kaper). Monsieur
Audias lægger stor vægt på den rigtige planløsning
rent funktionsmæssigt, mens Messieurs Leveau og
Thebaud beskæftiger sig med den æstetisk rigtige
planlægning.
Foruden disse tre, og de før omtalte tekniske fag,

undervises i kunsthistorie kombineret med havekun¬
stens historie (en yderst interessant og veltilrettelagt
undervisning), byplanlægning, lov og ret samt teg¬
ning, som er det eneste fag man undervises i under
hele studietiden.
Set som en helhed er undervisningen på havearki¬

tektskolen i Versailles klart og veldefineret tilrette¬
lagt. Eleverne, som har gennemgået uddannelsen her,
er dygtige, brugbare folk, hvis kvalifikationer svarer
til den franske havearkitekts formåen i dag. Det er
jo en kendt sag, at den franske havearkitekts udvik¬
ling og arbejdsområde ikke er den og det samme som
i de fleste andre vesteuropæiske lande, og derfor må
man også i en sammenligning mellem undervisnings¬
forholdene tage tilbørligt hensyn til de forskellige
krav, man stiller til det produkt, skolerne skal præ¬
stere. Det ser dog ud til, at visse unge havearkitekter
er ved at få øjnene op for det, man i dag uden for
Frankrig kalder moderne haver. Desuden er der i de
sidste par år dukket nogle få rent projekterende have¬
arkitekttegnestuer op i Paris. Det har tidligere været
noget ganske ukendt, men synes nu at kunne ud¬
vikle sig til det, vi her i Danmark forstår ved en have¬
arkitektstand.

Strandparker
Anmeldt af S. A. Hansen.

Med inciterende forord af statsminister Viggo Kamp¬
mann, hvorunder naturfredningen i dette land hen¬
hører, og med økonomisk støtte fra en del kommu¬
ner landet over har »Fællesrådet for havekultur og
landskabspleje« udgivet skrift nr. 11 om »Strandpar¬
ker«.
Forfatteren er havearkitekt Helge Degnbol, der

bl. a. har hentet sine mange erfaringer qua overgart¬
ner på stadsgartnerens kontor i København, hvor hans
arbejdsområde gennem mange år også har omfattet
Københavns kommunes største strandpark, Amager
Strandpark, på Amagers østside nord for Kastrup
lufthavn.
Men det fremgår dog tydeligt, at forfatteren har

foretaget land- og vandgang på mange andre kyster,
ellers ville skriftet næppe have rummet så mange vær¬
difulde facts.
Af talmaterialet fremgår, at Danmarks 43.000 km2

har en samlet kyst på 7.400 km, hvoraf ca. 1.000 km
kan anvendes til badestrand.
Selv om vi fra naturens hånd således har gode mu¬

ligheder for rekreation ved vore kyster, konstaterer
forfatteren, at bademulighederne for befolkningen
som helhed aftager omtrent i samme forhold, som
behovet vokser. Forøget fritid, højere levestandard,
større mobilitet manifesterer et større behov for re¬
kreative muligheder samtidig med, at sommerhus-,
industribebyggelser m. v. og forurening af badevan¬
det tiltager.
Derfor fremhæver forfatteren også, at det er af

allerstørste betydning, at enhver by, som har mulig¬
hed derfor, i tide sikrer sig tilstrækkelige kyststræk¬
ninger til brug for offentlighedens rekreation ,og
at vort dejlige badevand ikke ødelægges med kloak¬
vand. Mange af vore små bugter med fladt og ilde¬
lugtende vand bør opfyldes og omdannes til bade¬
strande.
Selv med god vilje og nogen kendskab til emnet er

det vanskeligt for anmelderen at være uenig med for¬
fatteren i dennes omtale af alle de mange problemer
af praktisk og administrativ art, som skriftet om¬
handler.
Skriftet forekommer anmelderen at være velskre¬

vet, sagligt og målbevidst, og det tjener såvel forfat¬
teren som Fællesrådet til ære, at der om dette ak¬
tuelle emne nu findes 24 sider vejledning omfattende
æstetiske, funktionelle, gartneriske og administrative
problemer.

*

»Strandparker« koster kr. 2.50 og fås ved henvendelse til se¬
kretæren for »Fællesrådet for havekultur og landskabspleje«,
slotsgartner Majlund-Nielsen, Bernstorff Slotshave, Gentofte.
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*

(fortsat fra blå side i)
kontrollanter og planlæggere af anlægsgartnerarbej-
det på tilsvarende måde, som arkitekterne gør det.

C. Th. Sørensens patriarkalske forestilling om, at
havearkitekterne bare skal lave skitser - og så gå ud
fra at anlægsgartneren har tid, tegnere og kompetence
til at omsætte »krasserierne« til konkrete anvisninger
for ingeniører, bulldozerførere og brolæggere, vil
være ideel og behagelig og virkelig god, hvis vi havde
statsdrift eller mammutkoncerner med alt under en

hat.
En dag får vi måske en deling af faget i »skitsører«

og praktiske havearkitekter - men indtil da må vi ind¬
stille os på den barske virkelighed: At vi skal være
haveingeniører for der igennem at smugle lidt form¬
givning, lidt humanisme og lidt poesi ind imellem
bygningerne.
Det må være både billigere og hurtigere at under¬

vise eleverne på en skole i stedet for at skulle overlade
det til de private tegnestuer.
Elever har gentagende gange - overfor mig - ef¬

terlyst et haveteknisk lynkursus, og det er stadig ak¬
tuelt, selv om det lysner forude!
Landbrugsministeriet har givet grønt lys for land¬

bohøjskolens liniedeling af havebrugsstudiet, og i en
artikel i et af vore københavnske dagblade blev det
røbet, hvad vi alle frygtede, at vi får en ny linie for
det æstetiske havebrug, men ikke noget havetekni¬
kum.
I begge ministerier (landbrug og undervisning),

hvorunder havearkitektuddannelsen hører, er man

rørende enige om, at Kunstakademiet skal give de
unge den afsluttende afpudsning - men hvem har tid
til den fuldkomne uddannelse?
For hør hvad man drømmer om: Student, i år i

gartnerlære, 3^ år på Landbohøjskolen, (den nye
undervisning for akademiingeniører tager lige så lang
tid) og som toppen på kransekagen kommer 1 måske
2 år på Kunstakademiet. Summa summarum, da er vi
oppe på 5-6 /i år.
En nedskæring af undervisningstiden er forudsæt¬

ningen for en øget tilgang til vort fag, men alligevel
sløser man med tiden, fordi ingen tør skære igennem
og lave et rigtigt haveteknikum.
Det er helt urimeligt og fuldstændig afskrækkende

for de unge med formgivningsevncr at skulle gå til
eksercits i matematik, kemi og fysik og blive præsen¬
teret for den pedantiske initiativ-nedbrydende tegne¬
undervisning, som Landbohøjskolen byder de have¬
brugsstuderende på første del, og derfor tror jeg
også, at hvis ikke dette studium kan gøres både bil¬
ligere og hurtigere, vil den forventede tilgang til fa¬
get udeblive.
Altså »kære gamle Akademi«, vil du ikke nok tage dig
af havearkitekternes haveteknikum, indtil Landbohøj¬
skolen om 3 V2 år kommer med nogle æstetiske have¬
brugskandidater! Erik Mygind.
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SUMMARY

In Glostrup, a western suburb of Copenhagen, a park belong¬
ing to an old farm was parcelled out in io gardens. The old
trees were spared to preserve the parklike character of the
area. The houses were situated on both sides of a north-south

leading road without pavements, but with a i.j m broad grass
verge on each side. Instead of hedges which were not per¬
mitted, one was to plant an at least i m broad shrubbery
betwenn the gardens. Towards the road the shrubbery was to
consist of min. 2j per cent of evergreens. Mr. Ronald Lund
designed four of the ten gardens; the plan shows the first
one which is situated in the northernmost part of the park,
nearest the farm. Between the farm and the parcelled out park
area, the municipality demanded the erection of a 2 m high
wall and a 10 m broad screening belt planted with whitethorn,
roses, oak and sloe. The 10 m broad belt and the garden were
given a common planting.
During a short stay in Vicenza, Mr.Walter Bauer paid a

visit to Villa Valmarana, dating from the 17th century. The
villa with its 200 m long and 30 m broad garden is situated
high up on a ridge. The garden is a typical example of Italian
renaissance with terraces, supporting walls, stairs, cut yew
and parallel paths.
"Days in Amsterdam" is the title of professor C. Th. Søren-

sen's report on IFLA's seventh congress, the subject of which
was the relation of landscape architecture to related spheres.
We should like to pass on some considerations and thoughts
which Mr. C. Th. Sørensen conceived in the course of this
great arrangement. He says: "One can see from the reports
that co-operation with other professions, equality of status
with architecture and pictorial art is the constant refrain.
To me it seems idle that we keep on saying these matters of
course to one another when it is the problems of education
at the most that arc the matter we do not agree upon. Much
more serious is the status of the profession on the whole and
the method of work. The task may be a matter of decoration.
But is that sufficient? It is not; we must design true and
artistically defined gardens. However, when one looks upon
the uniform and impersonal inventiveness one asks oneself
why the profession is so dead compared with other branches
of art. I consider it to be of the utmost importance that there
is a development in our profession, but the people who create
something really new are rare which does not necessarily
mean to say that people able to create something good have
to be rare. Consequently, it is better to strive for competence
than for originality; the highly estimated inventiveness is not
much worth compared with the faculty of right judgement.
The conclusion of the above is not anything concrete, rather

a hope, a dream and, perhaps, a warning. Do not strive to be
modern in the bad sense of the word. Our associations should
be able to give possibilities of growth to what is artistic in
our profession which means to say understanding and respect,
help and support to the few who are chosen to create some¬
thing really new and genuine. The schooling of landscape
architects must become an artistic education in common with

painters, sculptors and architects, because one learns most
when associating with fellows where, as here, it is not a ques¬
tion of a positive acquisition of knowledge, but rather a ques¬
tion of growing familiar with the essence of art, of attaining
a certain æsthetieal culture. An aim which I still hope to see
accomplished."
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Der er arkitekter, der har specialiseret sig i formgiv¬
ning af møbler, nogle er eksperter i industribyggeri,
og andre har udstillingsarrangementer som deres spe¬
ciale.
Hver gang, der åbner en udstilling, styrter publi¬

kum til, men publikum kommer ikke alene for at se
de udstillede genstande, men i lige så høj grad for at
se hvor raffineret det hele serveres, altså dette med
helhedsvirkningen contra de enkelte stande eller gen¬
stande.
Tænker man på, hvad der har været af fremra¬

gende arrangementer i Kunstindustrimuseet og Fo¬
rum, og hvor der nu ellers laves udstillinger, da vil
man forstå, at der netop på en udstilling kan skabes
et milieu, der får publikum til at falde med et brag,
og når rygtet om udstillingens kvalitet hurtigt spre¬
des, er succesen som regel sikret.
Tænker man på verdensudstillingen i Bryssel, er

ingen i tvivl om, at udstillingen som helhed var en
forfærdelig historie, hvorimod de enkelte lande - i
hver sin pavillon - ikke alene fik vist, hvad landet
formåede, men også gjorde opmærksom på landets
kulturelle stade gennem mere eller mindre dygtige
arrangementer.
Her var det ikke et spørgsmål om penge, og om

hvor imponerende det kunne gøres, men meget mere
om, hvor fornemt en dygtig arkitekt kunne få sin
nations kultur til at lyse.
Sådanne udstillinger giver i virkeligheden stof til

eftertanke. Det er nemlig ikke nok at lave sensation
om en sputnik eller et vandorgel, men langt vigti¬
gere at skabe en sand kontakt mellem de udstillede
genstande og helheden.
Nu har vi netop igen haft gartnerudstilling i Fo¬

rum, og er der noget så vidunderligt at arbejde med
som gartnernes produkter?, og er der udstillinger,
der har større chance for at blive bedre modtaget af
et forvænt publikum, og er der noget, der har større
mulighed for at blive succes? Jeg tror det næppe.
Den sidste udstilling blev vel ikke så stor en suc¬

ces, som arrangørerne havde håbet. Det skyldes mu¬
ligvis, at der ikke var varer nok - det var ligesom
om udstillingen ikke bugnede af blomster, frugt og
grønsager - og det venter de besøgende nu engang'.
Måske var det hovedarrangementet, der ikke var dri¬
stigt nok, eller måske hele milieuet, altså samspillet
mellem de enkelte stande og helheden. Dette som
fortryller publikum, så de nærmest beruses og ab¬
solut må komme igen.
Det er som om disse Forum-udstillinger er stag¬

neret i en engang vedtagen form, som hovedarran¬
gøren må bøje sig for med det resultat, at han in¬
gen mulighed har for at puste sjæl og inspiration i
helheden. (fortsættes blå side 2)
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I dette hefte skriver:
Georg Boye, havearkitekt m. d. h. Se hefte 3.

Niels Ulrichsen, havearkitekt m. d. h. Uddannet som an¬

lægsgartner hos Bernhard Hansen, Ordrup og ansat i
dette firma fra 1934-47. Fra 1947 arbejdet hos professor
C. Th. Sørensen, et år som assistent og fem år som kom¬
pagnon. Startet egen havearkitektvirksomhed i 1954.

L. Sandberg, stadsgartner i Århus. cand. hort. 1911. As¬
sistent hos stadsgartneren i Århus fra 1912-16. Fra 1.
juni 1916 stadsgartner i Århus og fra 15. december 1941
tillige leder af byens begravelsesvæsen.
Arne Levin, havearkitekt m. d. h. cand. hort. 1949. Fra
august 1949 ansat hos havearkitekt Eywin Langkilde.
Fra sept. 1955 selvstændig havearkitektvirksomhed i
samarbejde med professor C. Th. Sørensen.
Morten Eriksen, havearkitekt. Kursus på Kunstakade¬
miet. Ekstraordinær studerende på Landbohøjskolen
1948-49. Siden 1949 ansat som havearkitekt ved Århus
parkvæsen.

Fotos i dette hefte:
Forsidebillede og side 66-67: Hammerschmidt foto, År¬
hus.

Side 68: Stadsgartnerens kontor, Århus.
Side 70-71: Th. Andresen, Ordrup.

Udstillingshalløj fortsat:
Udstillerne vil selv bestemme, hvordan deres stand

skal være, og i sandhedens interesse var det også
lykkedes ved hjælp af dygtige dekoratører, at skabe
en række fornemme arrangementer. Naturligvis skal
der være en vis individualisme, men den må blot
ikke være så fremtrædende, at der bliver tale om en
række detaljer, der konkurrerer om at slå helheden i
stykker.
Nu vil mange måske mene, at det er en kamp om

ærespræmierne og ikke mindst om den fornemste af
alle: Dronningens ærespræmie.
Det forekommer mig, at det er et skråplan, man

er inde på, hvis det er et spørgsmål om, hvem der
kan få sine cyclamen til at stå i den .højeste pyra¬
mide. Det er ikke den enkelte stands arrangement,
der som det primære skal præmieres, men varens kva¬
litet. Det er det gartnerne skal kappes om, og ikke
om hvem, der har råd til at engagere den dygtigste
dekoratør - det må være noget sekundært.
Det vil altså sige, at udstillingens helhedsvirkning

skal være den fremtrædende, og de enkelte stande
bør indordne sig helheden. Er vårene af en tilstræk¬
kelig høj kvalitet, skal de alene på grund af denne
få dommerkomiteens objektive bedømmelse.

(fortsættes blå side 3)



Anlægslinien på Landbohøjskolen
Af Georg Boye.

HekendtgørcUe om liavclirugHhtudiet og havebrugscksainen pi
anla'gslinien ved den kgl. veterinær- og landhohøjnkole.

I medier af § 13, atk. 1, i kgl. anordning
al -I. august 1958 {or den kgl. veterinær-
og landbohøjskole fastsætte« herved (el-

g l. For at blive optaget »om havebrugs
»tuderende ni anlægslinien kræve«, at de i
landbrugsministeriet* bekendtgørelse al 27.
maj 1959 fastsatte betingelser for optagelse
ved havebrugaatudiet er opfyldt. Dog fast¬
sættes kravene til praktisk uddannelse ved
anlægslinien til 2 Ar for den, der ikke har
Htudenterekaamen, og til 1 ir for den, der
har studentereksamen.

§ 2. Undervianingen på I. del af have¬
brugaatudiet begynder hvert ir den I. aep-
tember og strækker aig over I ir (1. og S.

Der undervise* i folgende fag:
fyaik
havebrugabotanik -

havekunsten« historie
kemi, almen-uorganisk og orgauiak
landmiling
matematik
samfundsøkonomi
tegning

Stic. 2. Ferate del af havebrugsekaamen
afholdea tn gang om iret, normalt i maj-juli
mined og omfatter prever i de i atk. 1
nævnte fag med undtagelae af havebrugs-
botanik og matematik. Denne del af ekaamen
er kun bestiet, nir eksaminanden har op¬
nået en karakterkvotient pi mindat 6,00
efter den øratedske skala.
Slk. 3. Undervisningen på 2. del af have-

brugsstudiet begynder hvert ir den 1. sep¬
tember og strækker aig over 1 ir (3. og 4.

Der undervises i følgende fag:
fyaiologiak botanik

havebrugsbotanik
kraftmaakinlære
landmiling
matematik
meteorologi og klimatologi
mikrobiologi
mineralogi, geologi og jordbundslære
plantekendskab
tegning
tekniak mekanik

Slk. 4. Anden del af havebrugsekaamen
holdes én gang om iret, normalt i maj-juli
mined og omfatter prever i de i atk. 3
nævnte fag. Denne del af eksamen er kun
bestiet, nir ekaaminanden har opniet en
karakterkvotient pi mindat 5,00 efter den

Slk. S. Undervianingen på 3. del af have¬
brugaatudiet begynder hvert ir den I. sep¬
tember og atrækker aig over 1 '/j ir (&., 6. og
7. semester).
Der undervises i fnlgende fag:

adminiatration
anlægsgartneri
anlægstyper
byplanlægning
havehrugstoologi
jord- og vandbygning
kulturteknik
planlægning
plantepatologi

Slk. 6. Tredje del af havebrugaekaamen

Denne del af eksamen er kun b
eksaminanden har opnået en karakterkvo¬
tient på mindst 5,0(1 eller den
skala.

Lanilbrugiminiitrrirl, den 14. juli I960.
Karl Skytte.

Landbrugsministeriets bekendtgørelse af 14. juli i960,
hvorefter havebrugsstudiet ved Den kgl. Veterinær-
og Landbohøjskole deles i en gartneri- og frugtavls-
linie og en anlægslinie, var for mig en passende lejlig¬
hed til at ordne indholdet af talrige mapper med for¬
skellige,påskrifter i to solide ringbind betitlet have¬
arkitektuddannelse. Der er stof til en afhandling, men
da jeg efter aftale med redaktionen, på begrænset
plads, skal sige noget til orientering om anlægslinien,
må ieg indskrænke mig til at fremdrage enkelte be¬
givenheder og handlinger, der efter min opfattelse
har været af særlig betydning for det foreløbige re¬
sultat.
C. Th. Sørensen blev lektor på Kunstakademiet i

1940 - G. N. Brandts gamle lærestol på arkitektsko¬
len - og de første havearkitekter optoges forsøgsvis
som hospitanter i skoleåret 1944-45. Sørensens initia¬
tiv fik kraftig støtte fra Foreningen af yngre Have¬
arkitekter, og allerede 1945-46 forelå et program for
undervisningen: tirsdagsaftnerne, hvor også Georg
Georgsen underviste. Hovedpartén af hospitanterne
var havebrugskandidater, der måtte erkende, at de¬
res alsidige, videnskabelig-gartneriske uddannelse var

et højst ufuldkomment grundlag for en skoling i
formgivning. I forvejen var det nok gået op for dem,
at deres dyre eksamen heller ikke var til megen nytte
på de tegnestuer, hvor de var ansat - tværtimod. Efter
seks syv års uddannelse måtte de begynde næsten på
bar bund, og chancen for at vinde med afhang af,
hvorvidt de havde haft held til at slumpe ind i det
rette milieu. Tanken om at liniedele havebrugsstudiet
var naturligvis ældre, men Y. H.s meget energiske ak¬
tivitet i 1945-46 og en ny, vel tilrettelagt offensiv i
56 har uden tvivl katalyseret den proces, der ifølge
sagens natur måtte være langsomt fremadskridende.
Der var dengang i fagkredse - yngre som ældre -

enighed om, at en for danske forhold afpasset have¬
arkitektuddannelse burde lægges derhen, hvor den
omfattende sum af kunnen og viden, der er en for¬
udsætning for udøvelsen af vort erhverv, er bedst til¬
godeset, og det måtte derfor blive to læreanstalter:
Landbohøjskolen repræsenterende de jordbrugs¬
videnskabelige områder og - håbede man - efter en
tilpasning, tillige de anlægsgartnerisk tekniske discipli¬
ner, og Kunstakademiet som formidler af de kunst¬
neriske og sociologiske aspekter. Problemet var så
denne tilpasning af landbohøjskolestudiet: Var den
principielt mulig og praktisk gennemførlig?
Lektor Georgsens betænkning af 6. februar 1946

om liniedelingen ligger til grund for hvad, der siden
er passeret i sagen. Ganske vist måtte tanken om en
tretrins uddannelse, og måden hvorpå den skulle reali¬
seres, opgives som uforenelig med højskolens konsti¬
tution, men det blev overbevisende godtgjort: 1. at
det ville være muligt på en særlig linie at uddanne
havebrugskandidater, der var vel udrustede til at va¬
retage mangfoldige opgaver inden for vort fagom¬
råde, 2. at havearkitekter i ordets egentlige forstand
måtte søge en væsentlig del af deres uddannelse på
akademiet og 3. at egnede kandidater fra anlægs¬
linien med udbytte skulle kunne følge en akademi¬
uddannelse i højeste plan.
Der løb meget vand i stranden, inden resultater

opnåedes; arkivet rummer en mangfoldighed af mø-
deberetninger, spørgeskemaer og tidskriftartikler
samt en anselig, men formentlig ukomplet samling af
havebrugsafdelingens udkast til nyordning af studiet,
hver for sig bilagt en mindretalsbetænkning fra
Georgsen! Først da man i havebrugsafdelingens læ¬
rerkollegium erkendte nødvendigheden af at opgive
det formynderskab, som en forældet tradition tillagde
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moder havebrug, begyndte det at lysne. I december
1957 nedsatte afdelingen et - vist nok uofficielt -
udvalg bestående af Georg Georgsen, C. Th. Søren¬
sen, Sven Hansen og Georg Boye. Det af udvalget
først i 1958 udarbejdede forslag ligger principielt til
grund for og er nogenlunde identisk med den under¬
visningsplan, der nu er anlægsliniens.
Grundtanken i forslaget var: 1. at drage størst mu¬

lig nytte af højskolens kapacitet og de videnskabs¬
mænd, der beklæder dens lærestole, 2. at skabe en
fleksibel ramme om den rene fagundervisning. At
den endelige studieplan i visse retninger afviger fra
udvalgets forslag er rimeligt. Den lærer, hvis fagom¬
råde inddrages i planen, og som altså bærer ansvaret
for, at den pågældende disciplin doceres ret, må an-
stændighedsvis have den fulde afgørelse af, hvad der
er fornødent, herunder også med hvilke forudsætnin¬
ger den studerende bør møde til forelæsninger og
øvelser.
Højskolens undervisning er som bekendt i almin¬

delighed tilrettelagt sådan, at fagene helt logisk do¬
ceres i rækkefølgen: grundvidenskaber - specialfag;
og at visse fag er fælles for alle studieretninger, nem¬
lig grundvidenskaberne, andre for visse grupper, f.
eks. det alment jordbrugsvidenskabelige stof. I kon¬
sekvens heraf er en række almene fag fælles for de to
havebrugslinier, mens afgreningen sker i specialfage¬
ne. Her sker modsætningsvis en bøjning mod den tek¬
nikergruppe, hvis uddannelse i forvejen ligger på
højskolen: landinspektørerne, af hvis fagområde vej-
og vandbygning, byplanlægning og formentlig også
en udvidet landmåling vil komme anlægslinien til
gode.
De rene grundvidenskaber: kemi, fysik og mate¬

matik er den logiske introduktion til de jordbrugs¬
videnskabelige fag: geologi og jordbundslære, me¬
teorologi og klimatologi, fysiologisk botanik, have¬
brugsbotanik, mikrobiologi, platitepatologi, have¬
brugszoologi og danner helt eller delvis forudsætning
for fagene kraftmaskinlære, teknisk mekanik, kultur¬
teknik, samfundsøkonomi samt ovennævnte landin¬
spektørfag.
Tegning vil blive betydeligt udvidet med hoved¬

vægten lagt på projektionstegning og skrift, der
ubarmhjertigt kan indekserceres af en kvalificeret læ¬
rer med klar opfattelse af disciplinens praktiske for¬
mål.
For en del af ovennævnte bestående fag gælder, at

de i større eller mindre grad må og vil formes under
presset af anlægsliniens krav, plantepatologi og have¬
brugszoologi f. eks. og særlig tegneundervisningen må
blive et eksperiment under stadig udvikling.
Af de nydannede fag skal først nævnes plantekend¬

skab, der i forslaget var beskrevet således: »alminde¬
ligt plantekendskab (planteskolesortimentet). Plan¬
tekultur (plantning, beskæring, gødskning osv.). Va¬
rekundskab (bedømmelse af planteskolevarer). Plan¬

tevalg til specielle opgaver. Analyser af eksisterende
beplantninger. Plantesammenstillinger (form, farve).
Beplantningsplaner - forelæsninger, øvelser og studier
i marken.« Det forudsattes, at der hertil oprettedes
en særlig lærestol under anlægslinien. Af taktiske
grunde er dette opgivet. Fagbetegnelsen opretholdes
ganske vist, men fagets gartneriske aspekter afvikles
som fællesfag med gartnerilinien, og de strengt an¬
lægsgartneriske må så foreløbig følges op af læreren
i anlægsgarneri og planlægning.
Det samme må gælde for faget administration, hvor¬

til det heller ikke i første omgang er fundet oppor¬
tunt at søge en lærestol normeret. Fagbeskrivelsen ly¬
der: Dobbelt bogholderi. Regnskabsføring og bud¬
getlægning i offentlig administration. Byggeregnskab.
Administrative forhold i off. og privat virksomhed.
Love og regulativer (koordineres med byplanlæg-
ningning). - Forelæsninger og øvelser.« Undervisnin¬
gen må til en begyndelse afvikles efter de forhånden¬
værende søms princip. Af disse findes nogle.
Tilbage er de store fag, der helt og aldeles er lini¬

ens egne. Det har været svært at finde dækkende fag¬
betegnelser, og man har derfor valgt sådanne, der
som teltet i Tusind-og-een-Nat kan ligge i en hånd
og dog rummer 10.000 ryttere: Havekunstens historie,
anlægstyper. Anlægsgartneri, planlægning. De hæn¬
ger sammen parvis og repræsenterer i den angivne
rækkefølge så at sige ånden og materien i vort virke.
Havekunstens historie fylder godt på timeplanen

og vil derfor kunne doceres på bred kulturhistorisk
basis med paralleller til arkitektur og billedkunst.
Anlægstyper, der fører stoffet helt op til og med
vor tid, står således beskrevet: »Gennemgang af fore¬
kommende anlægstyper, deres forudsætninger og
funktioner. Enfamiliehusets have, landbohaver. Bo¬
ligparker (enfamiliehuse, etagehuse). Børnehaver,
kulturcentre, legepladser. Off. parker og anlæg. Kir¬
kegårde, sygehuse m. v. Kolonihaver. Idrætspladser.
Industrianlæg. Parkeringspladser. Friluftsliv. Veje.
Grønne områder. Naturfredning. I forbindelse her¬
med gives nogen arkitekturorientering. - Forelæsnin¬
ger og ekskursioner.«
Mens datid og nutid automatisk vil markere hvor

det ene af disse fag holder op og det andet begynder,
er grænsen mellem anlægsgartneri og planlægning
flydende. Fagene forudsættes at rumme den tekniske
viden, der ligger til grund for anlægsgartneriske byg¬
værkers planlægning og udførelse. Det er fællesstof
for anlægsgartneren (entreprenøren) og havearkitek¬
ten (teknikeren), hvoraf hver part skal kende sit eget
tilbunds og være velorienteret i den andens, og hvis
tilrettelægning altså kræver at det anskues vekselvis
fra entreprenørens og fra teknikerens standpunkt.
Fagbeskrivelserne lyder i forslaget således: Anlægs¬
gartneri. »Materialisere. Anlægsteknik (afsætning,
jordarbejde, jordbehandling, stenarbejder, vejarbej¬
der, vand, træ, beton, jern osv.). Vedligeholdelse.



<

Redskaber. Anlægsgartneriets etik (bygherren, have¬
arkitekten, folkene, andre entreprenører. Entrepri¬
ser. Arbejdspladsens organisation. Beslægtede discipli¬
ner (husbygning, vejarbejder, ledningsarbejder. Ad¬
ministration (akkorder, feriepenge m. v.). Forelæs¬
ninger, øvelser, markstudier.« og for planlægning:
»Terrænlære (kurver og koter). Jordberegninger.
Tydning af tegninger, beskrivelser m. m. Overslag.
Tegneteknik. Tegnestuens organisation. Team-work
(arkitekt, ingeniører, landinspektør, sagfører, byg¬
herre). Udarbejdelse af arbejdstegninger efter færdi¬
ge skitser, dertil hørende beskrivelser m. v. Funktions¬
analyser af eksist. anlæg. Projektering af funktionsbe¬
stemte opgaver. - Forelæsninger, øvelser, studier i
marken.«
I disse særdeles bevægelige rammer må altså fore¬

løbig indrangeres det stof, der ikke fuldt ud tilgode¬
ses i fagene plantekendskab og administration. Det
lader sig uden vanskelighed gøre, og det må i almin¬
delighed anses for afgørende, at faglærerne inden for
mulighedens grænser er orienteret om, hvad der sker
i flest mulige beslægtede fag, således at idelige paral¬
leller kan drages, og det almene belyses under snæv¬
rere vinkler. Kun derved opnås den fulde nyttevirk¬
ning af en så kompliceret undervisningsplan, af hvis
komponenter færre eller flere for en overfladisk be¬
tragtning kan forekomme perifere eller nytteløse.
Anlægsliniens mål er den alsidigt uddannede fag¬

tekniker. Hvad han skal bruges til, har jeg prøvet at
formulere i artiklen, Liniedelingen fra den anden si¬
de, Havekunst nr. i 1959, hvortil iøvrigt henvises.
En egentlig havearkitektuddannelse anser højskolen
at ligge uden for sit område, men man vil varmt til¬
skynde kandidater der skønnes talentfulde at afslutte
deres'uddannelse pa akademiet. Der er forudsætninger
for, at de vil møde vel rustede.
For optagelse på højskolen kræves: enten

a. realeksamen med gennemsnitskarakter mindst mg-H
og to års gartnerlære fordelt på to velegnede pladser,
eller b. matematisk studentereksamen med mindst g+
og et års praksis, eller c. sproglig studentereksamen
på samme vilkår, men med optagelsesprøve i matema¬
tik. Endelig optages d. andre med to års praksis der
med g i gennemsnit består en optagelsesprøve i dansk,
engelsk og tysk, matematik, aritmetik og geometri.
Studietiden er forlænget til 3 lA år.
Hvor megen tid akademiet herefter behøver for at

gøre havebrugskandidater til havearkitekter, kan man
ikke vide. Det var et rimeligt ønske, om man dér
sigtede mod en ordning, hvorefter havearkitekten i
alle forhold var ligevægtig med arkitektskolens dimit¬
tender. En sådan ligevægtighed skulle bl. a. give sig
kontante udslag ved lønansættelser for tjenestemands¬
stillinger. Det indebærer, at havearkitekterne måtte
kvalificere sig til at tage afgang på lige fod med,
og under tilsvarende forudsætninger, som arkitekter¬
ne. Jeg betvivler, at dette kan gøres på meget mindre

end to år. Indsætter vi studenten i formlen, får vi
minimumsuddannelsestiden 6-6/2 år. Realisterne skal
bruge et mere, men er til gengæld et år yngre, når de
er færdige.
Man kan opnå akademiske grader på væsentlig kor¬

tere tid eller, hvad der er mere nærliggende, blive
arkitekt. Lad os se lidt nærmere på dette forhold,
der så ofte er fremhævet som noget meget ulykke¬
ligt. Lighedspunkterne mellem arkitektens og have¬
arkitektens gerning er så iøjnefaldende, at jeg skal
lade dem ligge, og pege på den væsentlige forskel
der, ud over at den første arbejder med døde mate¬
rialer, den anden med levende, ligger i at arkitekten
som tekniker på en gang er udøvende musiker og
dirigent. Foruden at passe sin egen husbygning er
han leder af et team, hvori indgår diverse ingeniører,
havearkitekt, landinspektør m. fl. Til gengæld kan og
skal han støtte sig - ofte blindt - til den sum af
eksakt viden der rummes inden for dette partnership:
statistiske beregninger, akustik, varme og ventilation,
belysning, for blot at næVne nogle af de problemer,
der melder sig, når projektet er kommet ud over det
preliminære skitsestadium. Havearkitekten har det
forsåvidt lettere, som han kun skal klare sit (og mu¬
ligvis en del af ingeniørens!), men til gengæld har
han ingen at skyde ansvaret over på; han skal beherske
sit eget felt ud i de yderste forgreninger og tilmed
vide så meget om de andres, at han kan foregribe og
vejlede på mangfoldige områder. Dertil kommer op¬
gaver, hvor han mutters alene må træffe alle dispo¬
sitioner og bære alt ansvar. I mange forhold hvor ar¬
kitekten på sit felt må og skal begrænse sig til en
orientering, og derfor kan nøjes med at sætte sig ind
i konklusionen, må havearkitekten på sit også have
rede på premisserne. Kort og godt, der trækkes så
store veksler på vore kvalifikationer som kunstnere,
teknikere og administratorer at en normaluddannelse
af 6-7 års varighed må anses for særdeles rimelig.
Som refereret af C. Th. Sørensen i forrige num¬

mer holdt professor F. C. Cabral ved IFLA kongres¬
sen i Amsterdam en forelæsning om havearkitektud¬
dannelse. Det var en oplevelse, ikke mindst fordi pro¬
fessoren netop fandt klare udtryk for de tanker, man
herhjemme har gjort sig om uddannelse i »den kunst¬
art at forme den levende ramme om menneskers til¬
værelse« (the art of designing the living environment
of Man.). Efter forelæsningen stillede den i USA ud¬
dannede repræsentant for Venezuela det spørgsmål,
om man ikke kunne tage noget lettere på det gart¬
neriske, der dog, sagde han, var noget, man på kort
tid kunne tilegne sig ad kursusvej. Jo, forsåvidt,
var Cabrals svar, at lære at lave en blandet staude¬
rabat er så let som at klø sig i nakken, men den der
f. eks. får til opgave at få planter til at gro under
ekstreme forhold, har brug for al den biologiske og
økologiske viden der er at hente i en videnskabelig
uddannelse.



Fiskergården
Af Niels Ulrichsen.

Gårdinteriør før restaureringen.
Interior of the court before restauration.

Når man står over for at skulle udføre et haveanlæg
i et så særpræget landskab som på Holmsland klit,
gælder det for alvor om, at stedets miljø må være ret¬
ningsgivende.
Landskabets særpræg og hævdvundne skikke har

gennem tiderne skabt et miljø, der er enestående i
Danmark, men som desværre er ved at forsvinde på
grund af misforstået udnyttelse af moderne bygge¬
materialer og forkert plantevalg.
Gennem tiderne er den gamle bygningsform ble¬

vet afslebet og indpasset efter det barske klima, intet
var tilfældigt eller et modelune, alt var indordnet den
barske virkelighed og kun få steder i Danmark pas¬
ser bedre til Jeppe Aakjærs sang: »Jeg lagde min gård
i den rygende blæst, hvor bakken hun skråner mod
sønder.«
Men hvordan ser det ud idag? Kommer man syd¬

fra og følger den nye vej, der, som enhver anden
motorvej, brutalt er skåret igennem landskabet, aner

man intet om, hvilken perle det engang har været.
Bebyggelsen, der ses fra vejen, er af nyere dato. Den
må karakteriseres som misforstået villabyggeri, fordi
den slet ikke er tilpasset landskabets egen karakter.
Derfor er det også glædeligt med en bygherre, gros¬

serer F. Riis Hansen, Maglemosevej, der virkelig for¬
står, at der her stilles særlige krav ikke alene til byg¬
ningerne, men også til omgivelserne.
Bygningerne, der er en perle af de få, med den ægte

og særprægede karakter der engang var hele egnens,
er blevet restaurerede af arkitekterne Poul Ernst Hoff
og Bennet Windinge, og det hele er holdt i den oprin¬
delige stil.
Det var en gammel firelænget gård, der efter eg¬

nens skik var placeret på et frit græsfelt. Der findes
ingen veje eller stier, men enhver form for færdsel til
og fra gården foregår på græsarealet. Dette gik selv¬
sagt ikke, hvis der var kreaturer på gården, så kunne
græsset simpelthen ikke holde, men da der, i stil med
det oprindelige drives fåreavl, holder græsset sagtens.
Opad bygningerne eller i græsarealet omkring disse

vokser ingen planter. På grund af klitternes umiddel¬
bare nærhed og dermed følgende sandflugt, vokser
græsset sådan, at græsarealet må afskrælles ca. hvert
i o.-12 år, hvilket nok også er den direkte årsag til,
at der ikke her findes planter af nogen art.
Hvad årsagen end er, har det en så særpræget og

æstetisk værdi, som vi, hvis vi ønsker at bevare eg¬
nens oprindelige karakter, må passe på. Jeg anser det
derfor rigtigst at udføre haven med en passende af¬
stand fra bygningerne, således at den er helt fri af
disse, og åben i den ene side der vender mod bygnin¬
gerne, så der fra vinduerne kan ses over i den. Der¬
ved opnår vi ikke alene at bevare det karakteristiske
græsbælte om bygningerne, men samtidig at få haven
placeret således, at den knytter sig til boligen.
Ønsker man derimod en læplads - gældende for alle

vindretninger - er det nærliggende at søge den an¬
bragt inde på gårdspladsen, som skal omdannes til en
grøn oase. Hvad man eventuelt vælger at udføre her
er ret underordnet, da det på ingen måde kan virke
forstyrrende på egnens oprindelige karakter, men det
ville være rimeligt - også plantemæssigt - at vælge
planter, der ikke virker alt for fremmed i miljøet.

Snit af græstørv¬
volden, tilplantet
med Lycium hali-
mifolium.

Section of the
mound of turf,
planted with Ly¬
cium halimifolium.
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1. Volde der er opbygget af græstørv. Mellem græstør¬
vene og ovenpå volden er plantet Lycium halimifo-
lium (bukketorn) som vist på det indtegnede snit.
Planterne skal fremover vokse helt sammen og dan¬
ne en hæk eller skærm for vinden.

2. Her plantes ovenpå volden foruden bukketorn en
gruppe Hippophaea rhamnoides (havtorn).

3. Plads for havemøbler. Alle gangarealer i hele anlæg¬
get er befæstede med ret grov ral, der findes på ejen¬
dommen. Rallen er tildels fyldt med harpet muld¬
jord, dog ikke mere end at stenene tydelig kan ses.
Herefter er der foretaget en tæt beplantning af Thy¬
mus serpyllum (smalbladet timian), som i millionvis
findes vildtvoksende på ejendommen. Langs græs¬
volden plantes enkelte hårdføre stauder.

4. Blomsterbedet er omgivet med en kant af Teucrium
chamædrys (ædel kortlæbe), der ikke må klippes. Al
jord inden i bedet er dækket med Pulsatilla vulgaris
(opret kobjælde), der også vokser vildt på ejendom¬
men. Den skal derfor nok klare sig under de barske
forhold. På denne bund plantes enkelte Juniperus
communis (ene) - tilfældigt spredt udover arealet -
så der på alle årstider findes lidt grønt.
Herudover plantes enkelte andre stauder og lave
buskagtige vækster, såsom Potentilla fruticosa (busk-
potentil), Anemone japonica (høstanemone), Lilium
candidum (madonnalilje) og lignende, der kun skal
optræde som en slags døgnfluer og kun fremtræde
en kortere periode for derefter tildels at blive skjult
af bundplantningen.

5. Er græsarealet, der helt omgiver bygningerne. Den
punkterede linie - fra hus til have - er tænkt som en
usynlig armering af græsset, hvis dette skulle blive
nødvendigt. En lignende armering kunne tænkes på
steder, hvor sliddet er for hårdt ved græsset.

6. Køkkenhave, der ligeledes er indrammet med Teu¬
crium chamædrys. Her dyrkes jordbær, salat, ærter,
kål og kartofler. Jorden i haven er af meget fin kva¬
litet, så alt kan dyrkes, når blot der skaffes læ for
vestenvinden.

7. Her indrettes en krydderhave, der indrammes som
køkkenhaven og tilplantes med ambra, esdragon,
dild, krusemynte, løvstikke, persille, rabarber, sar,
salvie og lignende.

8. Her er en træbænk indbygget i græsvolden, sådan at
man kun ser selve sædet. Meningen er, at bænkeplad¬
sen skal falde så godt ind i omgivelserne som mulig.
Bukkeornen holdes her klippet.

9. Er selve gårdens beliggendhed i forhold til haven.
Her ses tydeligt, hvordan græsarealet går helt om¬
kring bygningerne.

10. Angiver hvor tæt gården er placeret ved Vesterha¬
vets klitrække.

11. Her findes en mindre græsslette, der bruges som
fold til gårdens dyr.

12. Eksisterende rester af en lav hæk. Selv om den er

meget medtaget af det barske klima, mener jeg ikke,
det er rigtigt at fjerne den, førend græsvolden er
vokset så meget til, at den kan give haven det for¬
nødne læ.
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Nyt parkområde ved Århus Universitet
Af L. Sandberg.

Opførelsen af Århus Universitet påbegyndes i 1932
og anlæggelsen af Universitetsparken påbegyndtes
samtidig.
Nu er arealet udbygget med universitetsinstitut¬

ter og kollegier etc. og parken, der navnlig præges af
to store søer - opstemmede af et lille vandløb, der
gennemløber arealet - græs og plantninger af Quercus
i forskellige former, danner nu en god ramme om
bygningerne.
På et areal umiddelbart syd for den egentlige Uni¬

versitetspark er i de senere år opført et institut for
musikvidenskab og et normalanatomisk institut.
Imidlertid var yderligere anbringelse af institutter,

der naturligt var knyttede til universitetet, ønskelig.
Derfor blev det vedtaget at inddrage de dele af Ven-
nelystparken, der ligger syd for universitetsarealet i
umiddelbar forbindelse med dette, til bygning af nye
institutter. Her er således opført en tandlægehøjskole,
et institut for ledende sygeplejersker og sundheds¬
plejersker med kollegier og et institut for uddannelse
af journalister.
Det samlede grønne areal udgør ialt ca. 22 ha og

har en længde sydøst-nordvest af ca. 1,4 km kun af¬
brudt af en mindre benyttet tværgående parkvej. -
Vennelyst er Århus ældste anlæg. Dets oprindelse

går tilbage til ca. 1830 og dets ældste beplantning er
ligeså gammel.
Kgl. bygningsinspektør C. F. Møller, der er uni¬

versitetets arkitekt, har i stor udstrækning udnyttet

66

de muligheder, som et forholdsvis stærkt bevæget ter¬
ræn og gamle fritstående træer giver.
Det er lykkedes at tilpasse alle bygningerne med

omgivelserne på en sådan måde, at man allerede ved
rejsegildet havde fornemmelse af, at bygningerne al¬
tid har eksisteret og kun var under restaurering.
Forudsætningerne for et lykkeligt resultat er en

nøjagtig opmåling. En plan i målestokforhold 1:200,
med kurver og indmålte træer med opgivelse af træ¬
ernes art, højde, karakter og mulighed for bevarelse,
er nødvendig. Det er jo ikke noget'nyt, men hvor bli¬
ver der tit syndet netop i dette forhold.
Som billederne viser, er der taget vidtstrakte hen¬

syn.
Alle brandveje og parkeringspladser er befæstede

med stjernefliser.
Terrænforskelle er klaret med støttemure og trap¬

per af brosten.
Afløbet fra universitetssøerne, der tidligere var

rørlagt, er udformet som et vandløb, der via nogle
små vandfald og søer fortsætter som bæk til dam¬
systemet i Vennelyst. For yderligere at forstærke
sammenhængen mellem Universitetsparken og Ven¬
nelyst er vejføringen samarbejdet. -
Fra en eksisterende allé (gammelt læbælte) i den

ene park, fortsættes vejen naturligt gennem den an¬
den. På denne måde er der, som tidligere nævnt, op¬
nået et sammenhængende grønt bælte, der når fra
byens Ringgade til et af byens ældste kvarterer.

\



Modstående side: Således som Tand¬
lægehøjskolen er indpasset mellem
Vennelystparkens gamle træer, bety¬
der bygningerne snarere en berigelse
end en forringelse af parkens æstetiske
værdi.

Previous page: The way the college
of Dentistry is placed among the old
trees of Vennelystpark, the buildings
signify an enrichment rather than a
depreciation of the æsthetical value
of the park.

Øverst: Oversigtsplan 1:8000.
Top: General plan, scale 1:8000.

Nederst: Uddannelsesinstitut for jour¬
nalister.
Ingen have og intet hegn bryder den
intime kontakt mellem bygninger og
park.

Bottom: Institute of the faculty for
journalists.
No garden and no fence break the
intimate connection between the build¬
ings and the park.

ETS-
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De lette og håndterlige stjernefliser er
anvendt til parkeringsarealer i græs.

The light and easy to handle »star-flags-
were used for the parking areas in grass.

Da de gamle træer for enhver pris skulle bevares, måtte man undgå radikale jordreguleringer. Højdeforskellene klares med
fine gamle brosten.

As the old trees were to be preserved at all costs, radical regulations of the soil had to be avoided. Differences in the level were
settled by means of fine old paving-stones.
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Nygård park, Lyngby Af Arne Levin.

Arkitekt: Professor Palle Suenson.
Ingeniører: Civilingeniør O. Wågensen og
civilingeniør S. Seitzberg.

Haveanlægget er udført af anlægsgartner
Jørgen Olsen.

Oversigtsplan, mål 1:500.
1. Parkering under trceer. 2. Buske. 3. Eksisterende træer. 4.
Klinkesti. 5. Græs. 6. Legeplads. 7. Blomsterhave. 8. Tørre¬
plads. 9. Garager.

General plan, scale 1:500.
1. Parking under the trees. 2. Bushes. 3. Existing trees. 4. Path
of clinkers. $. Grass. 6. Playground. 7. Flower garden. 8. Dry¬
ing-yard. 9. Garages.

Bebyggelsen har indgangsfacade mod Lyngbyvej,
hvor der er butikker i stueetagen. En anden fløj med
indgange fra Mosevej er trukket tilbage og giver her¬
ved plads for parkering i hele husets længde. Parke¬
ringsarealet er beplantet rried Prunus avium, der dels
giver parkeringsinddelingen og dels har til formål at
sløre den kedelige række af vogne.
Belægningen på fortovet, der såvel af æstetiske

som af pladsmæssige hensyn er lagt helt op til huset,
er udført med gule klinker. Samme belægning er an¬
vendt på stier i haveanlægget.
Ved havens planlægning var der ingen mulighed

for at anvende større beløb til terrænudformning, og

»Grøften« mod sidefløjen er fyldt med Symphori-
carpus chenaultii, der udligner terrænspringet, me¬
dens plænen har bevaret sit svagt skrånende terræn.
Legepladsen er placeret i grundens nordøstlige

hjørne delvis under kronerne på eksisterende træer.
En særpræget bøg var tænkt anvendt i forbindelse
med redskabsafdelingen og inddraget som klatre- og
byggeobjekt, men tanken har aldrig kunnet realiseres.
De enkelte rum i legepladsen er hegnet med beton¬
elementer, der giver en opdeling med en sandlege¬
plads, en blomsterhave, to redskabslegepladser og en
bænkeplads, samtidig med at de giver en effektiv be¬
grænsning mod græs- og plantningsarealer.
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Begrænsningen for legeotnrådet er udført i Brandt og Lutn-
holtz betonelementer, der virker effektivt som adskillelse af
legeområdet og græsplænen, der af gensyn til noble beboere
helst skal være som fløjl.

The playground was bordered by concrete elements which
effectively separate the playground from the lawn that, for
the sake of the noble grown-ups, has to be as soft as velvet.

Havearealet havde ret voldsomt fald mod huset.
For at gøre plænen mere anvendelig er højdeforskellen regu¬
leret i en »grøft« nærmest huset. Denne sænkning er fyldt
med Symphoricarpus chenaultii.

The ground had a rather strong slope towards the house.
To make the lawn more usable, the difference in the level
was regulated by a ditch nearest the house. The dip is filled
with Symphoricarpus chenaultii.
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Opdelingen af parkeringspladsen er bestemt af indgangspar-
tierne. Herved fås en parkeringsbredde på ca. 3 m. Under
normale forhold ville denne parkeringsbredde være rigelig,
men i dette tilfælde, hvor tilkørselsforholdene fra den ret
smalle Mosevej er vanskelige, kniber det med at komme ind
og ud. Den yderste trærække burde sikkert have været ryk¬
ket 1 m ind, så afstanden mellem trærækkerne var blevet 3 m.

The devision of the parking strip was determined by the
entances, which gives a parking space of 3 m per car. Under
normal conditions this breadth would be ample, but here the
rather narrow Mosevej makes it difficult to get in and out.
No doubt, the outer row of trees should have been moved
1 m, so that the distance between the rows of trees had
been 3 m.
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Stads- og kommunegartner-
foreningens årsmøde
Af Morten Eriksen.

Med stor tilslutning og med gæster fra Foreningen
Sveriges Stadstradgårdsmåstare, Norske Bygartneres
Forening og Dansk Embedsgartnerforening afholdtes
årsmøde i Vordingborg den 29., 30. og 31. august.
Fra mødet skal af særlig interesse her nævnes: Af

formanden S. A. Hansens årsberetning fremgik, at for¬
eningen i samarbejde med 8 andre foreninger i det
forløbne år havde foretaget gentagne henvendelser
til landbrugsministeren vedr. liniedelingen af have¬
brugsstudiet ved landbohøjskolen. Foreningen hilste
derfor med stor tilfredshed den af landbrugsministe¬
ren pr. 14. juli i960 underskrevne bekendtgørelse om
liniedelingens ikrafttræden pr. 1. september. Forenin¬
gen betragter liniedelingen som et overordentligt vig¬
tigt led inden for uddannelsen og forventer, at resul¬
tatet af den mere tidssvarende uddannelse på længere
sigt vil blive meget betydningsfuldt for parkadmini¬
strationerne landet over.
Ved samarbejde med Dansk Havearkitektforening

blev »Havekunst« obligatorisk medlemsblad fra i960,
og formanden opfordrede kraftigt medlemmerne til
at fremsende stof til bladet, idet samarbejdet nødigt
skulle indskrænke sig til kun at blive af formel art.
I et foredrag med titlen »Hver by har sin heks«

overraskede professor A. Klougart forsamlingen med
et indgående kendskab til park-administrative pro¬
blemer. A. K. omtalte byernes særpræg. Forholdet til
publikum, myndigheder, medarbejdere, foresatte m.
fl. blev fremført i ny belysning.
Overgartner K. Fiirst talte om »Faglitteratur« og

havde udarbejdet en fortegnelse over foreliggende
dansk og udenlandsk litteratur og tidsskrifter.
Fra Floriaden i Rotterdam fremviste overgartner

E. Friis lysbilleder.
Byens borgmester Holger Jensen og byens stads¬

gartner Mogens Klintø anslog tonen for hele mø¬
det: »Vi er lydhøre for kritik, tal kun frit frem.« En
sådan indstilling er velgørende.
Vordingborg er en grøn by, begunstiget fra natu¬

rens hånd, med smukke omgivelser. Store sammen¬
hængende parkområder giver tumleplads og oplevelse
for børn og voksne.
Det store fredede grønne område med Gåsetårnet,

ruiner og minder fra Valdemarernes storhedstid gi¬
ver byen holdning i dens centrum.
Stadstradgårdsmåstare Ivar Andersson fra Jonko-

ping fremhævede, inspireret af besøget på Holme¬
gårds Glasværk og Kåhlers keramiske værksted, at
det er vor pligt at skabe et miljø for alle, der trænger
til frisk luft og hvile i grønne omgivelser.
Parkchef K. Krafft, Kristianssand, fremhævede lig¬

heden i vore fælles problemer. Indirekte gav dette an¬
ledning til en større diskussion om, at det snart var
på tide at foretage forskning og oprette forsøgsvirk¬
somhed i forbindelse med anlægsgartneri.
I tilslutning til årsmødet afholdtes kursus om par¬

keringspladser. Planer og lysbilleder blev grundigt
kommenteret, både i æstetisk henseende og på grund¬
lag af de indhentede erfaringer efter projekternes ud¬
førelse.
Årsmødet 1961 afholdes i Rønne efter indbydelse

fra byrådet.

Byplankursus
Af Arne Levin.
I dagene 22.-27. august afholdt Dansk Byplanlabora¬
torium byplankursus på Antvorskov ved Slagelse.
Emnet var udnyttelse af arealerne mellem Slagelse

by og den kommende motorvej syd for byen.
Dette oplæg blev ret hurtigt ændret således, at for¬

skellige hold fik til opgave at belyse mulighederne
for en ensidig byudvikling mod nord, vest og syd,
således at Slagelse ved år 2000 havde fået 36.000 nye
indbyggere eller ialt ca. 60.000.
Som deltager på et hold, der skulle undersøge ud¬

viklingen syd for Slagelse blev der rig lejlighed til
i al sin gru at opdage, hvor tilfældigt placeringen af
en sådan motorvej er, hvor ringe vægt der lægges
på den voldsomme opdeling, en sådan vej giver, i dette
tilfælde fik Slagelse by totalt bortamputeret forbin¬
delsen med skoven, og samtidig hvor lidt der gøres
for at indpasse vejene i landskabet.
En anden opdagelse var, hvor forskelligt opfattel¬

sen af grønt område i virkeligheden er, og hvor fejl¬
agtigt det meget ofte vurderes.
Holdene, der var på ca. 7 medlemmer hver, var

højst blandede og repræsenterede alle, der kunne tæn¬
kes at have tilknytning til byplanlægning.
Som sådan var det meget inspirerende at høre de

forskellige opfattelser af byplan, og navnlig hvad hver
enkelt betragtede som vigtigt; direkte fremmende for
arbejdet tror jeg ikke, det var; målet tabtes ofte af
syne for tårnhøje vandskel, og for hvad Pedersen
ville sige til, at man rodede i. hans baghave.
Foredragene var yderst vellykkede, og uden at væ¬

re kompetent til at udtale mig om tilrettelægningen
af disse mener jeg, at disse foredrag med tilhørende
diskussioner samt gennemgang og kritik af holdenes
arbejder var festens clou og så absolut gjorde kurset
værd at besøge.
En ting er stensikkert, det er på tide, at Danmarks

fænomenale havearkitekter skrider aktivt ind i by¬
planlægning, og det er sikkert ikke en dårlig måde
at starte ad kursusvej en.
N.B. Er der nogen, der kan give mig en definition på
begrebet grønne områder?

72



Udstillingshalløj fortsat:
Men kan det nu lade sig gøre? Kan gartnerstanden

se bort fra deres naturlige individualisme og på denne
måde være med til at lave en udstilling, der gør stær¬
kere indtryk? Ja, det er forsøgt i større eller min¬
dre omfang ved adskillige udstillinger her i landet,
men er blot aldrig i tilstrækkelig grad blevet gen¬
nemført ved det store »show« i Forum, hvor mu¬

ligheden, trods rummets uskønne karakter, er meget
stor.

Vi var mange, der i Rotterdam blev betaget ved
Floriadens indendørs udstilling. Da jeg kom ind i den
første hal, var arrangementet trods de farvestrålende
blomster så harmonisk, at man nødvendigvis måtte
forsøge at finde årsagen dertil. Det viste sig at være
den enkle, at der kun var udstillet Azalea, Rhodo¬
dendron og nærtbeslægtede arter, men på en sådan
måde at man følte sig hensat til en underskøn park,
hvor en mand havde fået lov at trylle. Her var fuld¬
kommen ro trods de intense farver.
Endnu mere chokeret blev man i den næste ud¬

stillingshal, hvor det helt store repertoire var rullet
ud, Gerbera, Bougainvillea, Cactus etc. Trods forskel¬
lighederne var der en fornem ro tilstede. Årsagen
var den, at udstillerne havde underordnet sig helhe¬
den, og resultatet var blevet fremragende.
Nu kan vi naturligvis ikke forvente, at man i Dan¬

mark skal bygge en udstilling op af Floriadens dimen¬
sioner, men man må i hvert fald kunne se hen til at
skabe en lige så fornem helhed - det fortjener gart¬
nernes produkter - og publikum skal nok reagere
overfor sådan en forbedring.
Først og fremmest må udstillere og hovedarrangør

forsøge at forstå hinanden. Gartnerne må se bort fra
noget af deres individualisme, og hovedarrangøren
må virkelig vise kunstneriske intentioner.
Måske skal man igen forsøge med en konkurrence,

men uden sådanne betingelser som fik størstedelen af
havearkitektstanden til at desavouere den sidste, og
desuden bør man lægge konkurrencen i et så højt
plan at ikke blot havearkitekter, men også arkitekter
får lyst til at vise, hvad der kan skabes.
Kunne man yderligere tænke sig, at anlægsgartner¬

ne, i stedet for de små og temmelig' ligegyldige stan¬
de, lavede hovedarrangementet under en kunstnerisk
ansvarlig arkitekts ledelse, så kunne handelsgartnerne i
disse omgivelser komme med deres fornemme pro¬
duktion. Tingene skulle blive placeret, så der virke¬
lig blev grund til at spærre øjnene op.
Det er næppe værd at misunde den arkitekt eller

havearkitekt eller begge to, der i Forum skal gøre
det første eksperiment - der bliver sikkert adskillige
nervesammenbrud, men selv om det skulle gå så vidt,
må det tages med, for uden en fortsat udvikling, vil
udstillinger af denne art stagnere.

Eyivin Langkilde.
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SUMMARY

Regarding the new faculty for landscape gardening at the
Royal Veterinary and Agricultural College, landscape archi¬
tect Georg Boye says as follows: We all agree that the
education should be placed there where the extensive sum
of competence and knowledge which is a condition for the
performance of our profession, is at hand.
Consequently, it will have to take place at two schools: at

the Agricultural College, representing the science of agricul¬
ture as well as the technical branch of landscape gardening,
and at the Academy of Fine Arts, representing the artistic
and sociological aspects. The College considers the actual
education of landscape architects to be outside its sphere.
The aim of the landscape gardening faculty is the all-

round qualified technician and thus the problem is to incor¬
porate the faculty into the curriculum of the Agricul¬
tural College. The committee report from 1958 which in
principle underlies the curriculum of the landscape gardening
faculty says: The fundamental idea of the proposition was
1. to profit as much as possible by the capacity of the Col¬
lege and by the scientists who hold its chairs, 2. to create
a flexible frame for the pure vocational instruction. An
excellent survey goes through the individual subjects of study,
the basic sciences as well at the special subjects. Some are
new, others old. The duration of study was prolonged to 3Vi
years. Adding the study of landscape architecture at the Aca¬
demy of Fine Arts which will take about 2 years, it will
last 6 to 6V1 years before one finished. However, as great
demands are made upon our qualifications as artists, techni¬
cians and administrators, a study of this duration appears
most reasonable.

Page 64. The old farm "Fiskergården" is situated on the 40
km long dune called Holmsland, on the west coast of Jutland.
According to the custom of the region, the farm is placed in
the middle of an open grass-field. There is neither road nor
paths, all traffic simply crosses the grass area itself. No plants
grow at or round the buildings. The proprietor of "Fisker¬
gården" desired a garden attached to this beautiful spot. Land¬
scape architect Niels Ulrichsen who has a pronounced sense
of the distinctive character of the landscape and of ■ the
established customs of the region, made a very interesting
plan; the garden is situated at a suitable distance from the
buildings and thus the characteristic grass belt was preserved
in its entirety. Mounds of turf shelter the garden from wind
and sand-drift, one side only is open, namely the one facing
the buildings. The courtyard shall be transformed into a
green oasis as there is sufficient shelter here.
Århus University is continuously growing. New extensions

arc being erected and the students arf provided with the new
living quarters. The architect of the university, Mr. C. F.
Møller, utilized the possibilities which were given in a relati¬
vely undulating ground and in a growth of old trees. Details
within the park were elaborated by Århus Park Department.
An account of Nygård Park in Lyngby is given on page

69. This is a modern block in one of the municipalities of
Greater Copenhagen. The parking place is planted with Pru-
nus avium. The garden is slightly sloping and the lawn ends
in a »ditch« which regulates the difference in the level. It
is planted with Symphoricarpus chenaultii. Under some old
trees there was space for a lovely playground for the children
of theblock. The green area was designed by landscape
architect Arne Levin.
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Frederiksborg slotshaves
kaskader bør genskabes!
Af C. Th. Sørensen.

I dette nummer af havekunst berettes der om oplevel¬
ser ved studier og besøg i gammel toscansk have¬
kunst. Der er en ufattelig rigdom; generation efter
generation har rejst efter disse skønhedsindtrvk, for¬
talt om, hvad det betød for hver især, og vi har vel
lov at tro, at det vil vedblive at være således i lang
tid.

Det skulle synes naturligt at tænke efter, om vi
herhjemme har noget, som kan måle sig med det, vi
rejser ud for at opleve, ikke alene i Italien, men også
i andre lande. Dog er det vistnok sjældent, at nogen
gør sig sådanne tanker, hvad angår vort felt, i hvert
fald synes min beundring for Krieger altid at over¬
raske.

Han var en stor havekunstner, så mærkelig origi¬
nal i en tid, som vel egentlig ikke værdsatte origina¬
litet, men til gengæld havde en dvb respekt for dyg¬
tighed. Hans mærkeligste arbejde må terrasseanlæg¬
get nord for Frederiksberg slot vistnok siges at være;
det er mageløst, enkelt og selvfølgeligt som det meste
af det, der gerne kaldes genialt. Trods det, at der
kan fremføres mange vægtige argumenter imod, ville
det dog ikke være urimeligt at genskabe det, fordi
det er så enestående.
Det er dog Frederiksborg have disse linier skal

gælde, Kriegers anden store bedrift, et anlæg, som
heldigvis er nogenlunde intakt. Dette og Liselund
er temmelig sikkert de fineste havekunstneriske mo¬
numenter i Danmark, nationale skatte i samme klasse
som eksempelvis Amalienborg, pålæet i Roskilde, Ry-
gård på Fyn og Østerlars kirke.
I Havekunst årgang 1955, side 38 var gengivet en

meget smuk tegning, som hørte med til Morten Klints
afgangsopgave. Den giver et godt indtryk af det på
en gang simple og rige anlæg, både som det er nu,
domineret af lindene og buxbomhækkene, og som det
oprindelig var med busketter mod sydvest og med
kaskadeanlægget i midteraksen. Dette, kan man tæn¬
ke sig, modsvarede næsten helt Frederik IVs drøm
om en italiensk have. På Frederiksberg har vandkun¬
sten kun kunnet virke ganske kort tid, men anderledes
her, når hesteskodammen og runde dam var fulde,

(fortscettes blå side 3)
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I dette hefte skriver:
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stuepraksis i Oslo kommune. Vea havebruksskole og Sta¬
tens gartnerskole, anleggsgartnerlinjen. Kunstakademiets
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nom (1953) och fil. kand. Anstallning hos tradgårdsarki-
tekterna Hermelin och Wedborn och vid parkforvaltnin¬
gen i Halsingborg. Egen verksamhet i Halsingborg sedan
1958 och sedan 1959 larare vid Kunstakademiets afde¬
ling for havekunst. ..
Age Nicolaisen, slotsgartner, cand. hort. 1946. Assistent
i Inspektoratet for de offentlige lysthaver 1946-54 af¬
brudt af et års tegnestuepraksis i Sverige og Danmark.
Slotsgartner i Charlottenlund slotshave fra okt. 1954.
Timelærer ved Kunstakademiets havearkitektskole 1959.
Studierejser i Europa. Diverse faglitterære arbejder.
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Askov højskole. Disponenteksamen i tysk. Har arbejdet
som gartner i Norge, Svejts, Tyskland og Frankrig. Blev
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var overgartner der fra 1938-56. Har forfattet »Hænge¬
planter«, »Husmoderens Blomsterbog« og sammen med
A. M. Danvig »Stueplantebogen«. Var medarbejder ved
»Nordisk Illustreret Havebrugsleksikon« og har skrevet
en række faglige artikler i tidsskrifter, dag- og ugeblade.

Fotos i dette hefte:
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Side 74-75: Sven-lngvar Andersson.
Side 78: C. Th. Sørensen.
Side 8>: Venneberg, Oldenburg, Holsten.
Side 82-83: Det Kongelige Bibliotek, København.

Noter:

Graduate Work in Landscape Architecture at the Uni¬
versity of Illinois, Urbana, Illinois, U.S.A.
Graduate work leading to the master's degree is offered
through the wide field of study appertaining to the work
of the landscape architect today. This includes the op¬
portunities in regional landscape, the new approach to
planning design brought about by the need for low main¬
tenance costs and large scale development, and landscape
design for the restoration of derelict areas and urban
renewal.
Courses of a direct professional nature include advan¬

ced landscape design, advanced landscape construction,
and, advanced planting design, and those closely linked
with them such as ecology and conservation of natural
resources.

A limited number of fellowships and assistantships are
available, and full details may be obtained from the
Head of the Department of City Planning and Landscape
Architecture.



Havearkitekt og haveingeniør
Refleksjoner etter innlegget i nr. 5 i960
Af Marit Mihle

Likefrem et sjokk gav havearkitekt Erik Myginds re-
aksjon på at utdannelsestiden for en havearkitekt nå
kunne komme opp i 5-6 '/2 år. Han er redd for til¬
gangen til faget og mener de unge ikke har tid til
denne lange utdannelse.
La oss ta en titt på tilsvarende norske forhold. Den

høyere havearkitektutdannelsen her i landet foregår
på Norges Landbrukshøyskole. Det er et såkalt »luk¬
ket« studium og mange interesserte fait fra i årene
etter krigen, da det var meget vanskelig å bli opp-
tatt. Det er ingen opptagelsesprøve, så beslutningen
blir tatt på grunnlag av elevens tidligere skoleutdan-
nelse og praksis.
Minimumskravene (som det altså ikke var tilstrekkelig

å fylle for noen år siden) er:
Studentereksamen eller Stuttkurs.
36 mnd. havebrukspraksis,
1 års havebruksskole
med 3 års landbrukshøyskole blir dette syv års utdannelse
etter studentereksamen! men da må en del av praksisen
taes i skoleferien.

Av ;dmenutdannelse forlanges examen artium (som
studentereksamen kailes i Norge) eller »Stuttkurset
på Hamar«. Det sidste trenger en forklaring for de
uinnviede. Med folkeskolen som utgangspunkt kan
man her etter ett skoleår avlegge artiumprøve i norsk
(2 sorter) og matematikk, samt realskoleeksamen i
engelsk, tysk og historie. De almendannende fag er
nesten kuttet ut, så ideen med artium, som den solide
åndelige plattform spesialisten skulle bygge videre på,
er borte. De vordende havearkitekter får allerede her
et ømt punkt. De skulle høre hjemme blant de aka¬
demiske yrker, men står allikevel litt utenfor og iso-
lasjonen fortsetter til fullkommenhet, når de er innen-
for »hekkene«. P. g. a høyskolens posisjon som aka¬
demisk læreanstalt (den eneste høyskole idag som ikke
forlanger artium) skulle kravene skjerpes på dette
område.
To års havebruks- eller gartnerskole forlanges^ der

er til gjengjeld svært meget av tiden bortkastet. På
Vea, der jeg selv gikk, hadde vi bl. a. som fag husdyr¬
lære, biavl, alminnelig jordbruk og ikke å forglemme
redskapslære som besto i, at vi time etter time hele
skoleåret skrev etter diktat, hvordan en spade, rive
osv. så ut. Aldri har vel noen sett på de diktatene
igjen. Selv siste år på anleggsgartnerskolen (Statens
gartnerskole) er fag som grønnsakdyrking viktige,

frøavl hørte også med. Men en freser, traktor eller
shoveldozer fikk vi hverken se eller lære om.

En god praksis kunne bøte på manglene ved sko¬
lene, men så skulle også elevene hjelpes til å få det.
Den orientering jeg selv fikk, da jeg i »russetiden«
reiste ut til Landbrukshøyskolen, var verdiløs. I bro-
sjyren jeg fikk med meg, stod det bare 3 års have-
bruk- eller 2 års havebruk- og 2 års jordbrukspraksis.
Megen verdifull ungdomstid blir kastet bort på luking
og gulerotttynning. 36 mnd. praksis forlanges, det
betyr i vart land 6 sesottger (fra og med mai til og
med oktober mnd) før høyskolen. Det taes boksta-
velig, det fikk jeg selv i sin tid føle, da et par mnd. for
lite praksis nektet meg adgang til Norges Landbruks¬
høyskole. (Jeg hadde derimot ingen vanskelighet med
å komme inn på Landbohøjskolen, København sam¬
me høst).
Man kunne kanskje tro, at havearkitektenes posi¬

sjon og påvirkning av samfunnet skulle være stor med
den lange utdannelse, større enn i Danmark. Dessverre
er det ikke så. Vi fører en ubemerket tilværelse, de
fleste vet ikke engang, at denne yrkesgruppe finnes.
Et par eksempler:
Vår berømte Karl Johan skulle for et par år siden

få et stort basseng i Studenterlunden med fontener
og nye sitteplasser. Oppgaven ble overlatt (byg¬
nings-)arkitekt Arnstein Arneberg. Karl Johan ender
i Slottsparken, den holder (bygnings-)arkitekt- Odd
Brochmann på å omlegge for øyeblikket.
Det eneste program, jeg har registrert i Norsk

fjernsyn om haver, ble holdt av en blomsterhandler
og omhandlet »Anlegg av haver«! Selv blomsterut-
stillinger er det vanligvis en bygningsarkitekt som
tegner og han står ansvarlig for projekteringen, mens
havearkitekten kanskje kommer inn i bildet som byg¬
geleder og tilsynsførende.
Lønningene til havearkitektene er heller ikke til¬

fredsstillende i forhold til annet teknisk utdannet per¬
sonale.
Hverken samfunnet eller den enkelte havearkitekt

er tjent med de nåværende forhold. Få arkitekter og
ingeniører har blik for de utvendige arbejdene og
interesse nok til å gå grundig tilverks her. Og de kan
ikke bebrejdes, fordi de ikke har fått opplæring i det
(de ca. 10 timer, sogar om aftenen, de får på arki¬
tektkurset har visst dessverre liten verdi). Det er jo
på skolen ens innstilling til de fleste ting i livet formes.

(fortsættes side 84)
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Kursus i Af Sven-Ingvar Andersson

Den 15. maj kom tio studenter från Konstakademin
i Kopenhamn till Florens for att studera trådgårdar
under två månader. HAVEKUNST's redaktor har
bett Åge Nicolaisen och mig att beråtta vad som hånt,
och vi har kommit overens om att dela på uppgiften
så, att jag låmnar en kort objektiv redogorelse och att
min danske kollega avslojar sina innersta tankar på
dårfor låmpat språk.
Initiativtagare, organisator och ledare: Professor

C. Th. Sørensen i samarbete med docent Hans Hen¬
rik Engqvist, professor Mogens Koch.
Deltagare: Arkitekteleverna Per Danø, Morten

Aamann Sørensen och Mette Pihler. Trådgårdsarki-
tekteleverna Sven Hellmark, Preben Jakobsen, Tor¬
ben Michelsen, Børge Sevaldsen, Antti Turtola och
Auli Hietakangas (gast från Oslo). Betty Engholm
från bildhuggarskolan och Palle From från målar-
skolan.
Lårare: Arkitekt Jørgen Vesterholt och trådgårds-

arkitekterna Åge Nicolaisen, J. P. Junggren Have och
Sven-Ingvar Andersson. Lårarna deltog i skift så att
det samtidigt fanns en eller två på platsen.
Forberedelserna hade tagit lång tid. Det gållde att

skaffa fram pengar, att finna elever och lårare och
att etablera samarbete med italienska myndigheter.
Allt gick inte lika lått, men når gruppen låmnade Ko¬
penhamn hade eleverna fått 800 kr. vardera och det

hade kommit ett långe emotsett brev från professor
Favioni, som beråttade att arkitektskolan vid univer¬
sitetet i Florens på allt sått ville underlåtta vårt ar-
bete dår. Skoians lårare i trådgårdskonst, arkitekten
och målaren Leonardo Savioli skulle ta hand om oss,
en grupp lårare skulle undervisa oss i vårdefulla tråd-
gårdsestetiska åmnen på engelska, vi skulle få låna
den rit- och måtningsutrustning vi behovde och vi
skulle få hålla till i en sal på Palazzo Pitti når vi inte
var ute och måtte eller deltog i de exkursioner som
vårdarna åmnade ordna for oss tillsamman med ita¬
lienska studenter.
Låt mig i anslutning till detta exempel på sydlån-

ningars oversvallande vånliga avsikter genast tala om
att vi fick ett utmårkt rum på Palazzo Pitti, dår det
bara regnade in lite lite grand och dår det fanns många
vinkelhakar.

Meningen med visteisen i Florens var givetvis att
eleverna - och lårarna - skulle få bekanta sig med
den trådgårdskonst som våxte fram dår vid den nya
tidens borjan. Det kan man for all del gora genom
bocker, men det år åndå annat att vada direkt i den
europeiska trådgårdskonstens kållfloden. Vi skulle se
så många trådgårdar som mojligt, men for att riktigt
komma konstverken in på livet skulle vi framfor allt
koncentrera verksamheten till ett par objekt. Studie¬
gruppen hade fått sin sammansåttning med represen-
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Denne og modstående side: Udsigt over haven ved Villa Pe-
traia, der blev opmålt ved Kunstakademiets kursus i Firenze.
Se planen naste side.

This and opposite page: View over the garden at Villa Pe-
traia which was surveyed by the students of the Academy
course in Firenze. See plan on next page.

tanter for angrensande konstarter just for att mojlig-
gora ett allsidigt studium av trådgårdarna åven med
hånsyn till deras skulpturala utsmyckning och for-
hållandet till byggnader.
Det blev två mediceiska villor i Sesto 5 km NV

om Florens som oppnades for våra studier: Villa Ca¬
stello och Villa Petraia. Det var låmpliga studieobjekt.
Tradgårdarna år i båda fallen individuella och vål be-
varade, noggranna uppmåtningar saknades och dårfor
behovdes vårt arbete som underlag for en konsthisto-
risk forskning. Det gåller sårskilt Villa Castello som
år behåftad med olosta konsthistoriska problem och
vars trådgård innehåller flera sedermera gångse mo¬
tiv i originalupplaga.
Vilian, hus och trådgård uppges planerad av Tri-

bolo som bor jade sitt arbete 1539. Utens har avbildat
den 60 år senare på en av de bekanta lunetterna for
Villa Artimino. A4en hans bild avviker på en avgo-
rande punkt från vad man nu kan se. Det gåller an-
låggningens huvudaxlar, och dessa avvikelser ger an¬
ledning till många gissningar. Villa Petraia år senare,
åven i typologisk avseende, samlad i ett fastare grepp
och med klarare symmetri. Den år resultatet av en
ombyggnad som Buontalenti fick hand om 1575. Ett
kraftigt kvadratiskt torn står tydligt snett i forhål-
lande till den ovriga byggnaden och avslojar sig dår-
igenom som en rest från den tidigare anlåggningen.

Buontalenti har också arbetat med Castello. Man må-
ste nog tånka sig att åven Tribolos arbete med Villa
Castello har gållt en ombyggnad. Redan en svag hoj-
ning i taket rojer detta. Den doljer en medeltida torn-
byggnad. Det år troligt att det i denna ombyggnads-
historia finns episoder som forklarar att den nuva-
rande trådgårdens symmetriplan inte ståmmer med
varandra eller med byggnaden. Som resultat av stu¬
diegruppens arbete finns det nu noggranna uppmåt¬
ningar och avvågningar av hus och trådgård vid Villa
Castello och av Villa Petraias trådgård d. v. s. ett gott
underlag for vidare forskning.
Det år naturligtvis bra att ha ritningar med hem

från Florens som ett synligt resultat av arbetet dår
nere, men ojåmforligt mycket viktigare år den for-
trogenhet med de studerade trådgårdarna som arbe¬
tet medforde. Det betyder mårkligt nog inte att ele-
verna fått någon storre beundran for Castello och
Petraia. Det år tvårt om påfallande hur ointresserade
eller negativt instållda de verkar. Det kan forklaras
med att obehagen med de rent praktiska svårighe-
terna som hort till uppmåtningsarbetet har kommit
att overforas på trådgårdarna, men det år mer troligt
att den verkliga anledningen år samma fenomen som
man moter når dikter analyseras till sina minsta be-
ståndsdelar och helhetsupplevelsen dårigenom går
forlorad. Men liksom diktanalys år en bra metod
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att låra sig forstå - inte bara den enskilda dikten -
utan diktkonsten, så har uppmatningsarbetet i
Florens alideles påtagligt oppnat elevernas ogon
for konstnårliga vården i andra renåssanstrådgår-
dar. Det mårktes på elevernas såt att uppleva andra
toskanska trådgårdar och på deras iver att låra
kånna dem.
Beråttelsen om vad vi upplevde på dessa enskilda

eller gemensamma utfårder (av vilka de italienska
vårdarna ordnade en) från intimiteten i Villa Cap-
ponis trådgårdsrum till vidderna i Villa Pratolinos
mårkliga park skulle fylla en hel årgang av HAVE¬
KUNST. Mojligen skulle det då också bli plats till
något om hur man finner och vad man gor for att
komma in i dessa trådgårdar. Ingenting av detta får

rum hår men vål två rader om att doktor Chiostri
hjålpte oss till många besok och upplevelser med
stora uppoffringar av tid och krafter bara dårfor
att han råkade ha tjånst på Villa Petraia - jo och så
dårfor att han blev så fortjust i Hellmarks guldlockiga
dotter.
Om jag nu till sist framhåller som min uppfattning

att det viktigaste resultatet av sommarens kurs i Flo¬
rens år en okad konstnårlig kånslighet hos deltagarna
och att jag anser att det år något av det vårdefullaste
som verksamheten vid en skola for blivande tråd-
gårdsarkitekter kan ge, så kommer jag visserligen
utanfor objektivitetens råmårken, men Fru Redaktor,
man skriver vål inte gårna i HAVEKUNST utan att
tangera utbildningsproblemet?
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Survey of Villa Castello. Carried out by the students who at¬
tended the Academy course in Firenze in i960.
Scale abt. 1:2.500.

Opmålingsplan af Villa Castello. Udført af studerende ved
Kunstakademiets kursus i Firenze i960.
Mål ca. 1:2$00.

Firenze - én gang til Af Åge Nicolaisen
Ved et gæstebud har både vært og gæster store gen¬
sidige forpligtelser. At være gæst ved det toscanske
universitets arkitektskole betød ikke blot ydelse og
nydelse for de nordiske deltagere, men også visse ind¬
satser fra arkitektskolens side, for hvilke man måtte
være taknemmelig.

På den første kursusdag blev vi højtideligt mod¬
taget ved et vermutparty i Palazzo Pitti, hvor der
i Bacchosalen var ordnet en udstilling av elevarbej¬
der fra arkitektskolen, resultatet av det første års un¬

dervisning av arkitekteleverne i faget havekunst. De
mange udstillede projekter viste ikke alene en over¬
legen tegneteknik, en moderne sans for fremstilling
av modeller, perspektiver m. v., men gav også et ind¬
blik i skolens undervisningsmetoder.
Kort fortalt var den aktuelle opgave planlægningen

av en bydel, hvor hver elev eller team av elever hade
sin begrænsede opgave: en offentlig park, et idræts¬
anlæg, en skole, et torv eller en gade, og denne av-
sluttede opgave varder arbejdet på gennem hele skole¬
året.

De synspunkter, som lå til grund for elevernes ud¬
arbejdelse av opgaverne og for lærernes bedømmelse,
fik man også et godt indtryk av i åbningsdagens fest¬
forelæsning, som professor Savioli holdt.

Byer i landskabet, haver i byerne
Som det er os nordboere bekendt gennem en righol¬
dig litteratur, talrige forelæsninger og tidligere be¬
søg i havernes forjættede land, Italien, har man her
en stærk tradition i bygningskunst, byplanlægning
og havekunst. Byerne er et mylder av høje, smalle
huse, som støtter og skygger hinanden, et virvar av
stinkende smågader, som udvider sig til hyggelige
torve og atter indsnævres til smalle gyder, og overalt
et mylder av mennesker, der gir et liv over sydland¬
ske byer, som vi slet ikke kender længere mod nord.
Det gir indtryk av byen som en levende organisme,
bygget på gamle traditioner, et sted, hvor menneskene
søger sammen i fællesskab i kamp mod ensomhed,
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Udsigt over haven ved Villa Castello, der ses i baggrunden. View over the garden at Villa Castello, seen in the background.

mod naturen og mod ydre fjender. Byen er det
centrum i landskabet, hvor man ubevidst søger
hen.
Ved de gamle villaer var haven overgangsleddet

mellem landskab og hus, en vestibule ind til huset og
ud til landskabet, men oftest avskærmet, intim og
helt privat, et overklassefænomen, udviklet over ske¬
maet for middelalderens urtehave og vingård.

På vore exkursioner have vi rig lejlighed til at stu¬
dere et stort antal av mere eller mindre velbevarede,
ofte restaurerede eller til ukendelighed omlagte villa¬
haver. Morsomt og rørende genfinder man traditio¬
nerne i mange, små privathaver, helst på landet eller i
ensomt beliggende småbyer.
I San Gimignano, byen med de mange tårne, fand¬

tes således en lille have på knap 30 kvadratmeter,
hængende på en terrasse på ydersiden av bymuren.
Kantplanterne i det gamle parterremønster var myrte,
og i bedene dyrkedes pelargonier, salvie, stachys,
gladiolus, højstammede roser, salat og jordbær.
Rigdommen av »kulturer« viser parterresystemets
store anvendelighed, når haven betragtes som et

sted, hvor man dyrker planter (se øverste skitser
side 79).
I en gårdhave på 10 gange 10 meter i samme by

fandtes middelalderens vinpergola bevaret eller gen¬
skabt. Det var en frodig have med planter dyrket i
tre etager: kål, løg og rodfrugter mellem lodrette
espaliers med bønner og tomat, pergolaen med vin¬
ranker og nespolo- og blommetræer. Endda var der
plads til hønsegård, tørreplads og en siddeplads med
roser og nerier (se nederste skitse side 79).
Besøg i sådanne haver gir en et fingerpeg om det

værdifulde i traditionens liv og det farlige i for stor
radikalisme i havekunsten. Derfor forbavses man -

og græmmes, når man hørte professor Saviolis fest¬
forelæsning over emnet »Havearkitekturens aktuelle
stilling i Italien i dag«, idet professor Savioli vel må
betragtes som exponent for den »nye tids« tanker
om haver og landskabskunst.
Sproget var et velklingende italiensk med et forfi¬

net, næsten klassisk anstrøg, til glæde for de nordiske
gæster oversat til dansk av den charmerende tolk, fru
Mette Gebendinger.
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Leonardo Saviolis foredrag
Professor Savioli går ind for moderne, internationale
ideer om byen med den åbne struktur, hvor det ind¬
advendte og kompakte byrum udvikles, gadenettet
løsrives fra husene, isolerede gårde åbner sig, og de
enkelte bygninger isolerer sig og blir derved uden for¬
side og bagside, og får en ensartet belyst oversigt over
et frit og endeligt åbent rum til alle fire verdens¬
hjørner. De gamle elementer: gaden, torvet, gården
og haven, opløses i et eneste totalt rum, hvis opfat¬
telse er mindre abstrakt og mere naturlig end mid¬
delalderens perspektiviske, renæssancens geometriske
og barokkens sceneagtige rumopfattelser.
Haven i denne åbne bystruktur følger byens skæb¬

ne, omfatter alle åbne, ikke bebyggede rum, skelner
ikke mellem privat og offentlig ejendom, er ikke av-
hængig av benyttelsen for trafik, bilparkering, lege¬
pladser for børn og voxne, men foreper grønne og
bebyggede områder, befærdede og ubefærdede plad¬
ser, naturens og arkitekturens liv. Dimensionerne for
haven er blevet større, målsætningerne andre. Have¬
arkitekten kan ikke virke med de vante forestillinger
om tid og rum, og ikke uden samvirke med bybyg-
ger og husbygger. De mange nye elementer i haven
betyder, at han ikke kan arbejde videre på den gængse
uddannelse, men må få kendskab til og indsigt i kon¬
struktionen av de mekaniserede gader, trafiksignaler,
vejbelysning, udendørs reklamer og meget andet. Ha¬
vearkitekten skal indordne sig under og koordinere
de forskellige discipliner, thi ligesom det moderne
uderum ikke mere er en række av opdelte og brudte
rum, men en enhed, således skal de forskellige
discipliner samvirke med det mål for øje at gøre li¬
vet lykkeligt for samfundet og for familjen.

Reflexioner
For at undgå, at undertegnede kursusreferent skal
blive svimmel, vil jeg undlade at filosofere over de
sociologiske ideer, som er kommet til udtryk i oven¬
stående utendensiøse udpluk av Leonardo Saviolis fo¬
relæsning, men blot konstatere, at italienerne elsker
hyggelige kroge, snævre rum og skyggefulde gader.
Moderne altangangshuse, med stor indbyrdes av-

stand, som gir adgang for sol, blæst og støv, blir be¬
gyndelsen til nye slumkvarterer. De åbne arealers
projekterede græsflader brændes bort av den ubarm¬
hjertige sol, mens havearkitekten holder siesta, og
kun den nye tids overklasse kan nyde la dolce vita i
de paladser og haver, som fortidens rigmænd og kunst-,
nere har skabt og efterladt.
Muligvis er det bagstræb, og i al fald kan det gi

anledning til diskussion, men forbavsende er det, at
mediciernes villahaver også idag er nær den ideelle
haveform i et klima og en livsrytme som Italiens.
Selv de offentlige parker virker bedst, når de er an-
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Skitser af italienske gårdhaver efter klassisk forbillede. Tegnet
af forfatteren.
Sketches of halian court gardens in classic style. Drawn by
the author.
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lagt i en traditionel, arkitektonisk stil - som en stærkt
forenklet barokhave. Bevares, de er triste at se på,
de simple rektangulære parker, squares, med deres
solitærtræer, springvand og udstrakte grusarealer,
men yndet av publikum og fyldt med liv. De opfyl¬
der den mission, som »moderne« parker ikke kan
løse, trods differentiering i legepladser, soppedamme,
siddepladser og blomsterrabatter, sportsplæner og ser-
veringspladser.
Boligparkerne her sydpå er ikke alene forfejlet av

klimamæssige og vegetationsmæssige grunde, men
især fordi de ikke er planeret efter folkets psyke; man
har ikke analyseret opgaven, men i angst for ikke
at kunne følge med i udviklingen indfører man uni¬
verselle boligformer og fremmer ubevidst uønskede
sociale forhold.
Den største glæde under kursus fandt man derfor

ikke i studiet av nutidige haveprojekter, men først
og fremmest ved at studere det toscanske landskab
og de århundredgamle parker og haver.
Landskabet er et smilende, kuperet, stærkt erode¬

ret bjergland, hvis nedbrydning menneskene har prø¬
vet at standse ved terrassering og andre kulturme¬
toder. På terrasserne, på skråninger og i dale ligger
et tæt mønster av vinmarker, olivenlunde, kornmar¬
ker og græsmarker. På de højereliggende steder fin¬
des husene, enkeltvis eller samlede i landsbyer og
byer.
Man kan tænke sig, at landet så omtrent ligesådan

ud for 400 år siden, da medicierne og andre rige slæg¬
ter opkøbte og ombyggede landgårde i omegnen av
Firenze og de andre storbyer langs Arno. Næsten
uden undtagelse ligger de gamle villaer med pragt¬
fulde udsigter ud over landskabet, sikkert oprindeligt
snarere av forsvarsmæssige end av æstetiske hensyn.

VILLA ARTIMINO

OUVEN ♦ KORN

Rekognosceringsskitser fra Villa Artimino. Tegnet af for¬
fatteren.
Sketches from Villa Artimino. Drawn by the author.

Exkursioner

jMindst 30 av disse villaer blev i løbet av kursus be¬
søgt og studeret. Nogle av villaerne, som tidligere
har været i kronens eje og derfor nu i statens besid¬
delse, var forholdsvis lette at komme ind i, men langt
den største del, de privatejede, var det vanskeligere
at få adgang til. Udstyret med et efter megen møje
og utallige forhandlinger og henstillinger udfærdiget
rekommandationsbrev fra »generaldirektøren for mo¬
numenterne« hjemsøgte vi disse haver, men desværre
kunne dette brev ikke hamle op med portnernes anal¬
fabetisme, ligesom vores ved øvelse betydeligt for¬
bedrede italienske overtalelser slet ikke hade samme

virkning som nogle lasede 100-lire-sedler ville ha haft.
Desværre hade akademiet ikke forudset dette, og vi
hade således ingen konto til dækning av bestikkelser.
Vel inden for murene i disse edens haver gjaldt

det om i løbet av kort tid at studere hus og have og
registrere fakta og fornemmelser. Visse ting gir et

(fortsattes side 84)
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Slotsparken i Eutin
Af Ole Olsen

Der er mange danskere, der tager bilen med over
Østersøen og fra Grossenbrode sætter kursen mod
Lybæk.
For den, der er lidt have-, og da navnlig havehisto¬

risk, interesseret, vil det lønne sig at køre over Eutin.
Omvejen er ikke stor, højst 25 km, og har man

travlt, kan man nøjes med at gå en tur gennem den
gamle slotspark og så fare videre. Den nyere del,
»Scepark«, på den anden side af bugten er anlagt 1932
og er en efterligning af den gamle. Meget pæn.
Det landområde, man her befinder sig i, hedder

»Holstensk Svejts« og minder akkurat så meget om
Svejts, som »Det danske Svejts« ved Mølleåen gør
det. Men kønt er her, selv om bjerg kun er bakke.
Eutin ligger omtrent midtvejs mellem Kiel og Ly¬

bæk. En provinsidyl med vemodige minder om for¬
dums kirkelig og fyrstelig glans.

1919, efter første verdenskrig, hørte den op med
at være fyrstelig residens, og sligt skal jo nok mærkes
i erhvervslivet. Man forsøger nu ivrigt at kalde turi¬
ster til, men endnu er der meget tilbage af småsta¬
dens charme.

Byens største attraktion er den gamle slotspark, og
til ære for fremmedbesøget opføres der hver sommer
siden 1951 operaer med fin besætning på friluftssce¬
nen i slotsparken. Carl Maria von Weber er født i
Eutin, hvilket man ikke undlader at gøre opmærk¬
som på.
Den første oprindelse til Eutin var en koloni af

hollændere, der havde slået sig ned ved bugten af den
store indsø. Denne koloni fik Lybæks første biskop
som gave af en nådig fyrste ved sin tiltræden 1163.
Hvordan den historiske udvikling er forløbet fra ka¬
tolikker til protestanter, fyrste-biskopper, hertuger
oSv., er en sag for sig, men Eutin var, som nævnt,
residensstad til 1919.

Slosparken har en interessant historie idet denne
er en miniatureudgave af Europas havekunsts histo¬
rie fra 1500 tallet til hen i 1800 tallet.
Skiftede moden i Frankrig, Holland og England,

fulgte man efter i Eutin. At parkens historie ikke
går endnu længere tilbage, mener man har sin årsag
i, at før reformationen havde biskoppen ikke nogen
slotsfrue ved sin side.
Parken fik sin nuværende form omkring 1789. Da

skiftede den om fra at være en sirlig, uhyre kunst¬
færdig barok-have, til at blive det, der dengang var
sidste mode, et parkanlæg i »engelsk« eller »landska¬
belig« stil.
Tidsmæssigt sker det omtrent samtidigt med, at

Frederiksberg Have hos os gennemgår en tilsvarende
forvandling.

Allé i slotshaven, plantet af Hirschfeld omkring 1789. Træerne
er efter hans ønske ikke formede til kandelabre.
Alley in the palace-garden planted by Hirschfeld abt. 178(1.
In accordance with his wishes, the trees are not shaped as
candelabra.

Ophavsmanden til Eutins landskabelige park er
»den tyske havekunsts apostel«, Christian Cajus Lau-
rentz Hirschfeld, som i 1775 udgav sit store værk
»Theorie der Gartenkunst«. I den fyrste-biskoppe¬
lige park fik han love til at prøve sine teorier, og nu
kan vi, godt halvandethundrede år efter, med hans
værk i hånden, gå rundt i parken og se efter, om det
nu også gik, som han troede. Fanatiker var han ikke.
Som de andre reformatorer på hans tid påviste han
det naturstridige i at plante træer tæt i lige rækker, -
naturen kender ingen rette linier -, men han plantede
dog selv den tre hundrede meter lange lindeallé mel¬
lem slottet og søen.
Og nu vil skæbnen, at det nutiden finder mest se¬

værdig i Eutins slotspark, netop er denne allé. Den
er meget smuk, meget høj og lys, lukker sig ikke
foroven, man ser himlen, når man går i den. Træ¬
erne er plantet med 6 meters afstand på hver led,
og da de aldrig er blevet skåret tilbage, er det lutter
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slanke, meget høje træer, ikke de sædvanlige kan¬
delabre.

Og dette er ikke tilfældigt. I sit værk skriver han,
at »det virker behageligt på øjet, at en allé har højde«,
og det har man respekteret.
For 50 år siden var slotsherren ængstelig for at de

høje træer ikke længere kunne stå for det stærke
vindtryk og ville have dem skåret ned, men slots-
gartneren bad for dem under henvisning til Hirsch-
feld, og træerne står der endnu i deres fulde højde.
I det væsentligste er Hirschfelds anlæg bevaret. I

1850 var der en dendrologisk interesseret slotsherre,
der lod plante en hel del dengang nye træer, og de har
nu fået en anseelig størrelse, og der fås en fortegnelse
over dem med korrekte navne.

Slosparkens ejer er storhertugen af Oldenborg, men
siden 1932 bliver den vedligeholdt af byen Eutin.
Efter sidste krig boede der en tid lang flygtninge

i slottet, og der blev dyrket grønsager i plænerne.
Slottet har nu fået en grundig restaurering, og parken
er også delvis bragt i orden..
Barok-haven.

Som nævnt ovenfor var parken, før den blev »land¬
skabelig«, et fornemt barok-anlæg efter de fineste
udenlandske mønstre.

Et minde om denne have er blevet bevaret i et værk
på 14 kobberstukne sider, der viser et perspektivisk
billede af hele anlægget, grundplanen og en hel del
detaljer.
Det er »Ober-Land-Baudirektor und Gartner«

Johan Christian Løwen, der i fyrste-biskop Adolf
Friederichs tjeneste har forestaået havens anlægning,
og som har udfærdiget tegningerne til kobberstikke¬
ne. Disse er trykt i 1747, og de findes på Det kgl.
Bibliotek i København.
Det vedføjede perspektiviske billede er et udsnit

af det største kobberstik, der måler 125 X 70 cm. Bil¬
ledet af grundplanen er også et udsnit, men her er
originalen ikke så stor.
Tegningen er meget fin og anlægget imponerende,

navnlig når man betænker, at »Bispedømmet Lybæk«
ikke var et helt kejserrige med tilsvarende ressourcer.
I de kilder, jeg har benyttet, antydes da også, at

fremstillingen er »rigelig overdrevet«. Det samme kan
nok siges om flere af de kobberstukne havebilleder
fra den tidsalder. Men, korrekt eller ikke, det var
vel sådan datidens havekunstnere drømte om, at en
have skulle se ud.
Målestok er ikke angivet, men fra slottet til den

yderste pavillon er afstanden, efter et nutidigt kort,
ca. 550 meter.
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På kobberstikkene er der angivet, hvad de snurrige
havebilleder kaldtes. Nogle af navnene lyder bekend¬
te, men for os dækker de undertiden andre forestil¬
linger.
Helt til venstre i billedet er slotsgraven, og bevæ¬

ger vi os nu mod højre, ser vi først fire »broderipar¬
terrer« med indviklede mønstre i buksbom på bund
af farvede småsten. I midten et springvand omgivet
af fire rosenparterrer, høje pyramider og lave kug¬
ler af taks. Derfra går turen videre til fire »Bosquets«,
partier med klippede hække, der danner forskellige
mønstre. Der skal også være et teater, hvilket dog
ikke er let at se. På tværs af længdeaksen ligger »Den
store kanal« med ét stort og to mindre springvand.
På den anden side er aflange tætte plantninger af ka¬
stanietræer og i midten af dem runde, forsænkede
»salons« med græs i bunden, omgivet af høje hække
og enkeltstående, formklippede taks etc. For enden
af disse kastanieplantninger ligger »den store kaska¬
de« med en slags pergola med løvklædte buer »Ber-
ceaus« som baggrund. Med ryggen mod pergolaen
ser vi ind i et græsklædt haverum med våbenskjolde
dannet af planter, et såkaldt »Boulingrin«. I en tvær¬
gående akse ligger en terrasse med både vandfald og
springvand, og på dens anden side et græsparterre,
indrammet på begge sider af to rækker formklippede
taks og med »Det store vandfald« som en overdådig
baggrund. Endnu er vi ikke færdige. Bag vandfaldet
findes det øverste »Bocage«, som er en lund. I midten
af denne ligger det rektangulære reservoir og yderst
den store pavillon og en høj med sneglegang.

Til slut må vi lige tilbage til området omkring
slotsgraven, hvor vi langs slottet ser et fuglehus og
et lille hjørne af en liden »blomsterhave«. Lige oven
over, men på den anden side af vejen ligger et af¬
langt haverum, »Boulingrin« med græs i bunden, høj
hæk med træer foran til den ene side og en række
høje buer ud mod vandet. Om buerne er beklædt med
grønt kan ikke ses.
Desuden er der væksthuse, ridebane, køkkenhave,

menageri, espalier-frugthave, pommerans hus (oran¬
geri), alleer, eremitage, melonhave, pyramider, søj¬
ler og kugler af klippede taks o. s. v.

På billedet ses også stalde, lader etc., og efter stilen
at dømme kan det godt være nogle af dem, der lig¬
ger der endnu.
Biskop Adolf Friederich, der lod haven anlægge

og kobberstikkene tegne, blev i 1750 konge i Sverige,
hvor hans haveinteresse satte sig spor i Drottning-
holms have.
Hans pragtværk i Eutin blev ikke stående evigt. I

1727 begyndte han på det og 1789, 60 år efter, er det
totalt forældet og bliver lavet om.
Men også før hans tid har man været med på det

nyeste. I en morsom, naivt skrevet lille bog fra 1679
ses en tegning af slotshaven. (Fr. Cogelius: Das Uthe-
nische Stådt. Gedåchnis.) Her omfatter haven kun
det lange, smalle areal, der senere blev til den del af
»Barok-haven«, som ovenfor er nærmere beskrevet.
Det er et symmetrisk anlæg, der ved lige linier er delt
op i geometriske figurer, som man brugte det i renæs¬
sancens haver.

•tin* •
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BYEN SET FRA VEST.

Skitse af byen Artimino, set fra Villaen. Tegnet af forfatteren.
Sketch of the town of Artimino, seen from the Villa. Drawn
by the author.

(Firenze - en gang til - fortsat fra side So)

uudsletteligt indtryk, men mange detaljer forvanskes
eller ændres efter en tid i hukommelsen, så det er

vigtigt til registrering at ha et bestemt system, som
gør rede for topografien, havens placering i land¬
skabet og i forhold til andre plantninger, bygnin¬
ger, adgangsforhold; havens omrids anskueliggjort
i tre dimensioner ved hjælp av planer, snit og op-
stalter; havens indhold med husets placering i haven
(eller snarere havens placering om huset), interne ter¬
rænforskelle, specielle udnyttelser samt detaljer; hel¬
hedsindtryk.
Redskaberne er øjet, fotoapparatet, skitseblokken

og blyanten samt målebåndet. Resultatet kan - me¬
get aktuelt- nedfældes i en lille tegneserie; den her
viste udgør nogle af mine notater fra buontalenti-
villaen Artimino.
I forbindelse med studierne bør emnet »litteratur«

berøres. Bør man forberede et sådant kursus i god
tid ved at pløje den righoldige litteratur igennem,
så man er inde i de historiske, topografiske og æste¬
tiske forudsætninger, eller skal man møde uvidende
'og blåøjet, men med åbne sanser, og først ved hjem¬
komsten supplere sine indtryk med hele rækken av
kompetente forfatteres?
Forudfattede meninger er sjældent nyttige, og det

første, uforberedte møde med de uvurderlige skatte,
som Toscanas villaer ubetinget er, gir oplevelser og
minder, udvikler sindet og er med til at avrunde ens
æstetiske opfattelse.
Den fortræffelige idé at føre arkitekter, malere og

billedhuggere sammen med havearkitekterne i dette
kursus kan derfor ikke påskønnes tilstrækkeligt. Hvis
teamet som planlagt hade været suppleret med italien¬
ske studenter og lærere, ville resultatet ha været end¬
nu bedre.
Når dette kursus engang skal fortsættes, må man

håbe på større initiativ og medvirken fra italiensk side.
For kursus skal fortsætte! Og forhåbentlig står det
arrangørerne her og i Firenze klart, at resultaterne
av 1960-kurset er sådanne, at de animerer til fortsat
arbejde. Emnerne - de strålende haver og villaer i
Toscana og hele Italien - ligger og venter.

(Havearkitekt og haveingeniør - fortsat fra side 13)
Vi blir derfor som havearkitekter ikke tatt alvorlig
av de, som vi skulle samarbeide med i større oppgaver.
Hver enkelt av dem må faktisk gjennom år påvirkes,
for at de langsomt kan få en forståelse av, at vi også
er en yrkesgruppe, som bidrar med vesentlige ting.
Systemet på Kunstakademiet med det nære sam¬

arbeide mellom arkitekter og havearkitekter må være
forbildet! (skjønt i en noe fastere form). Vårt form¬
givende fag har da lite tilfelles med det meierister
og jordbrukere holder på med.
Skal vi oppnå å bli respektert på like fot med ar¬

kitekter og ingeniører, må etter min mening utdan-
nelsestiden derfor være mer tilsvarende de andres.

Årene i utdannelsestiden skulle kunne deles i to:
første halvår 1 mai til 30 oktober, annet halvår 1 no¬
vember til 30 april. Mitt forslag til utdannelse ser da
slik ut:

examen artium praksis skole
praksis i planteskole 4 mnd.
gartnerskole (fra 1 nov.) 6 mnd.
praksis som anleggsgrt. (fra 1 maj) . 6 „

høyskole (fra 1 nov.) 6 „

praksis som anleggsgrt. (fra 1 maj) . 6 „

høyskole (fra 1 nov.) 8 „

praksis på høyskolen i oppmåling
m/m (fra 1 juli) 2,5 „

felles opgaver m/ bygningsarkitekter
(fra 15 sept. til 15 juni) 9 „

Tilsammen 18V2 måneder praksis og 29 måneder skole.
Hele utdannelsen kunne da klares på 4 år, men tiden
burde nok forlenges til 5 år.

Med praksisen skulle det være like streng kontroll som
med »mellomåret« på Statens gartnerskole. Praksis¬
steder i Danmark og Sverige skulle ha prioritet.

Den her skisserte studieordning er det ingen mulig-
het for å få gjennomført i Norge i dag, men forholdet
mellom utdannelsestid og kvalifikasjoner, når det gjel-
der havearkitekter i Danmark og Norge, kunne kan-
skje interessere vår danske venner.

Hilsen -

I anledning af solhverv og årsskifte har vi lånt Par
Fribergs optimistiske nordpil.
Bedre end mange ord kan den skildre med hvilke

forhåbninger redaktionen ser det nye år imøde - i et
fornøjeligt samarbejde med læserne! red.
P.S.: Friberg siger, at hans nordpil er patentanmeldt

og mønsterbeskyttet - sgu!
Humøret forhåbentlig ikke.
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Frederiksborg slotshaves kaskader bør genskabes!
(fortsat fra blå side l)

har kaskader og springstråler vel spillet et rimeligt
tidsrum, antagelig nogle timer.
Anlægget har kun været i orden nogle få årtier,

noget med 1720 engang og til 70erne.
Omkring 1930 foretog arkitekt Charles Christen¬

sen udgravninger og afdækkede kanal- og bassin¬
rester, som blev nøjagtigt opmålt.
Afdøde museumsdirektør Otto Andrup var meget

interesseret i en rekonstruktion, og på hans initiativ
tegnede arkitekt Aage Rafn kort før sin alt for tid¬
lige død nøjagtige og fine planer, som arbejdet kan
udføres efter.
Alen pengene!
Der har været små nap nu og da for at virkelig¬

gøre drømmen, men det er nok svært. Accepteres be¬
tragtningen om lighed med Amalienborg eller Øster¬
lars, så bør det ikke være svært, men tværtimod selv¬
følgeligt, at som disse klenodier er og bliver restau¬
rerede, således bør vore ganske få havekunstneriske
monumenter, og i særdeleshed det allerbedste, også
røgtes vel. Så meget mere, som det kun kræver små
penge i sammenligning med slottene.
Det ville være en stor gestus, om et af vore store

foretagender »i jernet« gav pumper og motorer, mon
staten så ikke klarede resten?
Dette må da vistnok ende som en sen tale ved en

fest, hvor der har været rigeligt af god vin, ende
med et varmt ønske om, at boligminister Carl P. Jen¬
sen, departementschef Aksel Skalts, haveinspektør
Knud "Preisler og slotsgartner Wisti Raae må opleve
- snart - at være med, når kong Frederik eller vor
haveinteresserede dronning Ingrid starter vandspil¬
lene i en form så festlig, at hverken Krieger eller
Frederik IV kunne tro det muligt.

Ved Drottningholm er vandparterret vest for slottet
genskabt, og der arbejdes nu med kaskadeanlæggene.
I Havekunst 36. årgang, 1955, beskriver professor
Nils S. Wollin det store og interessante arbejde, som
han selv var med i, sammen med arkitekten professor
Ivar Tengbom og trådgardsarkitekt Walter Bauer.
Det begyndte i foråret 1952 og i.juni 1952 modtog
Kongen det færdige værk. For første gang i to år¬
hundreder spillede ti stråler »i htillande regn«. An¬
lægget er en gave fra store bygningsfirmaer til den
svenske kongefond.
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In the early summer, ten students from the Academy of Fine
Arts in Copenhagen went to Firenze to study Italian gardens,
especially to learn to know the garden art which developed
during the Renaissance. The group which consisted of students
of architecture and landscape architecture as well as of stu¬
dents from the school of painting and sculpture, had exactly
this composition to make a comprehensive study of the gardens
possible, also with regard to their sculptural ornamentation
and their relation to the buildings. As the object of study,
one chose two Medicean villas: Villa Castello and Villa Pe-
traia, both well-preserved gardens of the Renaissance. How¬
ever, exact surveys did not exist and thus the task gained
in signifiacnce as it became the basis for further art historical
research. Mr. Sven-Ingvar Anderson goes through the histo¬
rical dates connected with these two beautiful villas and con¬

cludes that the result of the course in Firenze is an increased
artistic knowledge, a knowledge which it is extremely impor¬
tant to impart to future landscape architects.
Mr. Åge Nicolaisen who also attended the course writes

very thoroughly about the strong tradition in Italian archi¬
tecture, town planning and garden art. Towns with high,
narrow houses, with narrow streets which open into charming
squares which again narrow into alleys and the swarm of
people give the impression of the town being a living organism.
The garden of the old villas was the link between the land¬
scape and the house, a vestibule in to the house and out to the
landscape, but, as a rule, screened, intimate and absolutely
private, an upper class phenomenon, developed from the me¬
dieval vegetable garden and vineyard. It is interesting to find
the traditions in many a small private garden in the country
or in solitary smaller towns. Visits to such gardens give one
a hint of the value in the life of tradition and of the danger
of too great radicalism in garden art. However, it appeared
distinctly from professor Savioli's lecture on »The Situation
of Landscape Architecture in Italy to-day« that he advo¬
cates the modern, international ideas of the tefwn with the

open structure: the street, the square, the yard and the garden
dissolve in a total space. The garden comprises all not built-
up areas, it does not distinguish between private and public
property, it disregards roads, parking places, playgrounds for
children and grown-ups. but combines green and built-up
areas, busy and quiet areas, the life of nature with that of
architecture. Dimensions grew greater, aims became diffe¬
rent. Whether the Italians will be happier one may doubt, as
it is, they love cosy corners, narrow spaces and shady spots.
Mr. Ole Olsen writes about the palace-garden in Eutin, si¬

tuated between Kiel and Liibeck. The palace-garden has an
interesting history as it is a miniature edition of European gar¬
den art from 1500 A.D. to the 19th century. When fashion
changed in France, Holland and England, in Eutin one ac¬
cordingly. The park obtained its present form round about
1789, when it changed from an extremely ingenious baroque
garden to a park in the "English" or "landscape" style.
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Perspektiver
Af Agnete og Erik Mygind

Nære rekreationsområder. Ved de nye bydele: Skove, bade¬
strande og større kystarealer. (Der er ikke skelnet imellem
eksisterende og foreslåede områder). Mål 1:450000.

F.n fremtidsfantasi dumper ind ad brevkassen, mere spændende
end en roman, fordi den skal blive til virkelighed, og fordi
vi alle, gennem vores kritik, kan være med til at gøre den
mere fuldkommen. Forfatteren er Egnsplansekretariatet for
Storkøbenhavn.
Principskitse til egnsplan for byudviklingen indtil ar 1980

i København, Frederiksborg og Roskilde amter, står der på
titelbladet. Perspektivet når dog videre endnu - i forordet un¬
derstreges, at skitsen må opfattes som grundlag for drøftelser
af hovedstadens og de nære byers udvikling på længere sigt,
d. v. s. frem til år 2000. '

Udviklingen er ubønhørlig. Den verden på godt og ondt,
vi i dag finder os til rette i, er anderledes i morgen eller i
overmorgen, takket være den tekniske udvikling, der er så
uberegnelig og dominerende for vore levevilkår, at vi halv¬
vejs frygter den, fordi dens konsekvens ofte er en tilsidesæt¬
telse af det, vi lidt ubehjælpsomt kalder »det menneskelige«.
Som havearkiteker, hvis fornemste opgave det er at få »det

voksende« formet og samstemt med andre ting til en helhed,
føler vi os uundgåeligt som forsvarere for natur og menne¬
skelighed mod en udvikling, der vil lade disse værdier i stikken.
Reflektionerne ved gennemlæsningen kredser derfor først

og fremmest om det grønnes plads i de nye byer, og det ar¬
bejdsområde, vi vil få i vor egenskab af havearkitekter.
Men først en kort orientering om principskitsens indhold.
Grundlaget er undersøgelser af befolkningstilvæksten der re¬

sulterer i, at der inden år 2000 skal skaffes plads til 1 mill, flere
indbyggere alene i hovedstadsområdet, at arealforbruget, der
i fremtiden vil ligge på ca. 350 ni2 pr. person i byerne, af
erhvervsfordelingen, der bl. a. viser, hvem der kommer til at
bo hvor,-og endelig af bilismen, der om få år vil blokere det
nuværende city, og derved sætter en stopper for byens videre
vækst.
Såvidt de faktorer, der har nødvendiggjort en planlægning.
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I dette hefte skriver:
Gunnar Martinsson, tradgårdsarkitekt FST, fodd 1924.
Egen verksamhet i Stockholm sedan 1956. Har skrivit
»En bok om tradgårdar« 1957.

Gunnar Moos, havearkitekt in. d. h. Se hefte 4.

Eywin Langkilde, havearkitekt m. d. h. Se hefte 1.

Nils G. Wollin, professor em. vid Goteborgs universitet,
fodd 25 mars 1892, har sedan flera år varit medarbetare
i Havekunst. Genom sin avhandling Drottningholms
lusttrddgård och park inledde W. 1927 den svenska
forskningen inom trådgårdskonsten. Alltjåmt ar W. sys-
selsatt med denna anlåggnings restaurering. Kungstråd-
gården i Stockholm, Ulriksdal, Rosersberg, Ekolsund
och andra anlaggningar har W. publicerat. År 1946 ut-
gavs overblicken Svenska lusttradgårdar och parker.
Bland professor Wollins ovriga omfattande produktion
må har endast nåmnas hans Allmdn konsthistoria, dår
också trådgårdskonst behandlas.

Jange Blomkvist, tradgårdsarkitekt FST. Examen 1939.
Experimentalaltets trådgårdskola. Examen 1943. Hogre
trådgårdsskolan Beril-Dahlem. Anståild hos trådgårds-
arkitekt Carl Blomkvist, Lidingo. Egen verksamhet från
1950.

Fotos i dette hefte:
Side 88-89: Brønderslev pressefoto.
Side 92: Jange Blomkvist.

Noter:
Fcellesrådet for Havekultur og Landskabspleje har ud¬
sendt indbydelse til »de anlægsgartneriske fags dag«,
der iår afholdes i Nationalmuseets foredragssal den 27.
febr, under mottoet: De grønne veje.
Der vil blive holdt lysbilledforedrag af bl. a. følgende:

landskabsarkitekt Arne Segerros, arkitekt m. a. a. Hans
Erling Langkilde, civilingeniør Chr. Blixencrone-Møller,
professor C. Th. Sørensen og kirkegårdsinspektør Aage
Fich, og der vil blive mulighed for diskussion i forbin¬
delse med foredragene.
Parkpolitik. Professor C. Th. Sørensen indleder en of¬
fentlig forelæsningsrække om parkpolitik onsdag den 25.
januar 1961, kl. 16.15 pr. i Kunstakademiets festsal og
fortsætter følgende 7 onsdage.
Den første forelæsning skulle give en oversigt over,

hvad der er sket, siden C. Th. Søren9en's lille bog »Park¬
politik« udkom i 1931, og tanker om problemstillingen
i dag.
Derefter bliver emnerne:

8.

15-
22.

1.

8.

15-

, februar: Boligkvarterer.

marts:

Anlæg for aktiv rekreation, leg, idræt og
fritidsarbejde.
Fredninger.
Parker.

Vejanlæg.
Kirkegårde.
Menneskene bag tingene.

(Noter: fortsat blå side 4)



Trådgård att vandra i
Av Gunnar Martinsson
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Ett hus i Goteborg som byggdes om for tre år sedan
behovde en. ny trådgård. Av den gamla återstod
egentligen bara håcken runt om. Den var av lind, två
meter hog och rått tåt.
Den nya trådgården år indelad i ett antal rum med

hjalp av håckar och plank. Rummen har helt olika
karaktårer for att gora det hela mera spånnande och

intressant att vandra i. Som kontrast till trådgårds-
våggarnas exakthet våxer till synes regellost en form-
rik samling av tråd, buskar och perenner.
Rummen år inte helt slutna. Man skall hela tiden

kunna ana en fortsåttning bakom hornet och dår-
igenom få en kånsla av att trådgården år storre ån den
i sjålva verket år.
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På rejse...
Tre af vore kolleger startede i oktober på en lang rejse. Ole Klåborg, Knud Lund Sørensen og Gunnar Moos
gav pokker i deres mistrøstige chefer, købte en varevogn og drog afsted med Indien som mål, og med en rejse¬
rute gennem Jugoslavien, Tyrkiet, Persien, Pakistan og med mulige smut til Kashmir, Ceylon og Afganistan.Gunnar Moos har sørget for, at vi andre får del i eventyret i form af rejsebreve, skrevet og tegnet un¬
dervejs.

En rejse fra Europa til Asien giver mange voldsom¬
me indtryk. Landskabet skifter fra egn til egn, og
sæder og skikke følger det indenfor hvert land. Man
ser fattigdom på nærmeste hold og oplever storbyer¬
ne med deres totale forvirring, deres maleriske folke¬
liv og fremmedartede arkitektur.
Men selv om det er interessant at se storbyerne og

rester fra tidligere epoker, så er det ikke mindre spæn¬
dende at betragte de små landsbyer og deres befolk¬
ning, som i snævre samfund lever efter ældgamle reg¬
ler, der er formet og afslebet i tidens løb. Der er
ofte tale om en almuekultur i fineste betydning - en
levevis og en folkekunst, som i byggeskik og udform¬
ning af brugsgenstande udgør en harmonisk helhed.
Fattigdom og manglende oplysning er iøjnefalden¬

de mange steder, men man kommer ikke udenom, at
netop disse to ting er medvirkende til den stædige
fastholden ved traditionerne i de små isolerede sam¬

fund. Ejendommeligt er det at se, når naturen fuld¬
stændigt behersker mennesket. Varme og kulde, tørke
og fugtighed, bjerg, slette og selv jordbunden dik¬
terer eller indvirker på levevis og byggemåde.
Et sted i Jugoslavien passerede vi en landsby med

stråtækte gårde og primitive huse lidt tilbagetrukket
fra vejen i forskellig afstand, hvad der sådan set ikke
er noget mærkeligt i. Men hver især havde de mel¬

lem bygningerne og vejen en overdækket plads med
pergola - meget enkelt og primitivt. Her dyrkedes
vin. Majs hang til tørre på fletværket og under løv¬
taget så man ofte en brønd. - Sikkert kun en prak¬
tisk foranstaltning, men meget fint.
I Grækenland så vi en kirkegård - et rektangel om¬

givet af mure og med en korsformet allé af cypresser.
Gravene var stiliserede tuegrave af hvidkalket ler og
alle var østvendte, enkle og smukke, og hele kirke¬
gården var simpelthen grusbelagt.
Men i Tyrkiet begynder det for os særligt frem¬

medartede. Landsbyer af ler, uden anden plan end
terrænet foreskriver, skyder op af jorden eller hæn¬
ger på bjergsiderne og tager farve efter jordbunden
- brune, røde eller grønne. Eller de kan være muret
op af sten, der er opsamlet fra udtørrede flodlejer
eller fra klipperne. Ubetydelige ser de ud i det væl¬
dige landskab, men det er velgørende at se, hvor fuld¬
stændigt de indgår i den barske natur.
I egnen omkring Vrgiib findes det mest fantastiske

landskab med pyramideformede klippeformationer,
der allerede før vor tidsregning har været indrettet
både til beboelse og gravpladser. Selv fint udhugne
kirker skjuler sig her. Enkelte steder i udkanten af
Vrgiib bor der endnu folk i klippehuler, som de har
indrettet til menneskeværdige boliger.
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Modstående side: Stenhuse i det østlige Tyr¬
kiet.

Opposite page: Stone houses in the east of
Turkey.

Øverst: Bjerglandsby i 2000 rris højde. Be¬
boerne lever af lidt agerbrug og kvægavl. De
er fattige, men tilsyneladende glade og til¬
fredse. Tør varm sommer og streng vinter
har bevirket den barske arkitektur.

Top: Mountain village, 2000 m above sea
level. The population lives by fanning and
cattle breeding. They are poor, but apparent¬
ly happy and content. Warm summers and
severe winters effected the stern architecture.

I midten: Klippehulerne ved Urgtib. Mange
er ildstyret med kalkmalerier og udhugget i
romansk stil.

Centre: Caves at Orgub. Many of them have
fresco paintings and are hewn in Romanic
style.

Nederst: I Tyrkiet kom vi gennem dalstrøg,
hvor bønderne rent ubevidst har dannet
kunstværker i landskabet med terrasser og
vandingskanaler. 1 en mindre by, som vi pas¬
serede, fortsætter kanalerne ind i byen og
virker forfriskende som de ligger på begge
sider af gaden og med slanke popler ved
bredderne. Fra gaden går man over sntå broer
gennem en lermur ind i frugthaverne eller
husene. Plan c. 1:400.

Bottom: In Turkey we crossed valleys where
tre peasants quite instinctively created
works of art in the landscape with terraces
and watering canals. In a smaller town which
we passed, the canals lead right into the town
where they have a refreshing effect, situated
as they are along both sides of the street and
with slim poplars on the banks. From the
street one goes across small bridges either to
the doors of the houses or to the entrances
in the clay walls, surrounding the orchards.
Sketch: scale 1:400.
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Huset fra syd. I forbindelse med den nedre opholdsplads ses
blomsterterrassen. I haven skyder lærk, fyr og birk sig ind
som kulisser og længst borte fra huset er plantet søjleener.
The house seen from the south. The flower-terrace seen in
connection with the lower sitting place. In the garden larch,
pine and birch protrude as side-scenes; columns of juniper
stand farthest away from the house.
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En have i Brønderslev
Af Eywin Langkilde

Arkitekterne Torben Poulsen og Jacob Blegvad m.a.a.
Havearkitekt Eyivin Langkilde.
Anlægsgartner Valdemar Hansen, Ålborg.

Efterhånden er havearkitekternes arbejdsbyrde ved
projekteringen af mere eller mindre halvoffentlige
anlæg blevet så stor, at det med sorg må erkendes,
hvor sjældent der bliver tid til opgaver af mere pri¬
vat karakter. Og her tænker jeg især på privathaver¬
nes problemer - problemer som vi alle har lyst at lege
med - en slags hobby i stille stunder, som udskydes
når større og vigtigere sager presser på, også fordi
det nu engang er af disse projekter vi lever.
Ind imellem kommer der dog opgaver med pri¬

vate haver, der straks giver mulighed for at forene
arbejde og hobby. Ofte også med det resultat, at ha¬
ven kommer til at betyde noget for såvel haveejer
som havearkitekt.
Netop sådan gik det i Brønderslev med fire store

privathaver, der hver havde sin karakteristiske belig¬
genhed og sine specielle forhold. Ikke mindst mor¬
somt var det, at tre af haverne blev tilplantet, før
man i virkeligheden vidste noget om, hvordan husene
ville komme til at se ud.
Den første have, der tilhører direktør Per Henrik



Øverst: Plan, mål 1:1300, nord til højre.
Nederst: Haven set fra huset. Det lyse grces er det uklippede,
der netop er slået i bund.

Top: Plan, scale 1:1300, north to the right.
Bottom: The garden seen from the house. The light grass is
the uncut grass which just had one of its two annual cuttings.

Nielsen og vises her, blev i det store og hele tilplan¬
tet et par år før huset blev bygget.
Grunden var - de barske klimatiske faktorer taget

i betragtning - ideel. Den ca. 10000 m2 store grund
var på alle sider indrammet af svære læplantninger -
væsentligt bestående af bøg og gran. Haven blev
disponeret sådan, at der blev tale om et spil mellem
klippet og uklippet græs. I det uklippede blev der
plantet ret store kulisser af lærk, fyr og birk samt visse
steder end også enebær.
Nord for huset blev bygget et kampestensgærde,

der delvis indrammede forplads og parkering.
løvrigt skulle haven være sådan, at børnene fik en

afdeling, hvor der måtte rodes og hvor der var rige¬
lig plads til alle slags lege.

Til husets frue måtte der være læpladser og blom¬
ster i forbindelse med huset. Derfor den nedre, for¬
sænkede terrasse med blomsterterrassen lagt af gule
klinker i umiddelbar nærhed.
Endelig skulle der tages hensyn til de store linier

og udsigten fra huset måtte være en hvile for øjet.
Havens dybde blev fremhævet og perspektivet yder¬
ligere forlænget ved hjælp af træplantninger, der som
kulisser skyder sig frem og slører på en sådan måde,
at man drages ud ad de klippede græsgange, så haven,
trods sin storhed, aktiviseres i fuldt omfang.
Karakteristisk for haveanlægget er endvidere, at

udtryksmidlerne på ingen måde er præget af luksuøse
faktorer. Her er blot tale om en enkelhed, præget af
den beherskede udtryksform.
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I samband med den pågående restaure¬
ringen av Drottningholms barocktrådgård
utfordes som underlag for projekteringen
en uppmåtning, som visade hur parterrer-
na i detalj hade fått utvecklas efter re¬
staureringen av J.Bdttiger !901-1911. Ett
avsnitt av denna uppntåttning, som hår
återges efter ett avdrag, visar den cen-
trala delen kring Herkules-fontånen och
år ett exempel på vad som kan kallas en
pastisch-restaurering.
A survey was carried out in connection
with the restoration of the baroque gar¬
den of Drottningholm which is now in
progress. It showed in detail how the par¬
terres had developed after the restora¬
tion by J.Bdttiger 1901-1911. A section
of this survey, reprodtived here after a
proof, shows the central part around the
Hercules fountain; it is an example of
what one could call a "pastiche" restora¬
tion.

IjO 20 sp -40 60 feo TOM

Pastisch eller antikvarisk
Av Nils G. Wollin

Vid Foreningens for dendrologi och parkvård års-
mote 1957 holl Sven-Ingvar Andersson ett foredrag
betitlat Våra gamla trddgårdar och den nye tiden -
bevara, fornya, forandret. Det hade ur flera synpunk¬
ter varit fordelaktigt att detta anforande ej i sin hel-
het fixerats i foreningens årsbok Lustgården 1958-
59. Dår forekommer namligen omdomen och påstå¬
enden som ej kommer att bli till gagn for årsbokens
låsare.
I och for sig år det mycket glådjande att någon

tar upp till diskussion frågor som de hår nåmnda.
iMen det bor goras med mera kringsyn och med
klarare linjer an vad som har skett. Orienteringen
hade blivit båttre om forfattaren ej forbigått det som
gjorts på det teoretiska planet sedan 1920-talet.
Hår vill jag endast beniotd några få punkter. For¬

fattaren laborerar med kategorierna pastisch-restau¬
rering, antikvarisk restaurering och nyskapande re¬
staurering. Jag har svårt att fatta att restaurera (åter-
stålla) skall kunna forenas med ett nyskapande. Pa¬
stisch-restaurering måste beteckna ett medvetet efter-
liknande av åldre stilschemata, alltså inget egentligt
»nyskapande i en viss angiven stil», såsom forfattaren

också vill gora gållande (sid. 10). Men når forfattaren
som exempel på pastisch-restaurering anger Stroms-
holms slotts 1932-193 3 ordnade trådgård, ger jag
honom rått. Han ser emellertid i denna s. k. reno¬

vering något positivt och jag något ej efterfoljansvårt.
Går vi dåremot tillbaka ett par generationer, ansågs
en sådan pastisch-restaurering foredomlig. Mot den
bakgrunden måste vi se t. ex. restaureringen av Grips-
holms slott. Overintendentsåmbetets (K. Byggnads-
styrelsens) dåtida anvisningar angående restaurering
av kyrkobyggnadcr måste i princip foljas åven på
andra områden: »Den i våra dagar restaurerade bygg-
naden bor framstå for åskådaren såsom ett omsorgs-
fullt underhållet samt val bevarat minne från fordom,
dårå intet spår av senare inflytande skonjes, och må¬
ste dårfor lappningar samt om- och tillbyggnader, li-
kasom nya tillsatser for vinnandet av detta mål,
omårkligt sammansmåltas med vad som år ursprung-
ligt ».
For mig står Sven-Ingvar Anderssons andra kate¬

gori, den antikvariska, såsom den enda forsvarliga.
Denna har också blivit foljd vid arbetena i Drottning¬
holms barocka trådgård och engelska park. Forfat-
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Som en jantforelse visas samma avsnitt
efter den mera »antikvariska* restaure¬
ringen med 1723 års plan som dokument.
Denna plan har legat till grund for åter-
stallandet av såvål sjoparterren 1950, vat-
tenparterren 1952 och broderiparterren
>9S1-

By way of comparison, one shows the
same section after the "authentic" resto¬
ration, based on a plan from 1723. This
plan formed the basis of the restoration
of the lake-parterre 1950, the water-par¬
terre i9$2 and the embroidery-parterre
1951•

tåren gor gallande att det med nuvarande bilism var
motiverat att området »under trådgårdsarkitekt
Bauers ledning lagts om till parterr med starkt stili-
serad våxtlighet i slottets och den ovriga barocktråd-
gårdens anda».
Hur i grund felaktigt detta år, framgår bl. a. av

en uppsats i denna tidskrift (1951 nr 5 sid. 65 ff),
vilken behandlar ifrågavarande parterr av Drottning-
holmsanlåggningen. Redan 1927 publicerades den
barockplan, som legat till grund for den »antikvariska
restaureringen«,, en plan som jag något år tidigare
påtråffat på Fullero och som gav mojlighet att ge en
sann bild av den franska anlåggningens enhetliga av-
slutning mot vattnet, i stallet for den trådplantering,
som 1874 gjordes av Nils Ericsson. Men såvål Ivar
Tengbom och Walter Bauer som undertecknad var
ytterst noga att ej slaviskt fol ja ritningen, utan delvis
bevara omgivande trådbestånd och gråsmattor. Jag
anser dårfor att de principer som hår foljts, helt mot-
svarar dem som blivit gångse betråffande kyrkor och
profanbyggnader under de senaste årtiondena.
Då forfattaren sid. 11 påstår att »Drottningholms-

parken (i motsats till sjoparterren) i sin helhet (ger)

ett exempel på en antikvarisk vård» år detta nåstan
oreserverat sant i fråga om broderiparterr (de om¬
givande murarna har dock ej uppforts) och vatten-
parterr, men endast delvis betråffande den engelska
parken. Dessa arbeten borjade ytterst begrånsat med
Adolf Fredriks boskéteater, men kom forst från 1936
att omfatta storre partier av parken, en restaurering
som alltjåmt fortgår. Dessa arbetens art och omfatt-
ning har till en del publicerats. Den generalplan, som
Bauer och undertecknad fått i uppdrag att utfora,
år under utarbetande.
Forfattaren framhåller mycket riktigt sid. 13, att

åven vid den antikvariska restaureringen måste
stundom avvikelser mot originaldokumenten »bli
nodvåndiga av olika skål, men de bor bestå av forenk-
lingar, inte av stilåndringar». Ett flertal exempel på
att sådana riktlinjer foljts på Drottningholm ger par-
terrerna.

Når inom såkerligen en ganska kort tidrymd
boskéerna bortom parterrerna minskats i hojden samt
den restaurerade rokokotrådgården vid »Kina» hunnit
våxa upp, kommer ytterligare exempel finnas på en
trådgårdsrestaurering dår pastischen år bannlyst.
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Av Jange Blomkvist

Parkområdet i Hallstahammar, en koping med ca
i iooo invånare, ca 20 km Nv om Våsterås består av
en vacker bjorkbacke och var ursprungligen avsett
for ett kommunalt forvaltningscentrum. I den sodra
delen anlades 1956 en damm med sittplatser. En låg
kalkstensmur bildar grans melian rena naturmarken
och den anlagda parkdelen. En andra mur tar upp
hojdskillnaden ned mot dammen. Tilisamman utgor
murarna ryggskydd for sittplatser.
Oster och våster om dammen har marken hojts till

ett par låga kullar med några enstaka aspar på vardera.
Hårigenom fick dammen sitt råtta låge i områdets
lågsta punkt.

Byggnaden i sydostra hornet år kommunalhuset,
som inom nårmaste tiden kommer att utbyggas mot
norr. I anslutningen till kommunalhusets sessionssal
finnes en terrass mot parksiden samt en bit från bygg¬
naden en sittplats i en murvinkel.
Dammen år utford i betong och har ett storsta

djup av ca 20 cm. I dammbottnen har intryckts runda
naturstenar i varierande storlek. Dessa stenar »van-

dra« sedan vidare upp på strånderna.
Soder om parken ligger en folkskola och realskola

vars åldre elever gårna rasta i parken. De soliga sitt-
platserna åro mycket populåra bland samhållets inne-
vånare.

Centrumparken i Hallstahammar

HH
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De udarbejdede planer tilsigter, som det står skrevet, først og
fremmest at løse trafik- og erhvervsproblemer, men også (som
sidste punkt): at bevare det samspil mellem by og landskab,
som siden lyyferne har været en væsentlig målsætning for
by- og fredningsplanlægningen.
Planen angiver som løsning på disse befolknings-, trafik- og

rekreationsproblemer dels udbygning af de eksisterende by¬
områder efter de retningslinier, der er angivet i de enkelte
byudviklingsplaner, således at de kan rumme dobbelt så mange
mennesker som nu, dels udbygning fra København mod syd
og sydvest af to nye bydele, hver rummende 100.000 lejlighe¬
der, altså byer på størrelse med Århus og Ålborg, inden 1980.
I virkeligheden en videreudvikling af »fingerplanen« fortsat
med én kraftig finger langs landets nye hovedtrafiklinie
øst-vest.

Disse byer tænker man sig vil bestå dels af en »hård by¬
kerne«, et center med høj og tæt bebyggelse og storstadspræg,
dels vidtstrakte industrikvarterer og endelig store områder
med spredt bebyggelse.
Såvidt planen. Hvorledes den tilgodeser kravene til trafik,

erhvervsliv og befolkningstilvækst må bedømmes af andre.
Men hvordan er det nu gået med »at bevare samspillet mel¬
lem by og land«, de forhold, som vi har nogen mulighed for
at bedømme?
Der peges i skitsen på de rekreative muligheder i de store,

midtsjællandske skove, og afstanden er da heller ikke større
end fra Østerbro til Gribskov, hvad der i bilalderen ikke er
nogen hindring for at bruge disse skove som udflugtsmål.
Det åbne land mellem »byfingrene« kan ikke blive af nogen

værdi som rekreationsareal. Landskabet her er fladt, uden
søer, uden skove, og da jorden er god, må man regne med at
landbruget i fremtiden vil blive drevet så intensivt, at ubudne
gæster er højst uvelkomne.
Men oaserne i byen, de, der bryder den golde ensformighed

og giver os en fornemmelse af ikke åt være helt forladt af
moder natur i hverdagen, dem er det skralt med på disse
kanter. Der er ingen Damhussø, Utterslev Mose, Dyrehave el¬
ler slotsparker, for bare at nævne de åndehuller, et tilsvarende
område af den gamle by har, og som vi ikke kunne tænke os
foruden.
For at bøde på denne naturens karrighed tænker man sig

at plante skove, således som vist på den gengivne skitse. Rundt
regnet ser de ud til tilsammen at dække et areal som tre Hare¬
skove. Man kan ikke lade være at tænke på »Vestskoven«s
sørgelige skæbne.
Vil de samme former for tovtrækkeri og snæversynet kom¬

munal pengepolitik få bugt med principplanens grønne skove,
hvilken pandekage af en by kan der så ikke blive ud af det!
liedre end at samle bestræbelserne i to-tre store skove og

skovplantninger langs motorvejene må det være at fordele
skovarealet i skovbælter, der vil kunne rumme »grønne stier«.
Med den voksende motorisering vil behovet for sekundære
veje som stier vokse. I Sverige taler man allerede om, at børn
kun må cykle i parken og på fortovene ligesom i Amerika.
Behovet for at give vestegnen områder, hvor der kan dyrkes
ride- og vintersport, taler også for bælteagtige grønne om¬
råder.
Der bliver meget arbejde for de alt for få havearkitekter

i fremtidens bybygning. Opgaverne vil blive andre, og ar¬
bejdsformerne vil ændres.
Opgaverne vil blive af et helt andet format end nu. Plant¬

ning af skovbælter, anlæg af vidtstrakte badestrande med
campingmuligheder, udflugtsparker og masseparkeringer, mo-
torvejsplantninger, og inde i byerne: alle de grønne oaser,
torve og træer. Vi kan ikke være bekendt at fortabe os i Han¬
sens staudebed og tørrepladsernes udformning ved 50 lejlig¬
heder i Slagelse, hvis vi på den konto kommer til at svigte
det ansvar, der hviler, også på os, for at vore nye byer bliver
»danish design« med al den menneskelighed og materialefor-
nemmelse, der nu ligger i det, og ikke - en ny slags ørkener.
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Eywin Langkilde

Danske Blomsterløgparker
Beskrivelser af vore blomsterløgparker
ved Gaunø, Langesø og Vallø.
Et vægtigt bidrag til havekunstens
historie i Danmark.

Trykt på kunsttrykpapir med mange
illustrationer i sort og farver.
Kun en begrænset del af oplaget
kommer i handelen.
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SUMMARYNoter fortsat:

Fellowships and Scholarships in Landscape Architecture
University of Pennsylvania.

A number of fellowships and scholarships are open to
application from persons wishing to undertake graduate
studies in Landscape Architecture. These ranget in value
from free tuition, free board a stipend of $ 500 per
annum to a minimum of free tuition.
Successful applicants are eligible as applicants for

Fulbright Travel Awards which cover all transportation
expenses. To be oligible applicants must hold a degree
or diploma in landscape architecture or architecture.
Enquiries should be directed to Ian L. McHarg,

Chairman, Department of Landscape Architecture, Uni¬
versity of Pennsylvania, Philadelphia 4, Pennsylvania.
The closing date for completed applications is March 1,
i960.

On page 85 the Swedish landscape architect Gunnar Martins-
son gives an account of the rearrangement of an old garden
which was fenced by a 2 m high lime-hedge. The new garden
is divided up into spaces by means of hedges and wooden
screens. Each space has a character of its own, they arc not
quite closed so that one should all the time sense a continua¬
tion and have an impression that the garden is bigger than
it happens to be in reality.
Three Danish landscape architects are on their way to

India. On page 86 landscape architect Gunnar Moos tells
about their impressions. The first letter covers the journey
through Southern Europe and the Near East.
On page 88 landscape architect Eywin Langkilde tells about

a big private garden in northern Jutland which he projected.
On the whole, the garden was planted a couple of years be¬
fore the house was built. Considering the rough climate, the
ground was ideal, as all sides were framed by dense shelter
planting consisting of beech and spruce. The design of the
garden plays on the difference between cut and uncut grass.
In the uncut grass there were planted rather big side-scenes
of pine, larch and birch and at some places also juniper.
North of the house, entrance and parking place were framed
by a fence of granite boulders. The children have a section
of their own and the mistress of the house has sheltered

places and flowers in connection with the house. For the
sake of the view from the house, the depth of the garden was
emphasized and the perspective additionally prolonged by
means of plantings of trees which protrude like side-scenes.
It is a matter of simplicity, bearing the stamp of the restrained
form of expression.
With a starting point in the article "Our Old Gardens and

Modern Times - Preserving, Renewing, Altering" by the
Swedish landscape architect Sven Ingvar Andersson which was

published in the Swedish year-book "Lustgårdcn", professor
Nils G.Wollin writes on page 90 about "pastiche" or "authen¬
tic" restoration. I. a. the article deals with the restoration of

Drottningholm park and polemizes against Sven Ingvar An-
dersson's article.

,

On page 92 we read about Centrum park in Hallstahammar
north of Stockholm. The park area consists of a pretty slope
with birches. The pond with its sitting places in the southern
part of the park was arranged in 1956. A low limestone wall
separates the park from the surrounding nature. Another
supporting wall was erected near the pond. The walls serve
everywhere as the back of the seats. The pond is made of
concrete and its max. depth is 20cm (8 inches). At the bottom
of the pond one placed unhewn stones of various sizes which
continue beyond the edge of the pond. The park is a very
popular recreation area of the local population. The park
was projected by the author of the article, Mr. Jange Blom-
kvist.
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