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Tradgdrdsarkitektutbild-
ningen ur finsk
Den vitala frågan om ordnandet av trådgårdskonstundervis-
ningen och utbildningen av trådgårdsarkitekter har på sistone
varit foremål for ivrig diskussion och utredning, ett glådjande
faktum både for fackets aldre utovare och de yngre, som hit-
tills fått noja sig med den ofullståndiga utbildning, som f. n.
står att få i de nordiska lånderna, Alnarpsinstitutets hogre
kurs och Landbohojskolen till trots. I Sverige har resultaten
harav formårkts i (i) ett betånkande av Lantbruksstyrelsen,
vilket forrå året refererats i Havekunst, med bl. a. forslag till
uppråttande av en permanent trådgårdsanlåggarskola, (2) ett
planerat samarbete mellan Alnarp och Tekniska Hogskolans
avd. for arkitektur, dår (3) schemat for arkitekteleverna åven
skall upptaga åmnet Trådgårdskonst samt (4) indirekt i den
allmånna tåvling om familjebostad, till vilken svenska bygg-
nads-, inrednings- och trådgårdsarkitekter inbjudits bl. a. med
avsikt att befordra ett samarbete mellan dessa yrkeskategorier
och oka den omsesidiga forståelsen. Ordforanden i Foreningen
Svenska Trådgårdsarkitekter, frih. S. A. Hermelin, år f. o.
med i prisnåmnden for denna tåvling som sakkunnig for tråd-
gårdsforslagen.

I Danmark har på Kunstakademiet i form av forelåsningar
avhållits en »Havearkitektuke« under medverkan av landets
samlade klokskap i åmnet. Efteråt undertecknade alia del-
tagarna en resolution till Akademiets styrelse med hemstållan
om ordnandet av en fast undervisning for havearkitekter. En
»Forening af Yngre Havearkitekter« har också stiftats.

Detta år vad som gjorts i Sverige och Danmark. Då jag
håromdagen låste några nummer av den finska tidskriften
»Arkitekten« (nr. 6. 1942), stotte jag på en artikel, som be-
handlade motsvarende utbildningsproblem, vilka finnarna be-
undransvårt nog tagit upp mitt under brinnande krig. Då
artikeln belyser forhållandena i Finland och innehåller en

detaljerad timplan, bor den sålunda intressera Havekunsts
låsare och återges hår dels in extenso dels i sammanfattning.
(Artikeln år stålid till Undervisningsministeriet och unter-
tecknad Statens expertnåmnd for byggnadskonst, J. S. Sirén,
ordf.):

»Efter det inora Statens expertnåmnd for byggnadskonst fråga har vackts
om en åndamålsenlig och effektiv organisation av undervisningen i trådgårdskonst i
vårt land och nåmnden vid talrika sammantråden har behandlat saken, har den
kommit till den uppfattningen, att undervisningen inom detta område hos oss

med tanke på nuvarande forhållanden och på den nårmaste framtiden inte år
ordnad på ett tillfredsstållande sått utan kråver fornyelse. Det forefaller nåmligen
som om det privata intresset for alla olika områden av trådgårdskonst i vårt land,
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for egnahems-, herrgårds- och kolonitrådgårdar vore i stadigt stigande. Men också
i allmånnare bemårkelse haller de tradgårdskonstnarliga frågorna på att stiga
fram på dagordningen: i samband med stadsplanefrågor och deras forverkligande
framtråder oupphorligt kråvande tradgårdskonstnarliga uppgifter, t. ex. rorande
begravningsplatser, parker och skvårer i ståderna, idrottsparker o. s. v. Dessa upp¬

gifter forekomma ofta tilisammans och jåmsides med sociala problem, t. ex. frågor
rorande fritid, semester, rekreation o. s. v.

I artikeln framhålles bristen på inhemsk kvalificerad arbets-
kraft. Vidare framhålles att utovare av byggnads- och stads-
planekonst ofta erhålla uppgifter, som tangera trådgårdskonst.
Det år dårfor av stor vikt att dessa måste ha en på kunskap
baserad forståelse for sådana uppgifter och formåga att kunna
bedoma dem.

Utomlands ha åsikterna om till vilket sammanhang under¬
visningen i trådgårdskonst bor hånforas varit mycket olika.
Ån har den anslutits till hogre trådgårdsinstitut eller lant-
brukshogskolor, ån till konstindustriskolor eller tekniska hog-
skolor.

For Finlands vidkommande anses det enligt vad ovan an-
forts åndamålsenligt att undervisningen i byggnadskonst vid
Tekniska Hogskolan fullståndigas genom en undervisning av
trådgårdskonst och att den egentliga utbildningen i detta
åmne forlågges till hogskolan.

For att på ett lyckligt sått kunna losa tradgårdskonstnarliga uppgifter måste
trådgårdskoAstnåren besitta stora kunskaper om det material han har att arbeta
med. Forutom det levande våxtmaterialet anvånder han sten, trå, vatten och
plastiskt utformad terrång som uttrycksmedel.

I enlighet med detta bor undervisningen i trådgårdskonst i forstå hand hån¬
fora sig till den konstnårliga kompositionen av området, men den måste också i
lika hog grad meddela kunskaper om det material, med vars tillhjålp trådgårds-
konstnåren skapar sitt konstverk. Fordelar man, såsom man ofta har forsokt gora,

uppgifterna mellan den projekterande konstnåren och den verkstållande tråd-
gårdsmastaren når man inte fullgoda resultat.

Det framgår sålunda att det foreligger två olika mojligheter att ordna under¬
visningen i trådgårdskonst:

1) Undervisning i arkitektur anordnas i trådgårdsinstituten eller
2) Undervisning i trådgårdsprojektering och trådgårdsteknik och åtminstone en

anspråkslos undervisning i trådgårdskonstens materiallåra, i våxtkånnedom,
anordnas i tekniska hogskolor i samband med undervisningen i arkitektur.

I det forstå fallet ar forutsåttningarna att nå ett gott resultat givetvis
storre, då det galler uppgifter, dår våxtbeståndet år huvudsak; men formågan
av konstnårlig komposition blir bristfållig på grund av den svaga konstnårliga
utbildningen och elevmaterialets ofta lågre allmånbildning. Personlig konstnårlig
begåvning kan dock i vissa fall kompensera denna brist.

I det andra fallet, dår undervisningen meddelas i tekniska hogskolor, blir den
konstnårliga utbildningen givetvis långt båttre, men den andra viktiga sidan av

utbildningen, nåmligen den som hånfor sig till kånnedomen om våxtmaterialet,
måste bli en bisak. Talrika arkitektoniska detaljer i en mer kravande trådgård,
såsom utformningen av grindar, staket, terrasser, lusthus, dammanlåggningar m. m.
kråver dåremot konstnårlig arkitektutbfldning som meddelats vid teknisk hog-
skola. Personligt intresse och sjålvstudier kan givetvis kompensera bristfålligheterna
i fråga om våxtkånnedom, och det må framhållas, att det forefaller, som om det
vore låttare att genom sjålvstudier kompensera denna brist ån bristen på konst¬
nårlig utbildning. . .
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Under våra anspråkslosa forhållanden kan man tyvårr inte tanka sig en full-
god och allsidig utbildning av trådgårdsarkitekter vid Tekniska hogskolan. Men
med beaktande av det ovannåmnda har examensnåmnden kommit till,

a) att undervisningen i trådgårdsprojektering, som nu meddelas vid Stjårnsunds
tradgårdsinstitut, visserligen måste anses vara nodvåndig, men att den dår-
stådes givna utbildningen borde begrånsas mera till praktiska uppgifter såsom
till projektering av nyttotrådgårdar, egnahemstradg&rdar och mindre villa-
trådgårdar samt till det tekniska utforandet av tradgårdar;

b) att vid Tekniska hogskolan i Helsingfors borde anordnas undervisning i tråd-
gårdskonst. Syftet med denna undervisning vore att gora det mojligt for våra
arkitekter att losa sådana uppgifter inom trådgårdskonsten, som nåra ansluter
sig till byggnader samt till stådernas stadsplaner (t. ex. storre begravnings-
platser, idrottsparkområden och liknande anlåggningar).

I betraktande av det begrånsade utrymmet i undervisningsprogrammet och det
intima sambandet melian dessa trådgårdskonstnårliga uppgifter och arkitektur-
och stadsplaneuppgifterna får vi hogaktningsfullt foreslå, att Undervisningsmini¬
steriet måtte skrida till åtgårder att anordna undervisning i trådgårdskonst vid
någon av de hogre årskurserna vid .Tekniska hogskolans arkitekturavdelning, så
att kursen i sin helhet skulle komma att omfatta ungefar foljande timantal:

1. Tradgårdskonstens historia 5 tim.
2. Trådgårdsprojekteringens teori:

a) byggnadens placering i terrången och områdets plastiska ut-
formning

b) områdets fordelning och vågarna
c) våxtmaterialets anordning 10 tim.
d) trådgårdskonsten i forhållande till stadsplanerna i stader och

till projekteringen av begravningsplatser, idrottsparker, grupp-

tradgårdar
3. Trådgårdsteknik 2 tim.
4. Materiallåra : vaxter, stenar o. s. v 6 tim.
5. Arkitektur- och konstforemål i trådgården 2 tim.

Forelasningar 25 tim.

Utom denna teoretiska undervisning anordnas i ritsalen t. ex. under vårter¬
minen samma låsår praktisk handledning i trådgårdsprojektering, som hånfor sig
till byggnadens placering och forhållande till trådgården, och utarbetas ett par

trådgårdsprojekt (sammanlagt c:a 20 tim.). I borjan på hostterminen anordnas
tre exkursioner t. ex. till botariiska tradgården, till stadens planteringar och till
privata tradgårdar for att vinna insikt i våxtkånnedom och anvåndning av vaxter
(7 tim), hela kursen skulla sammanlagt omfatta ca. 52 tim.«

Efter denna artikel foljer en annan skrivelse med samma
avsandare och mottagare^ behandlande projekteringen av
.kyrkogårdar samt med forslag om tillsåttande av en namnd
av sakkunniga att béhandla dylika sporsmål, speciellt de ny-
anlagda hjaltegravarna i Finland.

Artikeln ovan har ovedersågliga fortjånster och intressanta'
alimanna synpunkter på problemet åven om den inte syftar
till en sjålvståndig skola for trådgårdsarkitekter. En sådan
vore val idealet men kommer ju av kånda skål inte till stånd,
utan blir det någon, blir den sammankopplad med annan ut¬
bildning, trådgårds- eller arkitekt d :o. I våntan på instiftandet
av »Kungl. Akademien for Trådgårdskonst« någon gång i
framtiden, låt tidskriftets spalter stå oppna for sakkunskapen
att foreslå var och hur utbildningen skall ordnas — nu.

P. Friberg.
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C. Th. Sørensen: Have ved en Bonde-

gaard 1919.

C. Th. Sørensen: Egen Have i Brønshøj
1920.

Foraarsudstillingen
paa Charlottenborg 1945
Der var en Gang, da ogsaa Havekunsten hørte til i de aner¬
kendte Kunstarters Rækker, ja en Tid var den endog saa fint
placeret, at den konkurrerede med Billed- og Digtekunsten om
Førstepladsen blandt ædle Kunstarter, men i de snart tre
Hundrede Aar, der er gaaet siden den Gang, har Havekunsten
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Georg Georgsen: Forarbejder til Sorø
Akademis nye Sportsplads i Flomengen.

været ude for alt andet end blide Kaar. Dette er dog nu et
overstaaet Stadium, og i de senere Aar har Havekunsten været
paa Vej fremad med Kæmpeskridt. Med sine utallige Ud¬
tryksformer og med den intimeste Kontakt med selve Livet
skulde den derfor have sine bedste Aar forude. Arkitekternes
stigende Forstaaelse af Hus og Haves Samhørighed, Befolk¬
ningens Anerkendelse af Friluftslivet samt hele den sociale
Udvikling har medført saa mange Opgaver indenfor Have¬
arkitekturen, at man med Rette kan tale om en selvstændig

.aan.intij



P. Wad: Fredens Kirkegaard 1920.

P. Wad: Forslag til Omlægning af Ha¬
ven ved Karoline Kilde ved Odense.

1943-

C. Th. Sørensen : Haveanlæg ved Klok-
kergaarden 1938, i Samarbejde med Ar¬
kitekterne Povl Baumann og Knud Han¬
sen.
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Herover: Georg Boye: Have i Skaade
Bakker for Tandlæge, Dr. med. dent.
Hans Kjærholm 1942-43.

Tilhøjre: Georg Boye: Regulering af
^enge Kirkegaard 1937.

Kunstart. Kunstakademiets Tildeling af en af sine højeste
Udmærkelser — C. F. Hansen Medaillen — til Kommune¬

gartner G. N. Brandt og en anden høj Udmærkelse — Eckers-
berg-Medaillen— til Havearkitekt C. Th. Sørensen viser klart
Akademiets Stilling i denne Sag. Naar Foraarsudstillingen
1945 denne Gang skal omtales i »Havekunst« skyldes dette,

uq&bbgkqj
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at Havearkitektur for første Gang udstilles i en selvstændig
Afdeling. Ni Havearkitekter er repræsenterede, og i det føl¬
gende skal i Korthed nævnes de mest karakteristiske Arbejder
af de repræsenterede Havearkitekter. Mærkeligt og smerte¬
ligt, at baade G. N. Brandt og E. Erstad-Jørgensen skulde dø
kort efter denne Udstilling.

Aksel Andersen: Ja selvfølgelig hører Aksel Andersen til
paa Charlottenborg, blot kan man komme i Tvivl om hans
Tilknytning til Afdelingen for Havearkitektur, idet han kun
udstiller en enkelt Haveplan, men til Gengæld saa mange flere
Tegninger. Tegninger saa fine og fortællende, at man selv i
dette Land, hvor vi har saa mange gode Tegnere, maa pla¬
cere Aksel Andersen mellem de bedste.

J. Bergmann: Som Stadsgartner i Storbyen København er
det ganske naturligt, at de sociale Opgaver ligger ham mest
paa Sinde, hans udstillede Lejrpladser, Soppedamme, Lege¬
pladser, Partier fra Utterslev Mose samt hans Gang-og Cykle-
stier under de gamle pragtfulde Popler og Pil ved Damhus¬
søen er kendt af de fleste Københavnere, mon dette kan siges
om hans lille fine og hyggelige Anlæg ved Set. Petri Kirke, en
virkelig Oase i Stenørkenen.
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g. n. Brandt: f. k.. Ulrichs Have, Georg Boye: Han har et sikkert Greb paa Arbejdet, hans
Strandvejen 84-86, Vedbæk. Regulering af Venge Kirkegaard kan udmærket staa som en

mønstergyldig Regulering af en Landsbykirkegaard. Boye kan
dog mere end regulere Kirkegaarde, hans Smaahaver er frem¬
ragende opbyggede, og han har Teknikken i Orden.

G. N. Brandt: At Brandt, der virkede omtrent i en Menne¬
skealder, har kunnet undgaa at udstille paa Charlottenborg
før nu, er ubegribeligt. Ingen kendte Havekunstens Virkemid¬
ler som han, og han forstod at anvende dem; fint nuancerede
er hans Arrangementer. Der er Ynde over hans Behandling
af danske Temaer, ja det er ligefrem fortættet Poesi, der
strømmer Tilskuerne i Møde i Billedet fra Ulrichs Have —

i al Beskedenhed en Gruppe ældre Træer, en fint klippet
Græsgang og et Væld af Blomster i det høje Græs — saa nemt
kan det gøres, men hvem gør ham det efter.

Georg Georgsen: Havearkitekt og Lektor ved Landbohøj¬
skolen er selvskreven til at udstille her. Han er baade Forsker

og Systematiker, det sidste vises med al ønskelig Tydelighed,
i hans fine Reguleringsplan for Sorø gamle Kirkegaard. Ved
Kirkegaardsanlæg gælder mere end ved andre Former for
Haveanlæg, at Orden er Æstetikkens første Bud. Forholdene
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vedrørende Boldspilbaner har han taget op til Undersøgelse, Aksel Andersen: Tegning af Stranden
og Resultaterne er interessante. (Se Planen). ved Manenlyst.

Troels Erstad: Hans Tegninger er elegante og Dispositio¬
nerne i Haveanlæggene er gode. Let og elegant er de forskel¬
lige Materialer anvendt med en sikker Fornemmelse baade
for Rum- og Farvevirkninger. Alle hans Planer er Stempel¬
planer, d. v. s. at alle Beplantninger er paatrykt Tegningen
ved Hjælp af Stempler i bestemte Maalestoksforhold. En ud¬
talt Frygt for, at enhver herefter kan nedsætte sig som Have¬
arkitekt er ubegrundet, her som alle andre Steder gælder det
om at vide, hvor Stemplet skal sættes.

E. Erstad-Jørgensen: Allerede under sidste Verdenskrig var
E. E.-J. med til at præge de allerfleste større Haver her i
Landet, og til det sidste arbejdede han med samme Energi.
Han udstillede baade fine Vue'er fra store Haver og smaa

hyggelige Interiørs bl. a. fra sin egen Have.
C. Th. Sørensen er Arkitekten blandt Havearkitekter, ingen

anden Havearkitekt arbejder som han med geometriske For¬
mer. C. Th. Sørensen udstiller bL a. Planen fra Humleore (Ar¬
bejdet for hvilket han modtog Eckersberg-Medaillen) og sin

IO
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Haveplan fra Boligkomplekset ved Klokkergaarden, vel nok
noget af det bedste C. Th. Sørensen har lavet med Hensyn til
Anlæg ved saadanne store Karréer, hvilket er meget sagt, da
hans Kendskab til disse Former for Haveanlæg er enormt, det
skuffer dog lidt, at han lader dette Anlæg udstille i Form af
en ret daarligt farvelagt Plan i Stedet for at fremvise den ved
Hjælp af nogle smukke Fotografier. Endvidere udstilles
Skrammellegepladsen ved Emdrupvej og det smukke, græs¬
dækkede Friluftsteater i Borgbjergs Mindepark.

J. Wad: Den nu afdøde Havearkitekt har flere af sine Ting
udstillede, hans Hovedarbejde er dog Fredens Kirkegaard ved
Odense med de fine Akser og de velproportionerede Rum.

■Sven Hansen.

Præstegårdshaver
og præstegårdshavesagen
Oprindelig havde præsterne på landet deres til embedet hø¬
rende gård, der var ganske som sognets andre gårdbrug, og
ser man på forholdene som de var endnu for et halvt hun¬
drede år siden, hvor præstefamilien som oftest stod i selskabe¬
lig forbindelse med familierne på den eller de store gårde i
omegnen, både godsejerens, godsforvalterens, forpagterfami-
lien og andre endnu, for hvis liv og færden en stor have med
blomster og frugt, rigelig plads og skyggefulde træer spillede
en betydelig rolle, så forstår man let, at præsterne fulgte efter,
så meget mere som arbejdet med en have i de tider ikke be¬
tød ret meget for dem, der havde jord nok at tage af og billig
hjælp på tider, hvor jordbruget ikke lagde beslag på hele den
disponible arbejdskraft.

Og sådan havde forholdene ligget i generationer forud.
Præstegårdshaverne havde derfor mange steder udviklet sig
på lykkelig måde til anlæg af ikke ringe æstetisk og etisk
værdi ikke alene for familierne selv, men også for sognebør¬
nene, for hvem lågen altid stod åben.

Men tiderne skiftede. Loven af 4. Oktober 1919 bestemte,
at præstegårdsjordene efterhånden skulde udstykkes til hus¬
mandsbrug, arbejdslønnen var stadig stigende, og resultatet
er blevet, at præstegårdshaverne nu både er for store og ofte
tillige altfor komplicerede i deres anlæg til, at de præster, der
ikke har andet end lønnen at leve af, kan vedligeholde dem
på anstændig vis. At præstegården ikke ér ejendom og meget

Faa Dage før E. Erstad-Jørgensens Død,
12. Maj 1945, modtog Redaktionen nær¬
værende Artikel om en Sag, der bestan¬
dig har ligget dens Forfatter stærkt paa
Sinde ikke mindst i hans Egenskab af
»Dansk Havearkitektforening«s Formand.
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ofte skifter bruger med korte åremåls mellemrum skal heller
ikke gøre forholdet bedre.

Da der i 1942 under de abnorme forhold, hvorunder landet
stadig lever, blev sat meget ind på at skaffe beskæftigelse for
ledige kræfter, var det i og for sig en udmærket tanke at be¬
nytte lejligheden til at bringe de gamle, forsømte haver landet
over på fode igen, og det var Det danske Hedeselskab, der
selv fik eller optog ideen og satte sig i bevægelse for at få den
realiseret. En udmærket tanke, som imidlertid fik en temme¬
lig forkludret udførelse, der har al sandsynlighed for at føre
til et mistrøstigt resultat.

Hedeselskabet har noget de kalder »Det flyvende Korps«,
som er sat ind på at plante læbælter rundt omkring i landet,
hvor sådanne tiltrænges, og til ledelse af dette har selskabet
engageret nogle unge havebrugskandidater, mere eller mindre
friskt udgåede fra undervisningen på Landbohøjskolen, helt
uden eller med ret begrænset tilknytning til havekunst eller
anlægsgartneri. Det blev dette korps, der sorterer under skov¬
rider Steenstrups afdeling indenfor Det danske Hedeselskab,
som også blev sat igang med dette nye arbejde. Men en ting
er at plante læbælter efter en snor og på grundlag af selska¬
bets mangeårige erfaringer på dette område, noget ganske
andet at omlægge gamle haver på en sådan måde, at deres
skønhedsværdier ikke forringes, men tværtimod i højere grad
kommer til at gøre sig gældende, samtidig med at præste¬
familien får mest muligt udbytte af haven og ikke større ved¬
ligeholdelsesudgifter end præstelønnen kan svare til.

Det er opgaver, som kræver både en stor faglig erfaring og
rent menneskelig udvikling, noget man ikke kan vente at finde
hos unge, ganske uprøvede havebrugskandidater. Opgaven vil
desuden mange steder vise sig uløselig, fordi der er et skæ¬
rende misforhold mellem havens størrelse og art og de penge
eller det personlige havearbejde, man med rimelighed kan
vente at præsten skal kunne yde. Til at begynde med burde
dette spørgsmål derfor have været taget op til drøftelse på
bredere front.

Enhver der har været ude for istandsættelse af gamle haver, .

som i en årrække har været forsømt og derfor er gennemløbet
af skvalderkål, agertidsel, senegræs, padderokke m. m., ved
ikke alene, hvor omhyggeligt arbejdet skal gøres for at få
nogenlunde bund i tingene, men husker også, hvor agtpågi¬
vende haven måtte passes de nærmest følgende år, for at ikke
ukrudtet igen skulde tage overhånd, og noget sådant er der
mig bekendt ikke tænkt på. Mange steder vil følgen deraf
blive, at haven om få år igen trænger til en større udrensning,
som der så bare ikke er penge til.

Et par af de ting, der først burde være klaret, er disse:
Skal staten, menighedsrådene eller andre fremtidig betale

!3



det, der overstiger hvad præstefamilien kan svare, eller kan
de største haver eller dele af dem tænkes anvendt i forbin¬
delse med »sognegårde« eller på anden måde nyttiggøres for
det stedlige samfund?

Hvis overvejelserne gav det resultat, at haven også frem¬
tidig skulde være præstens og vedligeholdes af ham for samme
løn som præster nu får, ja så burde der have været angivet
saglige retningslinier for, hvorledes sagen i så fald skulde gri¬
bes an, for at muliggøre dette.

Først efter en sådan klaring af begreberne kan der med
tryghed arbejdes med planlægning af præstegårdshavernes
omlægning, men noget af den art havde øjensynligt slet ikke
været på tale mellem dem, der påtog sig opgaven.

Skovrideren var dog ikke helt hyggelig ved at overtage an¬
svaret, men det lykkedes ham let at finde en anden, der iøv-
rigt ligesom han selv savnede forståelse af sagens vanskelig¬
hed og betydning, til at påtage sig at censurere de forslag, der
efterhånden vilde fremkomme fra korpsets unge havebrugs¬
kandidater.

Nu er det jo noget der siger sig selv, at ingen kan sidde i
København og have en virkelig begrundet mening om vær¬
dien af et forslag til omlægning af en have ude i landet. Skulde
dette være muligt, måtte opmålinger og planer udarbejdes
yderst detailleret, ledsaget af fotografier på kryds og tværs
og med en objektiv beskrivelse af samtlige forhold, der kunde
være af betydning. At noget sådant i høj grad vilde forøge
det med arbejdet forbundne besvær og føre til helt urimelige
bekostninger er en selvfølge.

En egentlig censur var derfor umulig, med mindre den cen¬
surerende ved at kontrollere en eller flere af de løste opgaver
havde kunnet få tillid til, at den projekterende tog fornuftigt
på sagerne, og at opmåling og beskrivelse af forholdene virke¬
lig var vejledende også for censor.

»Dansk Havearkitektforening« havde lige fra begyndelsen
set med ikke ringe skepsis på Hedeselskabets initiativ, og da
der fra »Det flyvende Korps« indsendtes en plan til omlæg¬
ning af haven ved Esbønderup præstegård her på Sjælland,
vistnok det 10. projekt der fremkom, tog først jeg og senere
også stadsgartner Jacob Bergmann og kommunegartner Mi¬
chael Gram (den stedlige part af Dansk Havearkitektfor¬
enings styrelse) derop med opmåling, beskrivelse og planfor¬
slag i hånden for at sammenligne disse med de stedlige for¬
hold.

Det er ikke for meget sagt, at vi alle tre blev chokeret over
det vi så. At opmålingerne var ufyldestgørende, havde vi i
forvejen forstået, men at beskrivelsen i meget højere grad var
skrevet for at retfærdiggøre den projekterede, umulige plan
end for at meddele faktiske oplysninger, var ikke til at tage
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fejl af, og at forslagets gennemførelse vilde betyde en meget
væsentlig forringelse af den gamle, virkelig værdifulde have,
var ikke til at komme uden om.

Vi forstod alle tre, at den mand der havde tegnet planen,
manglede de mest elementære forudsætninger for at kunne
lede et arbejde af den art.

Sagen blev forelagt en generalforsamling i vor forening og
vakte almindelig forargelse ved hele den ansvarsløse måde,
på hvilken den var grebet an. Igennem »Fællesrådet for
Havekunst« blev sagen fremstillet for Det danske Hedesel¬
skab og Kirkeministeriet, men da Fællesrådets formand, som
selv havde anbefalet den unge havebrugskandidat til stillin¬
gen, og som selv havde påtaget sig censureringen af planerne,
også prætenderede personlig at ville forhandle med ministe¬
riet i denne specielle sag, var der jo på forhånd ikke de bedste
udsigter til at opnå noget godt resultat, og ministeriet svarede
da også, at der ikke kunde blive tale om at antage kompetente
folk til at lede projekteringen, til trods for, at et antal have¬
arkitekter i og udenfor havearkitektforeningen havde tilbudt
i sagens interesse at ville gøre arbejdet for det halve af det
almindelige havearkitekthonorar.

Under disse omstændigheder var der ikke andet at gøre
end det der skete, at »Fællesrådet for Havekunst« fralagde
sig ethvert ansvar overfor ministeriet og ikke længere øn¬
skede, at Fællesrådets formand skulde censurere Hedeselska¬
bets planer.

Til trods for at to generalforsamlinger i Dansk Havearki¬
tektforening med års mellemrum eenstemmigt havde god¬
kendt de beslutninger, foreningens repræsentanter i »Fælles¬
rådet for Havekunst« havde været med til at tage, var der
alligevel, da det kom til stykket, et medlem som ikke følte sig
bundet deraf, men som senere påtog sig censureringen under
ganske de samme former som dem, alle foreningens medlem¬
mer havde stemplet som umulige.

Da denne svigten blev bebrejdet vedkommende på general¬
forsamlingen i år, valgte han selv at udmelde sig af foreningen.

På årsmødet dagen efter i »Fællesrådet for Havekunst«
valgtes medlem af Dansk Havearkitektforening, kgl. have¬
inspektør Alfr. Carlsen til formand for Fællesrådet.

Vor forening cr således i enhver henseende løst fra alt
ansvar for den skade, der eventuelt bliver anrettet i de danske
præstegårdshaver, men det er selvfølgelig kun den ene side
af sagen, og vi er rede til under de ændrede forhold at gøre
et nyt forsøg på at få de pågældende autoriteter til at under¬
kaste sagen en revision, når der nu kommer roligere forhold
i landet, således at arbejdet med haverne, der for tiden nær¬
mest ligger stille, atter kan komme i gang.

E. Erstad-Jørgensen.
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Hus och terrång
i god kombination
Vikten av att arkitekterna efterstråva att på ett smidigt och
sjålvklart, ja, elegant satt infoga sina byggnader i terrången
— landskapet samt de estetiska och praktiska fordelar detta
medfor — icke minst for dem, som skall planera trådgården
— har ofta påtalats. På de svenska trådgårdsarkitekternas
studieresa till Hålsingborg i juli ifjor besoktes en anlåggning,
som just med hånsyn till placeringen vann deltagarnas be-
undran.

Vilian, liksom trådgården, år på ett hedrande sått planlagd
av ågaren sjålv, konsul Kjell Friberg. Det år en vinkelbygg-
nad med ovre delen i ett plan och den nedre liggande delen i
två plan, en ganska idealisk byggnadsform i den skogbevuxna,
branta backsluttningen mot Oresund. Den har tycke av gam-
mal skånsk korsvirkesgård.

Några Stora ekar och bokar bilda stommen till trådgården.
I vinkeln mot oster har skapats ett hårligt uterum, avskilt från
insyn från vågen genom en vacker pergola med klångrosor
och vildvin och ett bålte av frukttråd. Som gråns mot vågen
har, i stållet for en mer eller mindre påkostad mur, lagts upp
en helt vanlig stenmur av stora, mossiga gråstenar. Den har¬
monierar bra med den enkelhet och chosefrihet, som pråglar
hela anlåggningen.

Slånten, som upptar nivåskillnaden mellan de två planen,
år utformad som bergspartier med mattbildande våxter, låga
vintergrona buskar, Berberis- och Cotoneaster-arter. På nedre
botten mot våster ligger det s. k. trådgårdsrummet. Utanfor
detta år en sittplats,- vilken liksom gårdsplanen vid garaget år
belagd med klinker. Mot våggen frodas hår ett par åkta vin-
rankor.

Det intressantaste med anlåggningen år hur forunderligt vål
huset infogats i terrången. Det har kommit att nåra nog
smålta samman med den, foljer landskapets linjer och under¬
ordnar sig dess skala. Men tro inte att det blivit så av en
slump. Nej, det ligger åtskilligt av omtanke och kalkylering
hos byggherren bakom. Från kronet på vågen ovanfor vilian
har man nu en storartad utsikt precis over taket, dår sikten
forr skymdes av några stora tråd. Utsikten från vågen har fak-
tiskt vunnit på att huset ligger just dår det ligger. Det år ritat
precis så hogt, att det inte ingriper storande i landskapsbilden,
ja, t. o. m. skorstenarna ha i mojligaste mån hållits åt sidan
— och långre kan man vål inte gå ifråga om hånsyn. Då huset
planerades uppsattes mallar av fasader och takvinklar, for
att man skulle se hur de skulle komma att passa in i terrången.
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Medlemmer af Dansk Anlægsgartnerforening:
Aktive Medlemmer i og ved

København.

Adamsen, Holger, Herredsvej 68, Gentofte. Tlf.
Søborg 2422.

Andresen, Ragnar, Emdrupvej 23, Kbhvn. 0.
Tlf. Ryvang 2333.

Arleth, I. P., Sauntevej 29, Gentofte. Tlf. Gen¬
tofte 219.

Aundal, Ib, Greve Strand.
Bech, Axel, Morescosvej 8, Charlottenlund. Tlf

Ordrup 1996.
Bech, Sven, Morescosvej 8, Charlottenlund. Tif.

Ordrup 1996.
Bergstrøm, Erik, Nansensgade 13, Kbhvn. K. Tlf.

Palæ 5989.

Bloch-Balsløv, U., Frederiksborgvej 228, Kbhvn.
NV. Tlf. Søborg 3287 x.

Brogren, Gustaf, Fuglegaardsvænget 37, Gen¬
tofte. Tlf. Gentofte 3339.

Brorson-Hansen, Poul, Næstvedgade 25, Kbhvn.
0. Tlf. Øbro 9400.

Bruhns, Heinrich, Ny Carlsbergvej 63, Kbhvn.
V. Tlf. Eva 4738.

Bruun, H. C., Nørre Farimagsgade 80, Kbhvn. K.
Tlf. Byen 4916.

Bruus-Jørgensen, Chr., Øregaardsallé 9, Helle¬
rup. Tlf. Helrup 1253.

Busch, Helge, Clarasvej 1 C, Charlottenlund.
Callju, I., Gothersgade 95, Kbhvn. K. Tlf. Byen

5193 y.
Carlsen, C. L., Valby Langgade 72, Valby. Tlf.

Valby 1248.
Cederberg, A., Hjortespringsvej 124, Herlev.

Tlf. Yrsa 444.

Christensen, Peder, Brannersvej 15, Charlotten¬
lund.

Dahlgaard, Jens, Aadalsvej 61, Kbhvn. F. Tlf.
Damsø 548.

Deichmann, E. M., Raadhusvej 2, Charlotten¬
lund. Tlf. Ordrup 670.

Deichmann, Juul N., Strandvej 615, Klampen¬
borg. Tlf. Bellevue 266.

Dencker, Sigurd, Amager Fælledvej 15, Kbhvn.
S. Tlf. Amager 740.

Drewsen, Willy, Niels Finsens Allé 12, Søborg.
Tlf. Søborg 2803.

Elers-Nielsen, Kjeld, Strandvej 20 A, Kbhvn.
0. Tlf. Ryvang 6036.

Eriksson, Gottfred, Bregnevej 17, Gentofte. Tlf.
Gentofte 1098.

Hald, Otto, Birkehøj 6, Glostrup. Tlf. Glostrup
295.

Hansen, Bernhard, Ordrupvej 78, Charlotten¬
lund. Tlf. Ordrup 1048.

Hansen, Erik, Ole Bruunsvej 2, Charlottenlund.
Tlf. Ordrup 3389.

Hansen, Ingemann, Fuglegaardsvænget 24, Gen¬
tofte. Tlf. Gentofte 2294.

Hansen, Marius, Skovvej 105, Charlottenlund.
Tlf. Ordrup 3430.

Hansen, E. Melchior, Ordrupvej 76 B, Char¬
lottenlund. Tlf. Ordrup 360.

Hansen, P. Melchior, Ordrup Jagtvej 42 C, Char¬
lottenlund. Tlf. Ordrup 360.

Hansen, P. A., P. Rørdamsvej 26, Kgs. Lyngby.
Hansen, Valdemar, R.*, C. F. Richsvej75, Kbhvn.

F. Tlf. Godthaab 61.

Hansen, Victor, Ellegaardsvej 27, Gentofte. Tlf.
Gentofte 3398.

Helmuus, Carl, Duntzfeldtsallé 24, Hellerup.
Tlf. Helrup 791.

Hillmann, E. M., Kongelysvej 17, Gentofte. Tlf.
Gentofte 3741.

Iversen, Erik, Mansasvej 14, Valby. Tlf. Valby
4175.

Jensen, H., Eliebakken 13, Hellerup. Tlf. Helrup
2725.

Jensen-Kay, C., Rypevej 8, Hellerup. Tlf. Hel¬
rup 2099.

Jonasen, Svend, Bygmarken 39, Søborg. Tlf.
Søborg 830.

Jørgensen, Johs., Emdrupvænge 109, Kbhvn. 0.
Tlf. Ryvang 3333.

Jørgensen, Laurits, I. E. Ohlsensgade 4, Kbhvn.
0. Tlf. Øbro 3572 y.

Jørgensen, Otto, Broholms Allé 15, Charlotten¬
lund, Tlf. Ordrup 5365.

Kjær, Eigil, Hattensens Allé 14, Kbhvn. F. Tlf.
Godthaab 9046.

Kjær, Harald, Hollændervej 17, Kbhvn. V. Tlf.
Vester 1892 x.

Kristjansen, Kr., Schioldansvej 10, Charlotten¬
lund. Tlf. Ordrup 668.

Kvelland, Carl, Femagervej 16 St., Hvidovre,
Valby. Tlf. Valby 109.

Lunau, E., Frijsenborgs Allé 63, Kbhvn. 0. Tlf.
Ryvang 2205.

Mikkelsen, N., Søndervigvej 55, Vanløse. Tlf.
Damsø 5543.

Møller, Hugo, Trunnevangen 12, Charlottenlund.
Tlf. Ordrup 6341.

Nielsen, Alfred, Onsgaardsvej 2, Hellerup, Tlf.
Helrup 2663.

Nieisen, Carl, Duntzfeldtsallé 5, Hellerup. Tlf.
Helrup 6077.

Nielsen, C. C., Guldborgvej 12, Kbhvn. F. Tlf.
Godthaab 6116.

Nielsen, Chr., Brabrandvej 42, Vanløse. Tlf.
Damsø 3437 y.

Nielsen, Villy, Clarasvej 12. Chcarlottenlund.
Tlf. Ordrup 526.

Nielsen, Th., A. D. Jørgensensvej 11, Kbhvn. F.
Tlf. Damsø 2194.

Nilsson, Albin Hjalmar, Jægervangen 50, Gen¬
tofte. Tlf. Gentofte 3843 y.

Nørgaard, N., Ammentorpsvej 6, Hellerup. Tlf.
Helrup 2406.

Olsen, Jørgen, Godthaabsvænget 10, Kbhvn. F.
Tlf. Godthaab 1926.

Olsen, Willy, Ægirsgade 67, N. Tlf. Taga 7020.
Brdr. Petersen, Søborg Hovedgade 14, Søborg.

TJf. Søborg 2935.
Petersen, Kay, Birkedommervej 86, NV.
Petersen, William, Nakskovvej 75, Valby. Tlf.

Valby 5745.
Ramsing, E., Emdrupvej 116, Kbhvn. NV. Tlf.

Søborg 870.
Rasmussen, Anka, Ordrup Jagtvej 44 C, Char¬

lottenlund. Tlf. Ordrup 4825.
Rasmussen, G. Lyngby, Viaduktallé 25, Helle¬

rup. Tlf. Helrup 3486.
Rasmussen, N. A., Klitmøllervej 4, Vanløse.

Tlf. Damsø 3437 y.
Rasmussen, Poul, Emdrupvej 9, Kbhvn. 0. Tlf.

Ryvang 3938.
Rasmussen, Werher, Taarbæk Strandvej 67,

Klampenborg. Tlf. Bellevue 225.
Stubgaard, B., Ruthsvej 3, Hellerup, Tlf. Helrup

5658.

Svenningsen, V., Anlægsgartner, Dalsvinget 8,
Hellerup. Tlf. Gentofte 3093.

Søberg, I. B., Damhusdalen 80, Valby. Tlf. Rød¬
ovre 1016.

Sørensen, Anton, Kettevej 63, Valby. Tlf. Hvid¬
ovre 96.

Sørensen, H. H., Callisensvej 3, Hellerup. Tlf.
Helrup 2405.

Wainert, Frode, Skjulhøjs Allé 59, Vanløse.
Tlf. Damsø 4664.

Voigt, V., Broholms Allé 17, Charlottenlund.
Tlf. Ordrup 87.

Aktive Medlemmer udenfor
København.

Bohn-Christoffersen, Emil, Ørehøj, Frederiks¬
sundsvej, Ballerup.

Duedahl-Andersen, Høst, Kildevej 5, Frbg.,
Sorø. Tlf. Sorø 580.

Egelund-Petersen, Niels, Revninge, Fyn.
Elmer, William, Københavnsvej, Roskilde. Tlf.

Roskilde 1844.

Gram, Frederik, Fredericia. Tlf. Fredericia 876.

Gram, H., Bøgely, Næstved. Tlf. Næstved 787.
Gravesen, J., Kirkegaardsinspektør, Svendborg.
Hansen, H., Riddergade 1, Næstved. Tlf. Næs¬

tved 142.

Hasse, E., Vesterskovsvej 56, Nykøbing Falster.
Ingvorsen, Poul, Københavnsvej 110, Roskilde.

Tlf. Roskilde 1189.

Jensen, Th., Fælledvej, Fredericia.
Johannesen, Johs., Vesterbrogade 16, Vejle.
Kolding, L., Solsortvej 2, Aarhus.
Lomholt, F., Set. Mikkels Kirkegaard, Slagelse.
Morgenstjerne, E., Tingvej 3 A, Herning.
Nørgaard, E., Solsortvej, Kolding.
Petersen, Henning, Skansevej 9, Hillerød.
Sallerup, Erik, Mathilde Bruunsvej 26, Snekker¬

sten. Tlf. Snekkersten 91.

Sigvardt, Helge, Orehoved, Falster.
Staugaard-Larsen, Sv., Danmarksgade 19, Hjør¬

ring.

Aalborg Afdeling.
Andersen, J. P., Myhresvej 6, Mølholm pr. Aal¬

borg. Tlf. Aalborg 4658.
Bruus, Aage, Nibe. Tlf. Nibe 138.
Hansen, Chr., Moltkesvej 10, Aalborg. Tlf. Aal¬

borg 6242.
Hansen, H. E., Parkvej 16, Aalborg.
Hansen, Oskar, Bornholmsgade 10, Aalborg.

Tlf. Aalborg 8846.
Hansen, Valdemar, Enggaardsgade 19, Kærby,

Aalborg. Tlf. Aalborg 1372.
Hou, Chr., Christiansgade 53, Aalborg. Tlf.

Aalborg 3698.
Jacobsen, Aage, Brunsbakken 43, Hasseris, Aal¬

borg. Tlf. Aalborg 3155.
Johannesen, Johs., Set. Jørgensgade 3, Aalborg.

Tlf. Aalborg 1915.
Lund Petersen, Priorgade 1 A, Aalborg. Tlf.

Aalborg 7390.
Lundsgaard, P., Vesterbro 43, Aalborg. Tlf.

Aalborg 7435.
Mathiasen, B., Filstedvej, Vejgaard, Aalborg.

Tlf. Trane 18.

Meinert-Sørensen, H., Villa Avvild, Viborg.
Nielsen, Aage Wendelboe, Boulevarden 11, Aal¬

borg. Tlf. Aalborg 5188.
Nielsen, Arnold, Fyensgade 48, Aalborg. Tlf.

Aalborg 7711.
Pedersen, Dal, Hasserisgade 14, Aalborg. Tlf.

Aalborg 8368.
Simonsen, J. C., GI. Hasserisvej 48, Hasseris,

Aalborg. Tlf. Aalborg 6535.
Sørensen, Roald, Vesterbro 65, Aalborg. Tlf.

Aalborg 4292.
Thomsen, Martin, Skalborg. Tlf. Skalborg 35.
Vestergaard Andersen og Søn, Vesterbro 23,

Aalborg. Tlf. Aalborg 4867. t

Vestergaard, Asger, Planteskoleejer, Graslev
pr. Skørpinge.

Ørsted, Johs., Hasserisgade 7, Aalborg. Tlf.
Aalborg 5331.

Ørsted, Leil, Cort Adelersgade 21, Aalborg. Tlf.
Aalborg 7760.

Hørsholm og Søllerøds Sogns Afd.
Andersen, Harald, Pennehavegaard, Rungsted.
Cederberg, W., JEJolbrovej 18, Rungsted Kyst.

Tlf. Rungsted 324.
Eriksson, Algot, Bolbrovej 20, Rungsted Kyst.

Tlf. Rungsted 389.
Grundsøe, K., Johannevej. 1, Hørsholm. Tlf.

Hørsholm 441.

Hansen, Hannibal, Tjørnelund, Rungsted Kyst.
Tlf. Rungsted 142.

Hansen, Helge, »Ekko«, Trørødvænget, Vedbæk.
Tlf. Trørød 54.

Hansen, V., Bolbrovej 47, Rungsted Kyst. Tlf.
Rungsted 329.



Helbæk, Chr., Hovedgaden 14, Hørsholm. Tlf.
Hørsholm 328.

Helbæk, Rus, Hørsholmsvej 18 A, Rungsted
Kyst. Tlf. Rungsted 485.

Hughes, H., Bolbrovej 54, Rungsted Kyst. Tlf.
Rungsted 218.

Jensen, N. C., Viadukten, Rungsted Kyst. Tlf.
Rungsted 186.

Jensen, Otto, Strandvej 214, Skodsborg. Tlf.
Skodsborg 103.

Johansen, E., Stationsvej 15, Vedbæk. Tff. Ved¬
bæk 282.

Petersen, Carl, Enghave, Vedbæk. Tlf. Vedbæk
62.

Svendsen, Chr., Vedbækhus, Stationsvej 21,
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Konsul K. Fribergs villa och tradgård
vid Hålsingborg. Skala i : 400. Oster
uppåt.

>10.00

15 .00 15.85

Soflerovågen

Denna skiss visar hur villan och utsikten
ter sig från landsvagen.

Gaveln på byggnadens sydvåstra vinkel har placerats intill
en stor ek, stållets vårdtråd, av vilken en gren effektfullt bildar
valv over plattgången, som leder ned till trådgårdens lågre
parti. Ånnu en sak bidrar till att smålta samman huset med
terrången: byggnadsmaterialet. Då de skånska forfåderna
byggde sina vitrappade korsvirkesgårdar och lade halm på
taket, håmtade de sitt materiel på byggnadsplatsen eller i dess
nårhet. Så år det också hår: grunden till byggnaden år nåm-
ligen lagd av rustikt behandlad sandsten tagen direkt på
tomten.

Bilderna åskådliggora kanske inte så tydligt det sagda, men
det år faktiskt svårt att få något grepp med kameran på huset,
varifrån man ån forsoker — och bevisar inte det, att vad som

sagts om husets fina infogning i terrången år riktigt?
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Sittplatsen utanfor trådgårdsrummet. På
terrassen i den branta backsluttningen
mot våster.

»Fiskarstugan i skårgården med sina låga, tryckta linjer,
sitt omsorgsfullt valda låge, sina fårger, som osokt passa in i
landskapet, sin trådgård, klart begrånsad inom ett inhågnat
litet område, i sin litenhet en vål ordnad och vål beråknad
anlåggning, ett med byggnaden, ett med naturen, « dessa
Hakon Ahlbergs ord ur Lustgården synes nåstan ha tjånat
som norm for anlåggningen och en båttre kan vål svårligen
uppletas. P. Å. F.

Vedrørende Uddannelsen
Det er almindelig kendt, at unge havebrugskandidater, der ønsker at arbejde som

havearkitekter, ofte står fuldkommen ukendte overfor de fleste af de problemer,
der knytter sig til bygningskunsten. Det være sig almindelig materialisere, byg¬
ningslovgivning eller stilhistorie.

For i nogen grad at råde bod herpå har Foreningen af yngre Havearkitekter
søgt at etablere et begyndende samarbejde mellem arkitekter og havearkitekter
for på den måde at komme bygningskunstens problemer nærmere.
Således har foreningen i de sidste måneder arrangeret eller deltaget i flere in¬
teressante foredrag og konkurrenceforevisninger, der vedrører denne sag, hvorfor
der i det følgende skal gives et kort resumé af disse møder.

Den 23. januar arrangerede Akademisk Arkitektforening i sine lokaler i Bred¬
gade en gennemgang af resultaterne fra Bellahøj konkurrencen. Ved denne lejlig¬
hed havde Y. H. opnået tilladelse til deltagelse for medlemmerne.

Arkitekt m. A. A. Eske Kristensen fremviste lysbilleder af de forskellige kon-
kurrenceprojekter og ledsagede hvert enkelt projekt af en kort, men klar omtale
af projektets fordele og mangler. Af særlig interesse for havearkitekter var om¬

talen af bygningernes placering på arealet, og det var morsomt at se, at der
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havde været havearkitekt som medarbejder på et af de projekter, hvor bygnin¬
gernes placering og tilkørselsforholdene var klaret smukkest og mest overbevisende.

Denne gennemgang blev mødt med stor interesse af de tilstedeværende unge
havearkitekter, og der er næppe tvivl om, at et fortsat arbejde i den retning vil
få betydning for kommende byggesagers og haveanlægs klaring.

Den ii. febr. havde Y. H. arrangeret en samlet gennemgang af Tivolikonkur¬
rencens resultater, som var udstillede på Charlottenborg. Sekretær i dommer¬
komiteen arkitekt Hakon Stephensen gennemgik på saglig måde de enkelte pro¬

jekter.
Til denne forevisning havde foreningen indbudt Dansk Havearkitektforenings

medlemmer, hvoraf en del kom til stede med formanden E. Erstad-Jørgensen i
spidsen. Også akademiets arkitektstuderende — Unge Arkitekter — var indbudte,
således at arrangementet kom en større kreds tilgode end foreningens egne med¬
lemmer.

Den 20. februar holdt professor Steen Eiler Rasmussen lysbilledforedrag om
Londons parker på den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, hvorved professoren
reddede arrangørerne — Landbohøjskolen og Y. H. — for en aflysning, idet
arkitekt m. A. A. H. H. Engquist, der skulde have talt, i sidste øjeblik sendte
afbud.

Professoren holdt et meget interessant foredrag i sin så kendte underholdende
stil og blev i det hele taget meget populær for sit inspirerende foredrag.

Endelig har foreningen også i samarbejde med den kgl. Veterinær- og Landbo¬
højskole, arrangeret et vellykket Kursus i bygningskunstens stilarter strækkende
sig over fire forelæsninger, alle holdt af før omtalte arkitekt m. A. A. H. H. Eng¬
quist, der viste en glimrende serie lysbilleder, ledsaget af en kortfattet saglig
omtale.

Arkitekten, der i det væsentlige støttede sig til sin udmærkede bog — Dansk
Stilhistorie — begyndte med den romanske stils indførelse i Danmark og gen¬
nemgik derefter gotik, renaissance, barok, rococo osv. op til vore dages byg¬
ningskunst.

De enkelte stilarter ledsagede lektor ved den kgl. Veterinær- og Landbohøj¬
skole havearkitekt Georg Georgsen med en kort omtale af den havekunst, der
knyttede sig dertil, således at man fik et udmærket billede af de enkelte perioders
bygningskunst og den dertil hørende havekunst.

Til disse forelæsninger, der fandt sted den 2., 6., 9. og 13. marts, havde Y. H.
indbudt Dansk Havearkitektforening, Foreningen af danske Havebrugskandidater
og Unge Arkitekter, foruden Landbohøjskolens havebrugsstuderende.

Trods det for de fleste noget ugunstige tidspunkt på dagen, var der til alle
forelæsninger en masse tilhørere både af ældre og unge, og de mange kendte
personligheder, der trofast fulgte forelæsningerne, gav et tydeligt bevis på, at
emnet har været af stor interesse, ikke mindst da det er fuldkommen ukendt stof
for enhver havebrugskandidat, der ikke selv har haft lejlighed til at erhverve sig
det ved selvstudium.

At det har betydning for havearkitekter er givet, og at det er svært stof at
tilegne sig på egen hånd, kan der næppe heller være nogen tvivl om. Spørgs¬
målet er så blot, hvorledes der tilvejebringes en ordning, der medfører, at den
vordende havearkitekt ikke begår fejltrin, men ledes gennem det rette stof, så han
kan stå uden svage punkter, og på linie med bygningsarkitekten den dag han har
gennemført sin uddannelse.

De her nævnte foredrag er måske de første skridt i den rigtige retning, og
viser det sig at være rigtigt, har Foreningen af yngre Havearkitekter opnået et
af sine første resultater, der uden tvivl efterfølges af andre og måske større, til
gavn for kommende havearkitekter.

f. Y. H.

E. Langkilde,
Sekretær.
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Ved Michael Gram

ARKITEKTER - HAVEARKITEKTER I det svenske Tidsskrift: Svenska Hem i Ord och Bilder har Arkitekt Arne Jacob¬
sen i en lille Artikel: En dansk Have beskrevet den samme Have, som Troels
Erstad har gjort Rede for i Havekunsts 4. Hefte 1944, og Arkitekten benytter
Lejligheden til i nogle indledende Bemærkninger at sige bl. a.: »Der er noget
meningsløst i, at en Arkitekt, der projekterer f. Eks. en Villa, skal være nødsaget
til at finde sig i, at en eller anden tilfældig Anlægsgartners usaglige eller uarkitek¬
toniske Planer bliver realiseret og paa denne Maade ødelægger Bygværkets Hel¬
hed. Terrænklaring om Bygningen, Udformning af Indkørsel, Indgang, Gaard-
forhold m. m. er dog Faktorer, som er uhyre vigtige, og som Arkitekten helt maa
være i Stand til at klare. Vi har enkelte gode Havearkitekter i Danmark, ja, gode
er for beskedent et Adjektiv at bruge, de er usædvanlig dygtige; men de har
den for Bygherren uheldige Egenskab, at de skal have
Honorar for deres Arbejde.«
»Naar et Hus er færdigt, er Bygherren ofte utilbøjelig til at ofre mere til Hono¬
rarer. Havearkitekterne siger, at Arkitekten har brugt det hele, saa der ikke bli¬
ver noget til dem. Det er til en vis Grad rigtigt; men saa sker der det, at en
eller anden smart Anlægsgartner kommer med sit Projekt, som han tilbyder gratis,
hvis han maa faa Anlægt af Haven i Entreprise. Om Projektet ogsaa bliver gra¬

tis, er der ingen, der faar at vide, for det kan nemt puttes ind i Gartnerens Slut¬
regning. De virkelig gode Anlægsgartnere indlader sig ikke paa denne Metode,
men arbejder kun efter Havearkitekternes Tegninger og Beskrivelser.«
»I saadanne Tilfælde, hvor det er haabløst at faa en rigtig Havearkitekt engage¬

ret, skal efter min Mening Arkitekten træde til, selv om han maa gøre Arbejdet
gratis. Han gavner baade Bygherren og sig selv.«
»Jeg skal ikke nægte, at jeg selv, i Tilfælde, hvor det havde været muligt at faa
en Havearkitekt engageret, har paataget mig Opgaven selv. Dette skyldes en sær¬

lig Interesse for Havekunst, samtidigt med, at jeg ofte ved Projektering af Huset
knytter det saa stærkt sammen med Haven, åt jeg nødig ser andre arbejde med
den«. (Fremhævelserne her).
Det er jo rene Ord for Pengene! Men hvori bestaar da vore gode Havearkitekters
usædvanlige Dygtighed, hvis Arne Jacobsen ikke tiltror dem at kunne sætte sig ind
i Arkitektens Tankegang og med sit Specialkendskab til Terrænbehandling og Plan¬
ter ved Samarbejde at kunne klare Spørgsmaalene bedre end Arkitekten alene ?
Mon det nogensinde har været Meningen, at den Smule, Undervisning i Have¬
kunst, Eleverne i Kunstakademiets Arkitekturskole faar, skulde gøre dem til Have¬
arkitekter? Mon ikke snarere at bibringe Arkitekterne mere Forstaaelse af Have¬
arkitektens Gerning? — Blandt andet for at undgaa, at Havearkitekten, naar
(hvis) han endelig bliver tilkaldt, skal .have den Ærgrelse, at Huset er lagt helt
forkert paa den Grund, saa hans Arbejde, foruden at være utilfredsstillende, til¬
lige bliver vanskeligere -— og dyrere.
Ingen af Delene kan være i Bygherrens Interesse, og finder han ikke selv paa
det, burde den dygtige Arkitekt i alle Parters Interesse, — og af Loyalitet —

sørge for, at Havearkitekten blev tilkaldt straks, naar Projekteringen af Huset
begynder, — og inden Arkitekt og Haandværker har brugt alle Pengene!

»VENNELYST« I AARHUS SOM I Anledning af Vennelyst Teaters Brand har Byraadsmedlem Bernhard Jensen i
FOLKEPARK »Demokraten« i Aarhus skrevet en Artikel, i hvilken han slaar til Lyd for at om¬

danne »Vennelyst« til en virkelig Folkepark eller en Art Sommertivoli.
To Gange før, skriver han — i 1887 og 1902 — har der været slaaet til Lyd for
at omdanne »Vennelyst« til en Art Sommertivoli. Det har i begge Tilfælde været
ansete Borgere, der stod bag ved. Nu er der en Mulighed for at realisere Tanken
under en eller anden Form, en Chance, som ikke kommer igen, og Byen burde
derfor nu søge en værdig Løsning paa et Problem, som en Storby før eller siden
vil blive nødt til at klare.
Om der skal laves en kommunalt drevet »Folkepark« eller — som i Sverige —

en Institution paa kooperativ Basis, er det for tidligt at drøfte. Det første for¬
nødne er, at der tages principiel Stilling til en bedre Udnyttelse af det store,
centrale Parkomraade, som i saa mange Aar har henligget som upaaagtet Land
for Byens Borgere — som kønne Blomsterbede, næsten ingen kikkede paa.

Noter
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Herlufsholm Gods har iflg. Berlingske Tidende skænket Næstved Bys Befolkning
det skønneste grønne Omraade, som Befolkningen kan ønske sig, idet Godset har
indgaaet Overenskomst med Naturfredningsraadet om Fredning af 130 Tønder
Land Lystskov, den saakaldte Raadmandshave og Lammehave, der ligger tæt op
til Byen. Herlufsholm Gods har ikke ønsket at modtage Erstatning for Fredningen
af det store Areal. I Næstved By har Meddelelsen om denne storstilede Gave,
Herlufsholm har skænket Byens Befolkning, vakt den største Glæde. Byens Vækst
havde efterhaanden dannet en Knibtangsbevægelse om de store Skov- og Park¬
arealer, og Befolkningen har længe næret Ængstelse for, at Herlufsholm en Dag
vilde begynde at udstykke Raadmandshaven, der rummer Landets skønneste Hæg-
Beplantning, til Byggegrunde. I Fredningsdeklarationen fastslaas nu, at Arealet
ingensinde maa bebygges, ej heller med Pavilloner eller lignende.

Nordjyllands Social-Demokrat skriver:
Da vi for nogen Tid siden beskæftigede os med Aalborgs »Freds-Offensiv«, næv¬
nede vi ogsaa, at der burde gøres noget for at udnytte Omegnen i turistmæssig
Henseende og pegede i den Forbindelse bl. a. paa Egholm, hvor der er fortrinlige
naturlige Betingelser for at skabe et storstilet Udflugtssted for Aalborgenserne.
Det ser ud til, at dette Projekt er et af dem, der først bliver realiseret. I Aalborg
Byraads Møde oplystes det, at Kommunen har købt et Areal paa 30 Tønder Land
paa Egholm.
Efter hvad vi erfarer, er det Hensigten, at der her skal skabes en Kæmpepark, saa-
ledes at Aalborgenserne faar et Udflugtssted, der ligger saa nær Byen, at det er

egnet for en almindelig Søndags- eller Eftermiddagstur. Det drejer sig om Arealet
fra Restaurationen og vestpaa, og det er Meningen, at hele dette store Stykke
Jord skal beplantes. Man har allerede været i Forbindelse med Hedeselskabet,
der skal staa for Beplantningen, og det er Meningen at gaa i Gang snarest.
Købet af de 30 Tønder Land maa ses som et Led i Aalborg Kommunes Bestræ¬
belser for at sikre sig grønne Omraader i Byens Nærhed. Der vil formentlig i en
ikke alt for fjern Fremtid blive foretaget lignende Køb andre Steder i Omegnen,
saaledes at der bliver skabt passende Udflugtssteder. Man har allerede set paa
flere Omraader, man kunde tænke sig, og der er ført en Række Forhandlinger,
men saa længe man ikke er naaet til Enighed med de paagældende Grundejere,
ønsker man ikke at sige noget om, hvilke Omraader der er Tale om.

Iflg. Ringkøbing Amtstidende skaL Anlæget i Ringkøbing underkastes dels en Re¬
gulering mod de tilgrænsende Veje, dels en tiltrængt grundig Omlægning af det
indre. Vejene, Enghavevej og Viborgvej skal udvides, hvorved dét bliver nødven¬
digt at regulere Terrænet imod disse Veje og skabe nye Hegn, formentlig Sten¬
gærder, og samtidig udvides Indgangen og Pladsen foran denne.
Inde i Anlæget foretages en grundig Udluftning, idet der er meget surt og dy¬
stert, overflødige Gange nedlægges, saa der fremkommer store Plæner med frit-
staaende Træer og Trægrupper, og den gamle Svanedam, som ligger i det sure

Parti, reguleres og bliver Aakandedam.

Kalundborg har en Mose, som man paatænker at faa omdannet til en Folke¬
park, og Lektor G. Georgsen er gaaet i Gang med Opmaaling etc. for at frem¬
sætte et Forslag. Det er endnu kun paa Forberedelsernes Stadium; men saa me¬

get siger dog Lektoren, at der ikke skal indrettes et Prydanlæg, men en Park,
der maa bruges, — ikke-noget med: Forbudt at træde paa Plænerne.
Ang. Møllebakken siger Lektor Georgsen, at hvad man end laver der, saa faar
man paa Hovedet; men han er dog klar over, at der bør ske en Forenkling, saa
der ikke bliver saa mange Gange og Smaastykker som nu. At' lave store fine
Blomsteranlæg vilde være helt ved Siden af, de vilde let medføre, at Møllebakken
blev en økonomisk Svøbe for Byen.

Iflg. Roskilde Tidende har Byraadet i Nykøbing F. vedtaget Opførelse af en

Haveby paa 6/i ha, som Kommunen ejer mellem Gedservej og Grønsundvej. De
godt 100 Parceller vil blive udbudt til Salg paa billige Betingelser uden Udbeta¬
ling, og Købesummen afdrages i Løbet af 10 Aar. Køberne faar straks Jorden
overladt til Dyrkning, men har ikke Pligt til at bygge paa Grunden, før den er
betalt. Der bliver paalagt Grundene Servitutter mod høj Bebyggelse og mod An¬
læg af Fabriker o. lign., og endvidere vil Spekulationsøjemed være fjernet, idet

GRØNT OMRAADE FRA HERLUFS¬
HOLM TIL NÆSTVED BY

AALBORG VIL ANLÆGGE STOR¬

STILET FOLKEPARK PAA EGHOLV

ANLÆGET I RINGKØBING SKAL

MODERNISERES

KALUNDBORG VIL ANLÆGGE

FOLKEPARK OG MODERNISERE

MØLLEBAKKEN

DER ER INTERESSE FOR

HAVEBYER
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Parcellerne ikke raaa videresælges med Fortjeneste og ikke uden Byraadets Sam¬
tykke. Hele Anlæget skal være færdigt inden i. April 1955.
I Roskilde Dagblad refereres et Møde i Grundejerforeningen, hvor Direktør
F. C. Boldsen og Arkitekt Albinus har forelagt et Forslag til en Parkby paa Byens
Klosterjorder. Det drejer sig om ikke mindre end en By med 4000 Indbyggere.
Arkitekt Albinus udtalte blandt andet: -— Bebyggelsesplanen omfatter Kommu¬
nens Arealer nord for Valdemarsvej, ca. 65 Hektarer eiler ca. 118 Tønder Land.
Fra Naturens Haand er Arealerne enestaaende. Terrænet er stærkt kuperet med
Fald mod Vest, og Udsigten over Fjorden og mod Byen er altid en Oplevelse.
Endvidere er Grundene særdeles velbeliggende i Forhold til Bymidten, kun to-20
Minutters Gang, hvorfor der paa dette Sted maa kunne skabes et Boligkvarter,
som ikke blot byder Beboerne paa Stedet særlig gode Boligforhold, men som

ogsaa vil kunne blive af betydelig Værdi for de øvrige Indbyggere i Roskilde
blandt andet ved de store Parkanlæg, som det gennem en samlet og ordnet Plan¬
lægning og Udbygning af Arealerne vil være muligt at faa skabt.
Formanden for Byraadets Vejudvalg, Overassistent N. C. Jensen takkede for det
udarbejdede Forslag og udtalte, at der naturligvis ved Bebyggelsen af Kloster¬
jordene vilde blive taget alle Hensyn, ogsaa æstetiske, samt at Byen havde den
nødvendige tekniske Hjælp. Der vil i Forbindelse med Byplanen blive udarbejdet
en Dispositionsplan, efter hvilken man kan gaa frem etappevis.
Der er ogsaa tænkt paa Anlæg af en Haveby paa Havekolonien Søndervangs
Areal, naar Lejemaalet udløber, uBtalte Hr. Jensen.

Il HELSINGØR ANLÆGGES Mellem Helsingør Byraad og Det sociale Boligselskab er der iflg. Helsingør Dag-
PARK MED BLOK- OG VILLA- blad truffet Aftale om Bebyggelse og Parkanlæg paa de af Kommunen i 1943
BEBYGGELSE erhvervede Jorder mellem Kongevej og Gurrevej. Planerne er udarbejdet af Arki-

• tekt Drasted og Kommunegartner G. N. Brandt, Ordrup. Arealet er 76.000 m2,
og heraf udlægges ca. 32.000 m2 til Parkomraade, hvorom Bebyggelsen grup-

'

perer sig. Planen indeholder 3 Legepladser, 37 Kolonihaver, 19 Villagrunde og
16 Huse med 168 Lejligheder; og Parkanlæg og Legepladser bliver offentlige, men
de sidste er dog fortrinsvis beregnede for Blokhusenes Beboere, ligesom disse faar
fortrinsvis Adgang til at leje Kolonihaverne i Anlæget.

DER ER ORDENTLIG GANG I Takket være dels den voksende Interesse for Sport og Idræt, men ogsaa i ikke
IDRÆTSANLÆGENE OVER HELE ringe Grad den Omstændighed, at Idrætsanlæg er gode Beskæftigelses- og Bered-
LANDET skabsarbejder, fordi der ikke nødvendigvis medgaar saa mange Materialer i For¬

hold til Arbejdslønnen, udføres der i disse Aar en lang Række større og mindre
Idrætsanlæg.
Indenfor Københavns Idrætspark er Planerne ikke saa vidt fremme, at noget kan
betragtes som vedtaget; men man overvejer i alt Fald at udbygge Valby Stadion
til at kunne modtage de olympiske Lege, — og dér er Planer om at udvide den
gamle Idrætspark over en Del af Husarkasernens Areal, ligesom om Anlæg af
Svømmestadion baade i Valby og paa Bellahøj.
Paa Frederiksberg er Idrætsparken ved Sønderjyllands Allé sidste Aar taget i
Brug efter en gennemgribende Omlægning, og samtlige Baner i det store nye Sta¬
dion- og Træningsanlæg ved Jens Jessensvej er nu tilsaaet, saa de vil kunne tages
i Brug, saa snart de nødvendige Materialer kan skaffes til Veje til Opførelsen af
Omklædningshus, Tribuner og Klublokaler.
I Gentofte tænker man paa en stor Udvidelse af den kun faa Aar gamle Idræts¬
park ved Jægersborg, og vil i Anledning af Byplanlægningen sikre sig et Areal,
der er lige saa stort som det allerede inddragne.
I Lyngby er man i Gang med et af Landets største Stadionanlæg, omfattende
hele 15 ha nordøst for »Bondebyen«, og kalkuleret til 1,8 Mill. Kr. Der bliver
et stort Opvisningsstadion for Fodbold og Atletik, yderligere en Opvisningsbane
for Fodbold alene, Træningsbaner for Fodbold og al anden Idræt, Haller for
Haandbold, Tennis og Badminton med Klublokaler, og endelig Tennisbaner, og
saa er man yderligere ved at projektere en Badepark i Tilknytning til Stadion.
I Holte er man længere fremme. Her skulde Rudegaard Stadion, som var budget¬
teret til 250.000 Kr., men kommer et godt Stykke over de 300.000, allerede have

1 været færdigt til Indvielse nu i Foraaret; men det kniber med Materialer, bl. a.

til Cindersbanerne.
I Glostrup er det netop vedtaget at bygge en stor Sportshal i Forbindelse med
Kommunens Stadion.
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I Hillerød har Byraadet vedtaget en Udvidelse af det eksisterende Stadion med
ca. 50 pCt., saaledes at der bliver Plads til 4 nye Fodbold- og Haandboldbaner.
I Helsingør har man Planerne færdige til et helt nyt Stadion med Opvisnings-
stadion for Fodbold og Atletik og 8 Fodboldtræningsbaner, ogsaa anvendelige til
Kricket. Her er afsat et Areal paa 100.000 m2 syd for Byen, paa »Vognmands-
jorderne« mellem Sdr. Strandvej og Kongevejen, og Anlæget er budgetteret til
380.000 Kr. Det er ikke Meningen at opgive det gamle Anlæg ved Nordre Strand¬
vej, — der ofres tværtimod en Del paa dets Istandsættelse.
I Roskilde forestaar forskellige Forbedringer i Idrætsparken, særlig gaaende ud
paa at udvide Tribune og Omklædningsrum.
Holbæk faar ad Aare et nyt flot Stadion til en kvart Million Kroner, som skal
anlægges nord for den eksisterende Idrætsplads og Borgmestergaardsvej. Der vil
i første Omgang blive udført et Opvisningsstadion for Fodbold og Atletik, senere
Tennisbaner, Hal til Badminton m. m.
I Svendborg forestaar en Udvidelse og Omlægning af Høje Bøge Stadion, medens
man har udskudt Planerne om et nyt Stadion og flere Træningsbaner, bl. a. fordi
det for Tiden ikke er muligt at købe Jord dertil.
Ogsaa Fredericia Stadion staar overfor en større Omlægning, saa det faar. helt
nyt Ansigt. Kuren er anslaaet til 200.000 Kr. Heri er indbefattet nye Tribuner,
saa der skal kunne tages 8000 Tilskuere ind, nye Omklædningslokaler, — og saa
en Del Beplantning til Forskønnelse og Læ for Anlæget.
I Viborg tumler man med store Planer, — dels om en Udvidelse og Forbedring
af det nuværende Stadion, men ogsaa om Anlæg af et nyt storslaaet Anlæg paa
Arealer ved Kirkebækvej. Her er Tale om to selvstændige Opvisningsbaner for
Fodbold og Atletik med stor Sportshal, Tennisbaner, Cyklebane, Svømmebassin
etc. Selvom der intet er vedtaget, er Kommunen dog gaaet ind paa at sikre Are¬
alerne ved Kirkebækvej.
I Roslev skal der i Forbindelse med et nyt Lystanlæg anlægges et nyt Idræts¬
anlæg, dels ved privat Initiativ, dels ved Kommunens Foranstaltning.
Esbjerg er vel nok, iflg. Idrætsbladet, rigtig med paa Noderne. .Der skal ofres
2,3 Mill. Kroner paa Udvidelse af Stadion, som derefter vil omfatte et Areal paa
25 Td. Land. Hvad man tænker sig at faa for Pengene er følgende: Fodbold¬
stadion til 20.000 Tilskuere, Atletikstadion (med Træningsbaner) til 5000 Til¬
skuere, 4 Fodbold-Træningsbaner, Cricketoval, som ogsaa kan bruges til Skøjte¬
bane, 8 Tennisbaner med Centercourt til 1500 Tilskuere, Opvisnings- og Træ¬
ningsbaner til Haandbold samt Hal til Haandbold m. m. med Terrasse med Ud¬
sigt ned over alle Banerne. Desuden skal der være Svømmebassin med finsk Bad¬
stue og endelig Cyklebane.
Anlæget vil faa eget Vandværk, saa man altid vil kunne vande uafhængigt af
Kommunen. Beplantningen skal foretages i Samraad med en Havearkitekt, og
der ofres meget for at faa hele Anlæget saa smukt som muligt, — saaledes for¬
sænkes Cyklebanen med stor Bekostning ned i Terrænet. Esbjerg Idrætspark er
et Aktieselskab, som ganske vist støttes af Kommunen; men det private Initiativ
har i høj Grad gjort sig gældende, og Idrætsfolkene selv er ikke bange for at ofre
noget paa deres kære Idræt. . •

Iflg. Berlingske Tidende har K. F. U. M.'s Idrætsforbund af Direktør Schou, K. F. U. M. OPRETTER
Juelsminde, faaet som Gave et Areal paa ikke mindre end 28 Tdr. Land, meget STORSLAAET INSTRUKTIONSLEJ
smukt beliggende nær Kattegat mellem Horsens Fjord og Vejle Fjord. Det er VED HORSENS FJORD
Meningen paa Arealet at oprette en Instruktionslejr for Idrætsledere samt Som¬
merlejr for Idrætsmænd fra hele Landet, — under Navnet »Hellebjerg Instruk-
sionslejr«. Der bygges Hovedbygning til 80 Gæster samt 3 mindre Gæstehuse, og
der skal indrettes et komplet Stadion, Træningsbaner for Fodbold og Haandbold,
Plads for Friluftsmøder, Teltlejrplads, finsk Badstue og Badehus ved den nærlig¬
gende Strand.
Da Terrænet er smukt beliggende og smukt formet fra Naturens Haand, er der
ingen Tvivl om, at der her vil kunne skabes noget overordentlig smukt og værdi¬
fuldt. Anlæget er projekteret til 600.000 Kr., og Terrænarbejderne er anerkendt
som Beskæftigelsesarbejde, medens den anden Halvdel, Byggearbejderne, er klaret
paa anden Maade af K. F. U. M. selv.



„Et legepladsprogr

. Board of Education Chicago Illinois
1925. »Annual report of bureau of
recreation«.

Det er blevet saa forfærdelig moderne at snakke legeplads.
Det diskuteres i kvindeforeninger, i lejerforeninger og hus¬

moderforeninger, man holder offentlige møder, nedsætter ud¬
valg og taler i radioen om det.

Hvor vilde det være skønt om denne interesse kunde føre
til de helt store resultater, — men desværre er det jo ofte
saadan, at alt for megen medvind helt kan forkludre en sag
og faa selv storslaaede løsninger til helt at fortone sig i dilet¬
tantiske detaljer.

Det kan paa forhaand være svært at dømme om hvad der
er dilettanteri, og hvad der ikke er det, men een dom er i
hvert fald inappellabel — børnenes dom — for gider de ikke
lege paa en legeplads, saa er det fordi legepladsen efter deres
mening er forkert, og saa hjælper det ikke at fylde den med
alverdens legemekanik, for man kan ikke tvinge børn til at
lege paa en forkert legeplads.

Det er ikke børnene der er legepladsernes dilettanter; men
til trods for at de repræsenterer den egentlige fagkundskab,
bliver de aldrig taget med paa raad.

Det er da soleklart, at førend de bliver modne mænd og
kvinder, og har studeret børnepsykologi eller sociologi eller
pædagogik eller er blevet gartnere eller havearkitekter eller
byplanlæggere, har de naturligvis ingen som helst mening om
hvorledes deres legeplads — rammen om deres virke — skal
være.

Og skulde den opgave, at skabe den ideelle og helt igen¬
nem rigtige legeplads en gang blive stillet, mon man saa paa
en eller anden maade vilde forsøge at tage børnene med paa
raad?

Næppe!
Resultatet vilde sikkert blive et konglomerat af psykologers,

pædagogers, sociologers, lægers, gartneres og byplanlæggenes
grundfæstede og uomtvistelige meninger om, og alt andet end
sammenfattende opfattelse af, hvorledes en børnelegeplads
skal se ud.

I vore øjne vel den højeste sagkundskab, — men i børnenes
øjne? — Tja, naar først de voksnes legepladsbluff er gaaet op
for dem, og naar nyhedens interesse og med den børnene er
forsvundet fra legepladsen, saa falder de egentlige fagdomme¬
res kendelse:

— Dilettanteri!
Det er nu ikke ganske rigtigt, at man aldrig har spurgt bør¬

nene. Det er prøvet i Amerika,1 men resultatet havde ingen
synderlig værdi som udtryk for børnenes egne legepladsideer,
fordi deres svar i forvejen var formuleret af voksne, og lege-
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pladsens hoveddisposition — at det skulde være en redskabs-
legeplads — paa forhaand var fastlagt.

Det var ved hjælp af spørgeskemaer, der blev stillet bør¬
nene i 6te, 7ende og 8ende klasse i 8 skoler i Chicago, at for¬
søget blev gjort, og spørgeskemaet havde følgende indledning:

»Tænk dig jeg var en fe eller en rig mand, og vilde give
dig en guldbarre (!) til at lave en legeplads for.

1) Hvilken slags legeplads vilde du saa bygge?
2) Hvilke legeredskaber vilde du saa anskaffe?
3) Hvordan skulde læreren paa legepladsen helst være?
Til det første spørgsmaal var der opstillet 68 legepladsideer

eller legepladskrav, som børnene kunde vælge imellem, og føl¬
gende 5 blev valgt ved højeste stemmetal.

Stor legeplads. Træer paa legepladsen. Kønnene skal deles.
Buske paa legepladsen. Græs paa legepladsen.

Til det andet spørgsmaal var der opstillet forslag om 80
legeapparater og deraf fik gynge, glidebane, ringe, majstang
og klatrestativ de fleste stemmer.

Til det tredie spørgsmaal opstillede man 67 begreber om
hvilke egenskaber læreren skulde være i besiddelse af, og føl¬
gende blev foretrukket. Venlig. Kunde mange Tege. Sports¬
mand. Interesseret. Vilde lege med børn.

At bygge huler er noget af det aller¬
sjoveste paa skrammellegepladsen.
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Sandbassin med »arbejdsbord« har fra
et tidligt tidspunkt hørt med til vore

legepladsers faste udstyr.

Undersøgelsens resultat var ikke noget udtryk for hvorledes
børnene selv kunde ønske deres legeplads indrettet, men kun
en angivelse af hvilke af de voksnes legepladsideer de fore¬
trak. Og det kan naturligvis have sin store betydning at vide
besked herom, al den tid det er os, og ikke dem der bestem¬
mer. Og selv om man sikkert kunde tilrettelægge en »Gallup«-
undersøgelse bedre, tror jeg alligevel ikke at det skal være
ad skriftlig vej børnene skal tages med paa raad.

C. Th. Sørensens skrammellegepladsidé, som han sikkert ,

har fra børnene selv — fra deres leg paa byggepladser og op¬
lagspladser og i den frie natur —, der endelig er blevet prak¬
tiseret med legepladsen ude i Emdrup, er i virkeligheden i
langt højere grad udtryk for børnenes egne legepladsidéer,
end den amerikanske undersøgelse, navnlig efterhaanden som
den slides til og tager form af børnenes eget virke.

Jeg tror at den legeplads som børnene selv former gennem
deres leg — naar vel og mærke de rent areal- og terrænmæs-
sige forudsætninger er i orden — er nok saa rigtig, som den
alverdens kloge mænd og kvinder kan ræsonnere sig til.

I København var de gamle volde netop saadanne legeplad¬
ser. De var slidt til af børnene selv gennem aartiers leg.

Der var ingen legeappårater, men voldens særlige forma¬
tioner og den romantik de rummede gav dem en værdi som
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inspirerende legeomraade, uberørte som de var af de voksnes
forsøg paa her at skabe en »børnenes verden«.

Ogsaa de tidligste legepladser, der blev indrettet i byerne,
var uden legeapparater; vi kender typen fra de legepladser,
der blev indrettet af Københavns kommune omkring 1900.
Det var grusbelagte pladser med buske, træer og bænke. Og
i modsætning til de tidligere legeomraader — voldene —, der
virkede direkte inspirerende paa legen, var de ikke alene
snævre og kedelige, men de krævede ovenikøbet en discipli¬
neret leg.

Men børn vil lege frit!
De ejede ikke den legepladskultur, der var nødvendig for

at holde legepladserne i den sirlige orden, byens fædre øn¬
skede det.

Man fandt saa paa at ville lære børnene at lege, og det, man
lærte dem, var i virkeligheden efterligninger af de voksnes
form for leg. Boldspil, sanglege og sportslege, konstrueret af
voksne og under de voksnes instruktion, og fra den dag, man
indførte denne »ordnede leg«, har legepladserne direkte eller
indirekte være behersket af de voksnes legepladsidéer og lege-
pladspaahit.

Voldene var inspirerende legeomraader.

Legeapparaterne er for en stor del hen
tede fra folkelige forlystelsesparker (df
fattiges dyrehave).
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De forste offentlige legepladser var træ- j)cn ordnede leg kræver en vis form for aktivitet hos bør-
»evoksede grusede pladser, hvor børnene -»i i 11 i •.. i i • i • • i

egede sanglege og spillede bold. nene". Men legepladspaahittene, der navnlig har givet sig ud¬
tryk i de forskellige legeapparater — gode eller mindre gode
— har alle det tilfælles, at de kun giver børnene en rent pas¬
siv morskab. Apparaterne er ogsaa for en stor del hentet fra
de folkelige forlystelsesparker, og er gynger, karusselier og
vipper i forskellige variationer.

Kun et enkelt legeredskab virker direkte inspirerende paa
børnenes — navnlig de smaa børns — leg, det er sandkassen
eller sandbassinet, hvis indhold er det mest primitive af alle
legeelementer, fordi alle børn kan forme det til hvad som
helst.

Sandlegen er opfundet af børn selv, — ja har vel eksisteret
altid — men er sat i system af tyskerne, og har fra Tyskland
bredt sig til de øvrige lande, og det er kommunelærer Hans
Dragehjælms store fortjeneste, at sandkassen allerede paa et
tidligt tidspunkt kom til at høre med til vore legepladsers faste
udstyr.

Mere og mere har man lagt legepladserne an paa kun at
skulle more børnene, og det er efterhaanden blevet deres for¬
nemste opgave at underholde saa mange børn som muligt paa
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det mindst mulige areal. Og jo mindre man har gjort lege¬
pladserne desto rigeligere er deres »maskinelle« udstyr ble¬
vet. Ofte støder man paa den opfattelse, at et mangfoldigt
legepladsudstyr yder rigelig kompensation for manglende
areal. Men det er et helt galt ræsonnement, børnenes første
krav til legepladsen er areal.

I de seneste aar har redskabslegepladserne ændret noget
karakter.

Børnepsykologerne har blandet sig i sagen, og i samarbejde
med dem er der opstaaet nye redskaber, der i højere grad
end de rent mekaniske er i stand til at give børnene en aktiv
underholdning, men man maa stadig fastholde, at legeappa¬
raterne kun er surrogater for børns primitive opfattelse af leg,
og kun imødekommer ganske enkelte sider af deres legebehov.

Kommunegartner G. N. Brandt har i et tidligere nr. af
»Havekunst«2 skrevet om en særlig form for en børnelege¬
plads, som han har set ved Bruxelles. Han skriver herom:

»Større moderne legepladser herhjemme og i vore nabo¬
lande anlægges paa en vis maade udfra en ret eensidig be¬
stræbelse for at more børnene. Resultatet er, at hele smaa

»coney islands« med mekaniske apparater »gout americain«
her ansees for passende børnerekreation.

Ganske anderledes i Belgien, hvor det mest er lægerne, min¬
dre pædagogerne, der er de ledende i spørgsmaalet om lege¬
pladser.

Udfra den forudsætning, at en høj procent af de skolesø¬
gende børn har et saadant gemyt, at de kommer fra skolen
opstemte og hektisk røde i kinderne og mest af alt trænger
til ro, er der lagt vægt paa rolig leg og hel hvile, og parkens
sydvendte skraaninger er indrettet som hvilepladser.

I Belgien er »hjul og stejle« derfor et forladt princip, om
det nogensinde har været herskende, og bandlyst er selvfølge¬
lig de legeapparater, der fremkalder det kildrende store gys,
eller voldsomme gyngende bevægelser, der ofte gør børn syge,
hvor de ikke ligefrem kommer til at skade.«

Jeg tror, at G. N. Brandt har saa evig ret i, at vi i høj grad
har forsømt rekreationsmulighederne paa vore legepladser,
og at vi i langt højere grad end hidtil bør fastholde havens
karakter paa legepladsen. For træer til at klatre i, buske til
at lege imellem, jord til at rode i, vand til at pjaske i og græs
til baade at lege paa og smide sig i udgør jo netop de oprin¬
delige elementer for børns primitive leg.

»De grønne legepladser« er populære blandt børnene —
de kan li' dem —. De er arealkrævende, men naar talen er om

legepladser for større børn, saa skal arealerne være store.
Hvor store er der forskellige teorier om.
Amerikanerne*5 er kommet til det resultat, at der bør være

ioo sq. f. (ca. 9,3 m2) for hvert af de børn, der samtidig kan

2. Hefte nr. i. januar 1940. »Pare Reine
Astrid«.

3. Regional Survey of New York and it
Environs, 1928.
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Vand og jord er primitive legeelementer.

Paa legepladserne er det ligesaa nødven¬
ligt at skaffe børnene mulighed for re-
treation som for motion.

Bedre legeapparater end rigtige klatre-
træer findes næppe.

mm
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tabeli 2. Parkytor i kvm pr invdnare.
Fordringar enl.: Exempel:

Jfl
av!

S CC
3 Ox

*4

SS
— ©•>

E~

II
2"
I
a
I

v
Z

IS
o

o —

1. Lekplalser
a. for små barn ..

b. f5r slSrre barn

2. Sportplatser ....

3. Promenader ....

4. Parker

S: a 1-4

5. Skogsområden ..

S:a 1—5

6. Kolonitrådgårdar..

7. Begravn.-platser..
S: a 1-7

(8. Friluftsbad) ..

0.7

1.7

1.6

0.5

2

6.5

13

195

0.5

2.5'

nedan

S:a4)+5)
15

20

6
incl.
sk.pl-
trådg.

4

30

c:a 0.6
eff. yta

c:« 1.2
eff. yta

c:a 2 2
eff. yta

4
i eff.-yla

8
brulto-

l yta«

10

1.8

4.6

6.4

2.3

1.5

0.4

9.8

0.13(?) 41.5

6.5

3.5

10 st.

51.3

15

4.6

4.9

9.5

60

69.5

2.2

4 st. 12st
(-H

priY.)

4.4

19.5

24

10

34

7.2

4.5

15st.

2.4

4.0

6.4

31.7

38

7.4

45.5

6.2

1,38

0.78'

Bois de
iBologne
+ B. dc

I Vincen-
nea 5

6.7• 4.5

345

10.6

se ned.

0.7
m. planerade

c:a 1.3

1)+3)+»)
c:»5.6

c;a

6.3®

15-20

21-28

1.4
(lek-
filt'

1 25 % i platser om 0.5—1 har, 25 % i d:o om 1 — 2 har, 50 % i d:o om > 2 har. '
7.69 arr. 2: 0.06, * Manhattan 3.2 Bronx 20. 6 Westchester 135. 8 Inre staden 4.5.
ANM. Siffrorna ha håmtats eller utråknats från statistik av mycket olika varde, och
forbarn (sarskilt betr. grupp 5.)

35
(regionen)
s:a 11200m

strand

Onskvirt 13.

aro ej alitid

6 st.
(-f- 3 mindre
badatr&nder)

* Arrondissement 1:

fullt såkra eller jam-

tabell 3. Parky tors verkningsradie (avstdndet frdn par¬
ken till verkningsomrddets grans).

tabell 4 (efter Wagner
1915, utdrqg)

Ian-

I
is

Lekplatser f. små barn
Andra lekplatser ..

Sportplatser: promenad
» : spårvåg

Parker;

Skogsområden (pro¬
menad eller fororts-
kommunikation ....

I 800 ni
j(l0 min.
| 20-30
j min.

1600 m

30 min.

"■38
K

2000
m

j —

sg

CO W

1500n>

New York
regional

survey 1928

400—500 m

o £
wr" (N
C . On
« (t r-.
S v*z.

400 m

800 m

1600m

-•Cih
a ocS£

1000 ril

»I

O

500 i
m (abso¬
lut max.

1000 m)

300 m

600 m

1000 m

2000 m

1000m

30-45|
min.

f "2
ICi.■

S. O.I&

Minimiyta i % av pi
la ed mark av

Lekplatser
Sportplatser
Promenader

100 4.3 6.1

200 8.2 11Æ

300 11.9 . 16.4
400 15.3 20.6

500 184 24.5

600 21.3 280

700 24.0 31.3'
800 26.5 34.2
900 28.8 36.9

Lekplatser
Sportplatser
Promenader

-f- parker
(utom

ytterparkor)
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4- Dr. Martin Wagner, »Stadtische Frei-
flåchenpolitik«, Berlin 1915.

5. Byggmåstaren 1934 nr. 8. (Se de gen¬

givne tabeller 1-4).
6. Norsk »Byggekunst« 1941 nr. 1.

7. Indenrigsministeriets cirkulærer af 14.

juni 1918, 8. sept. 1923, 27. juni
1925, 14. maj 1935, 8. jan. 1942.

tqball 1 (efter Wagner 1915).

Sandlekplatser
Bånkplatser

Skolgårdar
Lekplatser utom
skolgurden

Sportplatser

Promenader

Parkanlåggningar

Skogar

Befolkningsgrupp

, I k*m
X •* •»- miyta pr in-tolkningen dirid \ ■

d nvdrnjrJr«g
fflr tjuklin-
gar o. 1. r.

Iiåiuyn I
betOk»fr

2—6-åringar
Sållakap till
0-2-åringar och
2—6-åringar samt
till hålften av

6—10-åringarna
6—10-åringar
6 — 10-åringar

10-14-åringar,
lek enl. skol-
schcmat

10—14-åringar,
»fri lek»

14—18-åringar,
fOrvårvsarb. mån
14 - 18-åringar,
fOrvårvsarbetande
kvinnor
14—18-åringar ej
fOrvårvsarb. mån

14 - 18-åringar, ej
fOrvårvsarbetande
kvinnor

18—30-åringar, del
enl. statistik

18-70-åringar,
fOrvårvsarbetande

18-70-åringar, ej
fOrvårvsarbetande

18-70-åringar,
fOrvårvsarbetande

18-70-åringar, ej
fOrvårvsarbetande

18-70-åringar

12.1

6.5

6.5

5.5

5.5

2.0

1.8

0.5

1.1

5.0

35

7.9

35

7.9

42.9

1.6

0.3

8.0

6.7

8.0

37

25

37

10

32

1.2

0.6

4.8

2.4

47

være paa legepladsen, 25 sq. f. (ca. 2,3 rri2) for hvert barn
mellem 5 og 10 aar i det omraade legepladsen kan betjene.
Den tyske dr. Wagners4 analyse gaar ud paa, at hvert barn
paa legepladsen skal have 10 m2 legeareal. Han sætter hvert
barns gennemsnitlige legetid til 2 timer pr. dag, og den tid
legepladsen bliver anvendt til 5 timer om dagen i det halve
antal af aarets dage, og kommer derved til følgende areal-

8 m2 pr. barn i legepladsens indflydelses-behov
1 o • 2 • 2

omraade, d. v. s. indenfor en radius paa ca. 500 m.
Arkitekt Gosta Rollin har i artiklen »Parkpolitik«5 omtalt

begge beregningsmetoder, og stillet dem op i et skema til over¬
skuelig sammenligning med forholdene i en lang række byer.

I en artikkel »Parkspørgsmaalet i vor Tids Byplan«0 har
havearkitekt Eyvind Strøm slaaet fast, at mindstemaalet for
en græslegeplads maa være ca. 25 m2 pr. barn (effektivt lege-
omraade) konstateret gennem tælling og maaling paa en lege¬
plads i Oslo. H. S. B. i Stockholm har i 1936 udsendt en
publikation »lekplatser och lekstugor« — (foreligger kun i
lystryk) — om indretning af legepladser, hvori legeplads¬
størrelsen angives med ca. 100—125 m2 pr. 20 børn.

Som man ser er de vise ikke ganske enige.
Jeg tror heller ikke, at man ved hjælp af en formel direkte

kan aflæse en bys eller et bykvarters legepladsbehov. I saa
fald maa' der indgaa langt flere værdier i formlen end dem,
der i aim. regnes med, — beboelsesformer og tæthed, adgang
til andre rekreationsmuligheder, f. eks. parker, sportspladser
o. m. a. — og saa tror jeg endda, man skal være meget for¬
sigtig med at anvende tallene i praksis, og kun benytte dem
rent oversigtsmæssigt.

Frk. Anna Holmberg fra Frøbelinstituttet i Norrkoping
holdt i 1937 et Foredrag i Larvik om »legepladser«.

Hun begyndte med at sige:
»Alle mennesker er klare over at børn behøver sol, luft,

vand og megen bevægelse, men vi kan ikke forlange at kom¬
munefunktionærerne og andre styrende mennesker skal sætte
sig ind i alt. Vi kan ikke forlange, at de saavel som vi skal
sætte sig ind i barnets leg. Det vilde være godt, om de forstod,
at leg ikke er luxus, men er ligesaa nødvendig for børn som
mad og klæder.«

Formaalet med de af indenrigsministeriet udsendte cirku¬
lærer7 er netop at indgive de forskellige myndigheder —

bl. a. de kommunale myndigheder — en saadan opfattelse.
1918 udsendtes det første, med vejledende bemærkninger

om legepladsers — navnlig sandlegepladsers — indretning af
kommunelærer Hans Dragehjelm.

1923 kom et nyt cirkulære omhandlende forholdet mellem
legepladser for smaa børn og sportspladser for ungdommen.

for legepladser (hvi-
arealer) og for parker (prikkede are-

ler) i en amerikansk by.
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Børnene kan da benytte de voksnes træ¬
ningsbaner i den tid, de ellers ligger
ubenyttede hen.

I cirkulæret af 1925, der udsendtes med henvisning til den
af 18/4 1925 vedtagne lov om udarbejdelse af byplaner, er
det navnlig tilsynet paa legepladserne man hæfter sig ved.

Cirkulæret af 1935 er inspireret af det stigende antal færd¬
selsulykker, der skyldes børns leg paa gaden, og det henviser
til Dragehjelms hefte »Børnelegepladsens Anlæg, Redskaber
og Drift, Standardlegepladsen«.

Endelig indeholder cirkulæret af 1942 tilsagn om tilskud
til anlæg af legepladser som beskæftigelsesarbejde.

Ligesom det første, er alle de senere cirkulærer ledsaget af
vejledninger og bemærkninger af Dragehjelm.

Der kan naturligvis ikke herske tvivl om, at cirkulærerne
har værdi, navnlig ude omkring i købstæder og landkommu¬
ner, hvor der i de senere aar er blevet etableret ikke saa faa
legepladser8 — og problemet erkendes nu i næsten hver ene- &• »Nordisk hygiejnisk tidsskrift«, bind
ste købstad, og ogsaa i enkelte landkommuner. Men det er xx* hcfte IO"
ikke tilstrækkeligt at man blot erkender problemet, og søger
at give det en separat løsning. Til trods for alle de mange
legepladser, der er blevet anlagt rundt omkring, er legeplads¬
problemet stadig i væxt. Man maa se det i forbindelse med
Byernes planlægning, og løse det i sammenhæng med beslæg¬
tede problemer.

Den moderne byplanlægning omfatter et utal af store og
smaa problemer, og et af dem byplanlæggeren arbejder mest
intenst med er befolkningens fritidsproblem, d. v. s. mulig¬
heden for at fritidsbeskæftige befolkningen — i dens forskel¬
lige alderstrin — udenfor hjemmet.

Man ønsker at give den let adgang til undervisning, til
sport, forlystelser, udflugter og til foreningsliv af enhver art.
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Det er naturligvis ikke nødvendigt, at
soppe- og pjaskebassinerne indrette-s i
forbindelse med svømmeanlæg.

Det er familiens rekreationsmuligheder man vil underbygge
og gøre mangfoldige, man betragter dem som noget af det
allermest betydningsfulde i byernes planlægning, og det er
dem der bærer kulturcenteridéen, der i korthed gaar ud paa
at samle alle de forskellige institutioner, der tjener befolk¬
ningens fritid, i centre, med oplande af en overskuelig stør¬
relse — f. eks. svarende til aim. skoleoplande — og da med
skolerne som det samlende punkt.

I de centre, der indeholder de voksnes rekreationselemen-
ter, der hører ogsaa rekreationsmulighederne for børnene
naturligt hjemme.

Her kan man yde en fælles service baade til børn og voksne.
Børnenes legeareal og de voksnes sportsplads og idræts¬

plads ligger naturligt side om side, saa børnene kan benytte
træningsbanerne i den tid de ellers ligger ubenyttede hen.

I forbindelse med de voksnes friluftsbad, kan børnenes pja¬
ske-, soppe- og svømmebassin uden synderlig vanskelighed og
paa en betryggende maade anlægges og betjenes.

Jeg har allerede nævnt, at det maa være havekarakteren,
der skal præge vore legepladser '— eller legeparker — navnlig
de større.

Det giver en rigere varieret baggrund for børns gruppeleg.
9. Vedr. »gruppeleg« se »Vor Ungdom«, Børn leger og arbejder helst i grupper,9 det er en trang

Februar 1945. Hans Dragehjelm: man maa stimulere, fordi de fleste former for menneskeligt»Børns Leg«. fællesskab jo er organiseret i grupper, store eller smaa.
Og denne trang kan imødekommes ved at ordne legehavens

beplantning, saa den danner aflukker — eller lommer —,

hvor de enkelte børnegrupper kan lege, og hvor man, hvis
man finder det uundværligt, kan anbringe et enkelt legered-
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»Legepladslomme« i Utterslev Mose.

skab, saa det ligesom kan danne udgangspunkter for-børne¬
gruppernes leg.

Men ogsaa andre funktioner end den rent fysiske motions-
leg kan bedre betjenes i en »legehave« end paa en aim. steril
legeplads.

Det at give børnene mulighed for rolig hvile og stilfærdig
beskæftigelse.

I Stockholm har man paa adskillige steder arrangeret saa-
kaldte »småbarnshagar«, et slags »børnenes eget land« paa
legepladserne. Det er ikke haver i egentlig forstand, men smaa
ca. 30 m2 store indhegnede blomsterlande, som fra foraarssaa-
ningen til efteraarsgravningen passes af børnene selv under
legelederens tilsyn. Der dyrkes sommerblomster, og et par
gange om ugen faar børnene en lille buket med hjem fra deres
»egen« kollektive have.

En ganske ligetil idé, hvis opdragelsesmæssige betydning
ikke kan drages i tvivl, som i Stockholm har faaet den smuk¬
keste succes, og som sikkert vilde faa det samme her.

Og saa maa man give børnene afskærmede solrige hvile¬
pladser, hvor de mindste kan lege i sandbassinerne, og hvor
de større kan smide sig i græsset eller sidde paa bænkene og
læse eller tegne eller maaske lege méd ler. Og i forbindelse
med hvilepladserne give dem læsestuer og børnebibliotek, der
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Børn leger helst i grupper.

kan være en del af de voksnes bibliotek og styres derfra. Der
kan etableres børnerestauranter, som er særlig indstillet paa
at modtage børneselskaber. Hvor fødselsdagschokoladen kan
serveres særlig billigt og hvor de smaa fødselsdagsgæster kan
finde rigeligere tumleplads end i aim. smaa lejligheder.

Man kan indrette teatersal, — i forbindelse med de voks¬
nes forsamlingsbygning om det skal være — hvor børnene
selv kan spille komedie, hvor der kan vises film for dem, læses
for dem, spilles for dem o. s. v., o. s. v.

Idéen har faaet form i ark. Flemming Teisens, billedhug¬
ger Sigurdjon Olafssons og maleren Egon Mathiesens kon¬
kurrenceforslag til Forskønnelsesforeningens konkurrence i
1937 om et mindesmærke for H. C. Andersen.

Nu er der maaske een eller anden, der finder, at det er at
gøre for meget væsen ud af børnene? Men den skitserede lege¬
orden indeholder ikke en tøddel mere, end hvad vi voksne selv
anser for absolut uundværligt for vore fornødenheder. Og saa
er det endda ikke tilstrækkeligt kun at indrette legepladser i
kulturcentrene.

Kun de nye kvarterer kan man planlægge paa en saadan
maade, at legepladsen i centeret helt kan betjene alle de
større børn i skoleoplandet. I den udbyggede by maa man
endelig ikke vente at kunne naa det samme resultat.
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Byen er opdelt i saa mange smaa omraader, der hver især »Børnenes egen have« i en af Stockholm
maa forsynes med legepladser, fordi de paa alle sider er parker-
begrænset af trafikgader, der danner barrierer, som børnene
ikke kan forcere alene. Derfor maa de faa legepladser, der
kan være mulighed for at faa etableret i forbindelse med kul¬
turcentrene, suppleres med mange mindre legepladser, der
kan dække de smaa omraader, og som kan udformes paa en
mere enkel og mindre krævende maade.

Legepladserne i centrene maa da her betragtes som ud-
flugtslegepladser, medens de mindre bliver børnenes daglige
legepladser, dem de smutter ned paa, blot de har en halv time
tilovers.

Det bliver ligesom en lavere legepladsstandard, et andet
legepladssystem vi derved kommer ind i, men maalet maa jo
først og fremmest være, at gøre opholdet paa legepladsen til
et ganske naturligt led i alle børns daglige tilværelse, og det
naas kun naar de har legepladserne lige ved haanden, naar
de ikke har for langt at gaa og naar ingen trafikbarrierer
skiller dem derfra. En undersøgelse foretaget paa nogle af
Københavns større legepladser har vist, at over 75 % af lege-
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Bpmene er interesserede i at høre lege- pladsernes daglige gæster bor indenfor en afstand af 500 mpladslederen fortælle om blomsterne. <• j.fra disse.

Børnene maa altsaa ikke have længere til deres daglige
legepladser end ca. 500 m (ca. 5 min. gang) ellers kommer
de der ikke, saa foretrækker de at lege i gaardene, eller endnu
bedre paa gaden.

Gaden har en stor tillokkelse for børnene — her sker no¬

get — og det er en vanskelig sag for en legeplads at konkur¬
rere med gaden, som for mange af byens børn er blevet lege¬
pladstradition.

Landet og det landlige miljø, som vi, der kommer fra landet
i saa høj grad mener børnene i byen savner, er for de fleste
af dem noget ganske uvirkeligt.

De betragter en byggetomt som guds frie natur, og arbejdet
paa byggepladsen som noget langt mere virkeligt og betyd¬
ningsfuldt end bondens arbejde paa landet.

Børnenes leg afspejler de voksnes arbejde og de voksnes
samfund — børn leger det liv de kender og som de ser om¬
kring sig — og vi faar ikke bybørn til at acceptere landbørne¬
nes leg med pindekør og pindeheste.
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Enghaveparken har en særlig mission at
udøve, fordi den er vesterbros eneste
legepark. Derfor skal den paa et begræn¬
set omraade tilfredsstille masser af borns

legelyst.
Legepladsens morsomste og i legemæssig
henseende værdifuldeste afsnit er plad¬
sen med bilerne.
— Det er en privat mand, der opret¬
holder bilparken. —

Deres legeplads maa passe til deres leg, og den maa inde¬
holde hvad de har brug for at lege med. Der maa være plads
baade til de rene bevægelseslege — rulleskøjtebane, hinke-
bane, plads til boldspil o. s. v. — og der maa være mulighed
for den primitive leg, med primitive materialer — jord, sten,
træ, sand — det er skrammellegepladsen, men det er tillige
sandkassen om igen, blot i forstørret og forgrovet maalestok.

De mekaniske legeapparater, som kun optager børn en kort
tid ad gangen, maa aldrig blive dominerende.

Af langt større værdi er rigtige legesager, — store lege¬
sager — som ikke blot er til passiv underholdning. Legevogne,
store klodser, trillebøre" og trillebaand, stylter o. s. v., o. s. v.

Under regnvejr maa børnene kunne samles i læskure og
tegne, male, lege med ler, laane bordtennis og bob.

Men udlaan af legesager kræver at legepladsen er under
tilsyn af en legetante, og saa er vi inde paa spørgsmaalet om
legepladstilsyn.

Der er ingen tvivl om, at det rigtige pædagogiske tilsyn i
højeste grad øger en legeplads værdi. Ja, man har tal, der
viser det.

Fra det tidligere refererede foredrag i Larvik kan citeres
følgende:

»Som et af de mange eksempler paa hvad det betyder med Det er begrænset hvorlænge børn holder
en god legepladsleder kan man henvise til et eksempel fra ud paa denne »legemaskine«.
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Udlaan af legesager kræver at legepladsen er under tilsyn af en »legetante«.



Amerika, hvor man i en storby indrettede en ekstra fin lege¬
plads med alt hvad man kunde ønske sig. I den første tid
kom børnene i massevis og prøvede alt materiel. Senere dalede
børnetallet til ca. en snes stykker daglig. Da begyndte en fri¬
villig uuddannet leder at gaa derhen og lede børnenes leg.
Børnetallet steg da til gennemsnitlig 75 børn om dagen. Den
uuddannede leder fik sat igennem, at byen ansatte en uddan¬
net leder foruden den frivillige uuddannede, og nu steg an¬
tallet af børn til ca. 400 om dagen.

Da man senere mente at man kunde spare den uddannede
leder og nøjes med den uuddannede faldt børnetallet igen til
ca. 75 om dagen, og da ogsaa hun holdt op, gik børnetallet
atter ned til ca. 20 om dagen.«

Tilsynet skal have den rette pædagogiske forstaaelse af
børns leg, ellers risikerer man at det virker negativt. Lege¬
lederen maa frem for alt være venlig — i den retning er børn
overordentlig følsomme — og maa ikke være passiv. Som en
afsluttende bemærkning til de tidligere nævnte spørgeskemaer
fra den amerikanske legepladsundersøgelse føjede et barn føl¬
gende bemærkning til besvarelsen af det tredie spørgsmaal:
»Lege med børnene og ikke sidde i et kontor og løse kryds
og tværs.«

Lederen skal være aktiv uden at dominere, skal kunne gaa
ind paa børnenes legepladsideer, støtte dem hvor de har brug
for støtte, og organisere hvor deres organisationsevne ikke
slaar til. Legelederen maa være i besiddelse af mange værdi¬
fulde egenskaber, og glipper de et eller andet sted, er børnene
de første til at dømme.

Det næste spørgsmaal maa blive, for hvor smaa enheder
man kan organisere legepladstilsyn?

Legepladserne glider naturligt ind i rækken af forebyg¬
gende institutioner, og arbejdet paa legepladsen maa sidestil¬
les med børnehave- og fritidshjemsarbejdet. Man bør altsaa
kunne organisere legepladstilsyn for samme enheder, der gæl¬
der for børnehaver og fritidshjem.

Hvis man regner med, at hver 4de barn skal kunne faa
plads i en børnehave, skal der ca. 2000 mennesker til pr.
børnehave paa 30 børn — en meget passende børnehave¬
størrelse. —

For en tilsvarende enhed bør man kunne organisere lege¬
pladstilsyn.

En undersøgelse, der er foretaget i Goteborg, for at fastslaa
hvilken befolkningsmængde de forskellige, for et boligkvar¬
ter nødvendige institutioner kræver, bekræfter netop, at 2000
personer kan »føde« en legeplads med legetante.

Det aabner jo et noget andet perspektiv for den service
byen bør give sine børn, end Københavns kommunes 13 lege¬
tanter. Det vil medføre, at legepladstilsynet ligesom i Sverige
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maa underlægges en pædagogisk ledelse, saa man faar en na¬
turlig opdeling af legepladsadministrationen i en gartnerisk
afdeling, der har med legepladsernes anlæg og vedligehol¬
delse at gøre, og en pædagogisk, der fører tilsyn med og tager
haand om børnenes leg.

For atter at vende tilbage til de svenske forhold, er det værd
at notere, at man derovre bl. a. har ambulante legeledere,
der besøger de forskellige legepladser, og der ordner drama¬
tiske lege med børnene.

Saa er der legepladserne for de ganske smaa børn, dem
der ikke endnu er store nok til at deltage i fælleslege og
gruppelege paa de store børns legeplads.

Københavns byggelov indeholder en bestemmelse om, at
der »ved beboelsesbygninger skal sikres opholdsarealer for
beboerne, samt et tilstrækkeligt stort og frit areal alene til
opholdssted og legeplads for børn.«

Det er de smaa børn, man her har tænkt paa. De leger
omtrent hvor man sætter dem, og kræver derfor ikke store
legearealer. Man maa dog endelig ikke faa den rent forkerte
opfattelse, at byggelovens legepladskrav dækker hele det eksi¬
sterende legepladsbehov. Lige saa lidt som den samme lov¬
paragrafs krav om »opholdsarealer for beboerne« kan dække
behovet for rekreationsparker for de ældre og sportsarealer
for de unge, dækker legepladskravet behovet for legepladser
for de store børn. Det maa blive et kommunalt anliggende,
fordi det til syvende og sidst er os alle, der bærer ansvaret
for byens legepladsfjendtlige udvikling.

Det er naturligvis ikke meningen, at de store børn ikke maa
komme paa smaabørnslegepladserne, det vil være en urimelig
tanke og kan slet ikke undgaaes, lige saa lidt som det er me¬
ningen kategorisk at forbyde de smaa børn adgang til de
større legepladser. Der vil jo bl. a. altid være en del store
børn, der har deres smaa søskende paa slæbetov.

De smaa børns legepladser maa ligge lige ved boligerne.
De bør placeres saadan, at de kan overses fra alle lejligheder.
Legepladserne er saa godt som værdiløse for det lille barn,
hvis mor ikke kan overvaage legen fra hjemmets vinduer.
Smaabørnslegepladsen skal være lun, der skal være læ, og
der skal være sol. Udstyret skal være saa enkelt som muligt.
Det vigtigste er sandkasse, men der maa ikke spares paa san¬
det, og det skal skiftes ofte.

Der skal være lave bænke og borde, ellers sidder børnene
paa de kolde trappesten.

Legepladsen skal være overfladebehandlet, saa børnene kan
lege med det legetøj de har med ned, — deres trehjulede
cykler, legevogne, dukkevogne o. s. v.
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Der stilles specielle krav til etagehuset:
legeplads : her er det nyttigt, at børnene
kan parkeres sikkert, mens mødrene pas¬
ser huset, og at der kan holdes øje med
de mindste fra vinduerne. Ovenstaaendc
billede fra Skyttevængets børnehave vi¬
ser en storslaaet løsning paa dette pro¬
blem. Den 60 cm høje karm om sand¬
kassen beskytter til en vis grad ogsas
mod hundegriseri.

Fot. Alstrup

En mur til at tegne paa og spille bold opad vil sandsynligvis
gøre forbudene mod at tegne og spille bold i gaardene over¬
flødige.

Man skal være forsigtig med ogsaa ved smaabørnslege-
pladserne at tillægge legeapparaterne for stor betydning.
Ganske vist var der i gamle dage næppe en gaard paa landet,
der ikke havde .sin gynge, men der er stor forskel paa om
det er 3-4 børn der slaas om gyngen, eller om det er 50. I
sidste tilfælde er faren for at et af dem skal faa den i hovedet

jo i alt fald mangedoblet.
I stedet for alt for bevægelige legeredskaber, maa man hel¬

lere anvende klatrestativer o. 1. faste apparater, der desuden
i højere grad end gynger og karusselier er i stand til at gøre
børnenes leg aktiv.

Det er stadigvæk børnenes aktive leg det gælder om at
understøtte, fordi legen er et udtryk for barnest inderste væ¬
sen (Friedrich Frøbel), og gøres det paa den rigtig maade,
baade paa den store og den lille legeplads, saa vil adskillige
legeforbud blive overflødiggjorte. Saa er gaardmænd og vice¬
værter ikke længere børnenes fjende nr. 1, og saa er der ikke
saa stor sandsynlighed for, at det vi voksne gaar og arrangerer
paa legepladserne bliver det rene dilettanteri.
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'aa Basis af Arkitekt Siegumfeldts Ar-
ikel har vi modtaget efterfølgende 7
ndlæg.

Resumé.
Det er først og fremmest vor opgave at organisere et lege¬

pladssystem, der giver alle børn adgang til fri leg i nærheden
af deres hjem.

Systemet maa omfatte legepladser for større børn og lege¬
pladser for smaa børn. De smaa børn skal lege tæt ved bo¬
ligen, de større kan godt gaa et stykke vej til deres legeplads.

Nye kvarterer bør planlægges saadan, at legepladsen for
de større børn indgaar som et led i kulturcenterparken, og at
den kan betjene alle børnene i det tilhørende skoleopland.

I den allerede udbyggede by maa legepladserne i kultur¬
centrene suppleres med legepladser i hvert af de omraader,
hvori trafikgaderne opdeler byen.

Ved legepladsernes anlægning maa det fortrinsvis være de
voknes opgave at skabe gode areal- og terrænmæssige ram¬
mer, og saa i saa høj grad som muligt lade børnene selv fylde
rammerne ud.

Have- eller parkkarakteren maa fremhæves, — rekreation
er ligesaa nødvendig som motion —.

Legepladserne i kulturcentrene bør anlægges i forbindelse
med børnebiblioteker, børnebadeanlæg, børneteater, resturan-
ter for børn, o. s. v., som igen maa være en del af de til¬
svarende institutioner for voksne.

De øvrige legepladser for større børn maa indeholde mu¬

lighed for fri leg — skrammellegeplads, areal til legetøjsleg,
læskur o. s. v. Legeredskaber, der kun tjener til passiv under¬
holdning, maa undgaaes.

Legetilsyn under pædagogisk. ledelse maa etableres paa
alle legepladser for større børn.

Smaabørnslegepladser bør være lune, overfladebehandlede
pladser, udstyret med sandkasse, bænke, borde, tegne- og
boldplads, og maaske enkelte legeredskaber.

Max Siegumfeldt.

I Opstillingen af Arkitekt Siegumfeldts Legepladsprogram
er jeg" i det store og hele enig, hvilket formentlig ikke vil
vække Undren, dels fordi et lignende Program er søgt prak¬
tiseret i København i saa vid en Udstrækning, som Forhol¬
dene har tilladt i den Tid, jeg har beskæftiget mig med Lege¬
pladsproblemer, og dels fordi jeg i tjenstlig Henseende har
drøftet Sagen med Forfatteren, efter at han er kommet til at

beskæftige sig med den byplanmæssige Side af Legeplads-
spørgsmaalet.

Der er dog nogle Punkter, som jeg ikke — specielt med
Henblik paa københavnske Forhold — kan tiltræde fuldt ud.
Det er en Misforstaaelse, at man mere og mere har lagt Lege¬
pladserne an paa at more Børnene udelukkende ved maski¬
nelt Legepladsudstyr. Min Erfaring er, at man flere Steder
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— ogsaa i København — igennem lang Tid har arbejdet paa
at faa store Græsarealer lagt ud til Leg, netop fordi denne
Form for Legepladser giver Anledning til Hvile og Leg, fordi
Parkkarakteren kan bevares og endelig fordi det muliggør
Gruppeleg. Naar det anføres, at man ofte støder paa den
Opfattelse, at et mangfoldigt Legepladsudstyr yder Kompen¬
sation for manglende Areal, og dette skal være et galt Ræ¬
sonnement, saa er jeg heller ikke enig med Forfatteren. For¬
holdet er jo nemlig oftest det, at Arealet er for lille til Lege¬
plads, men Mulighed for Udvidelse er ikke til Stede, og i saa-
danne Tilfælde gælder det om ved mangfoldigt Legeplads¬
udstyr at gøre Pladsen egnet til, at mange Børn samtidig kan
lege paa den; altsaa en for lille Legeplads maa man søge at
udnytte effektivt ved at skabe mange Legemuligheder. Dette
synes at være et rigtigt Ræsonnement, idet en lille Legeplads
er bedre end slet ingen.

Om Skrammellegepladsen synes jeg, at Forfatteren burde
have fremhævet nogle af dens Mangler, f. Eks. at den om
Vinteren helt er spærret for Børnene, at den under og efter
fugtigt Vejr er lidet egnet til Leg, at Pladsen skal hegnes med
højt, uigennemtrængeligt Hegn for at hindre Børnene i at
benytte Pladsen uden for Adgangstimerne, og at den absolut
kræver Tilsyn i hele Aabningstiden, hvilket resulterer i, at
Børnene kun kan komme paa Legepladsen fra Kl. 10 til 17.
Disse Forhold er medvirkende til, at en saadan Legeplads¬
form er mindre anbefalelsesværdig som offentlig Legeplads,
idet en Legeplads helst skal være indrettet saaledes, at den
kan bruges hele Aaret — ogsaa paa Søndage og efter Kl. 17.

Med Hensyn til udelukkende pædagogisk Ledelse af Lege¬
pladsen er jeg heller ikke enig med Forfatteren. Jeg er af den
Opfattelse, at alt for megen Pædagogik vil tage Duften af
Livet paa Legepladsen. Barnet, der kommer fra Børnehave,
hvor der er 30 andre Børn, fra Fritidshjem, hvor der vel
mindst er andre 60 Børn, og fra Skolen, hvor der sjældent er
under 1400 Børn, trænger vist netop til paa Parkens Lege¬
plads at faa Lov til at folde sig ud i Frihed og faa Lov til at
blive Menneske. Lidt Tilsyn, lidt Ledelse og Vejledning paa
Legepladsen paa de Tider, hvor Pladsen er stærkest besøgt,
vil være tilstrækkeligt til at sikre, at Børnene der kan finde
den fornødne Rekreation, og dette bør være Maalet.

Arkitekt Siegumfeldt har Ret, naar han fremhæver Lege¬
parken frem for Legepladsen. Han nævner i den Forbindelse
de gamle Volde, og man kunde tilføje Frederiksberg Have og
Søndermarken. Vi, der er opvokset i disse Parkers Opland,
har ikke haft Brug for Legepladser i den gængse Forstand.
Havde man saadanne Parkomraader jævnt fordelt over hele

J. Bergmann.



Byen, vilde Spørgsmaalet om Børns Fritidsbeskæftigelse være
løst uden større Spekulation. Men saa vel er det ikke, og der¬
for er det saa afgørende, at Problemet gribes rationelt an, og
at de vundne Erfaringer udnyttes i et bredt Oplysnings¬
arbejde. I den Retning har Siegumfeldt været utrættelig, og
det fortjener han stor Tak for.

Det er maaske rigtigt at fremhæve det offentliges Pligt til
at sørge for de større Børns Legebehov, men foreløbig er der
dog rigelig Plads for det private Initiativ, som maaske ogsaa
lejlighedsvis kan virke befrugtende. Det maa vist anses for
naturligt, at det større Boligbyggeri er selvforsynende i den
Retning. Naar man har fundet ud af, at en Befolkningsgruppe
paa 2000 Personer danner Basis for Ansættelsen af en kvali¬
ficeret Legeleder, skulde flere nyere Boligforetagender kunne
indrette sig paa dette.

Forøvrigt bruges de nævnte Bestemmelser i Københavns
Byggelov til ved Boligbyggeri at gennemtvinge Legepladser
for saavel smaa som større Børn, og dette er ganske fortræffe¬
ligt; blot kunde man ønske sig, at de Synspunkter, Arkitekt
Siegumfeldt fremfører, vilde finde mere Forstaaelse hos de
kontrollerende Myndigheder. Saaledes som det er nu, har
man lejlighedsvis det Indtryk, at Lovens Bogstav betyder
mere end dens Aand. Jeg erindrer i den Forbindelse, at C. Th.
Sørensens omtalte Skrammellegeplads, der er en af de virke¬
lig store positive Indsatser i Sagen, af Myndighederne er
blevet mødt med udpræget Skepsis, og at den henligger paa
en betinget Tilladelse, der kan tilbagekaldes naar som helst,
Magistraten maatte ønske det. Georg Boye.

Det er et supervigtigt problem, Max Sigumfeldt her skri¬
ver saa blændende om. Børnene i storbyen er forsømte, de
sidste ioo aars spekulationsbyggeri har ikke taget hensyn til
dem, i det mere moderne halvoffentlige boligbyggeri og bygge¬
lovgivning har man lige faaet fat paa problemet, — men det
er langt fra løst, men skal løses.

Det er ikke noget, der kan løses med vedtægter og forord¬
ninger alene, — det hænger sammen med byplanen og er en
del af den. Storbyen har saa mange andre fordele i kulturel
og politisk og økonomisk henseende — det er ikke storbyen,
som princip betragtet, der er noget i vejen med, kun maa vi
ombygge og opbygge den som rammen om bymenneskenes
liv, hvad enten det saa er børn eller voksne.

Naar man selv er vokset op i en ganske lille lidt grinagtig
provinsby, forekommer det, at ens egne børn i storbyen slet
ikke faar de samme chancer til at udvikle deres fantasi og

virketrang. Hvor skal de lave huler, hvor er den stump skov
eller plantage, hvor de kan lege partisaner, hvor er havnen,
hvor de kan løbe ned og hugge en baad eller se fiskerbaadene
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komme ind, hvor er grøfterne med de mange blomster og bier
og vandløbene med skibe af tændstikæsker og pinde. Jeg tror
faktisk børnene savner det. De savner roderiet og det »uop¬

dyrkede« land. De savner lerskrænter og bakker og træer de
kan kravle i, — og de første rim, min charlotte kunde i
2 /i aars alderen, lød da ogsaa:

»Charlotte, lotte buksetrold
trimled ned af nø'renvold,
nø'renvold er saa beskidt,
det er mormor osse tit....

eller den anden, hun kunde i lang tid:
Min bedstefar og bedstemor gik ud og samled klude.
Da de kom til nørrevold, begyndte de at tude.

Jeg siger ikke, at charlotte bevidst savner nørrevold som
legeomraade, men det er da ganske skægt, at i mere end 100
aar holder saadanne vers sig — fra barn til barn, som stedet
hvor man tumlede og blev snavset, som stedet ved »verdens
ende«, — ude bag disse vilde højder laa det nye fremmede
land. lal fald kan ingen børn mig bekendt vers om bispepar¬
ken eller østre anlæg i sin nuværende skikkelse. Nu hedder det
bare: »ikke grise kjolen til«.

Charlotte bor i emdrupvænge, ved den eneste skramlelege-
plads i Danmark, og er endnu for lille til den. Hun vil hen
til gyngen, og vi gaar der hen saa tit vi kan, og staar paa den
pæne asfalterede plads i kø og venter, til det bliver vores tur,
— for at sætte sagen paa spidsen.

Der maa skaffes plads til børn og legepladser, — til store
og smaa, — i storbyerne. Saadan som vi hidtil har bygget
»moderne« med friserede parkbebyggelser og sterile alt for
faa legepladser er ikke godt nok, — langtfra. Disse ubebyg¬
gede arealer kan ikke være anderledes, de skal friseres og pas¬
ses, fordi de er alt for smaa, selv i de bedste tilfælde. Familien
har maaske nok en pæn lejlighed i en saadan parkbebyggelse
i brønshøj, og der er centralvarme og altan og alt det andet
billige. Men farens kolonihave ligger paa amager, sønnen
spiller fodbold i fælledparken, datteren maa helt til dyre¬
haven for at sværme, og børnene maa ikke træde paa plæ¬
nerne og knække roserne. »Al leg og boldspil forbudt«. »Græs¬
set maa ikke betrædes«.

Vi maa og skal skaffe plads. Menneskene kræver det, store
og smaa. Vi maa bygge mere aabent, — dels ved at bygge
helt lavt, saa hver har en havestump plus fælles arealer mel¬
lem husene, — kort sagt .sprede folk jævnt ud over terrainet.
Og dels bygge højt. Det bliver kun bedre af at bygge 10
etager med 150-200 meter imellem eller 50 etager med 600-
1000 meter imellem. Altsaa gøre de ubebyggede arealer saa
store og sammenhængende, at der kan blive raad og plads til
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rodet, hulerne, bakkerne, skovene, træerne til at kravle i uden
opsyn.

Legetanter kan ikke klare problemet alene. Danmarks ene¬
ste skramlelegeplads i emdrupvænge har den bedst tænkelige
legeonkel »Jonas«, men legepladsen er saa lille, at børnene
maa »aflevere« hulen eller fæstningen bare 3 dage efter, at
den er bygget. Hver 12. menneske i københavn har koloni¬
have idag, alle børn vil lege, alle piger vil sværme, alle drenge
spille fodbold, — altsaa maa vi, der bygger og tegner og pro¬
jekterer, skaffe det, — der hvor de bor.

Lad os forsøge at aabne saa meget mellem husene, at na¬
turen kan trænge ind, mon ikke det kan give en naturlig mu¬
lighed for naturlig leg og fritidsbeskæftigelse. Det gør ikke
spor, at der løber en aa med aakander og myg og gedder ind
over arealer mellem husene, eller at der ligger baade en
kæmpehøj og en skramlelegeplads, — det er netop det, der
skal. Det vil tværtimod være vældig pænt med en saadan
levende legebyggeplads lige ved siden af en kæmpehøj med
lyng. Lad der bare vokse menneskehøje skarntyder op, saa
børnene kan lege partisaner eller fritidskæmpere. Bybørn vil
ikke lege med pindekøer eller heste, siger Siegumfeldt, godt,
saa lad dem bygge en vindmotor eller en legebil med benzin¬
tank midt i det hele, — der er plads nok, — eller der skal
skaffes plads nok.

Og en ting til. Vi maa væk fra begrebet børnerige kvar¬
terer og aldersrentekvarterer. Vi maa ikke lave »ghettoer«
for de børnerige, som er saa almindeligt. I emdrupvænge vil
de almindelige familier ikke holde' generalforsamling sammen
med de børnerige. Det er en dum og farlig ting saadan at
degradere børnene og deres mødre til noget laverestaaende.
Det har demokratiet aldeles ikke brug for.

Storbyen og storbyens bolig maa danne rammen om det
menneskelige liv, og ikke som nu omvendt, hvor familien maa

tilpasse sig og indpasse sig i en 2 værelses lejlighed i en fri¬
seret eller overfyldt by. Sammenklumpningen er en fare. Og
ikke kun den kvantitative sammenklumpning, men ogsaa den
kvalitative. Det er galt at bygge et kvarter for gamle men¬
nesker, et for børnerige og et for unge.

Boligomraaderne maa indeholde alt, kulturcentre, legeplad¬
ser, butikker, værksteder, sportspladser og alt det, men ogsaa
bygges til udsnit af hele befolkningen. Kort sagt, børn maa
fordeles jævnt over hele byen.

I vestersøhus bor der næsten ingen børn, i kantorparken,
der ér en meget aaben bebyggelse, bor der alt for mange. Det
er ikke meningen, fordi man har et par børn, at man saa er
tvunget til at bo langt væk fra centrum, hvis det nu er der
moren og faren har sit arbejde. Skal vi bygge nye boliger i
ryesgadekvarteret eller i victoriagade, skal der ogsaa her byg-
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ges for gamle, for enlige, for børnerige, — kort sagt for alle
befolkningsgrupper.

Det kan godt være man synes, at alt det ikke raver lege¬
pladsen, — men det er nu vigtigt at forstaa, at børnenes leg
og pasning er et byplan problem. Legepladsen kan ikke pilles
ud af sin sammenhæng og løses for sig. Sandkassen, tumle¬
pladsen, roderiet, kravlen i træer er byplanproblemer af vital
betydning. Og ikke kun for byens omegn, men ogsaa for
»broerne« og storbyernes centrer. Ole Buhl.

Hvis man ikke helt vil stille sig paa det Standpunkt: Børn
(og Hunde) hører ikke hjemme i Byerne, er det paa høje
Tid, at der gøres noget alvorligt ved Legepladsspørgsmaalet,
for det stigende Antal Børn kan jo ikke vedblivende have
Legeplads paa Gaderne. Da det er Leg, det drejer sig om, bør
Forholdene vel nok være saa naturlige som muligt, — altsaa
bør Legepladsen være et Landskab (Anlæg) med Græs,
Træer, Grøfter osv., saa Børnene kan udfolde deres Initiativ
med mindst mulig Dirigeren af Voksne.

Men det er ikke gennemførligt i allerede eksisterende Byer,
hvor der som oftest desværre er lagt Beslag paa alle egnede
Arealer. Her maa Legepladser skabes; men der skal megen
Plads til, hvis man skal have Græs, og Træer kan man kun
regne med, hvis de allerede findes, — ellers maa man vente
for længe, inden Pladsen kan tages i Brug.

Er Arealerne smaa, som herinde i Byen, er der ikke an¬
det at gøre end forsyne Legepladsen med fast Belægning, —
hvad man vel i alle Tilfælde bør have en Del af til Rulle¬
skøjteløb, Hinkning, Tegning o. lign., alt eftersom Moderne
kræver det, — og saa naturligvis Sandkasse til de mindre
Børn, solbeskinnet og med godt Dræn, saa Sandet kan skylles
ret ofte, — og Legeredskaber for den intensivere Udnyttelses
Skyld. løvrigt er jeg enig med Forfatteren i hans Betragtnin¬
ger, som, synes jeg, er meget udtømmende. Michael Gram.

Vi maa gi forfatteren ret og medhold paa alle afgørende
punkter og naturligvis i praksis al den støtte som kan ydes.
Det skal lige nævnes, at afdøde G. N. Brandt i samarbejdet
med mig om en udviklingsplan for Tivoli var inde paa tanken
om et virkeligt Børnenes Tivoli allerede inden jeg maatte ta
til Sverige. Hans synspunkter var saa inspirerende, at jeg
vanskeligt kan tænke mig at slippe planen, selvom jeg natur¬
ligvis er ganske uden mandat til at søge den realiseret.

Mon ikke tiden nu skulde være kommet for demokratiet til
at interessere sig bare lidt mere for børnene?

Poul Henningsen.
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Der var engang en, der fortalte mig, at han som dreng hade
bygget sig et skib af pinde og sækkelærred nedenunder et træ.
I mange somre opholdt han sig i det skib fra morgen til aften
og sejlede jorden rundt på alle ledder. Oppe i træet hade han
anbragt en spand med vand. Når det blev hårdt vejr, trak han
i en snor og opnåede at få en spand vand i hodet. Folk, der
så drengen sidde der år efter år, gik stille forbi og så talende
på hinanden.

Men drengen var ikke anderledes end andre børn. For ham
kunde verdenshavet rummes i en spand, fordi han åbenbart
hade lov til at lege på sin egen facon og bruge sin fantasi. Det
er den skabende leg, der er den naturlige udtryksform for
børn. Man skal med andre ord blande sig mindst muligt i
legen.

Men osse i dens instrumenter. Da jeg var dreng hade de
voksne opfundet en slags torturpæl, der var opstillet på vores
legeplads. 10-15 børn kunde pines af gangen, idet de blev slyn¬
get rundt hængende i armene i lange tove. Man kunde få
hjernerystelser i det apparat ved at slynge mod pælen, og
man kunde få al huden flået af armene eller håndleddene
vredet af led. Små børn, der gik forbi, fik gerne et spark
i hodet. Jeg må indrømme, at vi kappedes om at komme op
i slyngen, men vi gik i reglen derfra som gamle, forslåede og
forvredne mænd. Det er der jo ingen grund til.

Ideen med en legeplads må være at gi plads for fantasifuld
udfoldelse, hvis barnet har lyst, og ikke at fastlægge bestemte
lege gennem bestemte »legeapparater«. Har barnet ikke lyst,
må det kunne lægge sig og hvile i græsset.

Man kan på en måde gå ud fra sandkassen, der i virkelig¬
heden har alt, hvad man kan forlange af en legeplads. Den er
ganske vist særlig for de mindre. Men der kan leges alt i en
sandkasse, fordi de voksne ikke har gjort andet end at trans¬
portere sandet derhen. Man plejer at lave den firkantet, men
den kan liså godt være mangekantet — f. eks. lisom en mand.
Så blir der mange flere kroge og bugter at lege i.

Skrammellegepladsen i Emdrup, som Max Siegumfeldt
træffende betragter som en forstørret sandkasse, har netop
noet af det rigtige. Der er bare for lidt grønt og for lidt buske.
Men her kan børnene grave og bygge, som det passer dem.
Og der er muligheder for alle aldre. De lærer ganske natur¬
ligt at ta hensyn til hinanden og respektere hinandens frem¬
bringelser, som de vender tilbage til dag efter dag. Sådan en
legeplads er ikke køn set fra et forældre-æstetisk synspunkt.
Så er den det værste rod. Men den er smuk for den, der kan
se barnets vækst og udfoldelse gennem tingene.

Sådan leger demokratiets børn. Aristokratiets børn leger
ikke. De sidder og keder sig i en hel legetøjsbutik. Og nazis¬
mens børn legede kun efter ordre — med afvekslende militær-
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øvelser. Demokratiet og barnets naturlige udfoldelse hænger
sammen og er nødvendige for hinanden. Vi skal først og frem¬
mest gi plads, så kommer legen af sig selv. Egon Mathiesen.

Storbybørns fritid er enten slet ikke organiseret eller ogsaa
overorganiseret. Hvad, der er værst, er svært at afgøre.

I første tilfælde gaar børnene for lud og koldt vand. De
leger paa gaden og i gaardene uden mulighed for at finde
den udvikling, der betinger en handlekraftig og socialt ind¬
stillet samfundsborger. I det andet tilfælde tilbringer børnene
deres barndom i vuggestue, børnehave og fritidshjem — evig
og altid under kontrol.

Moderne psykologer og pædagoger gaar først og fremmest
ind for, at børn behøver fred til at udvikle sig til selvstændige,
positivt indstillet voksne — og dermed en vis frihed til at
vælge de beskæftigelsesformer, der passer hver enkelt. Frihed
har børnene nok af paa gaden — men ingen fred og heller
ikke legematerialer. De savner de rette udviklingsmuligheder.
I storbyen er det altsaa en nødvendighed at organisere bør¬
nenes fritid i nogen grad. Det gælder saa om at organisere
den saadan, at børnene mærker det mindst muligt, d. v. s. saa-
dan, at der bliver størst muligt spillerum for deres leg og ar¬
bejde.

Det har været mig en stor glæde at læse arkitekt Siegum-
feldts artikel om legepladsproblemet, fordi han her saa stærkt
gaar ind for en organisering af børnenes fritid, der i aller¬
højeste grad bygger paa børnene selv. Jeg deler fuldt ud hans
synspunkt om skrammellegepladser, og forsøget paa Emdrup¬
banke er til dato faldet yderst heldigt ud. Det er morsomt at
se, at baade Svejts og Sverige uafhængigt af hinanden og for¬
søget herhjemme er begyndt at interesserede sig for skram¬
mellegepladsen, og det giver et fingerpeg om, hvilken retning
udviklingen tager. .

Arkitekt Siegumfeldt berører spørgsmaalet om legeplads¬
ledere. Jeg er helt enig i, at der bør ansættes en legeplads¬
leder ved alle legepladser, og vel især paa skrammellegeplad¬
ser, og jeg vil gerne pointere, at det bør være specielt uddan¬
nede mennesker. Det er ikke nok at kunne sportslege og bold¬
spil og vide, hvordan man konstruerer hytter. Legepladslede¬
ren bør først og fremmest kende børn og deres behov og maa
altsaa have en psykologisk-pædagogisk uddannelse. Endvidere
vil jeg gerne her slaa til lyd for, at legepladser anerkendes
som tilskudsberettigede institutioner paa linje med børnehaver
og fritidshjem.

Ligesom den almindelige børneforsorg er legepladssagen
inde i en umaadelig udvikling. Det er kun godt — men det
er ogsaa paa tide. Kirsten Sigsgaard.
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Liriodendron tulipifera i Vallø Stifts
Have.

Vallø Stifts Have
En anmeldelse.

Denne lille Vejledning skal tjene til lettere at bestemme Nav¬
nene paa de mange værdifulde Træer og Buske som findes i
Vallø Stifts Have. Det har ikke været Meningen at skrive en
historisk Oversigt over Parken, men kun at fastslaa saa mange
Plantningsdata, som det har været muligt at bestemme.

Sådan indledes fortalen til den smukke lille tryksag, som
Vallø Stift har udgivet ved stiftsgartner Eigil Qwist. Han har
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Den store Hængebøg.

selv taget de fleste af de gengivne fotografier, og den orien¬
terende gennemgang af haven skyldes antagelig også stifts-
gartneren.

Bogen er trykt hos Egmont H. Petersen på fint papir. Der
er indklæbet et farvelagt kort over haven, inddelt i mærkede
kvadrater, og på træernes plads er afsat løbenumre, der sva¬
rer til de godt og vel 100 navne, registret indeholder.

At det botaniske er i orden, derfor borger den tidligere
stiftsgartner, nu botanisk gartner H. Nilaus Jensen, på hvis
grundlæggende arbejde der er bygget.

Det er en god idé med et sådant register i forbindelse med
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Den store Hængebirk.

et kort, hvor alle betydelige træer er indtegnet. Selv en fag¬
mand vil ved et besøg i haven komme til at stå overfor et og
andet træ, han vil have svært ved at bestemme uden en sådan
vejledning, men man kunde næsten ønske, at der havde været
lagt noget mindre vægt på det fine udstyr, og at formatet
havde passet til en lomme, da bogen i så fald vilde få væsent¬
lig større praktisk betydning. Som den nu er, egner den sig
ikke til at gå med i en have. Det var kun et beskedent ønske,
men hvorfor ikke samtidig nævne det mere pretentiøse, der
uvilkårlig opstår, når man læser hvad forordet siger, at me¬
ningen med bogen ikke har været.
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I)e tre Weymouthsfyr fra 1846.

Vallø stiftshave er et af de forholdsvis få haveanlæg, om
hvilke der er grund til at mene, at en undersøgelse af de hi¬
storiske kilder måtte kunne fremskaffe gode oplysninger om
havens opståen og skiftende former gennem tiderne. Både
J. C. Krieger og Laurids Thura har været arkitekter på slottet.
Det er altid interessant at lære forudsætningerne for noget
værdifuldt bestående at kende, og i dette særlige tilfælde vilde
det være morsomt at følge, hvorledes en oprindelig lille regel¬
mæssig anlagt have i tidens løb har udviklet sig til det store
landskabelige anlæg, der nu ligger som et mønster for alle
herregårdshaver. E. E-J.
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Tivoli
— en posefuld projekter
Det var med spænding, man begav sig op til udstillingen af
projekterne til politikens tivolikonkurrence. Vilde tegningerne
her mon være præget af den samme lidenskabelighed, som
gennemglødede den forudgaaende debat om tivoli i politikens
spalter? Vilde man mon møde de samme forskelligartede krav
om koncertsalens genrejsning, om byens musikhus, om hygge
og æventyr i de mest divergerende fortolkninger? Havde abon¬
ninerne mon ogsaa grebet blyanten med lige saa stor iver som
de tidligere greb pennen, og hvordan mon deres energiske
fnysen vilde tage sig ud paa en plan. Vilde denne konfronta¬
tion med den barske virkelighed: det meget lille areal, virke
afkølende paa de varme, impulsive og højtflyvende tanker,
de mange havde gjort sig om tivolis straalende fremtid?

Udstillingen viste, at en del af dem, der under flere at¬
mosfæres tryk skrev om tivolis fremtid, eller blot havde tænkt
sig at gøre det, har følt sig skuffet og forladt, naar de ogsaa
skulde til at tegne denne fremtid bundet paa hænder og fød¬
der af nordpil, maalestok og generende gader, der syntes at
ligge saa fjollet tæt paa hinanden paa saadan en lille plan.
Der er næppe tvivl om, at mange drømme er bristet, og tiet-
gensgade, bernstorffsgade og industriforeningen har faaet
skylden; en enkelt tivoliven havde endda engageret en ung
arkitekt til at føre ridsefjederen for sig og skældte saa ud over
ham, da resultatet blev mindre vellykket. Men gudskelov for
de stædige, de som med ildhu og overbevisning har ført selv
den mest konsekvente fejltagelse igennem og fik tegnet pla¬
nen. Der er grund til at takke dem, for helt seende bort fra
de mange positive ideer, som konkurrencen ogsaa viste, er det
af betydning at faa et saadant konkret arkiv, der viser, at saa
meget vil en stor koncertsal fylde i tivoli, saadan vil et »idyl¬
lisk« stianlæg gennemhugge det sparsomme grønne areal
o. s. v. Alle de mange forslag, som hver har sine varme for¬
talere, fik man her at se i sammenhæng med hele arealet og
kunde ganske anderledes nøgternt vurdere, hvad de skabte af
skavanker eller fordele for hele haven. Det var jo netop alle
de ting, som bestyrelsen ellers selv vilde have hittet paa eller
gennemført efter gode raad fra tivolivenner. Man fik set no¬
get af det, der kan arbejdes videre paa, men ogsaa, og det er
ikke mindst værdifuldt, det som ikke bør gennemføres, men
som hører til folkeopinionens hyppigste krav. Tivolikonkur¬
rencen gav derved et fortrinligt stof til direktion og bestyrelse,
til Rydberg, Sander, Biilow og Vinding Kruse og hvad nu de
mange hedder, der sidder paa tivolis fornøjelige men derfor
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Nedenstaaende tre billeder er fra 1. præ--

mietagernes projekt.

Den »kinesiske bro«, der fører over til
børnenes Paradis.

Carstensen-pladsen bag koncertsalsbyg-
ningen med det nye Arena tilhøjre.



Arkitekterne Tove og Edv. Kindt-Larsen :

fodslag til en plan for fremtidens Tivoli.
Konkurrenceprojekt, tildelt i. præmie.
Maal i : 2000.

ikke betydningsløse taburetter. »Det kommende tivoli« blev
vist i de mest forskelligartede udkast ledsaget af manende og
forherligende beskrivelser, men gudskelov for tegninger, gud¬
skelov for planer, snit og opstalter, hvor man paa en billig
maade taalmodigt kan gennemprøve selv de mest forrykte
ideer og faa øje paa fejlene, inden de realiseres. Tivolikon-
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kurrencen fratager bestyrelsen enhver undskyldning for at Arkitekterne Hans Erling Langkilde og
, j . i i . c .j Ib Martin Jensen: forslag til en plan forbeeraa de store brølere i fremtiden. e ... J_. ... „ f . ..°

_ fremtidens I lvoli. Konkurrenceprojekt,
Dommerkomiteen havde heftet sig ved 7 forslag, som den tildelt 2. præmie. Maal 1: 2000.

præmierede eller indkøbte, det var ogsaa disse forslag paa en
enkelt undtagelse nær og sammen med et par stykker til, som
interessen samlede sig om. Konkurrencen var udskrevet som
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Sommerrestaurant med servering paa ter¬
rasser helt ned til vandet, saaledes som
arkitekterne Hans Erling Langkilde og
Ib Martin Jensen forestiller sig det i de¬
res projekt.

en meget fri idékonkurrence, der gjorde det naturligt at præ¬
miere den enkelte værdifulde idé i højere grad end at give
præmier til mere realistiske genopbygningsplaner, hvor kra¬
vene maa være andre, ligesom præmieringen næppe indehol¬
der en godkendelse af alle enkeltheder i et præmieret projekt.

Adskillige forslag viste gode enkeltidéer, og andre samlede
sig om en eller anden helhedsidé med videre perspektiv, hvor
til gengæld de enkelte konkrete problemer ofte ikke var gen-
nemklarede. I mange forslag var der morsomme paafund mel¬
lem afgørende fejl; nogle steder glædede man sig over en
træffende karakteristik eller blot over, at det søde og rørende
eller det storslaaede og misforstaaede her var blevet virkelig¬
gjort i tegning, altsammen en gave til bestyrelsen.

Konkurrencen bar tydelig præg af, at de deltagende arki¬
tekter omsorgsfuldt havde sat sig til at læse det, der nu og
tidligere er skrevet om tivolis planlægning. Navnlig Biilmann
Petersens, G. N. Brandts og Steen Eiler Rasmussens artikler
var inden studeret, og det mærkedes maaske særligt i den
ledsagende argumentation. Promenaden som det »glødende
fortov« blev fastholdt i alle anstændige projekter, dog havde
man ikke i større grad søgt denne karakteristiske promenade
understøttet ved beplantningen. Der var nok vist træer, der
samlede sig om promenadelinien, der selv var blevet blødgjort
i formen og med de oprindelige knæk udvisket, men træerne
syntes de fleste steder mere slentrende anbragt, ligesom til¬
skuere, der følger strømmen for nogle steder at skille sig ud
i mindre grupper. Man havde maaske ogsaa i en lidt hastig
erhvervet respekt for den eksisterende beplantning bevaret
for meget af den del af beplantningen, som i tidligere aar
hovedløst er fyldt op mellem de oprindelige elmetræer og ofte
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anbragt lige uden for den engang saa klare og taktfaste allé.
Tivoli blev jo oprindelig anlagt paa en fæstningsvold, hvor
der i forvejen var en allé paa 3 rækker elmetræer, og det kan
maaske synes urimeligt, at et »moderne« tivoli skal være bun¬
det til resterne af denne vold med den misrøgtede allé, naar
terrænet iøvrigt er blevet saa stærkt forandret og opfyldt.
Det er imidlertid heller ikke fredningshensyn eller historiske
og arkæologiske grunde, der taler for igen at faa fat paa
noget af det oprindelige karakteristiske terræn, men derimod
dette, at den i beplantning og niveau saa tydelig understre¬
gede højereliggende knækkede voldkrone saa smukt opfylder
det, man kan kalde tivolifunktionen. Denne beplantede vold
er betingelsen for, at promenaden saa ypperligt kan fungere
som en stadig glidende befordring for de tøvende tilskuere;
den er stedet, hvorfra de paa afstand kan overse alt det, der
sker omkring i haven. Man passerer f. eks. pantomimeteatret,
gaar maaske blot lidt langsommere forbi eller beslutter sig
til at gaa ned og kigge nærmere paa, ligesaadan ved kunstner¬
plænen og ved glassalen, man faar en fornemmelse af, hvad
der foregaar, ser det hele paa afstand og glider videre i nye
retninger og møder stadig nye foreteelser. Denne de tøvende
tilskueres promenade kan næppe gøres finere end ved denne
højereliggende knækkede voldlinie, vel at mærke naar de for¬
skellige forlystelser anbringes rigtig i forhold til promenaden,
ved at den aktive lokale tilskuerplads er placeret udenfor pro¬
menaden i -et lavere terræn og med tribune eller scene aab-
nende sig mod promenaden og ikke som ved adskillige for¬
slag, hvor forlystelserne var anbragt tæt ved promenaden og
med ryggen vendt herimod. Udfra dette synspunkt opfatter
jeg promenaden, de tøvende tilskueres glidende plads, som
den egentlige tivolifunktion, der saaledes bliver bestemmende
for en række af forlystelsernes anbringelse. Den dag tilstrøm¬
ningen til tivoli umuliggør dette samspil mellem de lokkende
forlystelser i dalsænkningen og den hævede promenade for
de skiftende og mere passive tilskuere, ja den dag er der an¬
ledning til at overveje tivolis flytning fra det nuværende sted;
og den dag vil let komme, hvis en fornuftigere udnyttelse af
det givne areal ikke nøje planlægges sammen med en nød¬
vendig udsortering af nogle af forlystelserne.

Det er mit hovedindtryk, at de fleste projekter i nogen
grad manglede at interessere sig for tivolis niveauplan og be-
plantningsplan. Hvis man mener, som næsten alle beskrivel¬
ser saa demonstrativt gav udtryk for, at tivoli skal være land¬
skabelig, maa man vel egentlig ogsaa begynde med det der
skaber landskabet: terrænet og beplantningen. Nu maa det
indrømmes, at det paa en idéplan kan synes vanskeligt at
sidde og rode med jordkurver, og træer er i en plantegning
ulykkeligvis hyppigt en dekorativ signatur, der ikke fornem-
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Arkitekterne E. Hartvig Rasmussen, T. Nieland Petersen og Rut Speyer: forslag til en plan for fremtidens Tivoli. Kon-
kurrenceprojekt, tildelt 3. præmie. Maal 1 : 2000.



mes paa samme nærværende maade som bygningskroppe. Det Arkitekterne Børge Mogensen og Eriinj
i iir *11 i ii • i • j Zeuthen-Nielsen: forslag til en plan tikunde derfor ikke undgaas, at bygningernes placering og ud fremtidens Tivoli. Konkurrenceprojek|
formning i denne idékonkurrence forekom ulige vigtigere, end tildelt 3. præmie. Maal 1 : 2000.
hvor man skulde flytte noget jord og plante nogle træer, men
er det nu ogsaa det?

Den manglende fornemmelse for terrænhøjder, gav sig ty¬
delig til kende ved udformningen af tivoli ud mod bern-
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Arkitekterne Hans Frederiksen, Niels J.
Holm, Mogens Walther Petersson og
havearkitekt Sven Hansen: forslag til en

plan for fremtidens Tivoli. Konkurrence¬
projekt, tildelt 3. præmie. Maal 1 : 2000.

storffsgade. Den store højdeforskel mellem gaden og haven
var flere steder overset og andre steder taget meget let paa,
til trods for at det er et af de vanskelige tivoliproblemer.
Førstepraemietageren, Kindt-Lars'nerne, havde øje for dette
punkt og søgte at udnytte denne vanskelige terrænforskel ved
at anlægge en højtliggende sti med bænke langs bernstorffs-
gade, hvorfra der var udsigt ind over haven. Den parallelt-
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løbende tætliggende brede adgangsvej til koncerthus og mun¬
tre hjørne med boder langs siden synes derimod ikke saa hel¬
dig i forbindelse med udsigtsstien. Zeuthen og Mogensen
havde ogsaa aabnet ud mod bernstorffsgade, dog saaledes
at der med regelmæssige mellemrum blev anbragt smaa bo¬
der i gadehøjde med adgang fra den lavereliggende vej i ha¬
ven parallel med bernstorffsgade. Den nuværende lukkede fa¬
cade kan man hurtig blive enig om er hæslig og forkert, men
en aabning giver ogsaa vanskeligheder, der maa klares. For
aabnes haven ud mod gaden med en bibeholdelse af de mun¬
tre forlystelser og iskageboder neden for gadelinien, bliver
det næppe en æstetisk gevinst med et interesseret gadepubli¬
kum kiggende gennem tremmerne ned paa de iskage- og
æbleskivegnaskende tivoligæsters muntre udfoldelser, det vil
blive for meget zoologisk have. Den støjende munterhed er
for saa vidt godt anbragt her, vel at mærke naar haven er
lukket imod gaden, men aabnes den for indblik maa disse for¬
lystelser ogsaa flyttes. Indblikket fra gaden kan antagelig kun
gennemføres der, hvor det er muligt at skabe en rolig plads
nedenfor, og hvor man saa faar udsigt ud over plænen og
over mod alléen. Den nære beliggenhed af hovedbanens an¬
komsthal var aarsag til mange pudsigheder, for saa var det
jo turisterne man skulde tage hensyn til, og facaden mod
bernstorffsgade blev derfor udformet lige saa krukket som en
turistsouvenir. En foreslog saaledes at anbringe et skovløber¬
hus vis a vis hovedbanen, det giver jo ogsaa et formildende
første indtryk af storbyen københavn. En anden vilde samle
de gamle huse fra den indre by og bygge dem op med facade
mod bernstorffsgade, for at de rejsende kunde faa noget kønt
at se paa, naar de kom ud fra banen, og saa kunde folk i ti¬
voli gaa 3 m længere nede og undre sig over, at kældre i
gamle dage saa at sige svævede i luften.

Kindt-Larsens projekt indeholdt en meget smuk udnyttelse
af arenabastionen. Man er blevet saa sløvet af det gamle
uhyggelige arena og den sure beplantning, at man ikke har
haft øje for hvilke landskabelige muligheder, der er i denne
knold. Det for saa vidt fristende, at anbringe koncertsalen
her, hvor der dog er lidt plads, eller genopføre arena, var
forladt ud fra den rigtige tanke, at bastionen maa kunne ud¬
nyttes til noget mere end blot at opføre en bygning paa den.
Det er ogsaa landskabeligt smukt at holde sydskraaningen
ved vester boulevard fri for bygninger. Nu har vi ved jubilæ-
umsarrangementet set, hvor ubehageligt disse skures bagsider
med skraldespande og uhumske kroge tager sig ud udefra,
det skal ikke gentages. Det er ogsaa rigtigt, som Kindt-
Larsens viser, at fjerne de tætte træer ved søen, som tager al
lyset fra solskraaningen, de fleste projekter har ganske vist
lagt vægt paa en trærække, der indrammer søen paa dette
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Den kinesiske have fra projektet afbildet
side 65.

sted. Kindt-Larsen havde en morsom zik-zak bro over til
arenabastionen, adskillige forslag viste en bro her, men en
enkelt havde forrykket broen netop saa meget, at karakteren
blev taget af pynten og søen blev delt i to regelmæssige dele,
det er nok forkert. Langkilde og Martin Jensen og flere andre
har bibeholdt en broforbindelse i tilknytning til en indgang
fra raadhuspladssiden, denne bro faar en afgørende praktisk
betydning og er ikke saa meget en maritim forlystelse. Den
nuværende bro har navnlig haft betydning ved tømningen af
haven, og det viser, at spørgsmaalet ikke blot er om indgan¬
gene er rigtig anbragt, men ogsaa om udgangene er det, og
de er altsaa ikke altid identiske. Vejnettets kapacitet er ogsaa
et stort spørgsmaal. I adskillige forslag var vejføringen bety¬
delig forbedret og forenklet, de mange skæve og skraa stier,
der gennemskærer de grønne arealer, var helt ophævede; nu
og da syntes forenklingen dog ikke helt gennemtænkt, idet
der nogle steder savnedes tilstrækkelige vejforbindelser for
tømning af f. eks. koncertsal og kunstnerplæne. Nogle lader
sig narre ved at tro at plæneforestillingerne kan holdes paa
en plæne og viser denne plads som et grønt areal. Det er vist
ikke gørligt, græsset bliver slidt af. Som helhed var de aksiale
og monumentale vejanlæg forladt, de hører det misforstaaede
tivoli til, bl. a. havde Erik Herløv i en smuk argumentation
ogsaa anført dette, men i hans plan havde der alligevel ind¬
sneget sig en aksefast lige linie, der blev betegnet som sti, men
publikum vil nok trampe den til en boulevard, naar først den
er der.

Koncertsalen, dens placering og størrelse har jo været et
af kardinalpunkterne i debatten om tivoli. Jeg synes konkur¬
rencen med næsten demonstrativ tydelighed viste, at det
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store koncerthus, byens koncerthus beliggende i tivoli er en
utopi, saafremt tiVoli skal fortsætte som have, og det skal den
naturligvis. Selv de beskedne størrelser paa koncertsale med
1500-2000 pladser, som her var vist, meget faa vovede at gaa
højere op, var alligevel nogle store uhaandterlige kommoder
at se paa i forhold til havens størrelse. Tivoli er i forvejen,
som ethvert pietetsfyldt hjem, overmøbleret, og byens kon¬
certhus anbragt her vilde virke som en kæmpemæssig buffet
i en lille stue. Man maa klart tage valget: musikhus eller ti¬
voli, begge dele vil ikke kunne løses tilfredsstillende, for der
findes ingen nolfi-løsninger paa koncerthuse. Det kan ikke
nytte, at musikfolkene bliver krænkede af den grund eller ap¬
pellerer til arkitekternes talent. Arkitekter kan ikke forandre
bundne størrelsesforhold eller ændre optikkens love, stort
koncerthus i tivoli hører magien til.

Kindt-Larsen havde valgt at trække sin koncertsal tilbage
fra bernstorffsgade og anbringe den paa tværs ind i haven.
Trods forsøgene paa at gøre den arkitektonisk spændende,
tror jeg den vil dominere haven for meget her, ligesom jeg
ikke tror den bagvedliggende gaard med statuerne af Lum¬
bye og Carstensen vil være heldig. Langkilde og Ib Martin
Jensen havde lagt deres koncertsal i forlængelse af nimbbyg-
ningen ind mod haven, ogsaa denne placering skyder den ret
langt frem, tilbygningen med nimb gør heller ikke størrelsen
mindre. Adskillige havde anbragt koncertsalen paa arena¬
bastionen, et trediepræmieforslag af Frederiksen, N. J. Holm,
Petterson og Sven Hansen havde udnyttet bastionens fald
ned mod søen og ladet koncertsalen vende en glasfacade ud
mod søen.

To forslag, Preben Hansens og Langkilde og Martin Jen¬
sens, havde anlagt en større byplanmæssig maalestok for ti¬
voli og dets forhold til byen, det var interessante projekter.
Preben Hansen tager rundhaandet et helt parkbælte gaaende
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Arkitekterne Hans Erling Langkildes og
Ib Martin Jensens placering af koncert¬
salen udenfor Tivoli sammen med en ud¬

stillingsbygning. Maal i : 4000.

umm AP HEM OG (JBSmiilNGSBYSNING [

fra tivoli til smedelinien ind i det fremtidige tivoli. Langkilde
og Martin Jensen havde navnlig en fortræffelig analyse af
byens forhold til tivoli og slaar træffende fast, at man er ved
at kvæle tivoli af lutter kærlighed. Det robuste kærtegn med
byens musikhus i tivoli søges lempeligt undgaaet ved at hen¬
vise denne bygning til vandværkets grund ved studenterfor¬
eningen. Det er rigtig at tage op til overvejelse, hvilke for¬
lystelser, der kan bortvises fra tivoli. Jeg kan f. eks. ikke se
arenas betydning for haven, saaledes som den hidtidig har
været udformet. Jeg synes apolloteaterets brand er en god
anledning til ogsaa at fjerne dette fra tivoli; hvad har det
med haven at gøre, ikke engang i mellemakterne kunde pub¬
likum smutte ud til tivoligarden. Forlystelserne maa bedøm¬
mes paa grundlag af deres forbindelse med haven og det fol¬
kelige liv, der rører sig. Fører det til væsentlig mindre ind¬
tægter, maa havens kontrakt med magistraten revideres. Kø-
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benhavns kommune kan ikke være bekendt som en anden al¬
fons at prostituere anlæget ved en haardhændet udnyttelse af
alt for merkantile forlystelsesinteresser.

Blandt de smukke enkeltheder i de præmierede projekter
bør fremhæves det nydelige kinesiske haveanlæg i det oven¬
fornævnte trediepræmieprojekt med Havearkitekt Sven Han¬
sen som medarbejder. Det indkøbte projekt af Erik Herløv
havde bl. a. en morsom vinterindpakning af boderne. Det
er rigtigt, at havens vinterbenyttelse ogsaa tages med i over¬
vejelserne. Hartvig Rasmussen med kone og co. viste en smuk
indgangsudformning i forbindelse med Schlegels projekt for
Vesterbrogade og raadhuspladsen. Derimod syntes beplant¬
ningen inde i haven at være noget tilfældig. Det er næppe
heller saa betænksomt at lægge det tavse pantomimeteater,
denne fine kleinkunst, lige opad en utopisk elegant rutsche¬
bane, hviner man ikke i fremtidens tivoli? Det andet af de
indkøbte projekter, udført af Bruce og Bressum, var tegne¬
teknisk ret infantilt fremstillet og kunde jo derfor godt være
af værdi. Som kritiker bør man være paapasselig som en told¬
betjent, at der ikke indsmugles ufortjente point i bedømmel¬
sen gennem tegnetekniske færdigheder, men her tror jeg min¬
sandten, at den ubehjælpsomme penneføring har taget dom¬
merne om hjertet, for projektets selvstændige værdier synes
jeg ikke Var aabenbare. Tesen om, at tivoli er et landskab,
var øjensynlig udlagt som: tivoli er et landsted, hvad der ikke
er det samme, og arkitekturen følger mistrøstigt denne fal¬
ske udlægning. Ellers blev parkkarakteren fastholdt med nul¬
ler over det hele.

Der var adskillige fine enkeltheder baade i de præmierede
og i andre projekter, og der var naturligvis ogsaa de obligate
arkitektoniske misforstaaelser med koncerthus pakket ind i
skovriderkro o. lign. Men konkurrencens største betydning vil
ligge i, at bestyrelsen forhaabentlig herigennem har faaet øj¬
nene op for, at tivolis udformning ikke er noget engang fast¬
lagt og givet, og at ikke saa lidt af det bestaaende tivoli er og
var misforstaaet og kunstnerisk mislykket. De hyppige noget
lotte-forvirrede kortsynede nødhjælpslapperier, som haven
har ment sig i stand til at klare selv, og som vi kender fra tid¬
ligere tid, maa afløses af en grundigere fordybelse i de en¬
kelte problemer og samarbejdes til en kunstnerisk helhed.
Dette arbejde maa haven ofre midler til bliver gennemført
forsvarligt. Kunstnerisk bistand hertil er lige saa nødvendig
for havens daglige drift som kontrollørerne ved indgangene
og direktørerne i kontorerne.

Schalburgtagen og politikens konkurrence har hver paa sin
vis og med vidt forskellige motiver tvunget bestyrelsen til at
tage stilling til fortidens mangler og fremtidens krav.

Bent Salicath.
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En Bivej ved Snekkersten. Man kunde
meget vel tænke sig Udsigten over Sun¬
det forbedret ved at Træerne fjernedes.
Kratvegetationen i Billedets hojre Side
kunde derefter udbygges paa begge Sider
af Vejen.

Vej-Krat
Sfter at denne Artikel var skrevet og
ndsendt har jeg læst »Dansk Vejlabo-
atorium«s Hefte: »Synspunkter for Be-
ilantning af Veje med Træer, Hække
lier Buske«. Deri er sagt meget af den-
le Artikels Indhold, ypperligt og ander¬
edes.' Men lad det blive sagt paa mange

vtaader, bare det bliver sagt. Forf.
Mie Illustrationer til denne Artikel er

aget fra nævnte Hæfte.

Landevejstræer gjorde ofte god Nytte i Hestevognenes Tids¬
alder. Nogle Steder saa de statelige ud, navnlig i Egne, der
var rige paa Skove og store Markhegn. Der pryder de frem¬
deles. Men i aabne Landskaber spærrer de lange Rækker af
store Træer nu for de'før saa vide Udsigter og deler Landet
i unødvendige og unaturlige Indelukker, uden at give nævne¬
værdigt Læ. Mens Stammerne vel kan tjene til Vejledning
for gaaende, cyklende og hestekørende f. ex. i Taage, er de
livsfarlige for bilkørende. Fordum kom Træernes svale Skygge
trætte Vandringsmænd tilgode. Da var Vandrerne mange,
Rejserne ofte lange, og Tøjet tykt. Nu, da de fleste Fodgæn¬
gere er Sportsfolk, Tøjet tyndt eller borte, og Solskin kær¬
komment, føles Skyggetræer ofte mere skadelige end gavn¬
lige. Skyggen er afgjort uheldig, fordi den holder Vejene fug¬
tige og slimede. I vor Tid er Alléer vel bedst paa Plads hvor
Formaalet er at imponere, eller stemme Sindet højtideligt,
eller i Byer for at glæde med det grønne i det overvældende
graa. Langs Landevejene er det nok bedst at plante Træerne
enkeltvis eller gruppevis som Karaktertræer til Landkending
og til Oplivelse af de lange Landevejes Ensformighed.

Mon ikke Landevejs-Buskenes Tid nu er inde? Afvexlende
Krat med livlige Blomster eller farverige Frugter eller smukke
Blade eller karakterfuld Bygning kan gøre Færdsel paa Lande-'
vejene interessant og lærerig. Det er dog ikke uden videre
givet, at de vil blive en virkelig Pryd. Til Skræk og Advarsel
tjener de rædsomme Rosenbede og Stenhøje, som er lagt ved
mange Korsveje, og som vækker pinlig Opmærksomhed ved
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mgamm En Gruppe maleriske Træer kan markere
et Vejsving paa en iøvrigt ubeplantet
Vej.

den grelle Modsætning til det omgivende naturskønne Land¬
skab. Og hvad skal man sige om Statsbaneskraaningernes tre¬
kantede »Busketter«, med kunstig Opfindsomhed lagt skifte¬
vis op og ned med Spidserne. Det vil ikke give godt Resultat
at sætte Lineal-Mennesker til at planlægge og plante Vejkrat.
Sæt dem til at plante Hække langs Vejene, hvor Hække pas¬
ser, og det gør de adskillige Steder. Det er ærligt Arbejde,
som kan føre til ærlig Virkning. Men kommer de til at plante
Vejkrat i et naturskønt Landskab, vil man faa den sædvan¬
lige Villahave-Udstilling af »Busketter«, f. ex. efter Opskrif¬
ten: ioo »Sirbuske« i 10 Sorter med 10 Stk. pr. Sort, plantet
i lige store Felter med skarpe Grænser i lige Linjer. Og det
udgives for landskabeligt! Er det ærlig Tale? Ja, hvis Taleren
er naiv nok!

De fleste Steder maa Idealet nok være at tilplante Vejkrat
saadan, at de ser ud, som om de havde saaet sig selv. Forbil¬
leder er selvsaaede Gyvelkrat og Tjørnekrat, gribende ind
i hverandre med Halvøer og Øer, nogle Kolonier store og
mangearmede, andre smaa, blandet med mange enkeltvise
Planter, og maaske isprængt enkelte Slaaen, Benved og vilde
Roser, eller Brombær, Kaprifol og Hassel. Andre Steder er
det maaske nogle af de sidst nævnte, der har Overtaget, mens
Tjørn og Gyvel optræder enkeltvis eller i smaa Krat. Andre
gode Forbilleder, nær ved Haanden, er Vejkanternes blom¬
strende Urter, Blaaklokker, gul Snerre, Torskemund, Hare¬
kløver, Blaamunke, o. s. v. vævet ud og ind i hverandre, nogle
Steder med een Art fremherskende, andre Steder med en an¬
den Art. Saadan maa man søge at plante Vejkrat. Paa een
Strækning skal een Art være Ledemotiv og dominere med
hyppige Gentagelser i ulige store og ulige formede Kolonier,

Nøjsomme Buske til
Vejkrat
Acer campestre t
— ginnala h
Berberis Thunbergii 1
— Vernæ m

Caragana arborescens h
Chaenomeles lagenaria .... 1
Cornus sanguinea m
Cotoneaster acutifolia ir

— divaricata m

Crataegus monogyna t
— Oxyacantha t
Cytisus hirsutus 1
— scoparius 1
Evonymus europæus h
Genista tinctoria 1

Hippophae rhamnoides ir
Ligustrum obtusifolium 1
— vulgare h

lodense m

Lonicera Morrowii m

— syringantha 1
— tatarica h

ui

u

72



Enkeltstaaende Træer er ofte smukkere i

Vej- eller Gadebilledet end Rækker af
Træer.

— Xylosteum h ((
Lycium chinense m ((
— halimifolium ra ((
Malus baccata t

— Sargentii 1 ((
— sylvestris t

Philadelphia pekin. brachy-
botris h

— purpurascens m

Physocarpus opulifolius m

Picea glauca t ((
Pinus mugo t ((
Potentilla fruticosa 1 ((
Prunus Mahaleb t
— spinosa h ((
Quercus robur tt ((
P.hamnus cathartica h ((
-i— Frangula h ((

utilis h ((
Ribes alpinura m ((
Rosa blanda ra ((
— canina h ((

uu

uu

uu

uu

aldrig trekantede eller runde, gerne slyngede eller flerarmede.
Hist og her i den ledende Arts Omraade sættes større og min¬
dre Krat af andre Arter som Undermotiv. Gøres dette med

Respekt og Sans for Naturens Maade og Væsen, vil der faa
Aar efter tone en Symfoni af skønne Farver og Former til
til Fryd for Vejfarende. Paa en anden Strækning af Vejen
gøres en anden Art til Ledemotiv, eller maaske en Gang imel¬
lem 2 Arter i Kappestrid, og der maa den tidligere ledende
Art finde sig i en underordnet Rolle sammen med de andre
underordnede Arter. Nogle Steder kan den ledende Art
strække sig over 100 Meter, andre Steder over flere Hun¬
drede, atter andre Steder over en hel Kilometer eller flere.
Overalt gælder det at vælge en Art til Ledemotiv, der hører
hjemme i netop denne Egn. Mest naturligt er det at bruge
Egnens Arter ogsaa til Undermotiv. Det bør i alle Tilfælde
gøres, hvor Egnen er storladen og særpræget. Men paa Stræk¬
ninger, hvor Landskabet ikke udmærker sig ved Natur- eller
Kulturskønhed, kan der godt bruges fremmede Arter, blot de
har den vilde Karakter, ikke ser haveagtige ud. Men her er
vi paa farlig Grund. Her nærmer vi os det uærlige og kan
komme helt ind i det løgnagtige, hvis Værket udgives for no¬
get andet, end det er. Paa indelukkede eller kulturprægede
Steder kan det ofte forsvares at indføre et udenlandsk Motiv.
Det gøres sikrest, og i alle Tilfælde mest interessant og lære¬
rigt, ved at gennemføre Milieuet', f. ex. eet Sted med ude¬
lukkende amerikanske Buske, et andet Sted med kinesiske,
o. s. v.. Derved kan frembringes et Billede, ikke andet end et
Billede, og det kan ikke med Ret kaldes uærligt. Men blev
det gjort midt i et stærkt naturpræget Landskab, vilde det
virke uærligt.

i. ..
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Hække af Bog og Gran paa Løndal ved
Silkeborg. Erstad-Jørgensen foreslog at
klippe saadanne Hække, saa deres Under¬
kant var hævet 10 cm over Jorden — for
at undgaa Snesamling. Hække har lige¬
som Vej krat den Fordel fremfor Vej¬
træer, at de ikke er livsfarlige for de bil¬
kørende.

Saa meget om Skønheden. Dernæst noget om Nytten. Vej¬
krat vil give Læ for vejfarende hist og her, alt efter Vejens
og Vindens Retning, saa man ikke timevis er tvunget til at
stride med stiv, ensformig Blæst, men kan faa Fred nu og da.
Mest Nytte vil Vejkrat vel gøre ved at mildne Ulykkerne for
Bilfolk, der kører udenfor Vejbanen, i Isslag, Sneføre, tykke
Lag af faldne Blade, eller for at afværge Sammenstød. Saa er
Vejtræer særligt farlige. Men Buske griber lempeligt Bilen
og bremser den langsomt, hvis Farten er forsigtig. Er Farten
saa stor, at Bilen slaar Kolbøtter, dæmpes Stødene til fjed¬
rende Hop, hvis den falder i kraftigt Krat, og de rejsende
slipper i Reglen med Forskrækkelsen og nogle smaa Knubs.
Naar Kranvognen skal slæbe den havarerede Bil op, maa
nogle Buske ryddes, og den ryddede Stribe bør altid gaa vin¬
kelret paa Bilens Retning i Ulykkesøjeblikket, for at den
næste Bil, der muligvis forulykker paa samme Sted (og det
er ofte samme Sted) ikke skal komme værre afsted. Navnlig
i Vejsvings Yderside bør plantes stærke Buske, saa vidt muligt
i mindst 5 m Bredde, bedst Hvidtjørn eller Slaaen eller Naur.

I tæt Taage er en Mur af Buske mindst lige saa sikker til
at værne vejfarende mod at gaa vild, som en Række Træer.
Og det er mindre smerteligt at rende Brystet mod en Busk
end Panden mod et Træ.

I milde Egne med god Jord er Hundredevis af Buske egnede til Vej-Krat. I bar¬
ske, blæsende Egne med mager Jord, navnlig Sandjord, er Udvalget naturligvis ret
snævert, og omfatter næppe mange andre Arter end de i Marginen opførte. Sorter
med er særligt nøjsomme og tørketaalende. Sorter med (( er mere end aim.
vindføre. Alle opførte Sorter trives i Sol, men nogle klarer sig godt i Halvskygge
og de er mærket u, mens de, der taaler dybere Skygge er mærket uu. løvrigt viser
1 lavtvoksende Sorter, m middelhøje, h højtvoksende og t smaa Træer, der paa
meget mager Jord kun bliver Buske, tt større Træei. Aksel OlsCTl.

— Helenæ ...

— multiflora
—- rubrifolia

racemosa

h ((
h ((-*-
M( +

— rugosa h (( -j-
h ((H-
m (( -5-
m uu

— Soulieana
— spinosissima
Rubus odoratus
— spectabile m
Salix acutifolia t ((
— caprea t ((
— daphnoides t ((-7-
— fragilis sphaerica ... h ((
— hybr. Schraderi h ((
— viminalis h
Sambucus nigra t u

Ull

Sorbaria arborea h
Sorbus alnifolia t
— Aucuparia t
— hupehensis
— intermedia

t

t

Spiræa Douglasii m
— Vanhouttei ...>. m

— nipponica m
— trichocarpa m
Stephanandra incisa m
— Tanakæ m

Symphoricarpus albus m
—■ Chenaultii m

— orbiculatus m

Syringa Josikæa h
— reflexa hybrida h
— villosa h
— vulgaris h
— Wolfii h

Thujopsis dolobrata t
Viburnum Lantana ■ h

(( +

-r U

U

((
((

Opulus h ((
h ((

uu

T- U

— — fr. luteum
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Ved Michael Gram

KØBENHAVNS PARKER — Stadsingeniørens Beretning for 1943-44 indeholder en overordentlig interessant
STADSINGENIØRENS BERETNING Redegørelse for Sporgsmaalet Københavns Forsyning med Parker, udsendt i Sær¬

tryk, og man gaar ikke meget galt i Byen, naar man tipper Stadsgartner Berg-
mann som Forfatteren.

Udviklingen er belyst ved følgende Tal:
I 1897 havde København kun 1,37 m2 Parkareal pr. Indbygger (Statshaverne).
I 1911 var det gaaet tilbage til 1,2 m2 pr. Gr. af Befolkningstilvæksten. Der var
da 56 ha Parkareal foruden Statshaverne. I 1912, da Fælledparken var kommet
til, var der 3,3 m2 pr. Indb. I Perioden 1916-1936 voksede Arealet til 284 ha
= 4,2 m2 pr. Indb. I Perioden 1936-1944 voksede Arealet til 746,37 ha; men
naar sumpede Arealer, Vandanlæg og Smaaanlæg fradrages, er der dog kun
499)73 ha eller ca. 7,0 m2 pr. Indbygger. Til Sammenligning anføres, at Helsing¬
fors regner med at skulle have 20 m2 pr. Indbygger, Malmø har 12 m2 og ud¬
vider yderligere. I London regner man med at skulle have 28 m2, hvoraf de 16
udenfor selve Byomraadet; men da heri er indbefattet Boldbaner, Kolonihaver
etc., kan man formentlig kun regne med 12 m2 egentligt Parkareal.
Mumford regner i »Culture of cities« med mindst 13,5 ha, hvilket findes i f. Eks.
Kansas City, Portland og nldianapolis. New York har derimod kun 3,24 ha pr.
Indb. Man bør regne med 12 m2 som Minimumskrav for København, og der er,

. ' naar alt tages i Betragtning, kun ca. 6,25 m2. Behovet demonstreres meget slaa-
ende paa et Kort, som forøvrigt findes gengivet i Havekunst, Hefte 3-4-1943,
Samme Kort viser, hvorledes Frederiksberg Kommunes Behov af Parker for en

væsentlig Del dækkes af Statshaverne og til en vis Grad af Københavns Kom¬
munes Parkarealer — Stianlæget ved St. Jørgens Sø og Grøndalsparken.
Københavns Kommune har store Planer for den fremtidige Dækning af Park¬
behovet, som naturligvis maa ske i Yderdistrikterne. Planerne omfatter foreløbig:
Udvidelse af Valbyparken til en Storpark. Udvidelse af Amager Strandpark paa
Østsiden Anlæg af en ny Park paa Amagers Østside. Anlæg af en Folkepark paa
Amagers Vestside, paa Skydebanearealerne. Anlæg af en Kolonihavepark ved
Amager Fælled. Anlæg af 25 nye Legepladser, fortrinsvis i Yderkvartererne.
I det ældre, indre Byomraade regnes med Udvidelse af Pladsen omkring St. Petri
Kirke, og saa endelig Assistens Kirkegaard, naar den nedlægges som saadan.

FORSLAG OM TAG-VILLAER MED Hvorfor skal en Villa altid ligge i Udkanten af Byen? spørger Indendørs-Arkitekt
HAVE I KØBENHAVN Margrethe Siversleth i en Artikel i Haandværkets Maanedsmagasin, hvor hun fore-

slaar, at man i København, som Tilfældet er mange Steder i Udlandet, indretter
Tagvillaer med Haver midt i Byens Hjerte.
— Jeg havde selv en Tagvilla i Rom, hedder det videre i Artiklen, og jeg vil aldrig
glemme den Rigdom af Stemninger, der var, foruden alle de praktiske Goder. En
Tagvilla kan akkurat lige saa godt indrettes her som i Udlandet, naar blot den
bygges efter Forholdene. Den kan lige saa godt kuldeisoleres som en Helaarsvilla
ude paa Landet, og saa har den den Fordel, at der ikke er Fodkulde.
Selve Villaen ligger for det meste midt i Taghaven, der er indrammet af en Mur
og indrettet paa Ejendommens flade Tag, skriver Margrethe Siversleth videre.
Hvor mange Værelser, der kan blive i en saadan Villa, og hvor stor den kan
blive, kan man naturligvis ikke paa Forhaand sige, og man kan heller ikke sige
nogen Pris, da den afhænger af, hvor Ejendommen er beliggende. Men det skal
selvfølgelig i alle Tilfælde være gode, bærende Huse. Der er imidlertid i Køben¬
havn mange Huse, hvis Tage meget let kan indrettes til Bebyggelse af Tagvillaer.
— Der er ikke saa faa Tage i København, og dem skal man vel først tænke paa.
Hvor stor en Fremtid man tør spaa Margrethe Siversleths Planer herhjemme, er
det naturligvis vanskeligt at sige, men de Billeder, der ledsager Artiklen er aldeles
fortryllende.

HOLBÆK HAR BRUG FOR EN Formanden for Holbæk Turistforening, Stadsingeniør Malchow-Møller, har et og
SKØNHEDSARKITEKT MED LÆGE- andet at sige om Forskønnelsesarbéjdet i Holbæk.
ANSVAR — Jeg har, siger Stadsingeniøren, præket Forskønnelse ved hver eneste Generalr

forsamling. Det er jo tosset, at man ikke sørger for at faa de Ting, man skal
have lavet, gjort saa kønne og tiltrækkende som muligt. Men det er meget vanske-

Noter
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ligt at faa det gjort. Man burde forlange, at de offentlige Ting kom i Hænderne
paa sagkyndige Folk, og Samfundet burde i den Henseende gardere sig ved at
forlange Arkitektuddannelse — paa Landet blot Bygmesteruddannelse — af de
Folk, som har med Byggeri og Anlæg at gøre og træffe Bestemmelse om det nyes
Udseende.
Holbæk har Brug for en Skønhedsarkitekt med Lægeansvar. Ligesom Lægen over¬
tager hele Ansvaret for en Patient, burde denne Arkitekt overtage Ansvaret for
Byens Udseende. En Læge kan naturligvis ordinere forkert Medicin, men man
regner dog i Almindelighed med at være sikret paa mest forsvarlig Maade ved at
søge Læge og rette sig efter hans Ordinering.
Da Stadsingeniøren ogsaa nævner Anlæg, mener han naturligvis ogsaa Have¬
arkitektuddannelse, — han er dog klar over, at »ikke alt kan siges med Blomster«,
der skal ogsaa andre Materialer til, og de skal anvendes med Sagkundskab.

Foreningen for Kirkegaardskultur, hvis Formand er Biskop, Dr. phil. C. J. Schar- FORENINGEN FOR KIRKEGAARDS-
ling, har den 29. September i Aar bestaaet i 25 Aar. KULTUR 25 AAR
I Foreningens Medlemsblad: »Vore Kirkegaarde«, som redigeres af Havearkitekt
J. Tholle, gør Formanden ganske kort Rede for Foreningens Virksomhed gennem
de forløbne Aar. Den startede i 1920 med 15 Medlemmer, nu har den 625. For¬
eningens Betydning maa navnlig ses deri, at den har givet Tilskyndelse, Raad og
Vejledning for Kirkegaardsbestyrelserne (Menighedsraadene) udover Landet og
skabt Interesse og Forstaaelse for, hvad der maa kræves af en Kirkegaard. Dens
Virksomhed har vundet megen Anerkendelse og har da ogsaa faaet økonomisk
Støtte fra mange Institutioners Side.

I den Serie Lomme-Havebøger, som Frøfirmaet I. E. Ohlsens Enke udsender, har EIGIL KIÆR: EGEN HAVE EFTER.
Nr. 3 hosstaaende Titel. Havearkitekter vil selvfølgelig straks sige: »Hvad er nu EGEN FLAN
det, vil Eigil Kiær nu til at agitere for, at Hovearkitekterne er overflødige?«
Vil han save den Gren af, han selv sidder paa? Det er dog sikkert ikke Menin¬
gfen ; men det burde vist have været sagt, at det ikke er enhvers Sag at anlægge
sin Have selv, saa den bliver fornuftig og praktisk; men at man meget ofte vilde
staa sig ved at tilkalde sagkyndig, erfaren- Hjælp netop til Planlæggelsen, som
danner hele Grundlaget for den fremtidige Have.
Rent bortset herfra er det lille Hefte en ganske fortrinlig Vejledning, som en¬

hver, der skal have Sin Have anlagt, burde studere grundigt, den behandler alle
de Problemer, der melder sig, paa en klar og letforstaaelig Maade, støttet af
Billeder og Planer, som alle skyldes Forfatteren selv. M. G.

Foreningen for Kirkegaardsinspektører, -gartnere og -gravere ved Kirkegaarde i EN NYDELIG OG FORNUFTIG BOG
Danmark har i anledning af foreningens 25 års jubilæum udgivet en lille bog OM GRAVSTEDER,
forfattet af Sven Hansen i Gentofte, nydeligt illustreret af Einer Seidelin og trykt
på Nordlundes Bogtrykkeri. At resultatet er blevet godt, kan vel næppe undre, og
dog er man på forhånd skeptisk over for en bog med lutter gravstedstegninger —
man er indstillet på ikke at blive sparet for visse rædsler. Dette være ikke sagt
til forklejnelse af de herrer, der arbejder med gravsteders udformning, men blot
i erkendelse af, hvor håbløs svær en opgave det ofte kan være at finde en for¬
nuftig tankegang, man kan lægge til grund for et sådant lille anlæg. Særlig hvis
man har den mening, at hele opfattelsen af mindet om de døde har taget en
forkert retning og i almindelighed giver sig uheldige udslag, så er man faktisk
slet stillet. Idet forfatteren naturligvis har måttet gå ud fra den gængse opfat¬
telse af alle disse forhold, har han søgt at finde de mest tiltalende udformninger
frem, og det må siges, at han i dette arbejde røber en sikker smag. Gennem¬
gående ser det ud, som om man skiller sig bedst fra opgaven ved at opfatte grav¬
stedet som en lille sammenhængende flade uden opdeling med veje og stier eller
ved at gå tilbage til en gammel tradition som gravtuen, og farligt er det altid at
lade sig påvirke af den landskabelige tankegang. Med sine instruktive planer,
perspektivskitser og plantefortegnelser vil heftet sikkert vise sig at blive uhyre
nyttigt, og jo nærmere gravstedsanlæggere holder sig til de her fremsatte ideer
des bedre. Man har grund til at vente, at denne rettesnor kan bringe det kaleido-
skop, som en dansk bykirkegård er idag, til at spille i lidt kønnere farver i frem¬
tiden. T. E.
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Stadens gronska
Stadsparken har borjat bli mera uppskattad nu. Till detta
glådjande faktum har barnen bidragit. Staderna våxer och
det blir alltmera påtagligt, att for barnen år ordentliga lek-
platser i det fria en livsbetingelse. Lekplatserna hjålper oss
att få parker i ståderna och pengar till att gora dem i ordning.

For inte så långe sedan var parken egentligen bara en
blombukett, som man stack i handen på staden. For all del,
bukettens blommor ordnades konstrikt. Nu fyller parkerna
ett allmånt samhållsbehov.

I dag består en stad av tre huvuddelar: byggnader for
inomhusvistelsen, parker for utomhusvistelsen och gator for
kommunikationerna. Ingendera kan undvaras:

Nårmare sett fyller stadsparken fyra uppgifter:
Parken luckrar stadsmassan. Den slapper in ljus och luft. Som ett nat avgrånsar den i sina maskor skiida

stadspartier, som harigcnom får individuell, trivsam karaktår. I parkstråket ligger
vagar och stigar och dår åker man skidor. Genom stråken når man från stadens
centralare delar ut till landet.

Parken gerplatsforfriluftsrekreation. Den år tummelplats for alla åldrar. De yngre har lekfålt, lekplatser, lågerplatser,
idrottsområden. De vuxna får promenad och vila.

Parken ar samlingsplats. Stadsinnevånarna skall dår, på stadens allmånningar, kunna tråffa samman infor
gemensamma intressen: gudstjånst, musik, demonstrationer, fester, dans. Bort med
den isolering, som trots allt hotar den enskilde invånaren i storstaden!

Parken bevarar natur och kultur. Den år reservat for ursprunglig och nyskapad natur från ett enstaka tråd till hela
landskap. Den bevarar gammal och ny kultur från vikingagraven till det mo¬
derna monumentet. Den bildar miljo for allmånna byggnader: skolor, muséer,
samlingslokaler, restauranger.

Det dår år ett socialt program och det forsoker vi arbeta
efter på parkavdelningen hår i Stockholm. Det fordras ett
gott samarbete mellan de olika berorda stadsinstitutionerna
samt en for saken lyhord overhet, som beviljar pengar. I stort
sett finns forutsåttningarna hårfor i Stockholm. De erfaren-
heter parkavdelningen vinner av fårdiga anlåggningar tages
upp vid nya stadsplaner.

De praktiska behoven får vi fram genom studium och er-
farenhet och når behoven skall tillfredsstållas, såtter vi de
arkitektoniska kraven hogt.

En viss svaghet har vi: vi tycker om att arbeta med detal¬
jer. En stad våxer och våxer, men månniskan blir i stort sett
inte storre ån hon nu varit under några tusen år. Man måste
dårfor vid stadsbyggandet i allmånhet och parkarbetet i syn-
nerhet bibehålla den månskliga skalan. Månniskan år roman¬
tiker. Långtan efter romantik år en betydelsefull drift, som bor
kunna tillfredsstållas i parkerna. Det arbetar vi medvetet på.

Annars ror vi oss over hela registret, från den arkitektoniska
helheten till urnan på gatan. På de sidor, som foljer, kan Ni
sjålv se. For tivrigt tar vi arbetet på parkavdelningen rått lått
och lekande. Resultatet forlorar nog inte på det. Holger Blom.
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Norr Målarstrand. Den torra gråsslånten har fått något av backangens karaktår.
Många av vildblommorna har sjalva sokt sig dit; en del ar planterade.

Några bilder
från Stockholms

Råddade strander
I hundratals år har man hållit på med en systematisk utfyll-
ning av Stockholms oppna vatten. Tittar man på en stock-
holmskarta från 1600-talet marks det, vilka vattenvidder som
forsvunnit. Forst på senare tid har man borjat irise vådan
av denna igenfyllnadspolitik och for all framtid råddat vissa
strandremsor från bebyggelse och kajanlåggning. Det har
varit parkavdelningens uppgift att ta hand om dessa strander.
Norr Målarstrand år en av dem. Den långa stråekan har ut-
formats som en naturlig strand med omvåxlande slutna lund-
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På Norr Målarstrand tar man det irite så hogtidligt med beståmraelscrna om grås-
mattornas betrådande. Hår har en .ung familj slagit sig ner i gråset vid strand-
stenarna och njuter av vind och vågskvalp. — Den storvuxna umbellaten i for¬
grunden år Heracleum Mantegazzianum. Den gor sig bra med sina våldiga
blomflockar mot vattenvidderna. — Norr Målarstrand ingår i ett långt samman-
hångande parksystem — ett gront stråk tvårs genom stadsdelen Kungsholmen.

partier och oppna "ångar". På en del stållen loper vågen
jåmsides med strandstenarna. Långs vågen finns sittplatser
for vuxna, mindre lekplatser for barn, konditoriservering på
en brygga och en paviljong på stolpar i vattnet.

Vid planteringen har huvudsakligast anvånts sådana in-
hemska tråd, buskar och orter, som i vilt tillstånd forekommer
i en miljo som denna. Av ortfloran kan nåmnas Lythrum sali-
charia, Valeriana officinalis, Iris pseudacorus, Rumex aquati-
cum, Caltha palustris, Phragmites communis, Filipendula ul-
maria, Carex m. fl.

Norr Målarstrand har på ett lyckligt sått kunnat infogas i
ett parkstråk, som stråcker sig från Stadshuset och fortsåtter
med Rålambshovs-, Konradsbergs- och Fredhållsparken ånda
ut till den grona stadsdelen Bromma, dår promenadstigar
leder in i vackra naturparker med en for stockholmstrakten
typisk lovvegetation.
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Blomsterangen har medeltida traditioner i trådgårdskonsten. Vi som bor i sten-
stader kan val forestålla oss, hur det kandes for medeltidens månniskor att efter
en lång vinter inrianfor borgens fuktiga murar få tråda ut i ljyset till den vak-
nande naturen, sådan den tog gestalt i en blommande ångsmatta. Bilden visar en
»ang«, som anlagts i Tegnérlunden i samband med parkens omdaning 1942. I
solfåltet blommar pråstkragar, Chrysanthemum leucanthemum.

Blomsterångar
Vid en diskussion fackman emellan påstods det nyligen, att

"blomsterångar" i parker och trådgårdar inte år genomfor-
bara. På parkavdelningen vill man inte hålla med om detta.
Den blommande ången kan goras och har också blivit gjord
på flera platser. Trots den notning som en offentlig park ali¬
tid måste utsåttas for, har ången åtminstone tidvis varit så¬
dan, att den ganska osokt for tanken till sin naturliga fore-
bild. Det år givetvis inte meningen att forsoka exakt kopiera
naturen — bara att gora något lite intressantare ån den van¬
liga snaggade gråsmattan.

I Tegnérlunden t. ex. har som ångsvåxter anvånts Bellis
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Som bakgrund till den solbelysta ången står några tata syrenbuskar, som osokt
påminner om hasselsnår. I skuggan under dessa har planterats några utpråglade
lundvåxter: håssleklocka Campanula latifolia, nunneort Corydalis solida, mysk-
madra Asperula odorata, storrams Polygonatum multiflorum, midsommarblom-
ster Geranium silvaticum, tråjon Dryopteris filix mas. I halvskuggan står hund-
loka Anthriscus silvestris — på denna våxtplats blommar den ett par veckor
långre an i solen.

perennis, Anthriscus silvestris och Chrysanthemum leucanthe-
mum. Samtliga våxter åro planterade, Chrysanthemum som
halvårsgamla froplantor. De forvildar sig rått bra.

På torrare, mera solexponerad gråsmark, som motsvarar
backångens markforhållande, har planterats Anthemis tinc-
toria, Filipendula vulgaris samt Rosa canina och Prunus
spinosa.

Det år klart, att sådana hår blomsterarrangemang i en
gråsmatta komplicerar skotseln, men det extraarbete, som blir
foljden, kan inte anses alltfor betungande, om resultatet blir
gott. Genom att våxterna sammanforas i storre fålt och grup¬
per underlåttas dessutom klippningen.
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Våxternas form upprepas i fyra olika
plan : i forgrunden blommar den silver¬
grå Stachys lanata, bakora denna blåvio-
lett Salvia nemorosa, rodviolett Lythrum
virgatum och i bakgrunden blå Aconitum
Fischeri.

Plantering
Det har funnits tider, då intresset for det botaniska sam¬

landet varit utslagsgivande for vaxtvalet till och i viss mån
utformningen av en parkanlåggning. Huvudsaken var att få
en så artrik samling som mojligt. Man finner det i många
aldre parker, dår inhemska och utlåndska trad och buskar
trangs om ett i regel knappt tilltaget utrymme. Ofta blandades
de emellertid utan mycken hansyn till de olika arternas arki-
tektoniska verkan. På ett begransat område kan forekomma en
lind, en aim, en bjork, en lonn, en valnot, en falsk acacia etc.
Åven om utrymmet mellan tråden från borjan varit tillråck-
ligt, verkar denna blandning storande på helhetsintrycket; de
olika formerne och vaxtsåtten bryter sig på ett ofordelaktigt satt
mot varandra. Intresset for botaniken ar inte mindre nu, men
en viss skillnad i såttet att ordna våxtmaterialet år mårkbar.

Vid nyplanteringar anvåndes numera fårre arter, men flera
exemplar av varje art i storre och mindre block, vid vars
sammanstållning en viss rytmisk verkan efterstråvas. Hånsyn
tages naturligtvis åven till det botaniska sammanhanget, sår¬
skilt på platser dår det gåller att återstålla, laga eller kom-
plettera ett stycke ursprunglig natur. I ytterområdena trånger
den våxande staden in på områden, dår en stor del av en
relativt orord vegetation kan anvåndas som stomme i den
nya parken.
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Pålsundsparkens blomstergård: ett fång
iddarsporrar i fonden, Bocconia cordata
forgrunden och Sagina subulata mellan

lållarna.

Tendensen att inte blanda for mycket ar markbar aven i
andra sammanhang, t. ex. vid ordnandet av blomstergårdar,
dår våxterna ordnas i sammanhångande fait och stråk. Ty-
piskt for den gångse perenna rabattens schema år ju de tal-
rika sorterna, uppdelade i många och små fålt. Båttre verkan
uppnås emellertid med ett mindre antal sorter i storre fålt.
I vissa fall uppdelas våxterna i årstidsomgångar. Når t. ex.
vårfåltet står i blomning, år de senare perennerna ånnu bara
grona, men med en gronska som år omvåxlande och lika intres-
sant som blomningen. En viss skråpighet kan bli foljden efter
denna, men det kan hjålpas upp med antingen låmpliga an-
nueller eller i vissa fall av perénna våxter, som tack vare att
de år planterade i ståltrådskorgar kan klara en flyttning och
transport åven långt in på sommaren.

På en plats har endast sensommar- och hostblommande
perenner planterats i stora fålt kring en serie sittplatser. Det
år vid friluftsserveringen på Norr Målarstrand: Aster amellus,
Aster novi belgii, Astilbe, Solidago, Physostegia m. fl., varje
art for sig i sammanhångande stråk. Ett enda undantag år
Euphorbia polychroma, vars gula hogblad på våren står ef-
fektfullt till alia de grona fålten med deras skiftande form
och gronskala.

83



I Tegnérlunden finns en rymlig plask-
damm for barnen och en vegetations-
damm, dar en back har sitt utflode. Hogst
uppe under de lilla paviljongen rinner
backen upp. Vid dammen vaxer Senecio
clivorum, Astilbe, Hosta m. fl. och langs
backfåran vånderot Valeriana officinalis.

Tegnérlunden
Missuppfatningen av engelsk landskapspark har inte gått

spårlost forbi skandinaviska parkanlåggningar under slutet
av 1800-talet. Åven i Stockholm finner man spår efter denna
olyckliga riktning. De fria ytorna — forutsåttningen for en
engelsk park — inskrånker sig till några oformliga grasplåt-
tar, omslingrade av pråktigt tilltagna grusgångar, vilka har
den egenheten, att de konsekvent utesluter mojligheten att
skapa lugn och trivsam miljo.

Flera av dessa s. k. landskapsparker anlades på en natur¬
lig terrang med urberg i dagen, hår och dår omkransade av
det for stockholmstrakten typiska tornsnåret — en terrång,
som man 50 år senare skulle vårderat hur hogt som helst, om
den hade bibehållits oforåndrad eller åtminstone anvånts som
stomme i den nya parken. Man blir nastan sentimental, når
man tånker på alla de snår av vildrosor, slån och hagtorn,
som rojts bort och alla de karakteristiska bergformationer,
som språngts eller dolts av tjocka lager med fyllnad och jord,
som utjåmnade allt det som skulle kunnat ge form och karak-
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Avsikten med denna blomstergård, som
ordnats i Tegnérlunden, mitt inne i den
tåtbebyggda staden, har varit att låta
parkbesokaren erfara något av den tjus-
ning en privattradgård kan ge. Redan
sjålva utformningen av densamma : vax-

tcrnas gruppering och valet av blommor
ir ett definitivt steg bort från gangse
lommunala tårtrabatter.

tår åt parken. (I råttvisans namn må erkånnas, att intresset
for denna ursprungliga natur inte gårna kunde inspirera en
dåtida parkanlåggare, som framforallt ville åstadkomma nå¬
got annat; den vilda naturen fanns ju alldeles inpå stadens
knutar och kunde inte gårna vara något att gora park av.)

Tegnérlunden år den minsta av dessa 1800-talsparker. Vid
omlåggningen 1942 sokte man åstadkomma mera samman-

hångande gråsytor, ljusare, mera oppna partier och smalare
gångar, anpassade bekvåmt efter terrångens lutning. Plask¬
damm och lekplats for barnen, samlingsplats for deras modrar
och skoterskor samt avskilda sittplatser for åldre stod också
på arbetsprogrammet.

En ganska hård gallring av trådbeståndet måste foretagas.
Många vackra tråd kom dårvid båttre till sin rått, bl. a. en'
dunge blodlonnar, som dopts till "Roda rummet". Parken år
nåmligen åven forknippad med August Strindberg, som bodde
i nårheten under sina sista år och hår hyllats i ett monument
av Carl Eld. Konstverket avtåcktes i'samband med parkens
oppnande 1942.
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På den gamla gården vid Saltmåtargatan fåf barncn hålla till.

Kulturreservat

Vid Fjallgatan på Soder ligger ett par kvarter med typiska
kåkar från 1700-talet. De kommer att bevaras åt eftervårlden
liksom deras tåppor, dår lummiga syrener och frukttråd vål-
ver sig over planken. Dessa småtrådgårdar skotes av park-
avdelningen och år tillgångliga for allmånheten. Hår ser man
en kryddgård med gammaldags våxter och i bakgrunden
skymtar en typisk soderkåk.

En annan gammal gård, som parkavdelningen fått overta
och restaurera, ligger vid Saltmåtargatan i centrum av staden.
Ånnu så sent som på 1870-talet bedrevs hår ladugårdsskotsel
med privat mjolkdistribution till omgivningen.

Husen år nu upprustade och inredda for parkbarnen, som
får hålla till dår under regnvåder. Under vackert våder får de
leka på gården och hålla på med dans och upptrådande. De
har åven ett eget litet blomsterland, som de får skota med
hjålp av sin lekledare — en uppfostrande sysselsåttning, som
på ett tidigt stadium bibringar dem en smula naturvett, åt-
minstone hoppas man det på parkavdelningen.
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Ett gront stråk tvårs igenom Kungsholmen: fr. v. Fredhållsparken, Konradsbcrgs-
parkcn, Rålambshovsparken — Norr Målarstrand, Stadshuset — en stråcka på
over 4 km.

Parkstråk
Parkerna bor bilda ett nat, som uppdelar stadens bebyggelse

i individuella partier.
På denna karta over Stockholm har angivits befintliga och

mojliga parkstråk. I den inre staden forekommer parker spar¬
samt och flåekvis. Utåt periferien, dår stadsplanelåggningen
skett forst under de senaste årtiondena, forekommer parkmark
mera rikligt och bildar genomgående parkstråk. Dessa har,
forutom lokala funktioner, betydelse som utflyktsvågar for
promenad, skidåkning m. m, Gronstråken forbinder bebyggel¬
sen inne i land med strandparkerna, de håller samman de en-
staka småsjoarna, som får karaktåren av parksjoar, de upptar
i sig vissa huvudinfartsleder m.. m. Mårk hur åven vatten-
dragen i Stockholm bildar ett nåt av friområden, som på sitt
sått kompletterar parkytorna.
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Stockholmsparkernas klassiska urnor —

»filbunksskålarna« — anvandes foretra-
desvis på platser dår ingen permanent
plantering kan ordnas, t. ex. på Nybro¬
plan, dår denna bild år tagen.
Båst gor de sig i storre klungor med en-
hetligt våxtmaterial. Ett femtontal rent
vita urnor med tulpan »Triumphator«
eller »Van der Hoeff« år en effektfull
syn och en angenåm påminnelse, att vå¬
ren kommit till Stockholm.

Plantskolorna
Stockholms parker forses med våxter från tre plantskolor:

vaxthusen och elektriska bånkgården i Haga, perennavåxter-
nas odling vid Linvavartorpet och tradskolan i Enskede.

I Haga odlas foretrådesvis annuellerna och "utplanterings-
vaxterna". Anlåggningen omfattar 18 våxthus och 1500 bånk-
fonster. Utover odl ingen for parkbehovet drages åven en del
dekorationsvåxter upp, avsedda att muntra upp stadens kon¬
tor och inråttningar. Ett av vaxthusen år ordnat som en per¬
manent utstallningsningshall.

Perennavåxternas plantskola omfattar 3300 m2 odlad jord,
ett mindre våxthus for forokning, overvintringskaster for
Rhododendron, Azalea m. fl. samt en skugghall for speciella
skuggvåxter. Inte minst de senare har kommit till stor an-
våndning på vissa platser, dår man som ersåttning for grås
och i stållet for buskvegetation onskat en rik och omvåxlande
ortflora. Från dylika skuggortplanteringar i Humlegården
har forut publicerats några bilder i Havekunst (n:r 2 1944).

Tidigare holls de ett- och fleråriga våxterna strångt isår —
de forrå hamnade på "grupper", de senare på "rabatter".
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Trådskolan i Enskede har fått eri ny

kontorsbyggnad, i vilken åven inrymts
matsal, omklådningsrum, tvåttrum och
dusch for arbetarna. — Den narmaste

omgivningen år ordnad som en studie-
plats for allmånheten, som hår kan stu-
dera tråd och buskar i trådgårdsmiljo,
stenpartiet med sin flora, dammen med
vatten- och sumpvåxter, en avdelning for
sommarblommor m. m. Åven den egent¬
liga trådskolan år tillgånglig for be-
sokare.

Denna skillnad håller mer och mer på att suddas ut, inte minst
i blomstergårdarna, dår perennerna får utgora en stomme,
som kompletteras med årstidernas olika ett- och tvååriga
våxter. I viss utstråckning får åven de fleråriga fungera som
"utplanteringsvåxter", antingen de har ett sådant rotsystem,
som tillåter en flyttning mitt på sommaren (t. ex. Coreopsis,
Astilbe, Aquilegia), eller de har forberetts året innan med
plantering i ståltrådskorgar, som håller ihop rotterna och till-
låter en flyttning åven i långt framskridet stadium (t. ex.
Delphinium, Lupinus, Dielytra).

Behovet av inhemska arter såtter i viss mån sin prågel på
odlingarna i trådskolan. Storodlingar forekommer av Rosa
canina, Crataegus, Prunus padus och Prunus spinosa, Loni-
cera xylosteum, Viburnum opulus, Ribes alpinum, Corylus,
Rhamnus, Sorbus, Salix, Betula — med andra ord det våxt-
material, som behovs for att komplettera eller laga ytterom-
rådenas ursprungliga, vildvuxna vegetation. Naturligtvis fore¬
kommer åven odling av olika slags parktråd och prydnads-
buskar, utan vilka stadsparkernas planteringar till slut skulle
bli rått torftiga. — Trådskolans areal år 90500 m2.
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Plaskdammen i Fredhållsparkcn år sta¬
dens storsta och rymmer ledigt ett par
hundra barn.

Under sommarmånaderna anordnas ut-

flykter till Hagaparken for barn i ålderr
3-10 år. Från Stockholms centrala delai
får de åka buss på stadens bekostnad
Lekarna i den friska luften darute ål
vårdcfulla som ett tillfålligt avbrott i
vardagen, men det år kanske framforalll
håndeisen, åventyret med resan till der
stora, ljusa 1 700-talsparken, som har var-
aktig betydelse.
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Parkernas viktigaste uppgift ar att ta
hand om barnen, ordna for dcras lek-
mojligheter och i sol och gronska skapa
en mera livsbefråmjande miljo an trånga
gårdar och morka gator. — Bilden från
Observatorielunden vid Stadsbiblioteket.
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Aftonunderhållning i Kållhagcn,

Musik - visaftnar
Sommarstockholms parkkonserter ar alitid uppskattade som

ett angenamt avbrott vid lunchrasten eller under vackra
kvållar. Sådana konserter — omkring 160 st. — utfores på
ett 20-tal olika platser i inre staden, huvudsakligen av två
for friluftsmusiken sammansatta ensembler, Promenadorkes-
tern, en stråkorkester med 40 man och Parkorkestern, en
blåsarkår med 20 man.

En nyare form av underhållning i det fria år visaftonen,
under vilken det forekommer sång, lyrik — ibland åven kor-
tare skådespel. — Programmen uppbygges gårna med någon
musikhistorisk bakgrund. Som exempel kan nåmnas ett pasto¬
ralt herdaspel i Haga med rokokomusik, en afton med Bell¬
man — stockholmsskalden framfor alla andra — i Junotåp-
pan i Gamla Stan, en "Studentafton" i Observatorielunden,
1800-talsmotiv i Humlegården och på Fåfångan.

Vid Paris' befrielse forrå sommaren improviserades i all
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Dans på Nybroplan.

hast en liten forestalling "Till Paris; på Boulevardcaféet den
14 juli". Franska visor på orginalspråket — "Valentine",

- "Madeion", "Sous les Ponts de Paris" m. fl. gjorde sig bra på
Medborgarplatsen.

Parkdans
Parkdansen debuterade i fjol. Det gnisslade lite i port-

gången, men sedan allt kommit in i sina gångor, har det gått
bra. Det var inte ovanligt, att dessa dansaftnar besoktes av
1 o 000-15 000 månniskor.

Alldeles utan tradition år inte denna dans — midsommar-
afton har flera år liknande festligheter ordnats i parkavdel-
ningens regi. Bilden hårovan år tagen en ljus midsommar-
natt på Nybroplan, vars lovade majstång år centrum for en
dansande skara.
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Judarnskogen.

Naturparker och friluftsreservat
Stockholm har i jåmforeise med andra huvudstader varit

lyckligt lottat med någotsånar val bibehållen natur i de nar¬
maste omgivningarna. I samband med den unga storstadens
expansion åventyras - emellertid många vackra områden av
slatstruken forstadsbebyggelse. Tyvårr kan man inte varja
sig for misstanken, att åtskilligt av denna bebyggelse skulle
kunnat planeras med betydligt smidigare anpassning efter
naturen, om det bara hade funnits lite mera forståelse och
intresse for denna från stadsplanerarnas sida.

Vågar någon opponera sig mot en alltfor påtaglig likgiltig-
het infor hotade naturvården år det med risk att bli ståmplad
som en vårldsfrånvånd natursvårmare, en som vill bromsa ut-
vecklingen. Bland vissa kulturradikala stockholmsesteter år
det modernt att gora sig lustig over folks intresse for naturen
— en kånd forfattare har gått så långt, att han i detta "natur¬
raseri", som han kallar det, spårar "reaktionåra och mot mån-
niskan illvilliga tendenser".

Man undrar, hur staden skulle sett ut i detta nu utan ett
sådant intresse hos dem som haft hand om naturvården. Hår
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syftas inte på de smala parkremsor som sparats mellan be-
byggda områden i naturmiljø; de har givetvis ett visst hy-
gieniskt varde, åven om den vilda vegetationen snart kom¬
mer att forstoras genom den intensiva utnotning, som år
ofrånkomlig, i synnerhet på barnrika platser. I stållet år det
de. val tilltagna naturparker, som tack vare ett nitiskt och
oegennyttigt naturvårdsarbete råddats åt samtiden och efter-
vårlden. Det finns verkligen några sådana områden, dår man
kan strova omkring i timtal och kånna ursprungligheten i
mark och vegetation.

Judarnskogen år ett sådant reservat, fjårran från allt vad
konstgjord park heter: en fågelrik insjo med lovskogsbevuxna
strånder, smala stigar genom tåt blandskog i kuperad terrång
mellan mossiga urberg och flyttblock — en plats for alla som
vill se och låra något av Stockholms natur.

Av stor betydelse for rekreation och forstroelse år åven de
vidtstråckta friluftsreservat ("utflyktsparker"), som utanfor
stadens gråns fritagits från bebyggelse. Två utomordentliga
friluftsreservat åger staden i Nacka och Tyresta.

Walter Bauer.

Stadens får tjånar som gråsklippare 'och
ar ett pastoralt, inslag i de naturbetonade
parkerna i ytterområdena. Bilden tagen
i Kyrksjoloten, Bromma, en rymlig na¬

turpark i ett fårdigbyggt område.

97



Callicarpa
Her skal omtales et Par Callicarpa, som mærkelig nok aldrig bruges, skønt de i
høj Grad fortjener det. Jeg har ikke kunnet finde dem i noget Planteskolekatalog,
og naar de ikke bruges, er Grunden vel den, at ingen kender dem.
Callicarpa er smaa Buske af Verbenafamilien med almindeligt udseende, elliptiske
Blade og smaa, ret uanselige, rosa Blomster. Om Sommeren adskiller de sig ikke
meget fra andre Buske; men ved Løvfaldstid overrasker de med en Rigdom af
Bær af paafaldende Farver og mærkelig Skønhed. Naar alle andre Buske og
Træer mister Bladene, staar disse Smaabuske og ligner Syrener i Knop, men uden
Blade. Bærrene holder sig til hen i December.
I Katalogerne finder man kun Sorten Giraldiana, som vistnok skal hedde C. Bo-
dinieri var. Giraldii. Den er lav og har lilla Bær, men er i Regelen ikke nær saa
rigtbærende som de to Arter, her skal omtales.
Callicarpa dichotoma er en meterhøj, stærkt forgrenet Busk med en Mængde
Bær paa Størrelse med smaa Ribs, af en ejendommelig lysende Farve, stærk lilla,
omtrent som persiske Syrener.
Callicarpa japonica er noget højere og ikke saa forgrenet som dichotoma, og
Bærrene er tættere samlede i Klaser omkring Grenene. Farven er dyb violet, paa¬
faldende og smuk.
Callicarpa japonica leucocarpa har hvide Bær og vækker ikke mindre Opsigt end
de to andre. Farven er snehvid, og Bærrene sidder tæt i store Mængder.
Disse tre Callicarpa har alle overlevet de haarde Vintre og skulde altsaa være
haardføre. De fortjener stor Udbredelse. Ove Sørensen.

Callicarpa dichotoma.
Fot. Poul Hansen

Noter Ved Michael Gram

I »S. J.-Nytt«, de svenske Statsbaners officielle Blad, finder vi en Artikel, skrevet »BLOMSTER OMKRING EN STA-
af den danske Journalist Aage Heinberg, som har været paa Inspektionstur pr. TION«. NOGET FOR D. S. B?
Skinnebil med Statsbanernes Tradgårdsdirektor, Gosta Reutersward for at bese
hans storslaaede Arbejdsomraade.
De svenske Statsbaner er her førende fremfor alle andre, idet de med ovenn.

Direktør i Spidsen har en hel Stab af Havearkitekter, Overgartnere og alnt. Gart¬
nere til at planlægge og føre Tilsyn med Statsbanernes mange smukke Haveanlæg,
som for Størstedelen passes af det lokale Stationspersonale i deres Fritid.
I samlet Areal vilde disse Haveanlæg kunne danne et 40 m bredt, straalende Bælte
fra Goteborg til Malmø. Hver eneste Station i hele Sverige, stor eller lille, har sit
Anlæg, og nogle Steder, f. Eks. i Ångelholm og Luleå, er det hele Parker, som
danner en væsentlig Del af Bybilledet.
Forf. siger, at en enkelt, Skovde, er saa straalende, at den leder Tanken hen
paa de smukkeste botaniske Haver, og adskillige minder helt enkelt om Havesel¬
skabets Have i København! Mange Stationer har deres særlige Speciale, og Kon¬
kurrencen mellem de enkelte Stationer er stor.

Plantematerialet leveres fra 6 store Planteskoler med Formeringshuse og alt Til¬
behør, — i Landets forsk. Dele, og herfra udsendtes f. Eks. i Aar :8o fuldtlastede
Waggoner med Blomsterplanter til Udsmykning af Stationsanlægene.
Jo, — S. J. og Reutersward kan!

I al Stilhed har Københavns Postbude i den sidste Tid arbejdet med en storstilet POSTBUDENE BYGGER PARK-BY
Plan, der synes at kunne realiseres, saa snart Forholdene tillader det. De vil sim- PAA AMAGER EFTER KRIGEN
pelthen opføre deres egen Park-By paa Amager.
Postbudenes By har i visse Henseender taget Blidah-Parken i Charlottenlund til
Forbillede. Det er Hensigten at opføre en Del 3 Etagers Blokke, adskilt fra hin¬
anden af grønne Bælter. I første Omgang har man projekteret 300 Lejligheder
med 4 Butikker, men der bliver Udvidelsesmuligheder. De samlede Byggeudgifter
vil efter et foreløbigt Skøn andrage 4 Mill. Kr. Problemet om Byggegrund har
Postbudene klaret ved at købe et helt Handelsgartneri paa 90.000 Kvadrat-Alen,
beliggende Kastrupvej a 11, ikke langt fra Københavns Bygrænse og Sporvognen.
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DER ER FREMDELES STOR INTER¬
ESSE FOR IDRÆTSANLÆG OVER
HELE LANDET

Der projekteres stadig nye Idrætsanlæg udover Landet, ligesom der ofres betyde¬
lige Summer paa Udbygning og Forbedring af de bestaaende, hvor dette lader sig
gøre.
I Nykøbing F. har Boldklubben af 1901 Planerne færdige til Udførelse af et nyt
Boldbaneanlæg. Projektet er udarbejdet af Landinspektør Koch og godkendt af
Dansk Boldspil Union. Det kommer til at koste op imod 200.000 Kr.
I Rudkøbing skal den gamle Idrætsplads underkastes en gennemgribende Omlæg¬
ning, hvortil Planen, som er udarbejdet af Vejassistent Larsen, Simmerbølle, er
færdigt og godkendt af de lokale Myndigheder. Arbejdet er saaledes parat til at
sættes i Gang, saa snart det er godkendt paa højere Sted, — d. v. s. af Beskæf-
tigelsescentralen.
I Varde har Byraadet vedtaget et Idrætsanlæg til 600.000 Kr. Heraf andrager
selve Stadionanlæget ca. 300.000 Kr., et Friluftsbad 60.000 Kr. og Omklædnings¬
kabiner og Klubhus 87.000 Kr. En Idrætshal med Tribune til ialt 150.000 Kr.
maa vente til bedre Tider.
I Odder har Sogneraadet vedtaget at gaa ind for Udførelsen af et stort, nyt Sta¬
dion paa Kildemarken. Foreløbig skulde der bevilges 150.000 Kr.; men man var
forberedt paa at komme op paa henimod /i Mill. Kr., inden man blev færdig.
I Aalborg har Stadionanlæget i denne Sommer haft 25 Aars Jubilæum. Ved denne
Lejlighed meddeltes det, at der er store Planer om Udvidelse under Overvejelse,
men de er endnu ikke saa langt fremme, at de har faaet endelig Form.
I Tønder arbejder Sportsforeningerne i Fællesskab med Planen til et helt nyt
Sportsanlæg, og i Borrevejle har GI. Roskilde Amts Gymnastikforening vedtaget
at købe et Areal paa 3 '/i Td. Land til Anlæg af et Sportsanlæg.
At Idrætsanlæg for Tiden lægger stærkt Beslag paa Interessen i vide Kredse, mar¬
keredes for nylig af Dansk Ingeniørforening, som ved sit aarlige Kursus for In¬
geniører havde afsat en halv Dag til dette Emnes Behandling. Det indledende
Foredrag, som var meget instruktivt og belærende, holdtes af Ingeniør Clausen,
Gentofte, som er Dansk Idræts Forbunds Konsulent paa dette Omraade.
Havearkitekt C. Th. Sørensen gjorde ved denne Lejlighed opmærksom paa, at
Idrætsanlægene, som i de fleste Tilfælde projekteres af Ingeniører, Landinspek¬
tører og lignende Teknikere, vilde vinde ved, at der ogsaa blev tilkaldt mere

æstetisk uddannet Assistance, f. Eks. Havearkitekter.

HASLE VED AARHUS FAAR ET
NYT PARKANLÆG

Iflg. »Demokraten« i Aarhus har Sogneraadet vedtaget et af Havearkitekt V. Rud
Nielsen, Horsens, udarbejdet meget smukt Udkast til Anlæg af en Park i Hasle.
Det er Meningen at udbyde den væsentlige Del af Arbejdet i offentlig Licitation.

MINDELUND FOR KAJ MUNK I
HØRBYLUNDE BAKKER

SAKSKØBING SKAL HAVE NY
?ARK

Meget snart efter Mordet paa Kaj Munk fremkom fra forskellige Sider Forslag
om at rejse en Mindesten eller anlægge en Mindelund paa det Sted, hvor hans
Lig blev fundet.
Der er dannet en Komité med Departementschef Andreas Møller som Formand
til at tage sig af Spørgsmaalet, og denne er traadt i Forbindelse med Det danske
Hedeselskab, som ejer det paagældende Areal. Komitéen har foreløbig anmodet
Havearkitekt C. Th. Sørensen om at se paa Forholdene og udarbejde et Forslag
til en Mindelund, meddeler Berlingske Tidende.

Iflg. Lolland-Falsters Stiftstidende forbereder man Anlæget af en Park paa et
3-4 ha stort Engareal ved Saxes Allé. Areal bliver for Tiden opfyldt ved Tilførsel
af Slam fra Sukkerfabrikken, og det vil antagelig staa paa i endnu 3-4 Aar, op¬
lyser Stadsingeniøren, og først derefter kan der tages fat paa Arealets Tjenlig-
gørelse til Parkanlæg.

.ANGAA FAAR EN SMUK BYPARK Iflg. Randers Amts Avis har Sogneraadet i Forbindelse med Udarbejdelse af en
Byplan besluttet at lade den lidet flatterende Markedsplads, som tillige benyttes
som Boldplads for Skolen, omlægge til en smuk Bypark, naar Skolens nye Idræts¬
plads ved Randersvej kan tages i Barug, formentlig til Foraaret.

5N HELT NY BY SKAL VOKSE OP
GYNGEMOSEN VED UTTERSLEV

MOSE

Ifølge Aftenbladet har Københavns aim. Boligselskab projekteret en Bebyggelse
af Gyngemosen, som skal rumme 10.000 Mennesker. Arealet omfatter 100 ha og
rummer foruden den havebyagtige Bebyggelse Parkareal med Sports- og Legeplad¬
ser, Svømmebad o. s. v;
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Bebyggelsen bliver i det væsentlige Rækkehuse; men der kommer dog ogsaa By¬
gader med ioo Butikker og en enkelt Skyskraber paa 12 Etager, som den nye
Bydels Vartegn.

En Række Organisationer med Foreningen af danske Havebrugskandidaters Fyns¬
kreds i Spidsen har foreslaaet Odense Byraad at lade indrette et større Havekom¬
pleks paa Kallerupgaards Jorder i Byens sydlige Udkant. Lektor, Akademigartner
Georg Georgsen har udarbejdet en Plan til denne Have, som ikke er tænkt som
en videnskabelig botanisk Have, men snarere som et Studieanlæg for Havefolket
i Almindelighed, for Haveejere, Anlægsgartnere, Konsulenter o. s. v., der dog og¬
saa skal kunne levere botanisk Materiale til Undervisningsbrug i Skolerne.

I Løbet af Efteraaret har alle de større Byer i Danmark faaet sin Andel i en
Gave paa 150.000 Tulipanløg, som skal tolke den hollandske Nations Tak til
Danmark for den Hjælp i Form af Mad, Husgeraad m. m. og de 4000 hollandske
Børns Ophold her i Landet, vi har ydet Holland siden Kapitulationen.
Løgene er i de forskellige Byer lagt i store, samlede Beplantninger, saaledes i Kø¬
benhavn i Fælledparken, paa Frederiksberg i Allégade omkring Oehlenschlager,
hvor man i den Anledning har sløjfet en stor Dækningsgrav, i Gentofte foran
Raadhuset, ligeledes i Aarhus, i Svendborg langs Strandpromenaden og saa frem¬
deles.

Alle disse Tulipaner vil sætte Kulør paa Tilværelsen til Foraaret i de danske Byer.

I Aarhus har man et større Overskud paa sidste Aars Regnskab, og det har man
nu fundet Udveje for at anvende til forskellige nyttige Formaal, meddeler Aar¬
hus Stiftstidende.
Der er bl. a. hensat 400.000 Kr. til en Folkepark i »Friheden«. Det er ikke Me-
ningeh, at det skal være et Tivoli; men der tiltrænges en Park med Restaurant
og Musiktribune, hvor Byens udmærkede Byorkester fuldtud kan komme til sin
Ret ved Medvirken til Folkekoncerter. Stadsarkitekten har allerede udarbejdet et
Udkast til Parken; men der er i Byraadet Enighed om, at der bør udskrives en
Konkurrence.
Til et nyt Stadion, som, i hvert Fald regnes at ville komme til at koste 2 Mil¬
lioner, er der af det dejlige Overskud hensat 800.000 Kr.

Frøfirmaet I. E. Ohlsens Enke er i denne Sommer begyndt at udgive smaa

Lomme-Haandbøger i en Serie paa eget Forlag. De er naturligvis først og frem¬
mest tænkt som et yderligere Led i den Service, Firmaet yder sine Kunder ved
dq Vejledninger, der findes i Kataloget og den dermed følgende Kalender. Disse
Smaabøger er ganske vist ikke gratis, men kan købes, forøvrigt gennem enhver
Boghandel for Kr. 1,75 pr. Stk.
Det kan jo have sin Fordel at kunne anskaffe en saadan lille koncentreret
Vejledning i et bestemt Emne fremfor at skulle søge flere Steder i de større
Havebøger.
»Plantedrivning« omfatter Afsnit om Drivbænke og mindre Drivhuse, som
man kan forefinde dem i Privathaver, samt en Omtale af de forskellige Nytte¬
planter, som egner sig for Drivbænk og Drivhus, med letforstaaelige Anvisninger
til deres Dyrkning, saa man kan udnytte disse Kulturrum paa hensigtsmæssigste
Maade.

»Blomsterløg« omfatter en aim. Dyrkningsvejledning saavel for Friland som
for Stue samt en Omtale af de forsk. Arter med udførligere Vejledning for hver
enkelt og med et skønsomt Udvalg af Sorter. Man kunde f. Eks. for Tulipaner
have ønsket et større Udvalg; men her maa Liebhaveren selv søge videre i Kata¬
loger og paa Udstillinger. Og hvorfor nævner Forf. Ornithogalum (Fuglemælk),
men ikke den smukkeste af denne Art, O. nutans, denne fine, dejlige Bundplante
for Busketter o. lign.; — mærkeligt nok figurerer den heller ikke i Løgkataloger,
saa man er henvist til at »redde« sig den, hvor den findes, mest i ældre Haver.

I Henhold til Meddelelse i Silkeborg Venstreblad skal der, efter Planer udarbej¬
det af Arkitekt Mortensen, Silkeborg, indrettes et Friluftsteater i »Indelukket«, —

med 5000 Siddepladser og 1500 Staapladser, og det vil koste 58.630 Kr.; men
saa vil det ogsaa blive det bedste i Landet næstefter København, siger Formanden
for Mark- og Skovudvalget, Hr. Mathiasen.

SKAL ODENSE
HAVE?

HAVE BOTANISK

HOLLAND SIGER TAK FOR HJÆL¬
PEN MED TULIPANLØG

AARHUS SKAL HAVE STOR NY
FOLKEPARK

OHLSENS ENKE UDSENDER TO
SMAA LOMME-HAANDBØGER:
»PLANTEDRIVNING« AF KLOSTER¬
GARTNER H. WEDEGE OG
»BLOMSTERLØG« AF FORSØGSLE¬
DER F. BACKER

SILKEBORG INDRETTER FRI¬
LUFTSTEATER
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