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Naturlig og ligetil, som Wad selv, er den
lille have, han udformede ved folke¬
museet i Faaborg.

Havearkitekt
Selv af de fagfæller, der ikke stod havearkitekt P. Wad i

Odense personligt nær, føles det som et smerteligt tab, at Wad
skulde dø nu.

Indenfor havearkitekternes lille kreds har vi exempler nok
på, hvilket kæmpeskridt en enkelt begavet mand har kunnet
føre faget fremad til højnelse af standens anseelse og vilkår.

Og Wad var netop en af disse rigt begavede, stærke mænd,
vi ikke kan undvære. Wad's linje var at føre sine ideer og sin
evne til at skabe skønhed ud til de mange, også til de små
hjem og lade dem nyde godt af sin store gartneriske erfaring.
Derfor var det en lykkelig løsning, at han kunde virke som
æstetisk betonet konsulent for Østifternes Haveselskab i så

mange år — lige fra 1926 indtil i fjor — til gavn for Fyns
land, hvor man overalt sporer hans virke, og samtidig over¬
komme mangfoldige arbejder som havearkitekt rundtom i

Havearkitekt Peter Wad var fodt i Hjem landet, i særdeleshed i Jylland. Wad besad en sjælden form¬
ved Holstebro 7. Oktober 1887 og døde givende evne, og i overensstemmelse med hans redelige na-
8. Marts 1944 i Odense, hvor han havde turel blev anlægenes linjer under hans blyant altid enkle ogsit hjem. Han var havebrugskandidat fra . . . . ... , , , , ... , - ..

,9.5 og nedsatte sig som havearkitekt i klare> men vegetationsbilledet derfor dog alligevel frodigt og
Odense 1916. yndefuldt.

I
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Bild i

Trådgårdar med vildflor i
bergs- och skogsmark
I hostas anordnade Foreningen Svenska Trådgårdsarkitekters
stockholmssektion en bilfård till Sodertåljetrakten, några mil
soder om Stockholm. Exkursionsdeltagarna fingo under led¬
ning av plantskoleagare Magnus Johnson tillfalle att bese två
av honom sjålv projekterade och anlagda tradgårdar i trakten.

Som redan tidigare omnåmnts i Havekunst ar det herr
Johnson, som lancerat uttrycket »vildflor« i Sverige, och som
drar en Ians for att våxtmaterialet i trådgårdarna skall an-
våndas i rått sammanstållda vaxtsamhallen.

Vi tyckte alia, att det skulle bli mycket intressant att se hur
vår ciceron i praktiken omsatte sina teorier. Når vi på kvållen
återvånde till Stockholm voro vi alia overens om att han prak-
tiserade dem på ett utmårkt sått.

Det ar sålian en tradgårdsarkitekt i sin yrkesutovning traf-
far på en uppdragsgivare, som år villig att offra en ansenlig
summa pengar enbart på att återstålla markvegetationen i
trådgården, sådan den var innan byggnadsarbetarna borjade
schakta for husgrunden. Ågaren av den trådgård vi forst be-
sokte, direktor Georg Karlsson, hade emellertid • beredvilligt
ståilt medel till herr Johnsons forfogande, for att han skulle
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Bild 2

wmM

återstalla den ursprungliga markvegetationen av blåbars- och
lingonris, ljung och grås (huvudsakligen Deschampsia- och
Agrostisarter).

Forst planerades den såriga marken och sedan påfordes ett
lager lått sandblandad mylla. C :a 40 X 40 cm stora torvor
med exakt sådan våxtlighet, som forut vuxit på platsen, togs
upp i grannskapet och lades i slutet av sommaren tått intill
vårandra på den planerade marken. På så sått återstålldes
700 kvm mark, som skadats vid byggnadens uppforande.

Någon trådgård i gångse uppfattning funno vi dårfor inte,
utan en byggnad, som liksom våxte upp direkt i skogsmarken. '
Nårmast huset ligger emellertid ett plattbelagt plan i god an-
slutning till en grupp stora mossbelupna flyttblock, varav de
fiesta legat på platsen sedan istiden. Omkring plattplanet
och melian flyttblocken funno vi en diskret utformad pryd-
nadsplantering. Endast ett fåtall arter har hår kommit till
anvåndning, huvudsakligen ljungvåxter samt Azalea- och
Rhododendronarter i en botten av Oxalis acetosella. Festuca
crinum ursi planterad i stor mångd, omgav sittplanet och
plattstigarna. Melian klippblocken ser man rått ut i en riktig
trollskog med hoga granar och ett tjockt tåcke av gron mossa.

Fården gick vidare och så småningom kommo vi på en smal
och backig våg till konsul Curt Wirstroms trådgård. Den gul-
målade vilian ligger hogt uppe i en sodersluttning i en glånta
i skogen med utsikt over segelleden från Målaren in till Soder-
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Bild 6
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Bild 7

talje (bild i och 2). På de ovriga tre sidorna kring vilian
står en hårlig granskog med stora klippblock och vackra berg¬
formationer.

Når herr Johnson forst tillkallades, grep han sig an med
att fylla ut for en terrass på byggnadens sydsida. Marken slut-
tade nåmligen brant hed direkt från trappan (bild 3). Terras¬
sen år endast ett par meter bred. Den hålles upp av en starkt
lutande, c:a 2/2 m hog, mur av klippblock med av lavar pa-
tinerade ytor. De åro lagda utan cement med fogarna utfyllda
med jord, i vilken planterats allehanda stenpartivåxter och
buskar. Vid vårt besok glodde Rosa rubrifolias klart roda
nypon mot de grå stenarna. På murkronet år en håck av la¬
vendel med glest planterade buskar av Potentilla fruticosa.
Muren ansluter sig på ett naturligt sått till en bergklack syd-
våst om byggnaden.

Denna bergklack fortsåtter våster om byggnaden i ett berg,
som utnyttjats på ett utomordentligt lyckat sått (bild 4).
Buskar och stenpartivåxter ha utvalts med stor omsorg och
planterats i skrevor och fordjupningar i både ur botanisk
och estetisk synpunkt vål komponerade sammanstållningar
(bild 7).

En trappa eller råttare åsnestig helt inbådd'ad i grona tuvor
av Festuca (bild 5) leder ned till en plan gråsmatta, som ut-
gor en vålgorande kontrast mot stenpartiets rorliga linjer.
Omårkligt overgår stenpartiet i den omgivande skogen (bild 6).

I. Wedborn.
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Orchis purpureus.

Stor Gøg(Orchis purpureus)
Stor gøgeurt er en pragtfuld frilandsorchide, der fortjener en
god plads i haven. Grunden til, at den er så lidt anvendt, er

måske, at den næppe føres af nogen dansk planteskole, men
må indføres fra Tyskland eller Holland. Ikke desto mindre er

planten vildtvoxende i Danmark, men meget sjælden, og
fredet.

Dens naturlige voxested er i lyse skove på kalkrig grund.
Her træffes den i juni-juli, og vækker berettiget opmærksom¬
hed ved sit smukke udseende. Planten bliver 30-60 cm høj,
blomsterne er purpurbrogede, læben er stor, hvid, med ganske
fine mørkerøde hårpensler, dens midterste flig er delt i to af¬
rundede lapper. I jorden har planten en oval rodknold, der
årligt fornyes.

Planten er taknemmelig at indføre i haven, hvor der sag¬
tens kan findes velegnede voxesteder. Det bedste vil måske
være på et halvskygget stenbed, men også i en skovbunds-
plantning kan den udmærket trives, blot må man sørge for
alkalisk reaktion. Jorden bør være letmuldet, f. x. løvjord +
græstørvjord, tilsat kalk.

Mange frilandsorchideer er ret svære at dyrke med held,
men det er dog ikke tilfældet med denne, hvilket vel fremgår
af ovenstående billede af et blomstrende exemplar, der er
fotograferet i en have året efter plantningen.

Eywin Langkilde.
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j—\ j j ' j i Ved at placere buske og stauder sådan
tLH rlCLVCClTKltCktS CQCH tlClVC at hegnet sløredes og rummet »opløstes«

mindskedes ubehaget ved gruriden
spidse form.

I 1941 købte jeg et gammelt hus i Ordrup i umiddelbar nær¬
hed af S-tog stationen for der at indrette tegnestue og bolig.
Kravet om bekvem beliggenhed var afgørende for valget af
grunden, og det blev så langt fra en ønskegrund for anlæg af
have.

Det er i det hele taget et sært sted at bo for en havearkitekt
— naturskønt er stedet pinligt langt fra at være og grundens
form er meget drilagtig. For imidlertid at se det fra den lyse
side, så jeg det som min opgave at vise for mig selv og andre
at det lader sig gøre at indrette en beboelig og nyttig have
selv på en kedelig spids mellem to veje. •

I den forbindelse blev hegnet naturligvis det vigtigste pro¬
blem at løse; det måtte være højt og tæt, men derved vilde
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Platanerne holdes buskformede ved be¬

skæring og under dem danner tæpper af
Veronica filiformis en fortsættelse af
den grønne græsbund på steder, hvor
plæneklipperen ikke kan komme.

det let blive for dominerende til den lille grund og øge ube¬
haget ved den spidst trekantede rumvirkning. Hegnets stil
måtte anstændigvis passe til huset, der er stråtækt, som det
har været det i de sidste 140 år. Det er det yderste hus i den
gamle Ordrup by, der set fra de små stræder har karakter af
fiskerleje med mange stråtækte huse, det ligger på grænsen
af civilisationen, og hele milieuet var et sådant byplanmæssigt
péle-méle, at man dårligt vidste, hvad ben man skulde stå på,
når huset skulde ombygges. Man valgte ganske enkelt at sætte
det i stand, så det egnede sig for sit formål og så iøvrigt være
glad for stråtagets dyder. Det er dejligt at bo under både
vinter og sommer, og kønt er det jo samtidig.

En høj og tæt hæk vilde man gerne have langs alle skel,
men for også at kunne bruge haven i de 5 år, det varer at få
hækken op, var det nødvendigt at opstille et absolut tæt
hegn indenfor den nyplantede hæk. Ligustrum vulgaris



Blomsterhaven set fra den lille gård mellem garage og gæsteværelse.
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Når slyngplanterne breder sig på pergola¬
taget, vil de give en behagelig grøn halv¬
skygge i tegnestuen, hvis åbenstående
skydedør ses i venstre side af billedet.

Cotula'en vokser ind mellem stenene og

danner den bund, stauderne breder
sig på.
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På en del af pergolaen er lagt rørmåtter,
der giver læ for regn og vind og skaber
en kønnere belysning.

Passagen fra huset over til den lille es-

palierklædte gård mellem gæsteværelset
og garagen.
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Billederne på denne og næste side viser
tegnestuen udefra og indefra en sommer¬

dag. Klinkegulvet ligger i plan med ha¬
vens terrain og den halve glasvæg kan
skydes til side.
Arkitekt Hans Wilhardt, m. a. a., har
været husets arkitekt.

atrovirens blev plantet som hæk, men da småplanterne blev
trådt ned langs den mest befærdede vej, fordi man i mørk¬
lægningen måtte opfatte det sådan, at det bageststående hegn
var selve skellet, blev de erstattet af store Forsythia, der espa¬
lieredes opad hegnet. Det ser allerede festligt ud om foråret
med de halvthundrede meter blomstrende Forsythia langs
vejen. Hegnet blev et rørmåttehegn af tætte måtter på løs-
holter af finske lægter båret af kvartskårne egestolper, og
indspændte mellem de tre løsholter og tilsvarende lægter på
den anden side sidder måtterne aldeles fast, så storm intet
indtryk gør på dem.

Med dette høje hegn omkring er det beskedne jordstykke
blevet et storartet opholdssted i det frie og haven er såmænd
alt stor nok, når den skal holdes godt med lugning — og lug¬
ning og opbinding er den væsentligste pasning.

Der graves og rives ikke, der skuffes ikke og løvet får lov at
ligge, så anemonernes rodstokke kan få fred og ro og danne
et naturligt plantesamfund i stedet for den triste bestand af
små kompakte tuer med regelmæssig planteafstand i stiv have¬
jord, man oftest ser. . . •



I den sydlige havedel findes kun flerstammede plataner; de
holdes buskformede ved beskæring, og under dem danner
tæpper af Veronica filiformis en fortsættelse af den grønne
græsbund på steder, hvor plæneklipperen ikke kan komme.
Efterhånden som Veronica'en, det skrækkelige ukrudt, breder
sig, bliver der stadig mindre græsslåning, og den adspredelse
vil næppe blive savnet. Forøvrigt er det jo ikke selve græsslå¬
ningen, man viger tilbage for, når man kan gå lige ind i styrte¬
badet bagefter, nej, det er det at blive kold igen under den
langsommelige kantklipning, der ærgrer de fleste mennesker.
Derfor er kantklipningen her undgået ved overalt at lade
græsset grænse op til Veronica filiformis.

På vestsiden, hvortil de fleste af husets vinduer vender, lig¬
ger den havedel, hvor man mest opholder sig; her er efter¬
middagssolen og her er man ganske ugenert af færdselen på den
trafikerede vej og holdt i passende afstand fra naboer af en
lidet befærdet vej. Mangel på læ forekommer mig at være
den væsentligste hindring for at leve et tåleligt haveliv og hele
bebyggelsen med udhuse blev derfor placeret således, at de en¬
kelte dele lod sig forbinde af en havemur, på hvis inderside
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der blev passende lune siddepladser morgen, middag og aften.
Morgenmåltidet kan om sommeren indtages i lysthuset med
sol fra øst, og dagen igennem kan man stadig finde en plads,
hvor solen står vinkelret ind, indtil den ved spisetid om
aftenen står ret ind i spisestuen tilpas afblændet af en træ¬
persienne.

Befæstelsen langs havemuren, der er nødvendig for sidde¬
pladserne, danner samtidig forbindelsesgang mellem garage,
gæsteværelse, tegnestue og bolig, og for på samme tid at have
tag over denne passage og yderligere øge læet i haven følger
en eensidig pergola gangen hele vejen rundt. Den slagskygge,
pergolataget kaster på den vandskurede hvide mur, giver iøv-
rigt en flatterende dybde i havens baggrund.

Befæstelsen er overalt søslebne små Nexøsten, der, som det
vil ses af billederne på disse sider, omtrent giver karakter af
stenpikning, men som imidlertid har den afgørende fordel
fremfor de søslebne sten, man kan finde i enhver havstok, eller
almindelige runde sankesten, at de altid har flere helt plane
sider, omend kanterne er slidt runde. Deres fortid er jo den,
at de er kastet i havet som flisestumper, og når de derfor ikke
får lov at ligge for mange år i vandet, bevarer de stadig plane
flader.

Opgaven at formindske ubehaget ved grundens spidse form
er i blomsterhaven mod vest løst dels ved at føre pergolaen vin¬
kelret ind på vejskellet og dels ved at placere buske og stau¬
der sådan, at hegnet sløres og rummet »opløses«.

Plantningerne, der hovedsagelig består af sjældne og sære
Ting, som det er morsomt for en havearkitekt at prøve, ligger
som uregelmæssige figurer på en bund af Cotula squalida, der
slås som græs et par gange om året. Troels Erstad.

Troels Erstad : egen have.
i : 400. Vest opad.
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Anlåggning vid
Statens Historiska Museum
Kasernen i hornet mellan Narvavågen och Storgatan i Stock¬
holm har nyligen om- och tillbyggts enligt ritningar av arki¬
tekterna Bengt Romare och Georg Scherman. Kasernen eller
det s.k. Posis ar nu forvandlad till Statens Historiska Museum
— ett modernt, vackert och åndamålsenligt museum med en
arkitektoniskt mycket tilltalande exterior.

I samband med ombyggnaden grovplanerades åven om¬
rådet mellan huvudbyggnaden och Narvavågen, med anvån-
dandet av på platsen erhållna schaktmassor. Sålunda byggdes
stodjemuren och lades slanten mot Narvavågen och området
A breddades genom påfyllning. Vid B reserverades plats for
en kiosk for uteservering.

Ombyggnaden liksom anlåggningen av områden kring mu¬
seet bekostades av staten. Skotseln av ovannåmnda del av

planteringen skulle efter fårdigstållandet overtas av Stock¬
holms Stad. Staden stållde som krav att anlåggningen skulle
vara låttskott och billig i underhåll samt att en sitt- och lek-
plats skulle ingå i planlosningen. For muséets del behovdes
en korbar våg och en våndplan vid C. Hår avlevereras nåm-
ligen då och då storre musei- och utstållningsforemål.
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Bild a.



Bild 3.

Bild 4.
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Nar trådgårdsarkitekt Sven A. Hermelin 1940 fick i upp-
drag att utforma området i fråga, var alltså anlåggningen i
stora drag klar och det gållde att tillgodose ovannåmnda krav
inom den givna ramen.

Hur uppgiften lostes framgår av huvudplanen. — Hela om¬
rådet D år belagd med kullerstensrutor inramade av storgat-
sten. Hårigenom bibehålles den gamla karaktåren av kasern-
gård. Storsta delen av de plana områdena A och E ligger i
grås. En grusvåg snett igenom anlåggningen tar upp trafiken
från huvudentrén på ostra sidan till korsningen melian Linné-
gatan och Narvavågen. På grusvågen kunna lastbilarna over
den kullerstenslagda gården kora in på området A forbi ett
par mindre ingångar till avlastningsplatsen vid C.

For att inte hela hornet skulle styckas sonder av en bred
grusvåg lostes problemet på ett lyckat sått. Vågbanan vid
våndplanet urbottnades såsom for en vanlig korvåg med ett
packstenslager, i vilket invåltades forst grovre sedan finare
krossad makadam. Dårefter sattes planet med storgatsten i
ett lager sand med 5 cm. fogar (se detalj I), som sedan fylldes
med jord och besåddes med samma gråsfroblandning som
anvåndes till den ovriga gråsmattan nåmligen 2,5 kg. Festuca
rubra reptans-typ och /2 kg. Lolium perenne per 100 kvm.
Som synes på bild 1, verkar den stensatta vågen på intet sått
storande. I verkligheten framtråder den i ånnu mindre grad
men fyller i alia fall sin uppgift val.

Sitt- och lekplatsen år placerad på områdets soligaste plats.
Man har hårifrån fri utsikt over trafiken på Narvavågen.
Planet år belagt med topphyvlade, grå kalkstensplattor med
tåta fogar. I plattplanet ligger sandlådan inramad av en sitt-
bråda, som år forsedd med en fals, som hindrar sanden från
att falla ut på plattorna, når barnen bakar sandkakor på sitt-
brådan. (Se-detalj II). Man kan emellertid inte undvika att
barnen oser over en hel del sand på plattplanet, vilket ser
ovårdat ut. Man kan dårfor fråga sig om det ar så idealiskt
att ha plattor kring en sandlåda. Ligger sandlådan på en grus¬
plan år de utskottade sandhogarna icke så iogonfallande.

Den långa slånten mot Narvavågen anlades som en blom-
sterång. (Bild 2). Ovanpå stodjemuren lades 2 lager grås-
torv. Forst ett lager med gråsroten upp och ovanpå detta
ett lager med gråsroten nedåt. I slånten planterades på våren
grupper med akleja, lupin, nåva (Geranium sangineum),
nattviol (Hesperis matronalis) m. m. Vid den skuggigt be-
lågna trappan vid F sattes ett stort bestånd med liljekonvaljer
och en grupp syréner. Som komplettering till de planterade
blomstervåxterna såddes åven fro av dessa samt av tusenskona
och pråstkragar. Då det hår var frågan om en offentlig an-
låggning måste slånten redan forstå sommaren se bra ut. Det
gick dårfor inte for sig att uppskjutå gråssådden till hosten,
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som med ett så lyckat resultat gjordes i byggmåstare Olle
Engkvist blomsterång, som beskrivits i nr. 9-10, årg. 24, av
Havekunst, utan gråset såddes samtidigt med blomsterfrona.
Det visade sig att gråset tyvårr forkvåvde de sådda blomfrona.
Tack vare de planterade våxterna blev dock resultatet bra det
forstå året. Den andra såsongen gjordes tyvårr av misstag en
hjålpsådd med vanlig gråsfroblandning, varigenom slåntens
karaktår av blomsterång till stor del gick forlorad.

Slånten vid G ligger i relativt skuggigt och undanskymt
låge. Hår planterades skuggfordragande kraftigt våxande or-
ter, som ge god masseffekt i synnerhet på avstånd: Poly¬
gonum sachalinense, Petasites officinalis, Senecio Veitchianus
och Sambucus canadensis maxima. Ovanpå slånten resa sig
några ståtliga exemplar Heracleum giganteum (bild 3). Tack
vare nåringsrik jord har våxtligheten varit enorm, vilket
framgår av Senecio Veitchianus-beståndet på bild 4.

På slåntkronet år en rad flaggstånger placerade. Mellan
dessa stå bånkar vånda mot slånten. Från bånkarna ser man

ut over den stora, med smågatsten belagda planen, nedanfor.
Inger Wedborn.

EN FUGLEREDE AF LER

Arkitekter arbejder jo idag med udform¬
ning af alverdens ting.
Nu har problemet en mejserede fristet
arkitekt Mogens Lassen til at søge en ny

og morsom form, og her er resultatet.
Den lille rede er udført i ler af fabrikant

Andersen-Højer i Ordrup og den er for¬
synet med en kasketskygge over hullet til
læ for regnen. Skulde der alligevel komme
lidt væde indenfor, siver den snart ud
gennem det porøse ler igen.
Bare denne egenskab nu ikke gør reden
cold i regnvejr.
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Aktuelle Ved Hans Rønø

Havearkitekt Eigil Kiær har paa Gyldendals Forlag udsendt en stor og statelig,
rigt illustreret Bog, som han har kaldt: Haven ved Hjemmet. Bogen er ikke
skrevet eller henvendt til Fagfolk, men ligger nærmest i Linje med Anka Ras¬
mussens forlængst udsolgte: Moderne Haver, altsaa en Bog for Havevenner.
Først gennemgaas en Række Haver af forskellig Type: et Par ældre større Villa¬
haver, nogle Eksempler paa moderne Haver, en Havearkitekts Have, en Kunst¬
ners Have, nogle Rækkehushaver, en Feriehave, en Græshave, en Taghave, en
Gaardhave foruden en Krydderurthave og nogle Eksempler paa Frugt- og Urte¬
haver med Dyrkningsplaner og Sortiment af Frugttræer og Frugtbuske. Det næste
Hovedafsnit er helliget praktisk Vejledning i Anlægning af Have. Der er ud¬
mærkede Afsnit om Jordens Behandling, Plantning, Anlæg af Græsplæner, Støb¬
ning af Bassiner, Lægning af Fliser, Bygning af Havemure og Trapper, Sætning
af Hegn samt en Gennemgang af forskellige Muligheder for gode Siddepladser
med Omtale af brugbare Møbler, Blomsterkrukker, Haveskulpturer m. v. Det
tredie Hovedafsnit beskæftiger sig med Plantematerialet og dettes Placering i
Haven. De sidste Sider er et godt Udvalg af Træer, Buske, Roser, Stauder, Sten¬
planter etc., udmærket systematiseret med Angivelse af latinsk og dansk Navn,
Brugbarhed, Tværmaal (Træer og Buske), Højde (Stauder), Blomstringstid,
Farve, foruden en nærmere Beskrivelse i en Anmærkning af Planternes Ejen¬
dommeligheder, særlige Dyrkningskrav m. v.
Selv om Bogen som nævnt er henvendt til Amatører, er der dog mange Ting for
Fagmanden at glæde sig over, saaledes adskillige meget smukke Billeder, hvortil
kommer, at Forfatterens Oplagthed, Skønhedsglæde og Kærlighed til sit Emne
virker smittende og forfriskende.

EIGIL KIÆR: HAVEN VED

HJEMMET

Omdannelsen af Læseforeningens gamle Have i Odense til en ny Park, der skal
bære H. C. Andersens Navn, er blevet noget forsinket paa Grund af Vanskelig¬
heder med at fremskaffe de fornødne Materialer, saaledes har det knebet meget
med Træ til de projekterede Broer over Aaen samt til deri fine Pergola paa Øen.
Der har dog stadig været arbejdet forskellige Steder paa Terrænet sidste Som¬
mer, saaledes er Opførelsen af en dekorativ Mur i et smukt Murstensmønster
blevet afsluttet. Denne Mur danner Skel imellem den fremtidige Park og Elek¬
tricitetsværkets mindre skønne Kulbunker m. v. Der skulde være Mulighed for at
faa gjort Parken helt færdig i Løbet af Sommeren.
I Tidsskriftet: >,Byggeforum« gør Arkitekt Helweg Møller nærmere Rede for sit
Projekt vedr. H. C. Andersen-Haven med Omgivelser. Arkitekten er ked af Be¬
tegnelsen tEventyrhaven«, fordi der ikke er Tale om en Have med skulpturelle
Illustrationer til Eventyrene. Det eventyrlige skaber Naturen selv. Opgaven er at
udnytte det givne og gøre det tilgængeligt paa den smukkest mulige Maade. En
Række helt eller delvis upaaagtede Skønhedsværdier, hvoraf nogle stod i Fare
for helt at forsvinde, sammenkædes til een stor Helhed i Byens Centrum, i hvil¬
ket den vil glide ind som et ganske naturligt Led. Næppe nogen anden By vil i sin
Midte have en saa malerisk Kombination af Natur og Arkitektur, som Odense
ved Projektets Gennemførelse vil faa.
Om den cirkulære Staudehave paa Øen, udtaler Arkitekten, at hans Medhjælpere,
Havearkitekterne C. Th. Sørensen og P. Wad, her drømmer om at skabe den
fineste Pæon-Have i Europa, idet det er deres Hensigt at tilplante den med
Pæoner som Hovedmotiv, Pæoner i alle Sorter. Før, under og efter Pæonernes
Blomstring vil et System af lave Stauder virke som et broget Tæppe, der stadig
vil aabenbare nye Skønheder, efterhaanden som man flytter fra Bænk til Bænk
i den cirkulære Løvgang, der omslutter »Solhaven«. løvrigt skal Naturen paa
Øen bevares som den er, og dens Værdier understreges.

ARBEJDET MED H. C. ANDERSEN-
PARKEN I ODENSE SKRIDER FREM

Medens Udformningen af Idrætsanlæg til Millionbeløb glat væk Landet over
uden Konkurrence overlades til Landinspektører og Ingeniører, gaar Aarhus Kom¬
mune nu en anden og bedre Vej, idet Byraadets Budgetudvalg har besluttet at
bevilge 10.000 Kroner til en landsomspændende Arkitekt-Konkurrence om et nyt
Stadion. Præmierne bliver paa 3000, 2000 og 1500 Kroner. Desuden anvendes

ET STADION, HVOR HAVE¬
ARKITEKTERNE FOR EEN GANGS
SKYLD FAAR EN CHANCE
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ARTIKLER OM KONGELIGE

HAVER

»DET GRØNNE I STORSTADEN«

SOM TURISTATTRAKTIONER

HAVEARKITEKT J. P. ANDERSENS
VIRKSOMHED VIDEREFØRES

HAVEARKITEKT, LEKTOR GEORG
GEORGSEN SKAL UDARBEJDE PLA¬
NER FOR KALUNDBORK PARKER¬

NES REGULERING

HAVEARKITEKT

E. ERSTAD-JØRGENSEN
FASTSLAAR, AT KØBENHAVNS
PARKER BØR VÆRE URØRLIGE

1500 Kroner til Indkøb af Projekter, medens Restbeløbet, 2000 Kroner, er be¬
regnet til Dækning af Omkostningerne ved Konkurrencen.
Deltagerne vil komme til at staa fuldstændig frit. De kan enten lade de efter
Tennishallens Brand tilbageværende Bygninger indgaa i Projektet eller rive
dem ned.

I Aargang 1943 af det smukke Tidsskrift »Danmark« har Havearkitekt C. Th.
Sørensen skrevet tre interessante Artikler om kongelige Haver: Frederiksberg
Have, Frederiksborg Slotshave og Fredensborg Slotspark. Omtalen af Frederiks¬
berg Have afsluttes med følgende Fremtidsønske:
»I en eller anden Fremtid, om 50 eller 100 Aar, vil det vistnok være rimeligt at
give Frederiksberg Have og Søndermarken en ny Form. Haver udvikles og for¬
andres, og naar Vedligeholdelsen, som her, ikke har været lagt fast med bestemte
Maal, saa vil der komme en Tid, da en grundig Revision er næsten nødvendig.
Det maa da haabes, at det ikke bliver Folk af Slotsgartner P. Petersens kunstne¬
riske Habitus, som Opgaven bliver betroet. Hans Aand lever endnu, den har lige
manifesteret sig i Frederiksberg Kommunes forfærdelige Forslag om en Vejfor¬
lægning ind i Søndermarken. Vi maa ønske, at der til den Tid vil være en Mand
af Scheels og Kriegers Format, og at Tiden vil være saaledes, at man forstaar
at vurdere saadanne Mænd.«

Turistforeningen for København har udsendt en Folder: »København og Omegn
paa en ny Maade«, skrevet af J. Stig Hansen, der anviser 7 Ture, førende igen¬
nem Parker og »grønne Omraader«. Folderens Devise er: Kom til Storstaden i
det Grønne og se det Grønne i Storstaden. Forfatteren skriver i Indledningen:
»Mange nye Parker er vokset frem. I 1931 havde København 180 ha Parker
og Haveanlæg, men nu har vi næstene-doblet dette Tal til 678 ha, og saa er
de mange Idrætsanlæg og skønne blomsterprydede Kirkegaarde ikke medregnet,
ej heller de mange Parker paa Frederiksberg og i Gentofte.«
Desuden har Stadsingeniørens Direktorat udsendt en Folder om Naturparken i
Utterslev Mose med Tekst af Michala Weis Benzon. Sys Gauguin har tegnet et
straalende morsomt Oversigtskort over Mosen og alle dens Herligheder for store
og smaa.

Havearkitekt Georg Boye har overtaget afdøde Havearkitekt J. P. Andersens
Privatpraksis, medens hans Virksomhed som Indenrigsministeriets Konsulent vedr.
Sindssygehospitalernes Haver blev overdraget Havearkitekt P. Wad, der fra Nyt-
aar var traadt tilbage som Konsulent i Østifternes Haveselskab, men som nu er

afgaaet ved Døden.
J. P. Andersens Korrespondancekursus i Haveanlægsteknik videreføres af Kirke-
gaardsinspektør Hans Rønø. Siden Efteraaret 1943 er tilmeldt 40 nye Elever,
baade unge og ældre, jævnt fordelt Landet over.

Kalundborg Forskønnelsesforening, der ejer og leder Byens store Park, Mølle¬
bakken, har haft en Forhandling med Havearkitekt, Lektor Georg Georgsen, som
man derefter har anmodet om at udarbejde et Projekt for Parkens Fremtid.
Kommunens Udvalg for faste Ejendomme har ligeledes forhandlet med Lektor
Georgsen om de parkmæssige Muligheder for Byens Mose, som man har drøftet
at omdanne til Naturpark.

Havearkitekt E. Erstad-Jørgensen, der har haft Sæde i den Kommission, der for
nylig har afgivet Betænkning ang. Kunstmuseets Fremtid, har ikke kunnet slutte
sig til det største Mindretals Plan om en storstilet Udvidelse af den bestaaende
Bygning efter Forslag af Professor Kaj Gottlob, men udtaler, at de foreslaaede
Om- og Tilbygninger til Museet kun daarligt vil føje sig ind i Parkbilledet. Hu¬
set vil komme til at maale ca. 30 m i Højden, svarende til et 8-9 Etagers Be¬
boelseshus, med en Facade, der vil blive mere en en halv Gang saa lang som
Christiansborg Slots Hovedfacade. En Virkeliggørelse af Forslaget vil samtidig
betyde, at alle Træer mellem Vandgraven og Museet og mange flere ved Siderne
maa ryddes, saaledes at Bygningen kommer til at dominere i ødelæggende Grad.
Professor Chr. Elling, der ligeledes har haft Sæde i den nævnte Kommission, har
foreslaaet et særligt Museum for moderne Kunst, lagt som en beskeden orangeri¬
eller væksthuslignende Bygning, f. Eks. i Kongens Have, en Tanke, han nærmere
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uddyber og supplerer i en Kronik i Politiken d. 25. Februar 1944. I et Indlæg
i samme Blad gaar Havearkitekt Erstad-Jørgensen stærkt imod Professor Elling,
idet han gør gældende, at den indre By ikke taaler at miste det mindste af sit i
Forvejen alt for beskaarne Parkareal.
Havearkitekten skriver:
Det er i øvrigt ikke alene Kongens Have, Professoren gerne vil prisgive. Ogsaa
paa den anden Side af Sølvgade i Østre Anlæg foreslaar han anbragt en Muse¬
umsbygning. I den Anledning betegnes Stedet som »det døde Parkomraade«.
Da baade Træer og Buske her, som altid langs en Parks Sydbryn, er særlig fro¬
dige og smukt udviklede, maa det døde antagelig opfattes som ubenyttede, men
heller ikke det er rigtigt. Man kan vist roligt sige, at netop Strækningen langs
Sølvgade har Værdi for flere end nogen anden Del af Østre Anlæg. Fra Morgen
til Aften gaar paa dette Sted en Strøm af Mennesker fra Gader mellem Hus¬
rækker ind mellem to grønne Anlæg. I Stedet for skulde de altsaa fremtidig
gaa langs en Husmur uden Døre og Vinduer. Og paa Nordsiden af Huset, ja,
der vilde der ganske rigtig blive et Parkstykke, som med Føje kunde betegnes
som dødt, for der vilde aldrig komme en Solstraale med Huslængen mod Syd og
lukket foroven af Træernes Kroner.
Der er skaaret Strimler til Gadeudvidelse af saa godt som alle grønne Omraader
i Byen, og der hvor det endnu ikke er sket, vil det komme inden længe. Der
er i Forvejen bygget til tre Museer i Østre Anlæg, Jernbanen har afskaaret en
fed Luns lang den østre Side, der straks blev taget til Byggeplads for en Skole,
og nu paatænkes det at lægge et Jernbanemuseum ved Siden af. Hvis den Ud¬
vikling fortsættes, er Parkens Levetid til at overse.

Foreningen Svenska Trådgårdsarkitekter holl sitt ordinarie årsmote på hoteli Gillet F. S. T.'S ÅRSMOTE
i Stockholm, måndagen den 13. mars 1944.
V. ordforanden, Victor Anjou, Halsingborg, och skattmåstaren, Anton Johansson,
Stockholm, som båda stodo i tur att avgå, omvaldes for nåsta tvåårsperiod. Till
sekreterare valdes tradgårdsarkitekt Edvin Knutsson efter trådgårdsarkitekt Agda
Haglund, som avsagt sig omval.
Foreningens omarbetade stadgar forelågo vid motet i tryckt skick. Foreningens
tåxebestammelser, som under året grundligt genomarbetats av taxekommittén,
forelågo vid årsmotet som reviderat forslag, vilket godkåndes av foreningen.
Årets exkursion år planerad till Halsingborg ock tidpunkten preliminårt fastslagen
till borjan av juli.
Efter motet intogs gemensam middag på kållaren Gyldene Freden. Trådgårds¬
arkitekt Ulla Bodorff holl dårefter ett intressant foredrag om takplanteringar med
fårgbilder från den av henne projekterade anlåggningen vid Kooperativa For¬
bundets lamellhus vid Slussen i Stockholm. Efter foredraget foljde en livlig dis¬
kussion.

FST :s stockholmssektion bildades ved foreningens årsmote 1942 som lokalavdelning F. S. T.'S STOCKHOLMS-
till den svenska trådgårdsarkitektforeningen. Under de båda år, som forflutit
sedan dess har sektionen haft flera sammankomster av informella karaktår. Det
viktigaste diskussionsåmnet under det forstå året var utbildningsfrågan, speciellt
den lågre utbildningen. Det år att hoppas att losningen på denna brånnande
fråga icke ligger alltfor avlågsen, ty det av Lantbruksstyrelsen utarbetade forslaget
år nu under bearbetning i Jordbruksdepartementet.
Under sidstlidna arbetsår har våstmaterialet i plantskolorna livligt diskuterats
inom sektionen. Till dessa diskussioner ha inbjudits representanter for plantskolor.
Avsikten år att till allmån kånnedom få fram erfarenheter betråffande olika arters

odlingsvårde ock anvåndbarhet, vilka under mångårig yrkesutovning samlats av
tradgårdsarkitekter och plantskolemån. Vid diskussionerna komma åven fram for¬
slag på mindre vanliga men odlingsvårda arter, som låmpligen borde upptagas till
forokning i plantskolorna. Diskussionsinlåggen protokollforas och sammanfattas
sedan i en forteckning, som kommer att stållas till intresserades forgogande.



Kongens Nytorv
Christian den Femtes Rytterstatue
og dens Omgivelser gennem Tiderne
»Hesten«, som Monumentet for Christian den V paa Kongens
Nytorv almindeligvis kaldes, er Københavns ældste Rytter-
Monument, det er sikkert ogsaa Byens populæreste. Gennem
over 250 Aar har det staaet der og oplevet Byens skiftende
Opgangs- og Nedgangsperioder.

Alle kender »Hesten«, men sikkert ikke 25 % af Køben¬
havns Befolkning aner, hvem det er, der sidder paa den.

Et Bevis paa denne Paastand fik jeg, da jeg paa et her¬
værende Bibliotek spurgte efter et Våerk om Christian den V's
Rytterstatue paa Kongens Nytorv og fik det Svar, at Statuen
paa Kgs. Nytorv ikke var Chr. den V; den Statue forestillede
ikke nogen bestemt Mand; hvor skulde man saa kunne vente,
at den jævne Københavner skulde vide, hvem den bombasti¬
ske Imperator-Rytter forestiller.

Allerede 1681 besluttede Kong Christian den Femte at for¬
herlige Enevælden ved at rejse sin egen Rytterstatue af for¬
gyldt Bly paa et højt Stenpostament omgivet af alegoriske Fi¬
gurer midt i det franske Haveanlæg paa det nye Kongetorv.

Monumentet blev modelleret af Franskmanden Abraham
Cécar Lamoureux, som blev indkaldt fra Sverige, hvor han
havde været i det svenske Hofs Tjeneste som Riksenkedrott-
ningens Skulptor.

Han blev her fastengageret dansk Hofkunstner og arbej¬
dede paa selve Rytterstatuen i 7 Aar.

De fire Figurer paa Fodstykket blev først fuldført og opsat
efter Cécar LamoureUx's Død i 1692, og menes at være mo¬
delleret af Cécar's Broder Claude Lamoureux.

De fire alegoriske Figurer forestiller Tapperheden, Ædel¬
modigheden, Visdommen og Hæderen.

Figuren, der vrider sig under Hesten, skal fremstille Avind.
Figurerne er støbt i Bly, og Soklen er af Sandsten. Monu¬

mentet blev indhegnet af et Jernhegn af Hellebarder paa
Sandstensstolper.

Monumentet blev afsløret den 24. November 1688 i Kong
Christian den Femtes 18' Regeringsaar.

Blyet, som Figurerne er støbt i, er jo ikke noget særlig
haardt Materiale, hvorfor Rytteren og Hesten under deres
tunge Vægt har været tilbøjelig til at synke sammen og derfor
ofte har maattet udbedres af forskellige Kunstnere, saaledes i
1717, 1726 og 1751; i 1777 af Harsdorff og Wiedewelt, og
mange Gange senere lige til vor Tid.
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Kongens Nytorv omkring Aar i 700, anlagt efter Ingenieur Gotfred Hofmans Plan. .1 Billedets øverste venstre Side ses Reedt;
Thotts Palæ, Nyhavn, og Charlottenborg, i hvis Midterakse Monumentet er opstillet.
Saaledes var Monumentets Omgivelser i c. 60 Aar.

Kongens Nytorv i :840erne. I c. 100 Aar var Monumentets Omgivelser saadan, efter at Fr. d. V i 1750 havde ladet Ai
læget rasere og Torvet brolægge.
Monumentet er nu yderligere omgivet af et Lænkehegn, og der findes fast Vagtpost ved det.



M fW»,' W < ' »i . •'

Kongens Nytorv i 1850erne. Pladsen er nu omprofileret. Lænkehegnet er fjernet, og i en stor Oval udenom Monumentet er
opsat Granitsøjler med Jerngelænder. Det samme Hegn blot forsynet med Fletværk hegner Anlæget i Dag.

Kongens Nytorv'i 1860erne udført efter Slotsgartner Rothes Plan. De 4 Elmegrupper, som blev plantet i 1856, er de nu
hensygnende. Saaledes var Monumentets Omgivelser i 50 Aar.



Figurerne har været lueforgyldte, broncerede og oliemalede. Detail af Aniæget i 1920.
I vor Tid ofte oliemalede med en blygraa Farve.

Monumentet har ofte været udsat for Hærværk, særlig i
den Tid da det som Byens eneste Monument stod frit paa det
brolagte Torv; der var da igennem mange Aar fast Vagt
om det.

Kongens Nytorv har lige fra Begyndelsen været en fornem
Plads.

Pladsen er anlagt paa et tidligere Voldterræn. Inden Plad¬
sens Regulering kaldtes Arealet »Hallandsaas« hentydende
til dets Ufremkommelighed; det henlaa i mange Aar efter
Voldenes Sløjfning som en Slags Losseplads, hvor Byens Ind-
vaanere henkastede deres Affald og Skrammel. Pladsen var
ogsaa Rettersted, idet der var anbragt en Galge, som først
blev flyttet, da man begyndte at regulere Arealet i 1668.

I 1670 blev Pladsen planeret og brolagt. København havde
da 31.000 Indbyggere. — En By saa stor som Vejle i Dag —
men Byen var i hurtig Vækst og havde i Løbet af 18 Aar
næsten fordoblet sig til c. 60.000 Indb. i 1688, da Monumen¬
tet blev rejst. Pladsen kaldtes da »Kongens Torv« eller »Det
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Detail af Anlæget i 1944, fotograferet
omtrent fra samme Standpunkt som Bil¬
ledet paa foregaaende Side. Buksbom¬
ornamenterne har veget Pladsen for Be¬
skyttelsesrum. Elmegrupperne ses i en

hensygnende Tilstand.

nye Kongetorv«, men langt ind i det 19. Aarhundrede blev
det af Almuen stadig kaldt »Hallandsaas«.

I 7o'erne begyndte man paa Udgravningen af Nyhavn, lige¬
havn, ligesom Rejsningen af de to fornemme Palæer, som og-
saa i Dag giver Pladsen dens Præg af Fornemhed, nemlig
Charlottenborg (den Gang Gyldenløves Palæ) og Thott's
Palæ (den Gang Niels Juels Palæ), blev paabegyndt.

Kongen resolverede, at der ud mod hans nye Torv ikke
maatté bygges Huse under 2 Stokværk og Kælder, og yder¬
ligere paabød han tvungen Censur.

Faa Aar efter Torvets Tilblivelse blev der oprettet en
»Corps de Garde« eller Vagt midt paa Torvet; men den blev
nogle Aar efter flyttet hen ved Ny Adelgades Udmunding for
at give Plads for et Haveanlæg i nymodens fransk Stil.

Haveanlæget blev anlagt for Grundejernes Penge efter en
Plan udarbejdet af Ingenieuren Gotfred Hofman.

Formaalet var at skabe, som der staar: »En stor, lystig og
fornøjelig Have, at tjene alle skikkelige Folk til offentlig
Spadseer-Gang.«

Anlæget med dets klippede Buske, sirlige Buxbomornamen-
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ter forestillende Kongeparrets Monogrammer, Græsplæner
og brede Gange i Anlægets Længde- og Breddeakse passede
rigtig til Baroktidens Dragter og kunde sikkert lige saa godt
som Rosenborg Have have været Stedet for Jean de France's
Stevnemøde med Madame la Fleche.

Pladsen laa imidlertid ret øde hen.
Ved en Forordning af 20. Novbr. 1683 bestemtes det, at

der hveranden Onsdag skulde afholdes Hestemarked paa
Pladsen udenom Anlæget.

Ved en senere Forordning af 28. Juli 1683 skulde Markedet
endvidere omfatte Hø, Halm, Strøelse, Brendeved, Kul, Høns
og andet Fjerkræ. Dette Marked opretholdtes ikke gennem
mange Aar.

Midt i dette franske Haveanlæg blev saa Kongens Rytter¬
statue rejst som Point de Vue for Charlottenborg.

Umiddelbart efter Monumentets Rejsning blev »Krindsen«
tilplantet.

Krindsen bestod af en firedobbelt Række af klippede Linde¬
træer plantet i en stor Oval rundt om Anlæget. Mellem Linde¬
træerne var der plantet Hække af Ribes, og hele Anlæget ind¬
hegnedes af et rød- og hvidmalet Træstakit.

Samtidig med Monumentets Rejsning fik Pladsen Navnet:
»Kongens Nytorv«. Saaledes var Monumentets Omgivelser
i c. 60 Aar. Imidlertid begyndte Lindetræerne at tage Over-
haand, og i 1740 fjernedes de to inderste af Krindsens 4 Ræk¬
ker Træer. 10 Aar senere blev hele Anlæget og de to sidste
Rækker af Krindsens Træer raseret paa Frederik den Femtes
Foranledning, »fordi Beplantningen saaledes betog Synet, at
man ikke kunde overse Pladsen med dens skønne Bygninger.«

Monumentets Omgivelser skiftede nu helt Karakter. Plad¬
sen brolagdes, og Torvet anvendtes til Eksercer- og Parade¬
plads. Der blev udenom det oprindelige Hegn af Hellebar¬
der opsat et lavt Hegn af Sandstensstolper med Jernlænker
imellem.

I 1780 blev Torvets Brolægning fornyet, men da der ikke
fandtes Afløb for Overfladevandet, var der altid meget sølet
længe efter Regnvejr, og i Løbet af 50 Aar forfaldt Brolæg¬
ningen.

Kommunen vilde nu foretage en Omprofilering af Torvet,
hvilket krævede en større Opfyldning af Arealet omkring Mo¬
numentet, som laa lavere end det øvrige Torv; men da Monu¬
mentet tilhørte Staten, gav det Anledning til en Strid mellem
Stats- og Kommunalmyndighederne, som varede i 7 Aar.

I disse 7 Aar laa Torvet hen i den forfærdeligste Uorden
med de opstablede Brosten og den tilkørte Fyld i store Dyn¬
ger. Først i 1841 blev Striden bilagt og Torvet bragt i sømme¬
lig Stand. Samtidig blev det føromtalte Lænkehegn fjernet,
og i en stor Oval udenom Monumentet opsattes et Hegn af
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runde Granitsøjler med et Jerngelænder imellem. Der var
dog Passage over den ovale Plads, idet 2 flisebelagte Gange
førte henholdsvis fra Østergade til Bredgade og fra Hoved¬
vagten til det kgl. Teater; man kunde saaledes stadig komme
helt ind til Monumentet.

I 1841 sammentraadte paa Professor H. N. Clausens For¬
anledning en Komité til Hovedstadens Forskønnelse, hvis Maal
blandt andet var at faa et beplantet Anlæg om Christian den
Femtes Monument paa Kongens Nytorv. Først saa sent som
i 1855 tiltraadte Kommunalbestyrelsen Forslaget. Slotsgartner
Rothe udarbejdede en Plan, efter hvilket de to Spadseregange
sløjfedes, og Ovalen tilplantedes med 4 Elmegrupper og Bu¬
sketter af stedsegrønne Buske.

Aaret efter blev Hegnet forsynet med Fletværk, og Publi¬
kum havde efter Projektets Udførelse ikke mere Adgang til
at komme Monumentet paa nærmere Hold, hvad der ikke
var til Skade, da Monumentet efter de mange Reparationer
og Overmalinger nu af Publikum mere betragtedes som en
Kuriositet end som et Kunstværk.

Saaledes var Monumentets Omgivelser i de følgende 50
Aar indtil 1906, da Busketterne blev ryddet og Plænen omlagt
og fik sin nuværende Form med Buxbomornamenter og Plads
til Udplantningsplanter efter Havearkitekt E. Erstad-Jørgen-
sens Forslag.

Hegnet er det samme, som blev opsat i 1841, ligesom de 12
Elmetræer, som kupler sig over Plænen, er de samme, som
blev plantet i 1856 efter Slotsgartner Rothes Forslag.

I 1916 blev Færdselen paa Kongens Nytorv reguleret; der¬
ved opstod der et stort Helle midt paa Torvet, som blev til¬
plantet med 2 Rækker Elmetræer i en Krinds, dog ikke af saa
stort et Omfang som den i 1688 anlagte. Krindsens Træer
holdes i Form ved en stærk aarlig Nedskæring.

Pladsens Fremtid
Som bekendt arbejder Professor Utzon Frank paa at gen¬

skabe Monumentet i dets oprindelige Skikkelse i et mere ufor¬
gængeligt Materiale, ligesom det er Tanken at lade Figurerne
lueforgylde.

Det er da en nærliggende Tanke, om ikke man i Forbin¬
delse med Monumentets Fornyelse ogsaa burde forny hele
Anlæget, saa der igen kan blive Passage ind omkring Monu¬
mentet.

Sagen er jo den, at det ikke alene er Monumentet, men og¬
saa Plantningen omkring det, der forfalder.

Alle de gamle Elmetræer, som hidtil saa smukt har kuplet
sig over Plænen, sygner hen og vil i Løbet af faa Aar være



udgaaet, det er formodentlig de sidste Aars strænge Vintre i
Forbindelse med Indretning af Beskyttelsesrum i Plænen, der
har foraarsaget denne Kalamitet. Endvidere er 30 % af
Krindsens Træer udgaaet. Disse Træers Tilstand skyldes ikke
Rodbeskadigelse, men snarere for meget Topbeskæring i For¬
bindelse med de strænge Vintre.

I 1916, da Krindsen blev plantet, var Elmen »Ulmus Hørs-
holmi« en nyopdukket Stjerne, der blev plantet overalt; det
er ogsaa et smukt Træ, naar det faar Lov at vokse frit, men
det egner sig ikke til at holdes saa stærkt beskaaret, som det
sker paa Kongens Nytorv.

Efter min Mening burde Krindsen kun bestaa af een Række
Træer. Man burde rydde hele Krindsen og plante et mere
velegnet Træ, enten Lind, der kan taale Beskæring, dersom
man vil holde Krindsen i klippet Form, eller et svagtvoksende
Træ, som skulde have Lov at vokse naturligt, f. Eks. Born¬
holmsk Røn eller Rødtjørn.

Jeg ved meget vel, at et Forslag til en saadan Omkalfatring
vil bringe den samlede Presse i Oprør, ligesom da man for¬
nyede Træerne i Frederiksberg Allé; mon nogen nu vil be¬
stride Berettigelsen af denne Fornyelse.

Det er jo saadan, at de Mennesker, der har med Forvalt¬
ningen af Byens Plantninger at gøre, maa arbejde paa læn¬
gere Sigt og ikke alene bevare det bestaaende, men ogsaa
skabe Værdier for den kommende Generation.

Vilde det ikke være interessant at udskrive en Konkurrence
og se, hvad Tidens unge Arkitekter og Havearkitekter kan
bringe af Forslag til Pladsens Fornyelse.

For at undersøge Stemningen vedrørende Monumentets Om¬
givelser i Fremtiden har jeg stillet nedenstaaende 4 Spørgs-
maal til nogle af de i Sagen implicerede og interesserede Her¬
rer, som alle velvilligt besvarede Spørgsmaalene.
1. Er De for Retablering af Anlæget som det er nu?
2. Mener De, at der bør være Passage omkring det nye Mo¬

nument?

3. Er De for Bevaring af Krindsen i det hele taget?
4. Mener De, at der bør udskrives en Konkurrence?

Stadsgartner Jakob Bergmann:
»Der kan ikke være Tale om at retablere Anlæget, dertil

er de gamle Træer for meget i Forfald.
Man bør udvide det grønne Areal, saa man kan komme ind

omkring Monumentet og saaledes, at der kan blive Sidde¬
pladser i selve Anlæget.

Som det er nu sidder man med Ryggen mod Anlæget og
ser bort fra det grønne.

Krindsen bør bevares, dens ovale Form er en overordentlig
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Anlæget paa Kongens Nytorv i : 500.
Havearkitekt E. Erstad-Jørgensens Plan,
udført i 1906.
Opgaven var ret bunden, idet de 4 Elme-
grupper stod c. 25 cm. højere end Helle¬
bardhegnets Sokkel.
3pagven er ualmindelig smuk og heldig
øst.

iaaledes var Monumentets Omgivelser i
34 Aar til 1940, da Buksbomornamen-
:erne ryddedes.

heldig Løsning og Styrkelse af Kongens Nytorv. Krindsen har
gennem Tiderne bestaaet af 4, 3 og nu 2 Rækker, hvorfor saa
ikke ogsaa forsøge med 1 Række.

Jeg tror ikke, en Konkurrence er paakrævet.
Her ved Afdelingen er udarbejdet et Forslag til Ændring

af Kongens Nytorv, hvor der er regnet med en Udvidelse af
det grønne Areal med Adgang til dette og Anbringelse af
Bænke inde i selve Anlæget. .

Men jeg mener, at Ændringen bør ske i to Tempi, først
Fornyelse af Krindsen, og naar den er vokset til, saa det øv¬
rige Anlæg.«

Professor Christian Elling er stemt for Bevaring af det be-
staaende. Professoren svarer Ja til Spørgsmaalet om Retable¬
ring af Anlæget, Nej til Spørgsmaalet om Passage gennem
Anlæget og Ja til Spørgsmaalet om Krindsens Bevarelse. En
Konkurrence er saaledes ikke paakrævet efter hans Mening.

Havearkitekt E. Erstad-Jørgensen skriver:
»Buksbomanlæget, som det nu har ligget i en længere år¬

række, blev ved planlægningen bestemt af de fire elmegrupper
og af det forhold, at selve monumentet stod på et væsentlig
lavere plateau end elmene og hele det omgivende terræn. Når
nu elmene går ud, og når monumentet samtidig løftes op i
højde med omgivelserne, og det gør det vel sagtens, så mister
anlæget i den nuværende form sin mening, og så må der laves
noget som svarer til de fremtidige forhold.

Det er formentlig et naturligt ønske, at der bliver adgang
til at komme kunstværket på nærmere hold.
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Dengang krinsens træer blev plantet voksede kun henimod
halvdelen, og jeg anbefalede dengang i en lille artikel i »For¬
skønnelsen« hellere straks at opgive Ulmus Hørsholmi og er¬
statte dem med Robinia Pseudoacasia Bessoniana, der andet
steds havde vist sig som et udmærket lille vejtræ; men rådet
blev ikke fulgt. Måske er der grund til nu at optage tanken.

Krinsen giver en umiddelbar forståelse af pladsens ind¬
deling, der nok kan gøres nødig, og på forhånd mener jeg
derfor den bør bevares.

»På forhånd« siger jeg, idet jeg slutter mig til afholdelse
af en konkurrence, hvor alle muligheder sættes under debat.«

Stadsingeniør Olaf Forchhammer:
»Naar Træerne er ved at uddø, og Monumentet bliver for¬

nyet er Spørgsmaalet saa, om ikke Pladsens Ordning skal i
Støbeskeen; men Forholdet er ikke afklaret.

Jeg er mindre stemt for, at der skal være Passage omkring
Monumentet. Krindsen bør bevares, den har sin Berettigelse.

En Konkurrence har jeg ikke noget imod.«

Forskønnelsesforeningens Formand, Billedhuggeren
Eigil Knuth:

»Plantningen paa Kongens Nytorv, som den i Dag er, er
et af de skønneste Anlæg,- man kan se. Selv om jeg godt kan
se Fordelen ved at føre Diagonalgange ind i Anlæget, vil jeg
dog ikke raade til nogen Forandring, men holde paa, at man
skal bevare de nuværende Linier.

Krindsen maa under alle Omstændigheder bibeholdes og
helst med 2 Rækker Træer; den holder saa godt sammen paa
hele Torvet.

Nogen Konkurrence, synes jeg, derfor ikke er paakrævet.«
Stadsarkitekt F. E. Lund skriver:

»Jeg finder det ønskeligt, at der aabnes en Mulighed for
Fodgængerfærdsel helt ind til Hesten, hvilket saa meget bedre
lader sig gør, som Faren for Ødelæggelse (Hunde m. m.) ikke
længere er saa udpræget.

Da det grønne Areal herved formindskes, vil det være rig¬
tigt at indvinde det igen ved at forøge Omkredsen. I det hele
vil det være ønskeligt at udvide det rolige, kun for Fodgæn¬
gere tilgængelige, Areal i Torvets Midte saa meget, som Hen¬
synet til rimelige Kørebaner og Parkering i Periferien tillader,
og saaledes at Génen ved at passere brede Kørebaner und-
gaas.

Dette kan muligvis medføre, at Krindsen maa flyttes læn¬
gere ud. Kontrasten mellem den klippede Krinds og de natur-
groede spredte Træer omkring Statuen falder bort af sig selv,
hvis, som det hævdes, disse Træer er ødelagte af Frost og
Udgravninger.
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ikitseforslag i : 2000 af Professor Utzon
?rank til Omlægning af hele Kongens
bytorv i Forbindelse med Fornyelsen af
iyttermonumentet. Professoren foreslaar
>1. a. at rette Husrækken mellem Øster-
ade og Lille Kongensgade ud, samtidig

ned en Tilbagerykning. Skitsen er udført
'ør 1940, da de 4 Elmegrupper endnu
kke havde taget Skade.

Ulder: 1. P. Trap : Danmark, F. £acfca-
iae: Historisk, Topografisk Tidsskrift
g O. C. Nielsen: Byhistorisk-Topogra-
ihisk Skildring.

Det er altid ønskeligt at søge vanskelige Spørgsmaal belyst
saa indgaaende og alsidigt som muligt. Hertil er Konkurrence
et udmærket Middel. I det foreliggende Tilfælde ligger Van¬
skeligheden i at opstille Programmet. Færdselstekniske Spørgs¬
maal løses ofte bedst ved Forhandling.«

Professor Steen Eiler Rasmussen:
»Det var 4 svære Spørgsmaal at besvare. Der er saa mange

Problemer ved den forestaaende Ændring, saa det vil tage
mig Maaneder at tage Stilling til dem.

En Konkurrence er højst betimelig. Saa behøver jeg ikke
at besvare Deres Spørgsmaal.«

Professor Utzon-Frank:
»Naar Træerne er ved at gaa ud, bør man forny hele An-

læget, saa man kan komme den nye Rytterstatue paa nært
Hold. Krindsen bør bevares, den slører Torvets ikke alle lige
skønne Bygninger.

En Konkurrence bør afholdes, det giver altid nye Ideer.«

Det fremgaar heraf, at de i Sagen implicerede Herrer
hovedsagelig er stemt for en fuldstændig Omlægning af An-
læget i Forbindelse med Monumentets Fornyelse. Det skal
blive interessant at se Resultatet om nogle Aar.

August Nørgaard.
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Jorddækkende

under Buske
Det er i Reglen svært at holde Jorden under Busketter i til¬
talende Stand. Hvis de enkelte Buske skal have Lov til at vise
deres karakteristiske Habitus og have Lejlighed til at blomstre
frodigt paa udadvendende Grene og ikke blot lidt i Toppen, er
det nødvendigt, at der er god Plads mellem Buskene og at de
ved Udtynding yderligere holdes aabne. Derved kommer Jor¬
den til Syne og Problemet om dens Udseende og Behandling
bliver aktuel.

I et Par Menneskealdre er der prædiket omtrent forgabves
for Gartnerne om at den almindelige Vintergravning er ska¬
delig for Buskenes Rødder og at den derpaa følgende Behand¬
ling om Sommeren med jævnlig Rivning, er ganske natur¬
stridig.

I den frie Natur kendes den blottede Jord ikke, idet Jord¬
bunden, hvis den ikke er dækket af Løv eller Naale, hurtigt
— lyssky som den er — dækker sig selv med Vegetation.

Det gælder om at finde nogle Planter, der kan trives under
Buskene, og som ikke løber til Vejrs som frøbærende Ukrudts¬
planter.

Naar undtages Efeu — der stadig er en af de bedste jord-
dækkende — er saadanne Planter ret ukendte, af hvilken
Grund jeg nedenstaaende vil opstille en Liste over egnede
Slyngplanter, Smaabuske og Stauder.

Ampelopsis quinquefolia. Denne Slyngplante er en af de
mest hurtigtvoksende og den fortjener at blive anvendt i langt
højere Grad som jorddækkende Plante, hvor dens ofte glim¬
rende Høstfarve er af stor malerisk Virkning. Den trives bedst
paa en god kraftig Jord og taaler Halvskygge.

Hedera Helix hibernica. Er meget kraftig af Vækst og Bla¬
dene er store og smukke. Den anvendes hvor en Flade i stærk
Skygge ønskes dækket. Hvert andet Aar —- bedst i April —

bør den klippes tilbage. Den trives bedst i muldet nærings-
holdig Jord og helst i Skygge.

Hedera Helix. Er ikke saa kraftig i Vækst som hibernica.
Har mørkegrønne smaa Blade med lyse Aarer. Den trives un¬
der samme Betingelser som hibernica, men bør anvendes hvor
Busketterne ikke er saa store.

Jasminum nudiflorum. Er en udmærket jorddækkende
Plante. Blomstrer i milde Vintre fra December til sidst i April

Slyngplanter



Crataegus Pyracantha. med gule Forsythialignende Blomster, som sidder paa irgrønne
kantede Grene. Rankerne kan blive ca. 3 m lange. Den ynder
Sol og en lun Plads. Bør fortrinsvis anvendes i Busketternes
Forkant.

Lonicera Henryi. Har tynde Ranker. Bladene ligner mest
Pileblade og er blanke og stedsegrønne. Blomsterne, der kom¬
mer i Juli er gulligrøde, afløses om Efteraaret af sorte Frugter.
Trives bedst i god muldet Jord og taaler Halvskygge.

Rubus Henryi. Har indtil 4-5 m lange Ranker. Værdifuld
smuk stedsegrøn Plante, som gror i al Slags Jord og egner sig
fortrinligt til Jorddække. Taaler stærk Skygge. Blomstrer
sparsomt og Blomsterne er uanseelige.

N.B. Alle Slyngplanter som anvendes som jorddækkende
Planter skal det første Aar nedkroges med Staaltraad bukket
i Haarnaalefacon.

Buske

Cratægus Pyracantha. Er en mellemhøj Busk med ovale —

det meste af Vinteren grønne Blade. Blomstrer med hvide
Blomster i Juni. Blomsterne sidder i mangeblomstrede Halv-
skærme. Men hvad der især, i Forbindelse med de næsten

stedsegrønne Blade, giver Busken høj Værdi som Pryd, er de
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skinnende røde runde Bær, der hele Vinteren igennem ofte i
stor Mængde pryder Busken. Den skal holdes klippet i flad
Form ca. 30-40 cm over Jorden. Den ynder Sol og en lun
Plads, dog ikke for kraftig Jord. Bør anvendes i Forkanten af
Busketter.

Lonicera pileata. Væksten er lav, ca. 1 m, udbredt og meget
malerisk. Blomsterne der kommer i Maj er faa og uanseelige,
men Frugterne har en lysviolet munter Farve. Den trives godt
overalt i almindelig Jord. Er stedsegrøn og taaler Skygge.

Lonicera prostrata. Bliver knapt 30 cm høj og maa nærmest
kaldes krybende. Fortrinlig jorddækkende Plante. 1 Plante
kan dække ca. 5 nV2 og dette hurtigere end nogen anden Busk.
Paa de rigtig anvendte Steder vil den tage sig glimrende ud,
især naar Duggen lægger sig som smaa Sølvkugler paa dens
smukke Blade. Dens Grenbygning er ogsaa elegant. Den tri¬
ves bedst paa meget tørre Steder, er løvfældende og taaler let
Skygge.

Stephanandra incisa. Er tæt og sirlig i Vækst med tynde
zikzakbøjede Grene, smukke smaa dybtfligede Blade. Blom¬
strer i Juni med smaa hvide Blomster i halvskærmformede
Stande. Bladene har smukke Efteraarsfarver. Den trives paa
let Jord, er løvfældende og taaler Skygge.

Hypericum calycinum. En af Vækst ganske lav nedbøjet
rodskydende Halvbusk med stedsegrønne Blade. Har store
gule Blomster med meget talrige Støvdragere, der rager langt
frem. Blomstringstiden er lang, i Reglen hele Sommeren til
langt ind i September. Den trives paa let Jord og taaler Halv¬
skygge.

Stauder

Epimedium rubrum. Har smukke dobbelt trekoblede eller
finnede Blade, der er læderagtige, ofte broncefarvede og til
Dels vintergrønne. De smaa Blomster, der ofte har Sporer
paa Kronbladene, sidder i lette Klaser paa tynde Stilke. Tri¬
ves bedst i muldet Havejord eller Skovjord, er meget haard-
før og velegnet som jorddækkende Plante. Taaler Halvskygge.

Hepatica angulosa. Har store, grundstillede trelappede Bla¬
de, som er læderagtige og røde paa Undersiden. Blomstrer i
Marts — April med anseelige lyseblaa Blomster. Den trives
bedst i god Muld- og Bladjord og taaler Skygge; Er meget
værdifuld som jorddækkende Plante og bør anvendes hvor
større Flader skal dækkes.

Pachysandra terminalis. Er ganske lav stedsegrøn med
smukke friskgrønne Blade, en smuk Plante, der egner sig for¬
trinligt til Jorddække. Trives godt og helst i kalkfattig Jord.
Den er meget haardfør og ynder stærk Skygge.
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Denne Side:

Hacquetia Epipactis.

Side 38 :
Lonicera pileata.

Epimedium rubrum.

Vinca major. Har nedliggende eller bueformet nedbøjede
Stængler med store, bredt ægformede Blade. Er stedsegrøn og
særdeles anvendelig til stærkt skyggede Steder. Blomstrer i
April — Maj med smukke blaa Blomster.

Asarum europæum. Har dybt mørkegrønne, glinsende, ny¬
reformede, stedsegrønne Blade. Er en af de mest skyggetaa-
lende Planter der findes. Er meget værdifuld som jorddæk-

Pachysandra terminalis. kende Plante. Trives bedst i muldet Jord. Fortjener større Ud¬
bredelse.

Bergenia cordifolia. Har meget store ægformede læderag¬
tige Blade uden Indskæring. Rosa Blomster i April — Måj
paa tykke Stilke, ca. 50 cm høje. Er meget dekorativ og tri¬
ves i enhver Havejord, men udvikler sig smukkest i Halv¬
skygge.

Hacquetia Epipactis. Har smukke blanke haandsnitdelte
Blade og gule Blomster samlede i tætte Skærme omgivet af et
grøngult Svøb. Blomstrer i April — Maj. Ynder muldet Jord
med Tørvestrøelse, er haardfør og trives bedst i Halvskygge,
men taaler ogsaa Helskygge. Udmærket til Underplantning

Asarum europæum. mellem lette og mindre graadige Buske. Poul Jensen.
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Vaxter i skuggan
Om folk i allmånhet hade en aning om vilka storarta'de moj-
ligheter de skuggtålande våxterna erbjuder, nar det galler att
få gronska åven i trådgårdarnas solfattiga partier, skulle
dessa utmarkta vaxter vara mycket mer anvånda an vad
som nu år fallet. Många gånger verkar det som om åven
fackmånnen glomde bort dem — att doma av bl. a. många
misslyckade forsok att få gråsmattor att trivas under tått
skuggande tråd.

Flera av dem forekommer i naturligt tillstånd i lundar och
lovskogar, dår de bildar undervegetation i den svala skug¬
gan. I gamla forvildade parker skall man finna några av dem,
dår de drojt sig kvar från en forgången odling. — De fiesta
av dem tycks hitintills inte ha roat våxtforådlarna, varfor
man har ett naturligt och ursprungligt materiel at arbeta med
— rena arter, tacksamma for dem, som vid en plantering
vill utgå från våxtsociologiska forutsåttningar.

Skuggvåxternas fortjånster er många: deras formåga att
ersåtta grås under tråd, frodigheten och de omvåxlande bladj
formerna, deras formedling av overgången melian grås och
plantering och de mojligheter att arbeta »gront i gront«, som
de erbjuder med sina rikt skiftande nyanser.

i o. Pestilensroten, Petasites ovatus, vall-
gravarnas och de forvildada herrgårds-
parkernas våxt. Ståtar med nordiska flo¬
rans storsta blad.

5. Lilium martagon med sina vinroda
eller vita, tillbakarullade kronblad for-
vildar sig om den kommer på ratt plats
i den myllrika lovskogen.
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8. I eet ganska fuktigt, halvskuggigt
låge mellan ett par stenblock har denna
Bergenia crassifolia med sina vinterbe¬
stående blad kommit på rått plats hår 1
livet.

Forteckning over några anvåndbara
skuggvåxter for olika åndamål
hs = halvskugga, s — skugga. Siffrorna anger hojd i cm.
Framhåvda (kursiverade) — inhemska arter.

Ajuga genevensis L.
Ajuga reptans L.
Arenaria rotundifolia MB.

Asarum europaeum L.

Asperula odorata L.

Circaea alpina L.

Corydalis lutea DC.

Cotula squalida Hook f.

Epimedium-arter

Hutchinsia alpina R. Br.

Linaria pallida Ten.

Mattbildande perenna vaxter
kritsuga (hs). Ångs-, ståpp- eller bergvåxt. Foredrar torr mark.
revsuga (hs-s). Lund- och ångsvåxt. Långa, parvisa revor. Blå.
(hs-s). Fjållvåxt med tått,' morkgront, vinterbestående bladverk.
hasselort (s). Lovskogsvåxt. Morka, stådsegrona, njurlika blad, påminnande om
Cyclamen. Passar for stenpartier och andra platser, dår man vill ha en tåt matta.
Låmpar sig som undervegetation for vissa liljor och skuggålskande lokvåxter.
myskmadra (hs-s). Fint, vintergront bladverk. Blad i kransar, oftast 8 i varje.
Små, vita blommor. Vild i myllrik skogsmark, lundar. Formedlar overgången mel¬
lan grås och plantering.
håxort (hs-s). Liten, tunnbladig, ljusgron. Små, vita blommor. Våxer vild i lun¬
dar och lovskogar i myllrik jord. Krypande jordstam och underjordiska utlopare.
Kan lått urarta till ogrås, om an ett charmfullt sådant.
gul nunneort (hs-s). Blommar hela sommaren. Ljust, findelat bladverk. Formed¬
lar overgången mellan grås och plantering.
{hs-s). Berg-, fjåll- och ståppvåxt. Lamplig bl. a. som trampgrås i fogar mellan

• gångplattor o. d.
(hs-s). Fjåll-, skogs- och bergvåxter. Breder ut sig på stora ytor. Foredrar myll¬
rik jord.
(hs-s). Fjållvåxt. Bildar tåta mattor av små morkroda, vinterbestående blad. Krit-
vita blommor tidigt på våren.
(hs). Bergvåxt. Låmplig for torrmurar. Underjordiska utlopare. Blålila blommor.
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7- Primulaslåktet har många fina repre-
sentanter. Flertalet foredrar den svala

halvskuggan och den kyliga raulljorden.
Primula Florindae heter denna stronga

art, som hår fått rått placering i den
nåringsrika jorden vid en damm. Efter-
middagsskugga. Bilden tagen i en privat
stockholmstrådgård.

penningarv (hs). Lundvåxt. Saftigt gront bladverk och gula glommor. Krypande Lysimachia nummularia L.
med rotslående leder. Foredrar fuktig, myllrik jord.

(hs). Berg- och fjållvåxt. Bildar tåta mattor av ljusgrona, fina blad. Porslinsblå Veronica filiformis Sm.
blommor.

Vintergrona (hs-s). Lundvåxt. Mattbildande med stådse-grona blad. Blå blommor. Vinca minor L.

Perenna blomster- och bladvaxter

stormhattar (hs). Blommor blå, blåvioletta, blå och vita och gula. A Napellus L.
stundom forvildad. A. septentrionale Koelle vild i snårig och fuktig mark i norra
Sverige. Stjålken år klibbluden.
trolldruva (s) 50. Vildvåxande i lundar och bland snår i myllrik jord. Fåtaliga
men omfångsrika, vågrått stallda blad. Oansenliga vita blommor, svarta bår;
giftig.
(hs-s) 40-50. Fjållvåxt. Stora njurformade blad. Rodlila blommor i rikbl. klasar.
(hs) 15. Våxtsått som vitsippan. Stora, ljusblå blommor.
blåsippa (hs) 5-10. Skogs- och lundvåxt.
(hs-s) 50-60. Våxer i subalpina bergs- och skogstrakter. Vita-rosafårgade blommor.
tovsippa (hs) 20-30. Vit, foredrar torr mark. Vildvåxande på kaikrik skogsmark.

Aconitum-arter

Actaea spicata L.

Adenostyles glabra DC.
Anemone apennina L.
Anemone hepatica L.
Anemone japonica S. & Z.
Anemone silvestris L.
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6. En frodig samling under några tåta
lindar: Aquilegia, Dryopteris, Petasites,
Cimicifuga, Heraerocallis.

Aquilegia alpina L.
Aquilegia vulgaris L.

Aruncus Sylvester Kostel
Astilbe chinensis Max.

Astilbe Arendsii

Astrantia major L.
Bergenia crassifolia L.

Campanula latifolia L.
Cimicifuga racemosa L.

Colchicum autumnale L.

Convallaria majalis L.

(hs-s J 30-40. Fjållvåxt. Blå blommor.
akleja (hs) 30-40. Olika fargvariationer. Sjalvsår sig ofta. Forvildar sig lått i
skogsangsmark och gamla parker.
(hs). Plymliknande, gulvita blomsamlirigar. Kompakt våxtsått.
(hs) 60. v. pumila ht. Vilm 30-35. Tatt mattbildande bladverk. Blom. i rosa-
fårgade spiror. Fuktig våxtplats. Blommor senare ån Astilbe hybr.
(hs) Skiftande fårger och hojder hos en mångd namnsorter. Trivs på fuktig
mark men kan åven odlas på torrare platser.
(hs) 80. Torra platser. Blommor rod-vit-grona.
(Saxifraga crassifolia L.) (hs-s) 25-40. Skogs- och bergsvåxt från fuktiga lokaler.
Stora glånsande grona, vinterbestående blad och rosafårgade blommor. Kan åven
odlas på torrare mark.
håssleklocka (hs-s) 100. Lund- och skogsångsvåxt. Forvildar sig lått.
(hs-s) 125. Skogsvåxt. Yppigt bladverk, vackra långa blomspiror, vit. Passar bra
som solitår på någon skuggig gråsmatta under hogre tråd o. d.
tidlosa, »nakna jungfrun« (hs) 10-20. Ångsvåxt. Bladen kommer på våren och
vissnar ner på sommaren. De rosafårgade, krokuslika blommorna kommer fram
på hosten. Låmplig att plantera i mattbildande våxter i klipptrådgårdar eller i
ytterkanten av buskage o. d.
liljekonvalj (hs) 15. Forvilder sig lått.
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4. Rheum palmatum har uppnått den
råtta frodigheten under några beskug-
gande lovtråd. Den ar saraplanterad
med Corydalis lutea. Lågg mårke till
hur fint denna formedlar overgangen
melian grås och plantering ! Från Humle¬
gården i Stockholm.

(hs-s). 15-25. Violett-rosa blommor, primulalikt våxtsått. Skogs- och fjållvåxt.
Relativt fuktig mark.
hål-nunneort (hs-s) 20-30. Ihålig stamknol med birotter knippevis. Blommor
roda. Vild i lundar och parker.
nunneort (hs-s) 10-15 Lundvåxt. Skiljer sig for ovrigt från inhemska C-arter
genom sina hela skårmblad. Vårblommande. Rodlila. Forvildar sig lått; frona
sprides av fyrorna. Vissnar snabbt ned efter blomningen.
(se under marktåckande våxter).
(hs-s) 25-50. Skogs- och bergvåxt. Blojnmorna gul-vita.
fingerborgsblomma (hs) 150. Skogsvåxt. Rosafårgade blommor. Passar bra ihop
med storvuxna ormbunkar.

(hs-s) 10-20. Lilja med karminrosa blommor. Marmorerade blad. Skogvåxt. Våxer
stundom i samma miljo som Clclamen europaeum L.
ålggrås (hs-s) 100. Vita blommor. Blad 4-pariga med stora sågade, under grå¬
vita småblad. Kårrång, fuktiga, vita snår.
kungsångslilja (hs-s) 80-130. Ångsvåxt. Vinrod.
20-40. Dekorativa bladvåxter, anvåndbara till infattning i rabatter, vid dam¬
mar etc.

(hs) 25-30. Skogs- och bergvåxt med vintergront bladverk och vinroda blommor
tidigt på våren.
julros (hs-s) 20-30. Blommor vita. Blad vinterbestående. Blomningstid November-
April.
gul och H. fulva L. orangebrun, daglilja (hs).ioo. Låmpliga vid vattendrag.
Yppigt bladverk.
Mantegazzianum Soinm. och H. villosum Fisch. (hs j 200. Storvuxna umbellater
med dekorativa vita blomflockar. Inte minst prydlig på vintern!
(hs) 30-50). Blom. ljusroda. Tuvbildande med vinterbestående blad. Fjåll- och
bergsvåxt.
(hs) 15. Bergs- och fjållvåxt. Rent vita blommor och vinterbestående, tått blad¬
verk.

kroll-lilja (hs-s) 40-70. Lovskogsvåxt. Hångande rodvioletta blommor med morka
flåekar. Ofta forvildad i gamla parker och trådgårdar.
(hs) 60-100. Subalpin-alpin skogs- och ångsvåxt. Vit.
(hs) 80. Enkla vita blommor. Från denna art hårstammar en mångd sorter,
enkla och fyllda, i vitt, rott, rosa etc.
sibirisk vallmo (hs) 20-40. Gula, tégelroda och vita blommor på långa stånglar.
Tåta bladrosetter. Sjalvsår sig.
pestilensrot (hs-s) 60. Obetydliga blommor på våren. Stora långskaftade blad.
Båst på fuktig jord men kan odlas åven på torrare. Vanlig i gamla herrgårds-
parker vid vallgravar o. d.

Cortusa Matthioli L.

Corydalis cava Schw. et K.

Corydalis intermedia Gand.

Corydalis lutea DG.
Corydalis nobilis Pers
Digitalis purpurea L.

Erythronium dens canis L.

Filipendula ulmaria L.

Fritillaria meleagris L.
Funkia-arter

Helleborus colchicus Regel

Helleborus niger L.

Hemerocallis flava L.

Heracleum

Heuchera sanguinea Engelm.

Iberis sempervirens L.

Lilium martagon L.

Lilium regale Wilson
Paeonia chinensis hort.

Papaver nudicaule L.

Petasites ovatus L.
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g. Den krypande: Asperula odorata. De
ornamentala bladrosetterna: Veratrum

nigrum. Humlegården i Stockholm.

Polygonatum officinale L.

Polygonatum multiflorum L.

Primula

Phytolacca americana L.

Pyrola

Rodgersia pinnata Franch

Saxifraga Cotyledon L.

Saxifråga umbrosa L.

Thalictrum dipterocarpum Franch

Trollius europaeus L.

Veratrum nigrum L.

Ormbunkar

Ormbunkarna år utpråglade skuggvåxter. Bland de arter,
som finns tillgångliga i plantskolorna år flera inhemska bergs-
och skogsvåxter, de storvuxna låmpade dels som formediare
av overgången melian odlat och vilt, dels som undervegeta¬
tion i fristående grupper, dår deras dekorativa blad kommer
till sin rått. De småvåxta passar i stenpartiet i fogarna mel-
Ian klippblocken. Både små och stora år bra som marktåckare
for sådana våxter som for sitt rotsystem kråver skugga och
svalka, t. ex. primulor, liljor m. fl. Humusrik jord och jåmn
fuktighet år utom beskuggad våxtplats huvudbetingelserna for
de fiesta arterna.

getrams (hs-s) 30-50. Blad strddda, mer el. mindre breda. Blom. vita med grona
flåekar. Bergiga backar.
storrams (hs-s) 80. Lundvåxt. Skild från foregående med trind stjålk och håriga
ståndarstrångar.
Slåktets allra fiesta arter trivs på mer eller mindre beskuggade platser i myllrik
jord.
(hs) 150. Dekorativ som fristående bladvåxt. Blommorna obetydliga men de
vinrdda, yppiga fruktklasarna år vackra.
(hs-s) 10-20. Lund- och barrskogsvåxter, mattbildande med vinterbestående blad
och vita eller gronvita blommor. 5 inhemska arter.
(hs) 80. Samma anvåndning som foreg. Stora blad, påminnande om håstkastan-
jens. De ljusroda blommorna i Spiraea-liknande samlingar.
fjållbruden (hs) 40. Blad i rosett, blommor vita. Stenpartivåxt, låmplig i klipp-
skrevor, gårna vid båekar.
(hs-s) 20. Yppig bladvåxt — de tåt sittande rosetterna nåstan mattbildande. Blom¬
mor vita och rosafårgade.
(hs) 100. De findelade bladen ger plantan en skir och luftig karaktår. Blommor
blåvioletta.
smorboll daldocka (s) 60. Ångs- och lundvåxt. Båst i fuktig humusrik jord.
Namnsorter i ljusare och morkare gult och orange av dels T. europæus (slutna
blommor) dels T. asiaticus, , hogvåxt med rodgula blommor.
(hs) 120. Purpurbruna blommor. Stora ornamentala bladrosetter. Båst på något
fuktiga platser. Forekommer i naturen på subalpina ångar.
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2. I den latta halvskuggan under strand-
skogens pilar utvecklar sig mellan jåtte-
blocken en rik ortflora. Ålstensparken. —

Stockholms parkavdelningsbildarkiv.

klippspring (hs) 5-12. Tuvbildande bergsvaxt. Lamplig for stenfogar och torr-
murar.

majbraken (hs-s) 50-100. Skovsvåxt med findelat bladverk.
(hs-s) 5-10. Skogs- och fjallvaxt med standigt grona blad. Tatt mattbildande.
tråjon (hs-s) 50-120. Morkgrona blad och kraftigt våxtsatt. Stenbunden mark
i skogar, lundar, vid bergrotter på rasmark etc.
ornbraken (hs) 50-100. Skogsvaxt med stora triangulara bladskivor, uppburna
på långa raka skaft.
safsa (hs-s) 40-100. Ståtligt våxtsått, ljusgrona blad. Bast på fuktig, något moss-
artad mark.

hjorttunga (hs-s) 20-60. Bergvåxt. Ståndigt grona blad, helbråddade, tunglika.
stensota (hs-s). Skogs- och bergvåxt. Standigt grona blad, krypande rotstock,
mattbildande.

(hs-s) 40-50. Skogs- och bergvåxt med morkgrona, pardelade ,ståndigt grona
blad.

foderbråken (hs-s) 50-200. En av våra ståtligaste ormbunkar med strutformigt
stålida blad. De svartbruna fertila bladen ge våxten en såregen prågel på hosten,
(hs) 5-15. Berg- och fjallvaxt. Låmplig i stenfogar. Bladen håriga, tuvbildande.
Uthårdar den stårkaste torka.

Walter Bauer.

Asplenium germanicum Weiss

Athyrium Filix femina L. (Roth)
Blechnum penna-marina Kuhn.
Dryopteris Filix-mas (L.) Schott

Eupteris aquilina (L.) Newm.

Osmunda regalis L.

Phylitis Scolopendrium (L.) Newm.
Polypodium vulgare L.

Polystichum acrostichoides (Michx.)
Schott

Struthiopteris Filicastrum All.

Woodsia alpina (Bolt.) S. F. Gray
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Aktuelle Noter Ved Hans Rønø

EN PARKVEJ FRA UTTERSLEV
MOSE TIL HARESKOVEN

VEDBÆK KIRKEGAARD UDVIDES

PLANER OM PARKANLÆG
I VIRUM

HAVEANLÆG VED »GODTHAABS
HAVE«

BYTRÆERS LEVETID ER KORT

PLANER OM STOR FOLKEPARK

VED AVEDØRE

FRA GENTOFTES SPORTSPARK

I NYMOSEN

Havearkitekt V. Termansen skal, naar Forholdene tillader det, for Amtet an¬

lægge en Parkvej fra Utterslev Mose til Hareskoven. Der bliver en 20 m bred Vej¬
bane med et 40 m bredt Parkbælte paa hver Side.

Kirkegaarden i Vedbæk, der indviedes i 1925, er allerede for lille, og Søllerød
Kommunes tekniske Forvaltning er i Gang med at udvide Kirkegaarden med et
større Areal. Arbejdet er beregnet at skulle koste omkring 75.000 Kroner.

For nogen Tid siden vedtog Lyngby-Taarbæk Kommune at anlægge en lille Park
bag Virum Torv, men der er nu Planer fremme om, naar Forholdene tillader det,
at skabe et virkeligt Parkanlæg ved at udvide Arealet til ialt 8000 m2, der hoved¬
sageligt skal tilsaas med Græs og indrettes med Legepladser, medens Beplantnin¬
gen kommer i anden Række. Arealet er noget sumpet og derfor mindre egnet til
Bebyggelse.

Frederiksberg Kommunalbestyrelse har bevilget 125.000 Kroner til Anlæg af Vej
med Parkeringsplads samt Haveanlæg foran det nye Boligkompleks »Godthaabs
Have« paa de gamle Classenske Boligers Grund. Haveanlæget kan dog først blive
udført, naar det fornødne Areal, der for Tiden benyttes som Oplagsplads for
Vejvæsenet, kan frigives.

I 1942 bevilgede Københavns Kommune 26.000 Kroner til Fjernelse af udgaaede
Kastanier i Øster Søgade og Plantning af nye Allétræer, idet dog Stadsgartner
Bergmann maatte love at bevare 25 af de bedste gamle Træer, der imidlertid
ikke var saa levedygtige, som de saa ud til, idet nogle af dem væltede af sig selv,
og Resten blev grimmere og grimmere. Der blev saa bevilget yderligere 10.000
Kroner til at rydde de sidste gamle Træer og plante nye i Stedet for. Men det er

dyrt at blive af med store Træer i København. Alene Rydningen kostede 4500
Kroner.

Finansudvalget har bevilget 225.000 Kroner til Indkøb af private Grunde ved
Hundige. Dette Beløb udgør imidlertid kun Halvdelen af den samlede Købesum,
idet København, Frederiksberg Og Gentofte Kommuner samt Roskilde Amtsraad
tilsammen udreder et lignende Beløb. Arealerne skal benyttes til Etablering af
Badestrand, Lejrplads og Folkepark, men Udvalget, der har været nedsat til at

undersøge Sagen, har tillige foreslaaet, at der indrettes en Folkepark i Avedøre
paa i Forvejen offentlige Arealer, fordi man regner med, at Hovedstadens Ud¬
vikling fremtidig vil ske i Retning Syd og Sydvest. Folkeparken kan dog ikke
gennemføres i Øjeblikket, men Københavns Kommune har paa taget sig til sin
Tid at anlægge Parken, ligesom den allerede nu vil bekoste Indretningen af den
midlertidige Folkepark ved Hundige.

Forfatteren Carsten Nielsen skriver i et J/Rejsebrev fra Hovedstadens Periferi« i
Berlingske Aftenavis :
Vi har overskredet Gentoftes Grænse ved Slangerupbanens Vangedeviadukt og

Vangede Rende for at beskrive den nye, endnu ufuldendte Natur- og Sportspark
i Nymosen, et Værk af Stadsingeniør Westergaard og Kommunegartner G. N-
Brandt. Ligesom i Utterslev bliver Sivvæksten ryddet, Vandspejlet frilagt og Søen
omkranset af kælne Stier. Da aabnes en Jernlaage fra en Tunnel mellem høje
Graner bag Idrætshusets halvfærdige Længe, aabnes af en stedkendt Haand i gul
Handske, et graanet Smil, det er Mosens tidligere Ejer.
Vi følger ham ind under Granernes Mørke til en lys, ukendt Park af flere Tønder
Lands Omfang, hvor Plænens vældige Flade, skraanende mod en kunstig Sø,
gennemskæres af Kommunernes Grænseaa. Dens mærkelige Særpræg er Beplant¬
ningens afstemte Harmonier, baade Liniernes og Farvernes klangfulde Sammen¬
spil, en dybt fornemmet Resonans, som bortvejrer al Anelse af Byens Nærhed.
Der kunde sværme Dryader ud af Birkenes hvide Klynge bag Søen, eller komme
en syngende Apollon fra de grønne Søjlestammer ved Bredden. Vi er traadt ind



i et Kobberstik eller maaske i et Spinets Melodi. Og den ensomme Ejer fører os
til andre nye Steder, hvor Perspektivet veksler Virkning, skiftende Scener af stadig
det samme, som et kalejdoskopisk Spil, og betragter selv sin vidunderlige Have,
sin forvandlede Mark, med en Kunstners stumme Glæde.

Stadsgartner Sandberg, Aarhus, fortæller Aarhus Stiftstidende: Paa flere Lege¬
pladser har vi haft Legeredskaber, som vi har maattet fjerne, fordi de om Natten
blev slaaet sønder og sammen, men iøvrigt skal Legeapparaterne helst give Bør¬
nenes Fantasi frit Slag. Jeg købte saaledes en Gang en gammel Landauer for
20 Kroner og satte den paa en Legeplads. Der blev leget Prærievogn, kørende
Post, og hvad ved jeg, under grænseløs Jubel og Hoppen i Fjedrene, til Vognen
helt var slidt op. Et andet morsomt Legetøj er Træer med mange Grene. Der
blev vippet i dem og leget Tarzan, og naar Træet er slidt op, fælder vi bare et
nyt og smider ind over det første. Vi gør os stadig stor Ulejlighed med at gøre
Legepladserne saa morsomme for Børnene som muligt. Børn og Blomster kan
ikke være sammen paa en lille Plads, og saa vælger vi en af Delene. Selv vel¬
opdragne Børn er som bekendt haarde ved Tingene. Falder en Bold i et Blomster¬
bed, skal den selvfølgelig hentes, og i Løbet af faa Dage er Blomsterne trampet
ned eller Jorden saa haard, at intet kan trives. Men ogsaa de voksne kan være
ondartede. Aarhus har vundet Anerkendelse for at have et meget pynteligt Gade¬
billede, men hver eneste Morgen maa vi efterplante i de udstillede Blomster¬
kummer, fordi Nattevandrere har moret sig med at smide Blomsterne vidt om¬

kring.

I Anledning af Tønder Bys Jubilæum i Sommer blev der blandt Borgerne ind¬
samlet ca. 15.000 Kroner til en Gave til Byen. Dette Beløb vil blive anvendt til
et nyt Anlæg, der er projekteret af Havebrugskandidat Frøken Suhrlykke-Petersen.
Da Arealet staar under Vand om Vinteren og ikke kan drænes, vil det blive hæ¬
vet ved Paafyldning af Jord, der fremskaffes ved at udgrave en Dam. I Anlæget
vil der saavel blive Legeplads med Soppedam og Redskaber som lune Sidde¬
pladser og Blomster.

Aalborg Kommune har ladet udarbejde en Liste over Arbejder, man agter at
gennemføre, naar Krigen er forbi, herunder bl. a. 3 Sti-Anlæg paa Skovbakken,
der er beregnet at skulle koste henholdsvis 31.200, 17.800 og 21.000 Kroner.

Anlægsgartnere fra hele Jylland har paa et Møde i Aarhus vedtaget at danne en

faglig Forening. Til Formand valgtes Anlægsgartner J. Johannesen, Vejle. For¬
eningens Navn blev: Dansk Provins-Anlægsgartnerforening.

Det i Havekunst Nr. 11-12 1943 omtalte Projekt af Havearkitekt C. Th. Sørensen
til et Parkanlæg paa Teilmanns Eng i Varde er nu enstemmig vedtaget af Varde
Byraad. Parken skal omfatte et Areal paa 51.110 m2, og der skal flyttes 14.000 m3
Jord. Udgiften er beregnet til ca. 100.000 Kroner, hvoraf de 60.000 er Arbejds¬
løn. I Parken bliver et stort Kanalanlæg, hvor der kan udfolde sig et rigt Fugle¬
liv om Sommeren, og hvor der om Vinteren vil blive en udmærket Skøjtebane.
Det er Tanken, at Arbejdet først skal paabegyndes efter Krigen som Foranstalt¬
ning imod forventet Arbejdsløshed.

Fra Kongevejen er der nu aabnet en ny Udsigt op mod Sorgenfri Slot, idet ca.

1,5 ha, der har været bortforpagtet som Planteskole, efter Forpagtningens Ophør
er blevet delvis ryddet og inddraget i Slotsparken. Der anlægges nu en stor
Græsplæne, der aabner fri Udsigt til hele Slottet, herunder den ene Kavalerfløj,
som hidtil har været skjult af Bevoksning. Af den gamle Planteskole bliver kun
en halv Snes Træer bevaret i Græsset, der iøvrigt ikke bliver offentlig tilgænge¬
ligt. Som Indhegning om denne nye Udvidelse af Slotsparken er rejst et Sten¬
gærde. Arbejdet forventes afsluttet i Løbet af Sommeren.

ERFARINGER OM BØRN OG LEGE¬
PLADSER

NYT ANLÆG I TØNDER

PARKER OG ANLÆG I AALBORG

PROVINS-ANLÆGSGARTNERE
DANNER FORENING

PARKANLÆGET PAA TEILMANNS
ENG I VARDE VEDTAGET

UDVIDELSE AF SORGENFRI
SLOTSPARK



Ernst Boe: Friluftsteater i Hjørring.
Maal i : iooo.

(
w

Efter at forskellige Havearkitekter i de
enere Aar har projekteret Friluftsteatre
'undt om i Landet, kunde det maaske nu

>ære af Interesse for Havekunst's Læsere
it se, hvordan en Landinspektør har løst
Opgaven, saa meget mere som denne Ar-
ikels Forfatter har et særligt første-
xaands Kendskab til det rent teatertek-

liske. Red.

Friluftsteater
De senere Aars store Interesse for Friluftsskuespil, o. 1. har
givet sig Udslag i, at en Række danske Byer nu har indrettet
Friluftsteatre eller Mødepladser.

Den første permanente Friluftsscene herhjemme er den
gamle, kendte i Ulvedalene i Dyrehaven. Den blev første Gang
taget i Brug i Begyndelsen af dette Aarhundrede og har siden,
med visse mindre Mellemrum, hver Sommer glædet Tusinder
af Københavnere og Tilrejsende.

Det, der paany vakte Interesse for Friluftsteateret, var det
kgl. Teaters Gæstespil ved de jydske Ungskuer. De blev paa¬
begyndt i 1928 i Skanderborg paa Initiativ af min Fader, kgl.
Operasanger Lars Boe, der gennem sine Forbindelser indenfor
de jydske Landboforeninger fik disse gjort interesserede i et
aarligt tilbagevendende Gæstespil af det kgl Teater i Forbin¬
delse med Ungskuet. Det store Fortrin, disse Friluftsforestil-
linger har fremfor indendørs Forestillinger, er jo bl. a., at mafi
faar Mulighed for at opleve de store Forestillinger, som ofte
vil virke latterlige eller er umulige at opføre paa de smaa Pro¬
vinsscener.

Ungskuet laa fast i Skanderborg i 8 Aar, og da det der¬
efter flyttede til Skive, Brønderslev og Herning, flyttede det
kgl. Teater med. Herved skabtes en Række smukke Frilufts¬
scener rundt omkring i Jylland, og da Interessen først var ble¬
vet vakt, meldte der sig hurtigt andre Byer, der ogsaa ønskede
at være med, bl. a. Fredericia, Sorø, Maribo, Silkeborg,
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Assens, Vordingborg o. fl. a. Disse Byer har nu sluttet sig sam- Snit af Scene °s Tilskuerplads i Friiufts-
• i i il, fri , • i • teatreti Hjørring. Maal i : 500.

men i den saakaldte »1 eaterring«, hvis Opgave er, gennem
fælles Arrangementer, at skabe en bedre økonomisk Basis for
de større Forestillinger.

Som den foreløbigt sidste i Rækken kommer Hjørring, hvis
Friluftsteater blev indviet d. 20. Juni 1943.

Arbejdet er udført i Løbet af Efteraaret 1942 og Foraaret
1943 som Beskæftigelsesarbejde i Henhold til Lov Nr. 284 af
30. Juni 1941 om Iværksættelse af offentlige Arbejder og Be¬
skæftigelse af arbejdsløse.

Ved Forelæggelsen af en saadan Opgave undersøger man
vel altid først den Faglitteratur, der findes, og man er her saa¬
dan stillet, at der, i hvert Fald saavidt jeg kunde faa oplyst,
ikke findes nogen Speciallitteratur, idet Spørgsmaalet kun er
nævnt periferisk i flere, særligt tyske Haandbøger. Dette har
bevirket, at de projekterende hver for sig har maattet lade
Fantasien spille, saaledes at alle de Friluftsscener, der er byg¬
get herhjemme, er forskellige og særprægede, selv om de fleste
vel nok er delvise Kopier at Teateret i Ulvedalene.

Hensigten med denne Artikel er ikke at forsøge at slaa til
Lyd for et Standardteater, men kun at berette om de Syns¬
punkter, der har været de bestemmende ved Opbygningen af
Friluftsscenen i Hjørring.

Det kunde selvfølgelig være fristende at faa skabt en lang
Række ens Scener, saaledes at en Forestilling kan passe lige
ind i de fast afstukne Rammer. Det vilde sikkert være billigere,
men den kunstneriske Friskhed og Inspiration vilde forsvinde.

I Udlandet, specielt i Tyskland, findes saadanne ensartede
Scener, og man drager her Konsekvensen af det, idet alle
klassiske Forestillinger er indstuderet nøjagtig ens paa alle
Teatre, saaledes at en Skuespiller fra een By lige kan springe
ind i en Forestilling i en anden By og være sikker paa, at
»Skurken« staar lige netop i det Hjørne, hvorhen han — »Hel¬
ten« — vender sig og siger »Ha!«.

Overvejelserne vedrørende Sceneindretningen bestod bl. a.
i at afveje Betydningen af de forskellige Anvendelser, man øn¬
skede at gøre af Scenen, mod hinanden, idet den Betydning,
et specielt Teater kan have for en Provinsby, sikkert ikke er
saa stor, at den kan berettige den Bekostning, der er forbundet
med Indrettelsen. Et saadant Teater har sin Betydning for en
By af Københavns Størrelse, hvor der er Behov for et Frilufts¬
teater, der alene er Teater.
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Den Anvendelse, man kan have for et Friluftsteater, er vel i
Hovedsagen følgende: i. som Teater, 2. som Mødeplads,
3. til Folkedans, 4. til Gymnastikopvisninger, 5. til Frilufts-
koncerter.

I samme Forbindelse maa man vel saa indrømme, at man
ved at »blande« saa meget sammen maaske ikke faar den Ud¬
formning, som er den helt ideelle til hvert specielle Formaal,
men jeg mener dog, at det er muligt at skabe saadanne Ram¬
mer, at alle Grupper kan føle sig hjemme.

Forinden jeg gaar over til en Beskrivelse af Indretningen af
Teateret i Hjørring, skal jeg oplyse, at det ved det af mig op¬
rindeligt udarbejdede Projekt var Tanken at indrette et mere
intimt Teater med Plads til ca. 1500 Tilskuere, men der frem¬
sattes fra Hjørring Byraads Side Ønske om, at det skulde
kunne rumme ca. 4500 Tilskuere, idet man fremhævede, at
det ved større Arrangementer var ønskeligt at kunne skabe en
sund økonomisk Basis uden at tage store Billetpriser, der vilde
afskrække mange, samt endvidere, at større Stævner ofte
havde omkring 4000-5000 Deltagere.

Denne Udvidelse, har Erfaringen allerede vist, var paakræ¬
vet, selv om jeg stadig udfra et »hyggemæssigt« Synspunkt
mener, at det lille Teater havde været det bedst egnede til
Hjørrings ca. 13.000 Indbyggere.

Teateret er beliggende i Set. Knuds Kilde, et af Byens
mange Anlæg. — Som en Sidebemærkning kan det anføres,
at der findes ialt 8 større grønne Parkomraader i Hjørring, et
ganske anseligt Antal i Forhold til Byens Størrelse og alligevel
arbejdes der for Tiden paa Anlæg af en stor Folkepark. —
Set. Knuds Kilde er tilplantet for ca. 30 Aar siden, og der fin¬
des i Øjeblikket en Bevoksning af gamle, høje Graner med ca.
10-15 Aar gammel Underplantning af Bøg, Birk og Ædelgran.

Teateret blev lagt med Hovedakseretningen N.N.Ø.-S.S.V.
,,%■ paa en delvis aaben Plads i en smuk, beplantet Slugt, saaledes

at der skete det mindst mulige Indgreb i de bestaaende Ter¬
rænforhold og Beplantninger.
- Det grupperer sig omkring den cirkulære, græsklædte For-
grundsscene med Diam. 20 m.

I Bagtil fører en flad graagul Klinketrappe, omspændende
næsten den halve Omkreds, op til Baggrundsscenen, der er be-.

"""

liggende ca. 70 cm over Forgrundsscenen, og som til Siderne
er flankeret af 2 Frontmure, opsat af raa Kampesten.

Baggrundsscenen er grusbelagt og skraaner svagt ned mod
Forgrundsscenen og afsluttes bagtil af aftrappede Bøgehække
med 7 Aabninger. Disse Hække tænkes ført op til ca. 3 m's

, Højde med klippede Aabninger. Hækkene er aftrappet og
plantet i en Cirkelbue for at give Scenerummet mere perspek-Sbt/br/ra Jet fra./Siden. Dybdc-

Jetaii af Bænk. Maai i : 20. Paa Scenen findes en Del ældre, høje Grantræer, der i Op-

M
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fyldninger er forsøgt sikrede ved Anbringelse af flækkede Billedet denne og næste side:
, 1 . n-< . rv r ■ , at i . • set fra øverste Bænkerække.Gementrør omkring Iræet. Der er roretaget Nyplantninger

af Grupper af ret store Træer, bl. a. Pyramideelm, Pyramide¬
poppel, Sølvpoppel, Birk o. 1. høje og slanke Træer.

I Forgrunden staar 2 flotte, store Graner, der danner lige¬
som et Proscenium, men da de staar noget for tæt og virker
lidt for massive, er der nu plantet 2 slanke Birketræer til Af¬
løsning.

Et Bakkedrag i østre Side af Scenen kan, naar Handlingen
kræver det, inddrages i selve Scenebilledet.

Foran Scenen ligger Orkestergraven ca. 8^2 m lang og 4 m
bred, med Plads beregnet til ca. 20-24 Musici. Orkestergraven
er ligeledes opbygget af raa Kampesten.

I Bunden er lagt et Plankegulv paa Klodser og opdelt i
Flager, saaledes at det kan tages ind om Vinteren. Dette Gulv
er lagt for at virke som Ræsonansbund, idet Underlaget for
Gulvet samtidig er gjort »haardt« ved Opfyldning med Mur¬
brokker o. 1.

Forrest i Orkestergraven er opmuret et lille Dirigentpodie.
I Muren ind mod Scenen findes den murede Sufflørkasse,

hvortil Adgangen sker fra Orkestergraven igennem en mørk-
bejtset Dør.

Sufførklassen er ellers fuldstændig skjult, saa den ikke rager
op over Stengærdet, men aabner sig ind i Scenen. Som Tag
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er der anbragt et halvt Monierrør, hvorover der igen er plan¬
tet Stenhøjsplanter.

Bag hele Scenearealet gaar en Sti, hvorfra der fører Trap¬
per op til Baggrundsscenen.

I venstre Side er der beregnet saa bred Plads, at et Køretøj
evt. kan komme ind paa Scenen fra denne Side.

Foran Scenen udbreder Tilskuerrummet sig med sine 3200
Siddepladser og ca. 13-1500 Staapladser.

Rummet er opdelt i 2 Hovedafsnit med en 2 m bred Tvær¬
gang. Det nederste Afsnit er igen opdelt i 3 Grupper og det
øverste i 4 Grupper. Alle Grupper er adskilt ved 2 m brede
Klinketrapper.

Et Snit igennem Tilskuerpladsen har Form som en Parabel,
saaledes at Terrænet i det nederste Afsnit stiger 2,20 m og i
det øverste Afsnit 3,60 m.

Denne Opbygning bygger paa det Princip, at Synsbilledet
mod Scenen ikke maa generes af Hovederne paa de foransid-
dende, og hver Bænkerække er derfor forsænket i Forhold til •

den bagvedværende Bænk, saaledes at Sigtelinien er helt fri.
I akustisk Henseende mener jeg ogsaa, at det er den hel¬

digste Udformning, idet Lyden bliver inde i Rummet. Det
forudsætter selvfølgelig ogsaa, at der findes begrænsende Be¬
plantning uden om Tilskuerpladsen. Ved et Friluftsteater af
disse Dimensioner vil det selvsagt være et stort Problem med
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baade Syns- og Lydforhold, men det har vist sig ved Benyttel¬
sen af dette Teater, at de her er de bedst mulige, idet man paa

bageste Række, der ligger ca. 44 m fra Scenemidten,, hører
mindst ligesaa godt, som paa de forreste Rækker.

Aftrapningen mellem de enkelte Bænkerækker er, i Mangel
af Kantsten, foretaget med Græstørv fra aargammel Græs¬
bund. Det viser sig imidlertid, at Tørven, der er anbragt lige
under Bænkesædet og derfor sidder godt beskyttet, er for¬
bavsende holdbar, naar den først er groet fast til Underlaget.
Den største Ulempe er, at det kræver jævnlig og noget lang¬
sommelig Pasning, idet man er nødsaget til at klippe den med

" Saks.
Da Skraaningen imidlertid vender mod Nord og Madjorden

i overvejende Grad er taget af, kan man formentlig nøjes med
at klippe den 3 Gange om Aaret. Denne Græskant virker, set
fra Scenen, som et helt Græstæppe, og set fra Tilskuerpladsen
er den med til at trække de store Linier op i den symmetriske
Opbygning.

Afstanden mellem Bænkene er 50 cm og Sæderne er 30 cm
brede og hviler paa Betonbænkestøtter.

Sæderne støder sammen over Bænkestøtten og er paaskruet
Bøgetræsknægte, der med en Bolt fastspændes til Støtten.

Det er derved muligt at tage Sæderne, der er nummererede,
ind om Vinteren.

Hele Tilskuerpladsen er indrammet af Bøgehække, der skal
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holdes klippede. Paa Sideskraaningerne er der plantet Rugosa-
roser, der naar de vokser helt til, vil danne et smukt Side¬
tæppe.

Indgangen til Teateret sker paa 3 Steder i Baggrunden, og
Hovedindgangen er beplantet saaledes, at den indtrædende
først opdager, at han er i Teateret, naar han staar midt i det.
Det er den samme »Chokvirkning«, der er benyttet ved nogle
af de senere Aars store Biografteatre.

Det er Tanken, naar Materialeforholdene bliver bedre, at
opføre et kombineret Rekvisit- og Omklædningshus, hvortil
Tegningerne ligger færdige.

Huset er beregnet at skulle ligge bag ved Baggrundsscenen,
og usynligt fra Tilskuerpladsen.

Det indrettes med spanske Vægge, der hurtigt kan stilles
op, saaledes at der dannes Kabiner til Omklædning. Om Vin¬
teren ryddes Huset, idet Væggene stilles ind til Siden, og der
bliver derved Plads til Opbevaring af Bænkesæderne.

For Fuldstændighedens Skyld skal anføres, at der er ind¬
rettet Plads til Bil- og Cykelparkering ved Anlæget, opsat
Papirkurve samt bygget Toiletter i umiddelbar Nærhed af
Teateret.

Den Anvendelse, man indtil Dato har gjort af Teateret,
giver egentlig et helt godt Billede af den Nytte, en Provinsby
kan have af en saadan Friluftsmødeplads.

Der har været afholdt følgende: 1) Et kristeligt Ungdoms-
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stævne med Taler og Sang, ca. 5000 Deltagere, 2) en Koncert
under Medvirken af Sangforening, Solist og Orkester, 3) Skue¬
spilopførelse, 4) Dilettantforestilling og Folkedansopvisning,
5) Koncert af et større Orkester.

Desforuden var bl. a. paatænkt en Gymnastikopvisning
samt et Gæstespil af det kgl. Teater, hvilke 2 Arrangementer
imidlertid paa Grund af de extraordinære Forhold maatte af¬
lyses.

Da jeg formoder, at det kan interessere at høre om Udgif¬
terne ved Anlæget, skal der kort berettes følgende:

Udgifterne var i 1942 projekteret til 40.000 Kr., men den
endelige Opgørelse lyder paa 42.235 Kr. Herfra gaar Mini¬
steriets Tilskud, der endnu ikke er endeligt gjort op, men an¬
tageligt beløber sig til ca. 10.000 Kr.

Udgifterne fordeler sig saaledes:

Jordarbejdet, ca. 2200 m3 Jord, herunder Ryd¬
ning, Planering m. v ca. 12.000 Kr.

Opsætning af Stengærder, Trapper, Græs-
tørvskant o. 1. incl. Materialer - 4.000 -

Beplantning, Grusbelægning m. v. incl. Mate¬
rialer - 3.000 -

Ca. 1600 lbm. Bænke, incl. Materialer
Diverse Rekvisitter m. m., Kørsel etc - 2.000 -

Administration m. v - 4.000 -

lait ca. 42.000 Kr.

Heraf har Arbejdslønnen til henviste Arbejdere udgjort ca.
11.000 Kr., hvortil kommer Lønnen til Specialarbejdere, nem¬
lig Tømrere, Gartnere m. fl.

Til sidst kunde det være morsomt at drage en Parallel mel¬
lem den nye Scene i Hjørring og det gamle oldgræske Teater,
og det er da ogsaa delvis de gamle, evigt unge Principper, der
har ligget til Grund for Projekteringen. Jeg har bl. a. søgt,
ved at opbygge Tilskuerpladsen amfiteatralsk, at skabe en
mere intim Kontakt mellem Scene og Tilskuerplads. Ogsaa i
Opdelingen af Scenen i Forgrunds- og Baggrundsscene til
Brug for henholdsvis Hovedoptrin og perifere Optrin er
Forbindelsen holdt, jfr. Orchestra og Scene i det oldgræske
Teater.

Den Anvendelse, man ønsker at gøre af Teateret, er jo og¬
saa den samme, idet man her vil forsøge at skabe en folkelig,
kulturel Samlingsplads for Byen og dens Opland, og den, der
en skøn, lys og lun Sommeraften har overværet et smukt Fri -
luftsspil, ved hvilken stor Oplevelse, det kan være.

Ernst Boe
Landinspektør.
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Andre have- og friluftsteatre
I forbindelse med landinspektør Ernst Boe's artikel om fri¬
luftsteatret i Hjørring kan det måske være af interesse at se
exempler på andre danske have- og friluftsteatre. Her vises
tre som er projekterede af havearkitekter.

Alt i alt er der vel en snes steder i Danmark, hvor der finder
friluftsopførelser sted, men kun de færreste teatre er perma¬
nente, man kan sige fast opbyggede, medens de fleste be¬
nytter sig af et velegnet terræn, hvor der let kan opstilles
stole eller bænke.

Haveteatret i Sorø akademipark er nærmest en mellem¬
ting mellem disse to former. Det blev lavet i anledning af
Sorø by's jubilæum i 1938 med akademigartner G. Georgsen
som havearkitekt.

Teatret blev indrettet med en enkelt jubilæumsforestilling
for øje, hvorfor der ikke blev gjort saa meget ud af jordarbej¬
det. Alligevel blev resultatet forbavsende smukt ikke mindst
på grund af den skønne beliggenhed nær Sorø sø.

Scenen er cirkelrund og lagt for enden af en alle, tilskuer¬
rummet er lagt skævt for alleen, således at man næppe aner
denne. Et afsnit af scenen er taget til orkestergrav. Dennes
sider er bygget af betonplantesten, samme materiale der er
brugt til støtte for højdeforskellen mellem scenen og tilskuer¬
rummet.

Tilskuerrummet er nærmest scenen 1,50 m lavere end
denne, men stiger ganske svagt mod søen. Hele teatret er
indrammet af plantning, bestående af ret store træer, der
yder udmærket læ og samtidig forøger akustikken ved at be¬
grænse lydbølgerne til tilskuerrummet. Som følge deraf hø¬
rer man ganske fortrinligt overalt på tilskuerpladserne, hvor
der er plads til ca. 2000 mennesker. Når teatret er i brug,
opstilles klapstole efter en forud tilrettelagt plan.

Da dette smukke teater har ligget ubenyttet hen siden 1938,
har man af praktiske og vel også æstetiske grunde fyldt or¬
kestergraven op med sand, således at man for enden af alleen
har en cirkelrund plads uden udgravning.

Dette haveteater er et glimrende exempel på, at man uden
større udgifter kan nå et smukt resultat.

Hos højesteretssagfører G. Shaw i Fredensborg findes et
yndigt lille haveteater, der er lavet for en halv snes år siden
af havearkitekt G. N. Brandt.

Teatret er placeret således, at tilskuerpladserne vender mod
syd, hvilket har den fordel, at man får en smuk udsigt over
en terrænsænkning, og skoven der danner en glimrende bag-
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G. N. Brandt: Haveteatret i Fredensborg.
Tilskuerrummets Terrasser.

C. Th. Sørensen: Friluftsteatret i Boes
lunde.
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grund for scenen, der ligger i kote 20.00. Denne er omgivet
af hække og forsynet med hækkulisser af Ligustrum ovali-
folium. Kulisserne afgrænser scenen, så den spidser til bagud.

Tilskuerrummet stiger alt i alt 3 m nemlig fra scenens
20,00 til øverste trins 23,00 m. Denne stigning er fordelt over
4 terrasser, således at hver terrasse har en forkant på 60 cm.
Udenfor tilskuerpladserne udlignes terrassernes højdeforskel
ved små skråninger der løber ind og forsvinder i den om¬
givende beplantning.

Omkring teatret findes enkelte fritstående birketræer, der
i høj grad forøger den rolige skønhed, der præger det.

Bemærkelsesværdigt ved dette teater er, at det i grunden
er tosidigt. Således havde man sidste sommer under opførel¬
sen af Aischyløs tragedie »Khoephoerne«, vendt hele teatret,
så man benyttede tilskuerrummets terrasser som scene og
havde opstillet bænke på den egentlige scene. Virkningen var
udmærket, og det var morsomt at se, at teatret kunde vendes
fuldstændigt, uden at miste sin karakter.

En hel anden type er de amfiteatralske friluftsmødeplad-
ser, de såkaldte amfiteatre, af hvilke havearkitekt C. Th.
Sørensen har projekteret nogle stykker således i Slagelse, Ros¬
kilde og Boeslunde.
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G. N. Brandt: Haveteater i Fredensborg.
Maal i : 1000. Nord opad.

I det store og hele består disse teatre af en rund scene, der
er omgivet af siddepladser på indtil 3 fjerdedele af sin om¬
kreds. Siddepladserne er Græsbænke, hvis forkant, der jo må
være af en betydelig styrke, er støttet af betonfliser 60 cm

høje med 25 cm i jorden. Græsbænkenes bredde er så stor
som 120 cm, hvilket giver mægtig god plads. Forskellen på
disse teatre ligger i adgangsforholdene til siddepladserne. I
Slagelse har man to trapper, der fører op gennem tilskuer¬
rummet, i Roskilde er der tre, begge steder med tre trin for
hver græsbænk.

Betydelig smukkere er adgangsforholdene klaret ved am¬
fiteatret i Boeslunde, hvor man har undladt trapper, og i
stedet har lavet en rampe, der løber teatret rundt udenfor
siddepladserne. Trods denne rampes stærke stigning, 115, der
jo ikke giver en behagelig gang, må dette besvær dog fore¬
trækkes til fordel for et finere resultat.

Disse afmiteatre virker som smukke monumentale byg¬
ningsværker, og de de har mange anvendelsesmuligheder, må
det formodes at flere byer følger efter med lignende møde¬
pladser.

Eywin Langkilde.
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Anlægsgartneruddannelse
Lustgården, som navnet er på det årsskrift, Foreningen før

Dendrologi och Parkvård udgiver, og hvis 24. årgang kom
i August, indeholder mellem andet værdifuld stof et uddrag
af den betænkning Kungl. Landbruksstyrelsen har fremsat til
en omorganisering af gartneruddannelsen i Sverige med særlig
hensyntagen til anlægsgartnerfaget.

Ligesom her i landet findes heller ikke i Sverige nogen sær¬
lig skole for praktisk og teoretisk uddannelse i anlægsgartneri,
og der ligesom her rekrutteres anlægsgartnerfaget af unge
gartnere, der har anvendt deres meste tid efter barneskolen
i gartnerier af forskellig art, som kun i meget ringe grad vil
få betydning for dem som anlægsgartnere.

Betænkningen, der er udarbejdet af burådirektør Nils So-
nesson, går grundigt til værks. Den begynder med en detail¬
leret redegørelse for, hvor stort et areal, der i hvert enkelt
af de in største svenske byer er udlagt henholdsvis som
park og som begravelsesplads, samt hvor mange mennesker,
der har deres brød indenfor disse administrationer. Det ses

deraf at 3.796 ha er anvendt til parker og haver og 1.118 ha
til kirkegårde, at den årlige bekostning til anlæg og vedlige¬
holdelse af sådanne anlæg beløber sig til c. 30 millioner kro¬
ner, og at der Jfindes 96 stadsgartnere, 112 kommunegartnere
og underordnede arbejdsledere samt 47 kirkegårdsbestyrere,
80 kirkegårdsformænd, 30 gartnere ved statens jernbanevæ¬
sen og 168 praktiserende havearkitekter og anlægsgartnere.
Det sidste tal er taget fra rigstelefonkataloget år 1942.

lait bliver det 533 personer, men da enkelte medlemmer
af sidstnævnte gruppe tillige har kommunal ansættelse og
altså er to gange opført, kan der dog kun regnes med c. 500.

Faget er i rask væks.t, således at der stadig bliver brug for
flere og flere uddannede anlægsgartnere, hvorfor det med
rette gøres gældende, at trangen til en rationel uddannelse
indenfor anlægsgartnerfaget er stor og stadig stigende, og at
statens medvirken hertil i Sverige ligesom i andre lande må
anses for nødvendig for at give dertil egnede personer lyst til
at gå ind i dette fag. Betænkningen fremhæver blandt meget
andet følgende:

Ved al fagundervisning er det af største betydning, at ele¬
verne, ikke bliver for gamle før de får adgang til fagskolen.
Da anlægsgartnernes fag selvfølgelig fordrer en god forud¬
gående praksis, og da det drejer sig om sæsonarbejde, bør der
regnes med mindst 3 år ved anlægsarbejde eller ved vedlige¬
holdelse af velpassede have og parker, der er forsynet med et
rigt plantemateriale. Det vil imidlertid ofte være eleven van¬
skeligt at få arbejde i vintertiden, hvorfor det formentlig vil
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være rigtigt som betingelse for optagelse i anlægsgartnersko¬
len at forlange bevis for gennemgået vinterkursus ved en
havebrugsskole.

En vordende anlægsgartners praktiske foruddannelse bør
formentlig forme sig som følger:

1) Almindelig orientering i havebrug i en dertil egnet herr-
gårdshave i 12 måneder.

2) Arbejde i kommunal parkafdeling, kirkegård eller andet
lignende anlæg i 12 måneder.
Herunder altså et eller to vinterkursus.

3) Ansættelse i et anlægsgartnerfirma i 12 måneder.

Anlægsgartnerskolen bør anlægges i forbindelse med en al¬
sidig planteskolebedrift og ved et større haveanlæg med sær¬
lig righoldigt materiale af træer, buske, stauder m. m. Da der
til brug for undervisningen kræves et tilgængeligt og alsidigt
demonstrationsmateriale i form af haveanlæg af forskellig
art, bør skolen helst lægges i Stockholms umiddelbare nærhed.

Betænkningen foreslår et to års kursus på skolen, men er
ikke helt utilbøjelig til at lade sig nøje med halvandet år fra
1. November strækkende sig over to vintre med mellemlig¬
gende sommer og med afslutning den 31. Marts, således at
den unge mand straks fra skolen kan gå ud i praktisk anlægs-
gartnerarbejde.

Der foreslås tillige et eetårigt kursus, beregnet for fagfolk,
der allerede har en vis erfaring på dette område (Anlægs¬
gartnermedhjælpere?) og ganske særlig for unge mennesker,
der har taget studentereksamen eller har erhvervet sig til¬
svarende kundskaber og som ønsker at anvende dette kursus
som forskole for en havearkitektundervisning.

Landbrugsstyrelsen går ud fra, at undervisningen ved an¬
lægsgartnerskolen bliver afgiftsfri ligesom at eleverne, som
forudsættes at udføre et betydeligt praktisk arbejde i plante¬
skole eller andre anlæg, får frit ophold på skolen i hele kur¬
sustiden.

I 1933 indrettedes et højere kursus på Alnarp havebrugs-
skole. Det var delt i to linier, een for økonomisk gartneri og en
for anlægsgartneri.

Indtil 1943 er herfra udgået 23 kandidater hvoraf de 4
fra anlægsgartnerlinien.

Ordningen har ikke vist sig helt tilfredsstillende, da ele¬
verne ved begge linier bebyrdes med fag, de ikke har synderlig
brug for, medens de ikke får tilstrækkelig viden om emner,
der er af væsentlig betydning for deres særlige fag. Betænk¬
ningen slutter derfor med det spørgsmål, om den højere have¬
brugsundervisning på Alnarp ikke bør omlægges, så den kun
kommer til at omfatte økonomisk havebrug og hvad dermed



står i forbindelse, medens anlægsgartnerundervisningen helt
inddrages, eller om uddannelsen af havearkitekter bør ske i
samarbejde mellem Alnarp-institutet og Kunsthøgskolan eller
helt ved den ene af disse institutioner.

Det forekommer mig meget interessant således at få lejlig¬
hed til at blive informeret om forholdene i vort naboland og
at lære de reformtanker at kende som beskæftiger vore kolle¬
ger deroppe.

At anlægsgartneriet efterhånden er blevet nok så meget
håndværk som gartneri, er vi alle klar over, og man kan heller
ikke være blind for, at en udlært håndværker møder med en

væsentlig større viden om sit fag end de unge mennesker, der
melder sig ind i gartneriarbejdernes fagforening og tager ar¬
bejde hos en anlægsgartner uden at have gennemgået en
læretid i dette særlige fag og ofte tillige uden at have mod¬
taget nogen som helst teoretisk undervisning tilrettelagt for
vordende anlægsgartnere.

En ung anlægsgartnermedhjælper der kan foretage opmå¬
ling af en have, for slet ikke at tale om et nivellement, er
jo en ren undtagelse, og stort bedre stiller det sig ikke med
udførelse af afsætning, stenarbejder af forskellig art, fliselæg¬
ning, planering, plantning eller græssåning o. s. v. De dyg¬
tigste lærer det efterhånden, men altfor mange bliver ikke
stort bedre med tiden, enten nu fordi de mangler det rette
håndelag eller fordi de savner den energi, der skal til for på
egen hånd at kunne samle viden. Det er synd for de unge
mennesker, der ikke i tide har fået lejlighed til at uddanne
sig i det fag, de har valgt, og til stor skade for havekunsten, der
ellers har så gode naturlige betingelser her i landet.

Her hjemme har vi ganske vist anlægsgartnerundervisning
på Teknologisk Institut, men næppe en af 100 elever der har
forud gennemgået en læretid som den, den svenske betænk¬
ning anbefaler, hvorfor udbyttet kun kan blive så som så.

Vi har desuden Landbohøjskolens havebrugsundervisning,
der ligesom undervisningen på Alnarp nu kan tage særlige
hensyn til anlægsgartnerfaget, uden at man dog på langt nær
har gjort skridtet fuldt ud.

Heller ikke Beder eller Vilvorde gør ret meget ud af anlægs¬
gartnerfagene. Der ligger med andre ord på dette område
en betydningsfuld opgave, som må og skal løses.

Efter det vellykkede orienteringskursus, kunstakademiets
udvalg for havekunst nylig har afholdt med foredrag og
ekskursioner, ser det jo ud til, at der er mulighed for etable¬
ring af en havearkitektskole under en eller anden form; men
derfor vil en anlægsgartnerskole ikke være mindre nødvendig,
idet frekventering af en sådan vilde være et udmærket grund¬
lag for en videregående havearkitektuddannelse.

E. Erstad-Jørgensen,



Den stora grasmattan ar upplåten for 1 • • • . ° 7" 7" • • 7 * 7
ullmanheten. Från Slottshagen. btrovtag genom HalsingborgsFoto: I. Wedborn.

parker och Trådgårdar
Foreningen svenska trådgårdsarkitekters
studieresa till Helsingborg
Det var med tacksamhet och gladje som foreningens raedlemraar på årsraotet i
våras mottogo stadstradgårdsmastare Anjou's inbjudan att som Halsingborgs stads
gaster forlågga årets studiéfård till »Sundets Paria«. Tidpunkten beståmdes till
någon gång i borjan av juli, når rosorna stå i sin fulla fågring.
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Rosorna i de kvadratiska rabatterna
våxa upp ur en matta av Aubrietia.
Från dir. Hageltorns trådgård.

Foto: I. Wedborn.

Så var då den efterlångtade dagen inne, och den 8 juli på morgonen sam¬
lades en grupp glada och forvåntansfulla resenårer nedanfor uppgången till den
årevordiga Kårnan. Vi mottogos hår av stadstrådgårdsmåstare Anjou, ordforanden
i dråtselnåmnden herr Giertz, chefen for Dæhnfeldts Frohandel direktor Jacob-
son m. fl. I det vackra, gamla Jakob Hansens hus hålsade oss herr Anjou vål-
komna och låmnade med ledning av en for dagen ordnad utstållning av plant-
ritningar en overblick over utforda och planerade nydaningsarbeten.

Efter en hastig blick på husets sevårdheter startade vi så rundvandringen
med S :t Jotgens Plats som forstå mål.

En ståtlig fontån, som dock ånnu våntar på sin skulpturala utsmyckning, bil-
dar overgången melian gatan och planteringen, en oppen gråsplan inramad av
frodig busk- och trådvegetation, som hojer sig upp mot Oresundsparkens måk-
tiga gronska. Sårskild omsorg hade hår nedlagts på samplanteringen av tråd och
buskar med harmonierande bladverk och karaktår. Som exempel kan sårskilt
framhållas kombinationen Salix purpurea — Lonicera Alberti. Ett par val valda
sittplatser och en trappstegslikt utformad blomsterplantering i bakgrunden bi-
drogo till att hoja trivsamheen i denna lilla anlåggning.

Via den gamla Oresundsparken med sin idylliska vallgrav och pampiga tråd¬
vegetation, dår vi bl. a. beundrade ett ståtligt exemplar av akta kastanj, kommo
vi efter att ha korsat stadens åldsta gata, Långvinkelsgatan, up till parken om¬

kring Kårnan.
Med relativt små medel har hår skapats en verkligt trivsam parkoas. Tåta

buskage ge den råtta slutenheten åt platsen. For dagen frojdades ogat åt de rik-
blommiga Spiraea Wilsonii med vita och Kolkwitzia amabilis med sina rosa
blommor. Sårskilt lyekade voro de i gråsmattan fritt placerade grupperna av
pioner, aklejor, azaleor m. m. Ett mindre regnskydd av råglas gav en lått modem
flykt åt anlåggningen. — Intill en tjusig, liten nackrosdamm nårmare Kårnan
uppmårksammades ett vackert exemplar av Alnus incana pendula, och ej långt
dårifrån stod en c :a 8 m. hog Gingko biloba i hogonsklig vålmåga.

Genom den håekomhågnade formalanlåggningen Slottshagen, prydd med
Christian Erikssons skulptur »Jakt«, kommo vi eftar en kort promenad in i den
prunkande Rosengården.

Pergolan vid entrén till direktor Broi
Hageltorns trådgård. Proj.: V. Anjou

Foto: I. Wedborn
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De orcgelbundet planterade parkrosorna
stå i en matta av Veronica filiformis.
Från rosengården i Slottshagen.

Foto: I. Wedborn.

Ett regelbundet mittparti med adla rosor och polyantharosor inramas av fri-
planterade parkrosor med mattbildande Veronica filiformis som bottenplantering.
Bland de åkta rosorna uppmårksammades den halvdubbla, lysande roda »Ham¬
burg«. En praktfull blomrikedom uppvisade bland parkrosorna Rosa rubiginosa
»Julie Mannering« med halvdubbla, morkt rosa blommor, R. Blaze, lysande rod,
dubbel och R. Gneisenau med dubbla, vita blommor. R. Scharnkeana framholls
av herr Anjou som sarskilt vardefull på grund av sina vackra nypon, som sitta
kvar hela vintern.

Avbrott gjordes dårefter for lunch, som intogs på Terrassen med Hålsing-
borgs stad som vård. Herr Giertz hålsade oss på stadens vågnar vålkomna och
uttryckte en forhoppning om, att vi skulle trivas, och att resan skulle låmna det
utbyte, som vi våntat.

. Utvilade och styrkta fortsatte vi så med buss ill Jordbodalen och till fots
genom denna fram till småstugeområdet Eskilsminne.

Stiftelsen »Egna Hem« har hår låtit bygga enfamiljshus avsedda for barn-
rika familjer. Hyresgåsterna ha sjålva utfort vissa arbeten, och skotseln av den
till varje hus horande tomten med frukttråd, bar och gronsaker ombesorjes helt
av familjemedlemmarna. Tomterna inbordes begrånsås från varandra genom låga ,

rosenhåckar. Stångsel av tått stående enkåppar markera respektive tomtområdens
mittlinje, och liknande stångsel sammanbinda husfasaderna mot gatuplanterin-
garna. Hojdskillnaden melian gatorna och tomterna har huvudsakligen over-
vunnits genom murar av kalksten, som stoda ymniga blomsterslånter med bl. a.

Berberis, Ribes och rosor samt mattor av Sedum, bjorngrås m. m.
Litet till mans kande vi oss nu rått medtagna av den pressande varmen, och

ett forslag om ett kort uppehåll vid Pålsjobaden hålsades med tillfredsstållelse.
Efter ett dopp i Oresunds svalkande boljor fortsattes så fården till Sofiero.

Kronprinsen tog hår sjålv emot och gav oss i en par timmars intressant och
givande rundvandring en bild av parken och de nydaningsarbeten, som utforts
de senare åren. Ett par granna Glycine på slottets våstfasad drogo blickarna till
sig, och beråttigad beundran våckte den sydlåndskt yppiga ravinen med bl. a.

ståtliga Polygonum- och Rhododendrongrupper. I slanten ovanfor ravinen har
ett nytt stenparti anlagts. »Jorden« består hår av c :a 50 % singel, 20 % sand,
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torvmull och lovjord. Bevattningen sker genom ett system av perforerade ror
lagda på ett djup av omkr. 30 cm. — Innan vi låmna den fria delen av parken,
måste jag i detta sammanhang omnåmna ett par Rhododendron-arter, som vi
påtråffade langre fram, namlingen de våldoftande, rikblommiga Rh. viscosum
album med små, vita och Rh. occidentale med något storre, rosa blommor. •—
I den mindre formala anlåggningen med perenna våxter och rosor tjusades ogat
av bl. a. den lysande roda »Letter Day« med enkla och »Golden Emblem« med
praktfulla, dubbla, gula blommor. Sarskilt grannt var partiet ved den pampiga pe-
rennarabatten utmed ostra grånsmuren och den stora gråsmattan med de gamla
frukttråden. — De voro en upplevelse dessa timmar, och det var med en djup
kånsla av tacksamhet som vi togo avsked av vår hoge vard.

Vi fortsatte till fots hårifrån utmed stranden bort till Larobadens restaurant
dår Daehnfeldts Frohandel med direktor Jacobson som vård bjod på en char¬
mant middag.

Dagen borjade nu lida mot sitt slut, men ånnu återstod en punkt på pro¬
grammet. Efter ett par njutbara timmar kommo bilar och håmtade oss ut till
grosshandlare Ivan Paulssons hem i Mjohult ett par mil utanfor Hålsingborg,
dår vi mottogos med en enastående gåstfrihet. I den tysta, mjuka skymningen
tedde sig den eklårerade trådgården som ett feeri for våra ogon. Denna synner-
ligen lyckade, av stadstrådgårdsmåstare Anjou projekterade anlåggning, kommer
att mere ingående behandlas i ett senare nummer av Havekunst, varfor den hår
endast omnåmnes i korthet. Efter några lugna, rofyllda timmar med riklig både
andlig och lekamlig undfågnad återvånde vi så till Hålsingborg for att få några
timmars vålbehovlig vila fore nåsta dags strapatser.

På sondagsmorgonen samlades vi vid Sofiakallan, och efter att vederborligen
ha avsmakat vattnet ur denna Nordens enda saltkalla, borjade vi dagens vandring
i parken Vikingsberg.

Hår, liksom i de parker vi redan besokt, frapperades man av det rika våxt-
materialet. En spaljé med bl. a. den gula, 'storblommiga klångrosen »Le Réve«
inhågnar ett område med diverse ett-åriga blommor. En perennagård samman-
bindes med denna genom ett parti med blandat ett- och fleråriga våxter'. I an-
slutning till denna regelbundna anlåggning uppmårksammades fria planteringar

.av Rhododendron och aklejor med undervegetation av Pachysandra terminalis
samt azaleor och aklejor med bottenplantering av Primula. I detta sammanhang
kan åven nåmnas den for skuggiga lagen låmpliga samplanteringen av Mulgedium
macrophylla och den mattbildande Corydalis lutea.

Efter besoket i Vikingsberg blevo vi i tillfålle att studera anlåggningarna vid
ett flertal privatvillor. Att hår ingå på en beskrivning av var och en skulle for-
modligen bli rått trottande for låsaren, och jag nojer mig dårfor med att gora
en kort sammanfattning av intryeken. Ett gott samband mellan hus och tråd¬
gård har efterstråvats och på ett umårkt såttt genomforts. I samliga fall har
man sokt att få så stor, fri gråsyta som mojligt, vilken inramats med buskage,
pérennaplanteringar, murar etc. Mindre slutna partier av rosor och perenna
våxter, oftast med en liten damm, ge intimitet åt anlåggningarna. Inga sand-
gångar skåra onodigt sonder gråsytorna, utan dår så år nodvåndigt, åro platt-
gångar lagda, och for ovrigt ror man sig fritt på gråsmattorna.

Programenligt foljde en promenad genom den idylliska Pålsjoskogen med
underbar utsikt over Oresund mot danska landet. Målet for vår vandring var
Konsul Friberg's trådgård. Ågaren har sjålv planerat såvål hus som tomt, och
det var en glådje att hora med hvilken forståelse for natur och månniskor han
gått till verket. Konsul Friberg hade sålunda bl. a. genom mallar sjålv från vågen
utanfor tomten kontrollerat, att det blivande huset ej skulle forstora utsikten
før trafikanterna. Ett efterfoljansvårt exempel!

Efter lunchen besoktes bl. a. Maria och Gustav Adolfs Forsamlingshus, dår
på båda stållena predikoplatser anordnats i det fria.

Sista dagens program avslutades så med en gemensam middag på Ramlosa
Brunnshotell.

Två strålande, intressanta och givande dagar hade vi haft. Vi vore alia
oerhort imponerade av det sått varpå vi mottagits och av all hjårtlighet, som
strdmmade mot oss.

Ett varmt tack till alia, som gjorde dessa dagar oforglomliga for oss.
Gunnar Florin. Trådgårdjarkitekt FST.

Från barnrikehusen i Eskilsminne. Hus-
fasaderna sammanbindes i gtulinjen ge¬
nom ett stångsel av en kåppar.

Foto: I. Wedborn.
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Foreningen af yngre Havearkitekter
Ved et Møde den 31. August 1944 i København blev det vedtaget at danne en

Forening med det Formaal at virke for Dygtiggørelse af Havearkitekter. For¬
eningens Navn er:

Foreningen vil virke for Oprettelsen af en fast videregaaende Undervisning
for Havearkitekter og vil søge at afholde Foredrag, Diskussioner, Kursus og Eks¬
kursioner til Dygtiggørelse af vordende Havearkitekter og at samle disse om fag¬
lige Opgaver.

Som Medlemmer kan optages enhver, der uddanner sig eller virker som
Havearkitekt og som ikke er over 40 Aar. Ekstraordinære Medlemmer kan op¬
tages, men har ikke Stemmeret. Entreprenører kan undtagelsesvis optages som
ekstraordinære Medlemmer.

Til Foreningens Formand blev valgt Havearkitekt S. A. Hansen. I Bestyrelsen
indvalgtes desuden Havearkitekterne Kaj Fiirst (Næstformand), E. H. Mygind
(Studiekredsleder), Ingwer Ingwersen (Kasserer) og E. Langkilde (Sekretær).
Som Suppleanter til Bestyrelsen valgtes Havearkitekterne Morten Klint og Knud
Preisler og som Foreningens Revisor Havearkitekt Helge Degnbol.

Indmeldelse sker ved skriftlig Henvendelse til Foreningen. Adresse: Have¬
arkitekt S. A. Hansen, Peter Bangsvej 2383. Kbhvn. Vby. Medlemskontingen¬
tets Størrelse er fastsat til 10,00 Kr. aarligt. p p y

DANSK NATURFREDNING.

Dansk Naturfredningsforenings Aarsskrift 1943-44 ligner ganske sin snart lange
Række af Forgængere i sit smukke Udstyr, med ikke færre end 94 smukke
Illustrationer.

Der har i det forløbne Aar været arbejdet med over 100 Fredningsspørgsmaal,
og der er afsagt over 50 Fredningskendelser, af hvilke 20 skyldes helt privat
Initiativ, og Fredningerne er gennemfort oden Udgift for det offentlige. Af større
Fredninger, som har Interesse i videre Kredse, kan nævnes: Krogerup Gods med
Humlebæk Fiskerleje, som jo er overtaget af Staten. Herom skriver Statsskovrider
Martensen-Larsen, — Friluftsarealer ved Koge Bugt, hvorom Departementschef
Andreas Møller skriver, — Fredning af vore Landsbykirkers Omgivelser, hvorom
Direktør Poul Nørlund skriver, Fredninger under Moesgaard Gods, — jo det var
fristende at fortsætte; men interesserede bør selv have Lov at studere Aarsskriftet,
i hvilket ogsaa findes en fyldig Oversigt over gennemførte Fredningskendelser,
Deklarationer og Overenskomster, som nok er et Studium værd. M. G.

LARS HANSEN: GØDNINGERNES ANVENDELSE I GARTNERI OG
HAVEBRUG.

Nr. 9 i Serien af smaa praktiske Haandbøger, som udgives af Aim. dansk
Gartnerforening paa eget Forlag, er en lille Bog, som enhver Havedyrker, som
virkelig plejer sin Have med Interesse, vil have Fornøjelse af at læse, naturligvis
ikke som Sommer-Morskabslæsning, dertil er Emnet vel lidt for tungt; men tørt
er det ikke for den planteinteresserede!

Man faar, uden at behøve at overanstrenge Hjernen, et godt Indblik i Gød¬
ningsanvendelsens Teori, Jordens og Planternes Gødningstrang og de mange for¬
skellige Gødningsstoffers Egenskaber og Anvendelse til de mange forskellige Plan¬
tearter, som dyrkes i Haverne. Ganske vist er det svært, for ikke at sige umuligt,
at gøde rationelt i en lille Privathave ; men det er ingen Skade til at sætte sig
ind i Sagen, saa man i alt Fald kan undgaa at gøre det helt forkert.

Man faar ogsaa Oplysning om, hvorledes man skaffer sig Underretning, naar
der er noget i Haven, der ikke vil trives, — det er undertiden meget lettere at
faa en Skavank afhjulpet, end man tænker sig, og den Smule, der maa ofres, er
vel givet ud, naar man derved kan spare sig for de smaa Ærgrelser, enhver Have¬
dyrker kender, over Kulturer, som ikke vil lykkes. M. G.

Foreningen af yngre Havearkitekter.

S. A. Hansen.

Boganmeldelser



Aktuelle Ved Hans Røm

Rødovre Sogneraad har vedtaget Anlæget af en 9 ha stor Folkepark i direkte
Tilknytning til Kommunens Stadion. Omkostninger er beregnet til 54.000 Kr. En
6000 m2 stor So skal indgaa som et Led i Parken, i hvilken der vil blive indrettet
Kælkebakke, Soppedam og Legepladser.
Parkanlæget, der er projekteret af Havearkitekt V. Termansen, grænser op til den
nordre Del af Damhusengen og vil saaledes blive en Del af det grønne Bælte
vest om København.

NY FOLKEPARK I RØDOVRE

Den i sidste Nummer af Havekunst omtalte Parkvej fra Utterslev Mose til Hare¬
skoven bliver kun hvad Parkbælternes Beplantning angaar Havearkitekt V. Ter-
mansens Værk. Selve Vejen og Rabatterne anlægges selvfølgelig af Amtsvejvæse¬
net. Udgifterne til Beplantningen er budgetteret til 180.000 Kr.

Den produktive Forfatter, Havearkitekt Johannes Tholle, har udsendt to nye

Havebøger. Paa J. Fr. Clausens Forlag er kommet: Havens Anlæggelse. Idéer og

praktiske Raad ved Indretning af Haver, og paa Povl Branners Forlag: Et Vand¬
bassin er let at lave. Den sidste er baade den smukkeste og den nyttigste; at
skrive særlig fyldestgørende om Havens Anlæggelse paa 50 Sider, naar Billederne
fylder ca. en Trediedel, er nu engang ikke muligt, men underholdende er begge
Bøgerne, skrevet med Lune og letflydende Pen. Bøgernes Udstyr er ganske net, for
at bruge Forfatterens Yndlingsudtryk.

I et Interview i Politiken udtaler G. N. Brandt: Forholdet maa være saadan, at

Bygningerne kan absorberes af Haven. Husene skal ligge i Haven, og det er ikke
Haven, der skal stikkes ind mellem Husene. Trods al uheldig Placering fornemmes
Tivoli dog stadig som indbygget i et Landskab, og alt, hvad der kan støtte denne
Fornemmelse, er af det gode, og hvad der svækker den, af det onde for Tivoli.
De fordringsløse Huse danner sammen med det Grønne og lidt Tremmeværk den
fint afstemte Ramme, der hører Haven til og har vakt Fremmedes Misundelse.
Tivoli er noget, specielt dansk, som man kun kan bygge videre paa ved at for¬
nemme Traditionerne. En Udviklingsplan maa langsomt formes efter disse Iagt¬
tagelser, og det nytter ikke noget at stille Krav om at faa bygget nye Funktioner
ind i Tivoli.

NYE HAVEBØGER AF HAVEARKIH
TEKT JOHANNES THOLLE

G. N. BRANDT OM TIVOLI

Iflg. Frederiksborg Amtsavis er der nu indkøbt 350 store Buksbombuske, som skal
udbedre de Skader i Hækkene i Slotshaven, som de strenge Vintre har foraar-
saget. De udgaaede Dele af Hækkene bliver fjernet og nye Buske plantet i Stedet.
Det er et ret omfattende Arbejde, og man venter ikke at kunne blive færdig med
det i Aar.

Den saakaldte Paradiseg, dér hører til Ruderdalsskov, men staar et Stykke fra
selve Skovbrynet i et Hjørne af Haven til Skovløberhuset, er ca. 600 Aar og reg¬
nes for Nordsjællands smukkeste Træ. Der er adskillige Ege, der er ligesaa gamle
og store, skønt denne maaler ca. 5 Meter omkring Stammen, men de er mere eller
mindre medtagne, medens Paradisegen er ganske frisk og staar med sin pragtfulde,
løvrige Krone helt ned til Jorden. Kommuneingeniøren i Søllerød havde ved en
projekteret Vejudvidelse afstukket en Linje for Vejen ind under Egen, saaledes at
flere store Grene skulde saves af, hvorved Træet vilde blive skamferet og ikke
længere den Seværdighed, det er i Dag. Kvarterets Beboere protesterede og
alarmerede Naturfredningsforeningen, der foranledigede et Møde paa Aastedet af¬
holdt, hvor Fredningsdommeren, Embedsmænd fra Arbejdsministeriet m. fl. var
til Stede, og som heldigvis resulterede i en Beslutning om, at der intet maa fore¬
tages, der kan ødelægge Træet, hvorefter Vejprojektet vil blive ændret.

I en Diskussion i »Foreningen af danske Havebrugskandidater« om de køben¬
havnske Parkers Blomsterplantninger, hvor Professor Paludan skarpt kritiserede
Kommunens Blomsterpolitik, svarede Stadsgartner Bergmann iflg. Berlingske Ti¬
dende bl. a.: »Professoren taler som Blomstérgartner, medens jeg ser paa Proble¬
merne som Havearkitekt. I ældre Tider var vore Haver Spadsereparker, i vor Tid
skal de være Brugsparker, ikke bare til passiv Nydelse, men til aktivt Gavn. Der-

DE FROSTØDELAGTE BUKSBOM
HÆKKE I FREDERIKSBORG SLOTS
HAVE EFTERPLANTET

NORDSJÆLLANDS SMUKKESTE
TRÆ, DER VAR TRUET,
ER BLEVET REDDET

STADSGARTNER BERGMANN
CONTRA PROFESSOR PALUDAN
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FORSLAG TIL REGULERING AF
PEGLINGESØEN OG SORTEDAMS-
SØENS BREDDER

•ORSLAG OM BADEPARK
ST. JØRGENS SØ

;OOLOGISK HAVE VIL IKKE HAVE
TJNNEL UNDER FREDERIKSBERG
IAKKE

for saa faa Blomsterbede, de forliges nemlig ikke med Leg og Sport. Enghave¬
parken har Byens rigeste Blomsterareal, 1520 Kvadratmeter, Ørstedsparken har
660 Kvadratmeter. I Kommunens Gartneri tiltrækkes 35.000 Foraarsplanter. Der
bruges endvidere i Parkerne 6000 Tulipaner, fordi vi ikke kan købe flere, 63.000
Sommerblomster og 4000 Chrysanthemer. Der er et samlet Staudeareal paa 2100
Kvadratmeter og Rosenareal paa 3150 Kvadratmeter, i alt 7000 Kvadratmeter
blomsterplantet Areal. Er det saa retfærdigt at kalde Bestanden snoldet?
Jeb slutter mig til Professor Paludans Krav om Blomstersmilet. Men det skal ikke
være et bredt Grin. Byens Parker er for Menneskene, ikke for Blomsterne.«

Til Bemærkningerne om Gadeudsmykning med Blomstervaser, Hængeskaale og

»Slyngplanter opad Lysmasterne« svarede Bergmann:
»Gid jeg som Stadsgartner aldrig maa blive udsat for at skulle realisere disse
Ønsker. Det vilde være under vort Niveau. Overalt, hvor jeg har mødt den Slags,
har jeg følt knugende Trang til at skære de stakkels hængte ned.

I en Artikel i Politiken foreslaar Havearkitekt E. Erstad-Jørgensen Vandstanden
i de københavnske Søer sænket med halvanden Meter, hvorved Vandfladen
kom ned i Højde med GI. Kongevej. Da Stadsgartneren har særlige Planer med
St. Jørgens Sø (se flg. Note), indskrænker Havearkitekten sit Forslag om Regule¬
ring af de derved fremkomne Søbredder til kun at gælde for Peblingesøen og
Sortedamssøen. Tilsammen er de af godt og vel 2 km Længde og af ca. 185 m
Bredde. Da Vandstanden nu ligger ca. 1,80 m lavere end de omgivende Gader,
vil Højdeforskellen altsaa blive noget over 3 m, naar Vandet sænkes. Forslaget
gaar nu ud paa ved Opfyldning at udforme skraanende parkagtige Anlæg langs
Bredderne, men uregelmæssigt, med afvekslende høj eller lav Beplantning, med
Græsflader, Soppe- og Legepladser og Baadebroer og med Spaserestier snart ud
langs Vandkanten og snart længere oppe og nærmere Gaden .

Havearkitekten anslaar løseligt, at den foreslaaede Regulering vil kunne give
Arbejde til 4-500 Mand i ca. 1 Aar.

Politiken skriver: Naar Set. Jørgens So opgives som Vandreservoir, nedlægges og-
saa Pumpestationen, der ligger i Hjørnet ud mod GI. Kongevej. Det er dette
store Øjeblik, Stadsgartneren venter paa; nogen egentlig Plan er der ikke ud¬
arbejdet, men Stadsgartner Bergmann har ved forskellige Lejligheder nævnt de
Muligheder, der var til Stede for at udforme St. Jørgens Sø som en Søpark med
store Soppebassiner og Friluftsbad for Børn. Vesterbro mangler jo Tumleplads for
den yngre Generation; en Park omkring St. Jørgens Sø kunde betyde meget i
denne Forbindelse. Der skulde saa skabes Plads til Forgængerovergange over

Vesterbrogade og GI. Kongevej, saa Børnene paa betryggende Maade selv kunde
passere disse to stærkt befærdede Gader. Det hele er selvfølgelig et Fremtidsper¬
spektiv, men det er vigtigt at faa Planen nævnt allerede nu, fordi man først og
fremmest maa have aflivet enhver Tanke om at lægge en ny Gade ned langs med
Søens Vestside. Tværtimod skulde en Del af de gamle Haver, der ligger op imod
Svineryggen, kunne inddrages i Søparken. Ligeledes maa det forhindres, at der
bliver projekteret et Byggeri paa det Areal, hvorpaa Pumpestationen nu ligger;
ogsaa denne Grund maa med Tiden indlemmes i det frie Omraade, der knyttes
til Søerne.

Formanden for Zoologisk Haves Bestyrelse, Fabrikejer Bøje Benzon og Havens
Direktør Rewentlow afviser begge i Berlingske Tidende kategorisk enhver Tale
om Tunnel under Frederiksberg Bakke som ganske uantagelig for Haven, der helt
og fuldt gaar ind for Frederiksberg Kommunes Plan om at slynge Vejen i en
Bue ind gennem Søndermarken, hvorved ogsaa opnaas, at Haven faar et Stykke
lagt til sit Areal. Hr. Bøje Benzon kalder Projektet for en vild Idé og mener, at
begge Arkitekter maa have glemt, at der paa Bakken ligger et af Danmarks
smukkeste Slotte.

Hertil bemærker Havearkitekt E. Erstad-Jørgensen, der sammen med Arkitekt
Charles I. Schou har udarbejdet Projektet:
Er det ikke snarere d'Hrr., der helt har glemt, hvad Forslaget i det hele taget
gaar ud paa, eller har de virkelig ikke forstaaet et Muk af Sagen uden netop,
hvad der særlig angaar deres Haves snævreste Interesse ?
Det er jo netop i Erkendelse af Slottets store Værdi for By og Land, at Forenin-



gen til Hovedstadens Forskønnelse har følt sig kaldet til at fremsætte en energisk
Protest mod det af Frederiksberg Kommunes tekniske Forvaltning udarbejdede
Forslag, der for Tid og Evighed vilde sønderslaa de sidste Rester af den arkitek¬
toniske Helhed, som under Frederik IV's Regering fremstilledes i Tidens grandiose
Stil, som en nøje Sammenkomponering af Slottet og det omgivende Haveanlæg.
Enhver, der med Anvendelse af lidt Fantasi har sat sig ind i, hvad det drejer sig
om, og som er begavet med nogen Sans for Skønhed og historisk Kultur, kan
ikke være i Tvivl om, at et Tunnelprojekt indebærer alle Betingelser for at kunne
føre til en lykkelig Løsning af Spørgsmaalet. Det gælder saa blot om samtidig at
tilfredsstille de rimelige Krav, der kan stilles fra Slottets og Zoologisk Haves Side,.
men ogsaa fra disse Sider kan Samfundet med Rimelighed forlange en vis Hen¬
syntagen til det almene Bedste, og ikke Opstilling af ganske snæversynede For¬
dringer.

Kommissionsbetænkningen ang. Kunstmuseets Udvidelse blev vedtaget med kun
en enkelt Stemmes Majoritet, og Betænkningen har siden Fremkomsten været
Genstand for megen Kritik. Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse har nu ret¬
tet Henvendelse til Myndighederne om at skaane Parkanlæggene og ikke gennem¬
føre den foreslaaede Udvidelse af Museet ind i Østre Anlæg.
Foreningens Formand, LRS. Hess-Petersen, udtaler til Aftenbladet, at Foreningens
Henvendelse udelukkende skyldes, at københavnske Parkanlæg er truet. I Mu¬
seumsplanerne som Helhed vil Foreningen ikke blande sig. Det var tidligere set,
hvorledes en Bebyggelse af et Parkanlæg ikke blot i sig selv ødelagde Byens grønne

Arealer, men oven i Købet skabte Præcedens for yderligere Indgreb i Parkerne.
Det offentlige var mere end ivrige for at benytte disse billige Byggegrunde.

FORENINGEN TIL HOVEDSTADEN
FORSKØNNELSE PROTESTERER
MOD PLANERNE OM KUNST¬
MUSEETS UDVIDELSE IND I
ØSTRE ANLÆG

Billedhuggeren, Professor Utzon Frank har haft en Samtale med Politiken, hvor
Bladet bl. a. spørger:
— Vil der komme Publikum i et Skulpturmuseum?
— Det afhænger af, hvordan det laves. Herhjemme har vi jo en syrlig Opfattelse
af, hvad et Museum er og skal være . . folkeligt maa det for Himlens Skyld
ikke være. Forestil Dem nu, at man lagde Skulpturmuseet i en lav Længe i Kon¬
gens Have ud mod Sølvgade og med en Terrasse ud mod Parken. Og hvorfor
skulde der ikke være en lille folkelig Restaurant ude under Solen, hvor jævne
Mennesker kunde faa sig en 01, naar de var trætte af at se paa Kunst? Hvorfor
skal det være saa højtideligt? Et Museum i Kongens Have vilde kunne gøre Parken
smukkere, og Haven egner sig til Opstilling af Skulptur i fri Luft, det gor derimod
det skraanende Terræn foran Sølvgade-Museet ikke, der ser det jo ud, som Fi¬
gurerne er opstillet provisorisk og bare venter paa at blive anbragt et andet Sted.
Et Pulterkammer ....

— Københavns Parker maa som bekendt ikke røres.

— Nej, vist maa de ikke. Jeg er selv Modstander af at bebygge Parkerne, men
dels er den omtalte Afdeling af Kongens Have ikke nogen Park, dels mener jeg,
at det eneste, der kan og skal bygges i Parken, netop er Museer.

Flg. er klippet i Politiken :
En tung Duft af Frodighed, af vaadt Græs og af Blomster driver gennem Parken.
Man synes, at ingen københavnsk Park dufter saa stærkt og sødt som denne. Er
det, fordi de høje Lejekasernemure omkring den giver den et Læ, som hindrer
Vindene i at sprede dens duftende Sødme og gør dens Blomstring helt tropisk
heftig som i en Dal mellem Bjerge?
Eller er der en anden Grund til, at man føler denne Park midt i Stenbroen saa

særlig sommerlig? Er det, fordi Modsætningen mellem Blomster og tætbebygget,
tætbeboet Storby virker saa stærkt? Her er et Sykke blussende Sommer slynget
ned som en Enklave mellem Cement og Mursten og understreger med en egen

Styrke Byens og dens Menneskers Trang til og Længsel efter Sommer og Grønt,
Sol og Skove! Der er en Stemning over Enghaveparken som er sært vemodig,
fordi den uddyber Savnet af Ferie og frie Horisonter, bugnende og bølgende Som¬
merland, hvis Vilkaar ingen Ferie tillader. Her løber blege Børn omkring, her
gasser sig i Solen Aldersrentenydere og Mennesker med graa Teint. Og man ser,
hvor deres Ansigter lyser af Lykke over denne Park, skønt man ikke kan befri sig
for en Følelse af, at den ikke kan undgaa at fremhæve for dem noget uopnaaeligt,
de ikke kan faa!

PROFESSOR UTZON FRANK
ØNSKER ET SKULPTURMUSEUM
LAGT I KONGENS HAVE

LOVSANG OVER ENGHAVE¬
PARKEN
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Kunstakademiets

Havearkitektuge
I Havearkitekt Erstad-Jørgensens Artikel om Anlægsgartner¬
uddannelse i »Havekunst«, Side 64, er nævnt, at Kunstakade¬
miet har afholdt et vellykket Kursus for Havearkitekter. Da
jeg mener, at det vil interessere en Del af Bladets Læsere at
høre nærmere om dette, skal jeg herved ganske kort give et
Resumé af Kursuset.

Paa Opfordring af en Kreds af unge Havearkitekter arran¬
gerede Kunstakademiets Udvalg for Havekunst i Slutningen
af Juli Maaned et Kursus af en Uges Varighed for unge
havekunstinteresserede.

Til Kursuset var indtegnet 46 Deltagere, hvoraf 30 var
Havebrugskandidater.

Dette Kursus lededes af Havearkitekt, Lektor C. Th. Sø¬
rensen, og Programmet var tilrettelagt saaledes, at der hold¬
tes Forelæsninger om Formiddagen paa Charlottenborg og
forskellige Ekskursioner til Parker m. m. om Eftermiddagen.

Forelæsningerne holdtes af følgende Lærerkræfter, der paa
en udmærket Maade orienterede Deltagerne i havekunstne¬
riske Problemer.

Lektor C. Th. Sørensen gav et lille Indblik i Havekunstens
Historie og talte udførligt om Frederiksberg Haves Historie
samt om Anlæg ved Boligbyggeri,

Lektor Georg Georgsen talte om Fagets Stilling i Dag samt
om Privathaven,

Professor Steen Eiler Rasmussen om Kongens Have og
Tivoli,

Kommunegartner G. N. Brandt om Kirkegaarde,
Arkitekt Peter Bredsdorff om Byplanlægning og
Havearkitekt Georg Boye om Tegneteknik og Arkivering.
Ekskursionerne foretoges hovedsagelig til Københavns Om¬

egn, en enkelt gik til Fredensborg og Frederiksborg Slotshaver.
Man besaa ca. 25 Privathaver, offentlige Anlæg, Boligkarré-
Anlæg, Legepladser, Slotshaver og Kirkegaarde.

Som Udtryk for Deltagernes Tilfredshed med Kursusets
Forløb og deres Ønsker om en fremtidig Undervisning for
Havearkitekter vedtoges enstemmigt en Resolution, som un¬
derskrevet af hver enkelt Deltager tilsendtes Det kongelige
Akademi for de skønne Kunster, Charlottenborg. Resolu¬
tionen havde følgende Ordlyd:

»Deltagerne i det i Dagene fra den 24. til den 29. Juli 1944
afholdte Kursus for unge Havearkitekter retter en varm Tak
til dettes Leder, Lektor C. Th. Sørensen Og til Foredragshol¬
derne, Havearkitekt Georg Boye, Kommunegartner G. N.
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Brandt, Arkitekt Peter Bredsdorff, Lektor Georg Georgsen,
Professor Steen Eiler Rasmussen og ikke mindst til Kunstaka¬
demiet og dettes Udvalg for Havekunst, som har muliggjort
disse for os alle saa overordentlig værdifulde Timer.

Vi har ved denne Lejlighed dybt følt, hvormeget vort Fag
trænger til en planmæssig Undervisning og tillader os derfor
at henstille, ikke alene at saadanne Kurser aarlig gentages,
men ogsaa at Spørgsmaalet om en fast videregaaende Under¬
visning i Faget snarest tages op til en praktisk Løsning, helst
i Tilknytning til Kunstakademiets Arkitektskole.«

Den Omstændighed, at der til Kursuset meldte sig henved
et halvt Hundrede Deltagere, viste, at aabenbart flere, end
man almindeligvis antager, beskæftiger sig med Havekunstens
Problemer og søger at trænge dybere ind i disse.

Naar Foreningen af yngre Havearkitekter nylig stiftedes, .

viste dette, at de Unge har en klar Erkendelse af, at Spørgs¬
maalet om Uddannelse nu ikke lader vente længere paa sig,
og jeg vil derfor i min Egenskab af Formand for Foreningen
af yngre Havearkitekter opfordre alle gode Kræfter til at gaa
med i et positivt Samarbejde, for at dette for Havearkitekt¬
standen allervigtigste Spørgsmaal snarest maa finde en til¬
fredsstillende Løsning. S. A. Hansen.

Havearkitektuddannelse
Begyndelsesgrundlaget i en Havearkitekts Uddannelse er en
Uddannelse erhvervet i Praksis og paa Skoler, hvorved der
er udviklet Kendskab til Planter og til den rent tekniske Side
af Faget samt Tegnefærdighed, men en saadan Uddannelse
berettiger ikke vedkommende til at kalde sig Havearkitekt.
Foruden at være i Besiddelse af kunstnerisk Forstaaelse i det
hele taget er det tillige paakrævet, at den vordende Have¬
arkitekt tilegner sig Viden ved videre Undervisning,. Selv¬
studium eller Erfaring paa Havekunstens forskellige Omraa-
der, hvis Opgaverne skal løses dygtigt. En udmærket Uddan¬
nelse kan faas paa Havearkitekters Tegnestuer — men dette
er ikke nok; der mangler en fast videregaaende Undervisning
for Havearkitektaspiranter.

Selv om Undervisningen for Havebrugsstuderende paa
Landbohøjskolen omfatter mange Fag, som det ogsaa har Be¬
tydning for en vordende Havearkitekt at være inde i, er Un¬
dervisningen ikke tilstrækkelig for en Havearkitekt og er for
flere Fags Vedkommende sikkert for omfattende for denne.
En særlig tilrettelagt Undervisning paa Skolen vil kunne tjene
som en Forskole til en Havearkitektuddannelse, men den
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egentlige Uddannelse til Havearkitekt bør foregaa paa Ar¬
kitektskolen ved Kunstakademiet, hvilken Ordning utvivlsomt
vilde være formaalstjenlig i flere Henseender bl. a. med Hen¬
blik paa det værdifulde Samarbejde, der kan komme i Gang
mellem Arkitektstuderende og Havearkitektstuderende, idet
Betingelserne for at Arkitekter og Havearkitekter i de unge
Aar kan faa gensidig Forstaaelse af hinandens Arbejde til
Gavn for begge Parter udvikles ved dette Samarbejde. Det
er jo saaledes, at Arkitektens og Havearkitektens Omraader
berører hinanden paa væsentlige Punkter. Havearkitekten
maa derfor være paa Talefod med Arkitekten og være for¬
trolig med nogle af de Problemer, Arkitekter arbejder med,
for eventuelt i Samarbejde med disse bedre at kunne klar¬
lægge tilknyttede Opgaver af havearkitektonisk Art, saaledes
at samtlige arkitektoniske Hensyn ved Løsningen af den sam¬
lede Opgave gaar op i Helheden.

I Lighed med Arkitekten er Havearkitekten Bygherrens
Tillidsmand og udarbejder Planer samt yder Bistand ved Ar¬
bejdets Udførelse. Forholdet mellem Havearkitekten og An¬
lægsgartneren, der paatager sig Arbejdets Udførelse kan maa-
ske karakteriseres ved, at en Havearkitekt skal have en saadan
kunstnerisk Almenuddannelse, at han kan lede og vejlede An¬
lægsgartneren i Løsningen af den Opgave, som er overdraget
Havearkitekten. Eventuelt fører Havearkitekten tillige frem¬
tidigt Tilsyn med det udførte Arbejde.

Ved at gennemgaa en Oversigt over de forskellige Om¬
raader, hvor Havearkitektens Bistand falder naturligt, vil
man hurtigt se, paa hvor mange Punkter, et Samarbejde med
Arkitekter er ønskeligt, ja, i visse Tilfælde aldeles nødvendigt:

Planlægning af Byplanens grønne Omraader med dens
Parker og Anlæg, Sportspladser, Friluftsteatre, Lejrplad¬
ser, Kirkegaarde, permanente Kolonihaver, Gadeplant¬
ninger og ikke mindst Vejanlæg med den nødvendige
Tilpasning i Landskabets Terrænform og Vegetation.

Regulering af Herregaardshaver, Bondehaver, Præste-
gaardshaver og andre ældre Haveanlæg. Fredning af
gamle værdifulde Trægrupper og Naturfredning i det
hele taget.

Placering af Bygninger i Terræn og dettes Behandling i
Sammenhæng med Bygningernes Udformning. Anlæg af
Haver ved Etagehuse, Rækkehuse og Eenfamiliehuse
med disse Havers gensidige Afhængighedsforhold til Hu¬
sene. Anlæg af Taghaver og Vinterhaver, der fuldstæn¬
dig indordner sig i Arkitekturen.

Hvis den endelige Uddannelse af Havearkitekterne efter en
eventuel Uddannelse paa Landbohøjskolen skal foregaa paa

75



Kunstakademiet, maa Undervisningsplanen her tilrettelægges
med Henblik paa, at Undervisningen i visse Fag bliver delvis
fælles for Arkitekt- og Havearkitektstuderende. Dette kan
f. Eks. gælde følgende Fag:

Tegning (Frihaandstegning, Projektionstegning, Perspek¬
tivtegning).

Tegneteknik, Skrift.
Materialisere.

Byplanlægning.
Projektets Terrænbehandling.
Arkitekturstudier.
Arkitekturens Historie.
Havekunst m. fl.

Undervisningen for Havearkitekterne maatte endvidere
omfatte en Række Fag af speciel Interesse for disse som

Havekunst.
Havekunstens Historie.
Havearkitekturstudier.

Opmaaling (f. Eks. af Herregaardshaver og lignende Em¬
ner af havearkitektonisk Værdi).

Tegning m. fl.
Det Erfaringsmateriale, der paa Grundlag af dygtige Have¬

arkitekters Virke herhjemme og i Udlandet maa kunne til¬
vejebringes, vil ved Undervisningen kunne give et vægtigt
Bidrag til de vordende Havearkitekters Forstaaelse af Have¬
kunst. Undervisningen bør iøvrigt tilrettelægges saaledes, at
den Studerende i Slutningen af Studietiden, i Lighed med
hvad der er gældende for Arkitekterne, kan have Arbejde
paa Tegnestuer hos private Havearkitekter eller under Have¬
arkitekter paa offentlige Kontorer. Efter endt Uddannelse
kunde man tænke sig, at den Studerende udførte et Afgangs¬
projekt, der sammen med de øvrige Arbejder, der er udført
paa Arkitektskolen, blev bedømt af et sagkyndigt Udvalg
paa denne.

Det er naturligt, at vordende Havearkitekter faar en Ud¬
dannelse, der gør dem kvalificerede til at optræde som fuldt
uddannede Raadgivere paa Havekunstens Omraade. Jeg tror,
at en rigtig Løsning af det vigtige Spørgsmaal, der vedrører
Uddannelsen af Havearkitekter, vil bidrage sit til, at vi faar
udklækket en større Stand af dygtige og idealistisk indstillede
Havearkitekter, der kan arbejde sagligt og nøgternt med Tin¬
gene, hvilket vil kunne betyde meget for Havekunstens Ud¬
vikling herhjemme. Kai Filrst.

f. Eks.:



Samlerens
Hvordan skal samlerens have udformes? Dette problem lig¬
ger en del udenfor havearkitektens daglige arbejdsfelt. Flere
af de kendte havearkitekter vil måske på forhånd give afkald
på en sådan opgave, men blandt både ældre og yngre have¬
arkitekter findes adskillige, der er så interesserede i plante¬
materialet at vegetationsbilledet forekommer dem at være af
afgørende betydning for haven og hvem den vilde tilgroede
have med sin opløste form derfor også synes smuk.

I »Havekunst« har man haft lejlighed til at se hvordan
flere svenske havearkitekter har arbejdet med vildflora og
specielt med blomsterengen, et havemotiv som herhjemme
særlig G. N. Brandt har rendyrket.

Givet er det, at man ofte blandt haveinteresserede finder
mennesker, der er grebet af samlermani, således at havearki¬
tekten let kan blive stillet overfor opgaven, at finde den bedst
mulige form for en sådan plantesamling.

Når det er så rigtigt hvad Georg Boye i sin tid skrev:
»at det er forholdsvis let at lave noget godt ud af et stykke

jord og ioo hasselbuske, men det kræver ulige mere talent
at arrangere ioo forskellige planter på det samme areal og
dog redde æren«,
så er det jo blandt andet fordi der kræves et fyldestgørende
kendskab til den enkelte plante for af denne arternes mang¬
foldighed at kunne skabe en harmonisk helhed.

For at plantesamleren skal få den fulde glæde af sin have,
må planterne placeres i et vist system, i samfund, ikke kun¬
stige, men naturlige plantesamfund, som vi kender dem fra
engen, mosen, heden, skoven o. s. v.

I større botaniske haver findes gerne selvstændige kvarterer
for hvert enkelt plantesamfund, mosebed, morænebed, søbred
o. s. v., i den private samlers lille have er pladsen som regel ,

så begrænset, at man må have samfund ved samfund, men
adskilt af buske, kønne stedsegrønne o. 1., der bryder syns¬
feltet og således opdeler haverummet i mindre rum egnede
cor de forskellige samfund.

I denne haveform, hvor helheden ikke betinges af hin¬
anden jævnbyrdige planter, er det muligt at anvende særlig
kælne og vanskelige ting, der ellers ofte hurtigt forsvinder i
staudebede og busketter, hvor der ikke vises dem hensyn nok.
Naturligvis er det en forudsætning for denne haveforms triv¬
sel, at der ofres vedligeholdelsen — der ikke er ringe — nød¬
vendigt hensyn. Kan dette ikke påregnes, kan man ligeså
godt med det samme opgive at nå det ønskede resultat.

Plantematerialet, dér kan anvendes, er vidt forskelligt, men
ofte er det bestemte familier eller arter, der samles på, som
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Orchis masculus fl. roseo mellem Fritil-
laria meleagris, Listera ovata samt forsk.
Primula.

Orchis latifolius mellem Cypripedium og
andre Orchis, i baggrunden Aquilegia
og Rodgersia.



Orchis maculata foran bregner.

^ephalanthera longifolia, fotograferet i
taturlig skovbund.
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Primula, gøgeurter og vibeæg passer
godt sammen.

f. eks. Liliaceae, Orchidaceae eller måske blot Lilium, Tulipa
eller Rhododendron. Andre samler måske på stenplanter,
mosebedsplanter, skovbundsplanter eller andet, men de fleste
plantesamlere kaster sig som regel over lidt af hvert, dog ofte
med en enkelt slægt eller art som speciale.

Hvor der udelukkende arbejdes med den på stedet værende
jordbund, kan man blive tvunget til at begrænse samlingen
til de planter, der trives på stedet, f. eks. eng- og moseplanter
på lavtliggende jord, hedeplanter på dertil egnet jord, o. s. v.
Vil man sætte sig ud over stedets jordbundsforhold, må man
tilberede jorden for hvert samfund, således at jordarten og
dens reaktionsforhold er passende.

Mange vildtvoksende danske planter er særdeles velegnede
som samleobjekt, f. eks. planter som Primula, Pirola og for¬
skellige frilandsorchideer. Navnlig de sidste er morsomme for
samleren på grund af deres sjældenhed, vanskeligheden ved
at få dem til at gro, og blomsternes særprægede skønhed.

Endelig skal nævnes nogle få eksempler på smukke sam¬
menplantninger, der med held kan anvendes i samlerens have.
Af vilde danske planter kan man lave det skønneste forårsbed,
f. eks. Primula veris og elatior, mcllemplantet med Fritillaria
meleagris og forskellige gøgeurter.

Dette danske engblomsterflor er ganske vist af kort varig¬
hed, men kan dog suppleres med andre planter (Meconopsis,
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Et lille bassin kan være et samlende

midtpunkt i samlerens have.

Primula jap. o. a.) således, at der kan være blomster somme¬
ren igennem.

Disse sammenplantninger har jeg bl. a. prøvet i min egen
have ved Helsingør, hvorfra de fleste billeder til denne ar¬
tikel er hentet. Her findes også en plantning af en noget an¬
den art, med bambus som karakterplante, mellemplantet med
Thalictrum, Lilium, Tulipa og Meconopsis og med Pirola,
Orchis og Cypripedium som forgrund.

I lyngbedet kan plantes Erica, Calluna, Pernettia o. a., mel¬
lem hvilke Iris reticulata og forskellige løgvækster befinder
sig vel.

Endvidere kan nævnes Rhododendron, der udmærket kan
danne hele samlingen. Der findes jo et utal af botaniske arter
(R. ferrugineum, cantabile, viscosum, præcox, fastigiatum og
mange andre) foruden de mange navnesorter.

Underplantes Rhododendron med forskellige Anemoner,
Erythronium, eventuelt bregner, med Tulipa, Lilium, Orchis
o. a. imellem, får man en samling af stor skønhed. En sådan
samling har Dr. Børgesen i Hellebæk arbejdet med gennem
en årrække, og har man først set denne have, må man sikkert
indrømme, at samlerens have kan være overordentlig smuk,
og selv om den er opdelt i mange små partier udmærket kan
danne et fint og harmonisk hele.

'

Eywin Langkilde.
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Ruth Brandberg
Ruth Brandberg har slutat sin levnad vid just fyllda 66 år.

Ånnu for några månadar sedan hade hon sina tankar och
intressen fast forankrade i sitt arbete som tradgårdsarkitekt
och gav sig ut på sina uppdrag, fastån hon, till foljd av en
många år gammal knåskada, fick allt svårare att gå. och
rora sig.

Hon var efter Ester Clason en av de forstå kvinnliga tråd-
gårdsarkitekterna i landet. Hon borjade sin utbildning som
lårarinna vid Statens Hogre Lararinne Seminarium, men må-
ste avbryta sina studier på grund av overanstrångning. For
att återvinna halsa och krafter i friluftsarbete reste hon till
England och gick som elev vid Swanley tradgårdsskola for
kvinnor. Dår stannade hon ett par år och inhamtade grund¬
liga teoretiska och praktiska kunskaper i tradgårdsskotsel.

Det var på Selma Lagerlofs Mårbacka, som hon fick till-
fålle att prova sina nyforvarvade kunskaper och utvidga sina

Vid Lennart Torstenssons slott Lennarts
nas intill Målaren har trådgården pie
tetsfullt renoverats och utcikats med mo

dernare detaljer i parken.
Lusthuset år byggt av gårdens folk ef
ter ritningar av ågarinnan friherrinnai
Alfhild af Ugglas och Ruth Brandberg
Terrasserna åro delvis lagda av gamma

sandsten funnen på platsen. Anlåggnin
gen utførdes år 1936-37.
Den stora fria gråsmattans ovriga sido
inramas av jåtterabatter av blommand
buskar och perenna våxter mot park
trådens bakgrund. Rosorna åro plante
rade i fritt liggande låttskotta rabatter
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'crenna plantering vid Villa Wejh, Li- erfarenheter i yrket. Selma Lagerlof hade varit hennes lårar-
lingø. planterad av Ruth Brandberg. . . _ , . ..... , r,. . . r

inna i Landskrona och van i hennes hem. Sin andra uppgirt
fick hon hos froken Gertrud Bråkenhielm på Perstorp gård,
dår hon anlade och skotte hela trådgården, delvis som han-
delstrådgård.

Men hennes intressen lågo åt ett helt annat håll ån det
merkantila. Hon reste ned till Danmark for att vidare utbilda

sig till trådgårdsarkitekt. Hos den då mest kande »havearki¬
tekten« I. P. Andersen fick hon en god handledning och trå-
ning i trådgårdsanlåggningskonsten. Når hon återkom till
Sverige fick hon mycket snart den ena betydande uppgiften
efter den andre som konsulterande trårgårdsarkitekt.

Hennes mångskiftande begåvning — hon tecknade och
målade, skrev poesi och prosa, hade mycket lått att låra
språk och att sjålv uttrycka sig skriftligen och muntligen —
samt hennes kunskapsforråd inhamtat under seminarietiden,
forlånade åt hennes yrkesutovning en kultur och forfining,
som också uppskattades av hennes kundkrets. Hon hade en
medfodd formåga att med god smak anvånda sitt våxtmate-
rial, och med åren skaffade hon sig en mångskiftande erfaren-
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het i de uppgifter, som med fortroende och tillit lades i hen-
nes hånder.

Hon har gjort anlåggningarna vid flera av våra storre
sjukhus, bl. a. Serafimerlasarettet i Stockholm, Akademiska
Sjukhuset och nya Sanatoriet i Upsala, Sjukhusen i Sandtråsk
och Eksjo, kustsanatoriet i Apelviken. AB. Svenska Tobaks-
monopolet var ett av hennes forstå updrag och det som hon
in i det sista hade hand om. Många privata uppdrag hade
hon också, vid de minsta egnahem såvål som vid de fornåm-
sta gårdar och herresåten.

Hennes uppdragsgivare blevo ofta åven hennes personliga
vånner. Till dem har hon låmnat ett levande minne efter sig
i de blommor och den gronska, som hon ordnat med omsorg
och god smak. Hon var inte fårdig med en anlåggning, når
ritningen var fårdig. Hon foljde utformningen i detalj och
låmnade den inte, forrån hon fått fram just det hon åsyftat
med sina projekt.

For studier i trådgårdskonsten foretog hon resor i fråm-
mande lånder, England, Frankrike, Tyskland, Danmark och
Italien. Två gånger var hon i Pompeji och fick dår tillfålle
att fotografera och måta upp de framgråvda och rekon-
struerade antika trådgårdarna.

Hon fick tilltråde till områden, som vanligen inte visades
for almånheten och hade samlat ett mycket rikt material,
som hon tyvårr aldrig hann med eller orkade bearbeta for
publicering. I mindre såliskap holl hon ibland foredrag om
sina studieresor, sårskilt gårna om Pompeji och visade då en
stor formåga att levandegora sina skonhetsintryck for åho-
rarna.

Når krafterna borjade svika, ågnade hon sig åt att skriva
om trådgårdsfrågor i veckopressen och hålla radioforedrag.

Hon gav sig helt i sitt arbete och sparade aldrig sina kraf¬
ter. For henne var varje uppgift lika betydelsesfull vare sig
den var stor eller liten.

Det år ett gott livsverk, hon utråttat, och vi kvinnliga tråd-
gårdsarkitekter åro henne mycken tack skyldiga, såsom en av
dem som varit med om att med den åran bana våg på detta
yrkesområde for oss kvinnor. Åven hennes manliga kolleger
hyste den storsta sympati och aktning for henne.

Sitt renhjårtade och årliga våsen bevarade hon obeflåckat
genom livets svårigheter.

Hon blev tidigt medlem i Stockholms Gartnersållskap och
en av de forstå medlemmarna vid bildandet av Stockholms
Trådgårdsanlåggareforening. Senare blev hon åven medlem i
Foreningen Svenska Trådgårdsarkitekter.-

H. L.



Arne Jacobsen : Have i Dronninggaards-
allé i Holte. Mål i : iooo. Nord opad.

Arkitekter— H
Planerne om en virkelig uddannelse af havearkitekter på
kunstakademiet er nu ved at antage fast form og mødes af
forståelse fra så mange sider, at man har grund til at håbe,
at denne uddannelse snart vil blive en realitet. Særlig værdi¬
fuldt er det, at man i undervisningen synes at ville lægge
vægt på det fremtidige samarbejde mellem arkitekter og
havearkitekter. Udviklingen i de sidste år viser med al øn¬
skelig tydelighed, at et forstående forhold mellem disse to
fag åbner storartede muligheder for havearkitektstanden.
Når havearkitekternes dygtighed er en sådan, at de vinder
de bedste arkitekters tillid, så er disse mænds interesse for
vort fag i virkeligheden intet mindre end nøglen til, at sam¬
fundet også betror havearkitekterne at løse mangfoldige stor¬
artede opgaver. Sådan har det været indtil nu, og det er gan¬
ske rimeligt: thi hvem har vel bedre forudsætninger for at
kunne bedømme havearkitektarbejde end arkitekter, og der¬
for er det også naturligt, at netop" denne kreds af mennesker
ønsker at gøre samfundet opmærksom på, hvor sjældent en
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Som en bjergvej løber klinkegangen nedad den store skrænt, der er -malerisk tilplantet med fyr og ildtorn.



Blomsterhaven set oppefra. Beplantningen er meget afgørende for virkningen af en sådan haveform.



virkelig kyndig behandling bliver haver og grønne omraader
til del, og at de derfor også i deres arbejde med byplanlæg¬
ning og byggeri på mangfoldige måder virker for havesagens
fremme.

Det arbejde, som G. N. Brandt lagde i sin lærergerning på
akademiet, og som nu fortsættes af C. Th. Sørensen, må sik¬
kert derfor vurderes højt, thi derigennem har mange arkitek¬
ter fået en udvidet forståelse af relationerne mellem hus og
have. Af samme grund vil den ting, at den fremtidige have¬
arkitektuddannelse tænkes flettet ind i arkitekternes, således
at de til dels kommer til at studere sammen, sikker vise sig
at resultere i en endnu langt mere udbygget gensidig forstå¬
else. Tanken er ikke ny, dertil er den også for nærliggende:
for over 40 år siden gik E. Erstad-Jørgensen på akademiet ud
fra samme bevæggrunde.

Set i relation til spørgsmaalet om havearkitektuddannelsen
kan det måske synes at være mest egnet til at skabe en vis
konfusion, når der her bringes omtale af en have, der er ble¬
vet til gennem et samarbejde mellem en arkitekt og en an¬
lægsgartner. Exemplet — som jo i øvrigt er så temmelig ene¬
stående — viser imidlertid så meget, at ønsket om et intimt
samarbejde ved husets og havens udformning har været me¬
get fremtrædende, og at deri omstændighed, at denne sam¬
menhæng er blevet så lykkeligt etableret, har haft sin væsent¬
lige andel i, at det er blevet en god have.

Ligesom sidste hæfte af »Havekunst« bragte en skildring
af, hvordan en landinspektør havde løst opgaven at forme et
friluftsteater — en opgave, som ellers i de fleste tilfælde be¬
tros havearkitekter — sådan skønnes det nu i dette tilfælde
også at være af interesse for tidsskriftets læsere og for have¬
arkitekter og anlægsgartnere at se, hvordan en have kan ud¬
formes af en arkitekt med gartnerisk bistand. For at fuld¬
stændiggøre billedet bør nævnes, at det her drejer sig om
et samarbejde mellem på den ene side en dygtig arkitekt
med et — for en havearkitekt — uhyre begrænset plante¬
kendskab, men med stor formsans og på den anden side en
lige så dygtig anlægsgartner med en både kunstnerisk og gart¬
nerisk bestemt lykkelig evne til at tilplante haver.

Naturligvis kan det aldrig blive andet end en undtagelse
fra reglen, at en have bliver til på denne måde: uden arbejds¬
beskrivelse og beplantningsplan. Det vil stadig være på disse
to punkter, at havearkitekten repræsenterer den virkelige
sagkundskab, og nøje indsigt i anlægsgartnerhåndværket og
plantekendskab er nødvendigt for at sikre standen gode ar¬
bejdsvilkår og en fast position.

Den have, der her er tale om, ligger på en stor grund i
Dronninggaardsallé i Holte og tilhører fabrikant Harald Pe¬
dersen. Et gammelt hus, som bygherren erhvervede på en
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Cirkelrunde betonbeholdere danner dels
små vandbassiner og dels egnede vokse¬
pladser for sumpplanter, hvor de er op¬

fyldt ,med skærver og muld og indrettet
således, at der stadig står vand i deres
bund.

stor grund med et stærkt bevæget terræn ned mod Furesøen,
blev af arkitekt Arne Jacobsen bygget helt om, og i sin til¬
knytning til haven stærkt moderniseret derved, at huset nu
kom til at ligge med kælderen dækket på en stor terrasse støt¬
tet af betonstøbte mure; herfra fører en bred klinkelagt gang
ned i haven, der er projekteret af arkitekten og hvis beplant¬
ning er planlagt i samråd med anlægsgartner N. Nørgaard.
Hoveddispositionen er den, at den nævnte gang af klinker på
kant først fører nedad den stejle skrænt og derefter i en'lige
linje ud til bådebroen. På sin vej gennemskærer den en stor
cirkelrund have, der ligger som et vandret plan eller rettere
en keglestub i den smukt formede store grønne dal. Den runde
blomsterhave støttes af en klinkemur, og mellem dens spredte
plantegrupper dækkes jorden ligeledes af klinker, der her i
blomsterhaven er røde, medens de i den lange gang er gule.

Meget afgørende for virkningen af en sådan haveform er
naturligvis beplantningen, men med et bunddække af timian,
lavendler, Helianthemum, Dryas og nelliker under roser, lil¬
jer og. lignende ting, kan det næppe gøres bedre. Den store
skrænt fra huset er malerisk tilplantet med ildtorn og enkelte
fyr, og bunden dækkes af Cotula.
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I forhaven, som man passerer dagligt
året rundt, er beplantningen vinter¬
grønne småbuske underplantet med Ti¬
mian.

I den gamle have lå et drivhus af en spøgefuld facon, idet
grundplanen var begrænset af to koncentriske cirkler og to
radier. Dette drivhus er genopført med nye gennemarbejdede
detaljer og udbygget med en pergola, langs hvilken man har
lagt et krumt bassin. De gamle vinstokke findes endnu i huset,
og på pergolaen på husets skyggeside er plantet Aristolochia,
Clematis og vildvin. Bag drivhuset ligger en staudehave, der
rummer en klinkeplads med udsparede huller til højere stau¬
der og med små runde bassiner i græs. Hvor klinkepladsen
ligger er der en del skygge, og ved valget af stauder har man
t-aget hensyn hertil, samtidig med at man har lagt vægt på
en vis dekorativ virkning. Exempelvis skal nævnes Senecio,
Monarda, Kniphofia og Spiræa ind imellem lave ting som
Anchusa og Primula. De nævnte små vandbassiner er i deres
anvendejse vist temmelig enestående her i landet — kun Otto
Valentien i Stuttgart har jeg set gøre noget lignende. De er
dannede af 125 cm brede betonringe med udstøbt bund, og
medens nogle anvendes som almindelige bassiner, er andre
fyldt op med skærver de første 20 cm fra bunden og muldjord
for resten. I disse 20 cm afstand fra bunden findes huller i
beholderens sider, således at vandet aldrig kan komme til at
stå højere, og hele dette arrangement viser sig at afgive en
egnet vokseplads for forskellige sumpplanter. Iris Kæmpferi
og ochroleuca har man således fået glæde af, og Primula, som
man også plantede pletvis udenfor cirklen, blev meget fine.

Inden man forlader haven, vil man bemærke, at beplant¬
ningen i forhaven med fliselægningens flot svungne linjer, er
dannet af vintergrønne ting som Berberis stenophylla og bre-
vipaniculata og Cotoneaster præcox og adpressa på en bund
af Thymus, medens en taxhæk adskiller forhaven fra den
egentlige have, hvori man ikke ønsker indblik. T. E.
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Friluftsteater
i Fredericia
I Tilslutning til Landinspektør Ernst
Boe's Artikel om Friluftsteater i Hjørring
i sidste Hæfte af »Havekunst« har vi fra

Stadsingeniør A. Grum-Schwensen i Fre¬
dericia modtaget hosstaaende Billeder
fra et i Fredericia i 1942 indrettet Fri¬
luftsteater, projekteret af Ingeniør Poul
Baggesen under Stadsingeniørens Tilsyn.
Selve Bænkerækkerne og Stensætningen,
der øjensynligt yndes mest af Ikke-Have-
arkitekter, viser visse Lighedspunkter
med Teateret i Hjørring, medens Scene¬
rummets Opbygning, der i Hjørring er

meget speciel, er en anden.
Teatret i Fredericia ligger overordentlig
smukt indrammet i Voldterrainet og Vol¬
dene danner dels en flatterende Bag¬
grund for Scenen, som det vil ses af det
midterste af hosstaaende Billeder, og

skaber ogsaa udmærkede Muligheder for
Iscenesættelsen, som man vil forstaa af
den paa næste Side gengivne Plan.

Red.
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A. Grum-Schwensen og Poul Baggesen:
Friluftsteater i Fredericia.
Maal i : iooo. Nord opad.

Overflødige Træer
»L. A. B. M'eddelelser« for Oktober d. A. bringer følgende lille artikel:
»Dansk Skovforenings Blad omtaler i sit August-Nummer cn Mulighed for at
fremskaffe Optændingsbrænde andetsteds end i Skovene, der allerede er saa
haardt belastede. Artiklen henleder Opmærksomheden paa, at næsten al den
Plantning, som findes omkring Gaarde og Huse, i høj Grad trænger til Udtyn¬
ding. De enkelte Træer i disse Plantninger vilde blive smukkere og mere leve¬
dygtige, og det vilde være muligt at danne et værdifuldt Underlæ af Buske, hvis
en sagkyndig Udtynding blev foretaget..
Der synes her at foreligge en nyttig og rimelig Arbejdsmulighed, som ikke bør
overses, naar Beskæftigelsesreserverne registreres.«
Noget lignende gælder adskillige villahaver, hvor ejerens manglende forståelse
af træers krav til lys og næring i forbindelse med en vis ubeslutsomhed, alt for
længe har givet store træer lov til at brede sig over hus og have til skade for
begge. Her vil en sagkyndig udtynding i lige grad være af værdi for haven, huset
og brændselsforsyningen — og heller ikke til skade for anlægsgartneren.

E. E.-J.

Pristavling for
skandinaviska fackman i Sverige
Sållskapet Hem i Sverige har inbjudit svenska och i Sverige bosatta skandina¬
viska arkitekter, trådgårdsarkitekter och inredningsarkitekter att deltaga i en pris-
tåvlan om en familjebostad i form av friliggande enfamiljshus. Forslag kan in-
givas av fackman, som ensam fyller de krav som uppgiften ståller, eller av sam-
arbetsgrupp av ovannåmnda tre yrkeskategorier. Tavlingen avser bl. a. att be-
fordra ett sådant samarbete. Den sammanlagda prissumman uppgår till 18.000
kronor. Forstapris kommer ej att understiga 5.000 kronor. Lågsta inkopssumma
kommer ej att understiga 1.000 kronor.
Prisnåmnden består av: Generaldirektør Gosta Malm, ordforande, Professor Nils
Ahrbom, Tradgårdsarkitekt Friherre S. A. Hermelin, Arkitekt Åke Huldt, Fru
Sigrid Molin.
Inlåmningstid : 1 februari 1945. Program och programhandlingar kunna rekvie-
reras från Sållskapet Hem i Sverige. Kungsgatan 6, 2 tr. Stockholm.

Ved en Forbytning af Billedtexter stod
der beklageligvis i sidste Hæfte en mis¬
visende Billedtext under denne Plan.
Det er C. Th. Sørensens Friluftsmøde-
plads i Boeslunde og Planen gengives
her i Maal 1 : 2000.
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Noter Ved Hans Ranø

OMLÆGNING AF BROAGER

GAMLE PARK
Den gamle Park i Broager By er under Omlægning efter Planer udarbejdet af
Havearkitekt V. Termansen. Bekostningen er beregnet til 24.000 Kroner.

NYT ANLÆG VED FREDERICIA

HORSENS ER FORHOLDSVIS
LANGT STØRRE PARKBY

END AARHUS

HOLBERGS BERØMTE KASTANIE
ER DØENDE

MEGET NATURLIG TANKE

PRIVATMAND SKÆNKER SIT

SOGN EN PARK

EN HALV MILLION KRONER TIL
KØBENHAVNSKE PARKANLÆG
EFTER KRIGEN

Tanken om et Parkanlæg ved Prangervej i Fredericia har tidligere været fremme,
men det er nu iflg. Fredericia Dagblad blevet vedtaget, at der skal udarbejdes et
Projekt. Havearkitekt C. Th. Sørensen har sammen med Byens Stadsingeniør
besigtiget Forholdene og udtaler, at Fredericia i sine Volde har et usædvanligt
Parkanlæg, hvorfor det nye Anlæg burde have en videregaaende Funktion. Dette
kan ske ved at udlægge en Del som Park, en anden Del som botanisk Have og en
tredie Del som Friluftsareal med mindre Spillebaner og Legepladser, men alt var
forbundet til en organisk Helhed.
Byraadet har besluttet at yde 2000 Kroner til Projektering af Anlæget og har
overladt til Havearkitekt C. Th. Sørensen at udarbejde dette.

Foranlediget af Noten om Aarhus Parkvæsen i Havekunst Nr. 11-12 1943 har
Horsens gjort sin Parkstatus op. Parkarealet er ialt paa 6/2 ha, hvilket svarer til
30 m2 pr. Indbygger imod Aarhus 10 m2. Udgiften til Vedligeholdelse andrager
ca. 40.000 Kroner om Aaret, hvad der giver ca. 1.25 Kroners Udgift pr. Ind¬
bygger. Resultatet af Sammenligningen bliver altsaa, at hver Horsensianer har
20 m2 mere grønt Omraade til Raadighed end hver Aarhusianer for en Bekost¬
ning af Kr. 1.25 mod Aarhusianerens Daler, hvad der dog ikke kan rokke ved
det Faktum, at Aarhus ofrer mest paa sit Parkareal (2 Kr. pr. 10 m2 imod 1.25
Kr. pr. 30 m2).

Holbergs Træ i Fiolstræde, udtaler til Politiken:
— Det synes, som om en Gren igen er ved at gaa ud. Tilførselen af Livskraft
fra Roden er ikke tilfredsstillende. Man oplever det samme andet Sted: i Sønder¬
marken har man saaledes maattet rydde en Del gamle Kastanjer, fordi Vækst¬
laget bagved Barken er ødelagt. Men hvad nu Holbergs Træ angaar, er det ikke
sjældent, at Grenene paa en saadan Veteran har saa megen Kraft, at de godt
kan grønnes. Dog tror jeg, det er Galgenfrist, en sidste Opblussen. Om nogle
faa —- maaske 2-3 Aar — er det gamle Træ færdigt.

En Moder fortæller Politiken :

Jeg var paa Rejse med min yngste Dreng Kaj, der er 5 Aar. I en Provinsby
skulde vi skifte Tog, og idet vi staar af Toget, faar Drengen Øje paa Rosen¬
rabatten midt paa Perronen. »Mor,« spurgte han, »er det der, de der falder af
Toget er begravede?

Bagermester Schultz, Solbjerg Syd for Aarhus, har iflg. Aftenbladet besluttet at
skænke sit Sogn en Folkepark, der bliver ca. 2/2 ha stor, beliggende meget smukt
ved Solbjerg Sø. Hans Beslutning er dikteret af Taknemmelighed mod Egnen,
hvor han med sin Familie har tilbragt nogle af sine bedste Aar.

Iflg. Berlingske Tidende har Kommunen Planer om at anvende 492.000 Kr. til
københavnske Parkarbejder for at kunne give saakaldt arbejdshemmede Personer
Beskæftigelse. Det drejer sig bl. a. om en Udvidelse af Parkanlægget paa den
tidligere Valby Fælled ned mod Stranden — dér, hvor der hidtil har været Losse¬
plads for Dagrenovation. I øvrigt er der bl. a. Tale om en Regulering af Østre
Anlæg, om Oprettelse af mindre Parkanlæg forskellige Steder rundt om i Byen
o. m. a.

Meningen er, at disse Arbejder skal give Beskæftigelse til Folk, der har mistet de¬
res sædvanlige Arbejdskraft paa Grund af langvarig Arbejdsløshed eller Sygdom,
og som det er af Betydning at føre tilbage i de fuldt arbejdsdueliges Rækker.

Det samme Princip ligger til Grund for Oprettelsen af Kolonihaveparken ved
Lersøen. Det er Kommunens Tanke, at hele Lersø-Omraadet lige fra Parkallé til
Lyngbyvej skal indgaa i Parken, der er projekteret af Stadsgartner Bergmann.
Dette Anlæg bliver i sin Art det. første her i Landet. Det skal indrettes paa den
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Maade, at en Del af Kolonihaverne fjernes for at give Plads for Udvidelser af
Gangene og Anlæg af aabne Arealer med Græsplæner og Beplantning. Derved
mister nogle af Kolonihavefolkene deres Huse, men Resten faar til Gengæld per¬
manente Kolonihaver, der ikke længere ligger med en Trusel om Nedlæggelse
svævende over Hovedet. Der vil af Beskæftigelsesmidlerne blive ydet Tilskud til
Parkens Anlæg. Omkostningerne er anslaaede til ca. J4 Million Kroner.

I en Søndagssamtale med Politiken spørger Bladet Overgartner Nilaus Jensen: OVERGARTNER NILAUS JENSEN
— Har Haven en heldig Beliggenhed i botanisk Henseende? OM UNIVERSITETETS BOTANISKE
— For Publikum er Beliggenheden naturligvis behagelig, men vi kan ikke faa HAVE
Naaletræerne til at gro herinde, og nu opgiver vi det. Det er Kulrøgen, der læg¬
ger sig paa Naalene og kvæler dem.
— Er her Plads nok?
— Et Arboret ved Hørsholm betyder, at vi ikke behøver saa mange Træer, og
det gi'r jo nogen Luft, men vi kunde saamænd godt lægge Beslag ogsaa paa
Østre Anlæg.
— Har de Udvidelsesplaner?
— Vi arbejder efter en Linje, der er 150 Aar gammel og videnskabeligt afstuk¬
ket, saa det er kun smaa Ændringer, man kan gøre i smaa Etaper .... men jeg
vil nu bestræbe mig for at gøre Haven saa hyggelig som mulig.

Paa et Møde i København om Emnet: »Hvor skal Børpene lege ? udtalte Gym- KRITIK AF KØBENHAVNS MANGEL
nastikinspektør Else Thomsen iflg. Berlingske Tidende bl. a. flg.: PAA LEGEPLADSER
— Man kan stadig sige, at det er en Jammer at være Barn i København. Vore
tættest befolkede Kvarterer har de færreste og daarligste Legepladser, men vilde
man ikke ofre de Millioner, der kan blive Tale om, naar man fortalte Byens Bor¬
gere, hvor alvorligt det er fat? Jo, jeg tror, at det Greb i Lommen vilde Køben¬
havnerne gerne være med til. Lad os faa Skydebanehaven, denne sure, folketomme
Have, gjort til en Legeplads for det Kvarter, hvor man bor i flere Lag — i en¬
hver Henseende paa Livets Skyggeside.
Børnehavelærerinde Kirsten Sigsgaard bemærkede bl. a., at vore Legepladser er

overfyldte, og der er dyre, mekaniske Redskaber, Abebure og Klatreapparater,
men der er ingen Græs, ingen Træer, ingen Murbrokker, intet Vand og ingen
Jord at grave i. Det er Synd for Børnene, Synd og Skam! Vore Legepladser er
mekaniske, men de burde være organiske. I en kommunal Ejendom bad en Børne¬
have om Lov til at lave en lille Prydhave om til Legeplads, men fik blankt Af¬
slag. Grønt er godt for Øjnene, men vore Børns 'Sundhed er nu endnu mere værd.
Den Udvikling, der er sket, sagde den sidste Taler, Arkitekt Max Siegumfeldt,
kan for Børnenes Vedkommende udtrykkes ved, at der blev mindre Plads inde i
Boligerne og slet ingen udenfor. I de fleste Ejendomme er Byens Viceværter alle
Børns Fjende Nummer 1.
Naar der saa er Børn, som kræver Leg og Plads til Legen, er næste Fase det
kendte Skilt med: Al Leg er forbudt!
Af Muligheder for at forbedre er der nok, men er der Vilje? Jeg véd, at den
ofte savnes.

Det burde paahvile enhver Grundejer at indrette en Legeplads for de smaa Børn
og Kommunen at indrette Lege-Arealer for de store Børn. Da man rev Voldene
ned, begyndte Krigen mod Børnenes Legemuligheder — den er fortsat lige siden
da. Maaske er det nødvendigt at rive Huse ned for at skaffe Legepladser, men

saa maa man tage dette Skridt.

I en Artikel om de grønne Omraader skriver Politiken om Stierne i Landskabet BLIVER DE »GRØNNE STIER«
omkring Høje Sandbjerg: TIL CYKLESTRADAER?
Anlæget begynder meget stilfærdigt med en Cyklesti og en Gangsti, der ligger
jævnt ind over Markerne, men saa snart man naar det virkelig smukke Landskab,
hvor Terrænet bliver mere kuperet, begynder Vejtekniken at udfolde sig. Saa er
det ikke nok med to Stier; der opstaar store Færdselsproblemer. Stierne faar flere
Kørebaner pg slynger sig i mærkelige Kurver, snart mødes, snart splittes Køre¬
banerne, Bakkerne gennemgraves, saa der bliver Hulveje, der igen fortsætter i
Dæmninger. Man faar Indtryk af, at det ikke længer drejer sig om at værne

Naturen, men at bringe en fremtidig stærkt belastet Trafikaare frelst gennem en

genstridig Bjergegn.
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Anlæget omkring Høje Sandbjerg, hvor »Vejprofilet« paa sine Steder er oppe

paa en Bredde af en Snes Meter og rummer tre Kørebaner foruden Gangsti, rej¬
ser Spørgsmaalet, om ikke den oprindelige Idé for de grønne Omraader er blevet
forflygtiget. Beskæftigelseshensynet medførte, at den praktiske Udformning af
Tanken om Udflugtsstierne blev organiseret i et Samarbejde mellem Ministeriet
for offentlige Arbejder og de lokale Kommuneingeniører, og det er dette Sam¬
arbejdes Resultat, der nu foreligger. Det grønne Udvalg har søgt Bistand hos
Professor Palle Suenson og Havearkitekt C. Th. Sørensen, der som æstetiske Kon¬
sulenter skal søge at mildne de haardeste Indgreb, og Ministeriet har tiltraadt
denne Disposition. Men vilde det ikke være naturligere, om man i Stedet for
bagefter at udbedre Skavankerne, forud søgte at planlægge Stierne ud fra æste¬
tiske Hensyn og gjorde op, hvilket Formaal de skal tjene?

EN MOTORVEJ, HVOR DER ER I en Artikel om det System af Udflugtsveje, som Københavns Amt i disse Aar
TAGET ÆSTETISKE HENSYN har fuldført eller er i Gang med at fuldføre, skriver Berlingske Tidende:

Men det dejligste af det hele bliver den nye Motorvej til Fiskebæk og Farum.
Det er her Frederiksborgvejen, der paa en Dæmning løb igennem Skoven, snæver,

farlig og ikke engang idyllisk, som forvandles, men Amtsvejinspektør Valeur-
Meller, der ofte har ærgret over, at Teknikerne paa Vejomraadet fik Ord for
at mangle æstetisk Sans og Pietet overfor Landskabets Karakter, har besluttet at

vise, at det modsatte ogsaa kan findes. Og nu bliver denne temmelig enestaaende
Vej til. Det bliver naturligvis en stor Vej, men den slynger sig gennem Skoven,
saa den intet Øjeblik kommer til at virke brutalt i Idyllen, og man har gennem-

gaaet Strækningen med den største Omhu for at skaane alle de kønneste af
Træerne, hvor de overhovedet var muligt. Men dertil kommer, at man har skilt
selve Motorvejen paa en ny Maade. Stierne følger ikke slavisk Kørebanens Linie,
de gør Afstikkere ind i Skoven, hvor det har været naturligt og kønt, og der er

paa denne Maade skabt en usædvanlig Afveksling.

PRÆSTERNE VIL IKKE HAVE

LAVET PRÆSTEGAARDENE

QM TIL SOGNEPARKER

Paa Byplanmødet i Odense i Aar foreslog Arkitekt Siegumfeldt, at man udlagde
de store Præstegaardshaver til Byparker samt omdannede Præstegaardene til
Sognegaarde. Præsteforeningens Blad bemærker hertil:
— Denne. Emsighed fra Arkitektens og Byplananlæggeres Side skal fra Præsternes
Side mødes med et klart Nej ! Det er en Vildfarelse at tro, at Præstegaardene saa-
dan uden videre er »vores allesammens Ejendom«. Præstegaardene er Kirkens,
og gennem Aarhundreder har den danske Kirke givet disse Gaarde og Haver til
Hjem for Præsterne og Præstegaardslivet. Vel kan de store Præstegaarde og Haver
være et tungt Kors for visse Præster at bære, men næsten alle Præster har med
Slid og Bekostning passet dem udmærket, og de vil ikke af med dem. Derimod
vil de have en Løn, der svarer til, hvad Kirken og Fædrene gav Præsten at leve
for. Dette skal siges klart i Præsternes Blad.
Nej, lad os beholde vore Præstegaarde, der ligger paa Muld med mange Slægt¬
leds kirkelige Traditioner. Selv om der i Tiden er Tendens til at bryde mange

Traditioner, saa vil vi ikke opgive de Gaarde og Haver, som i Aarhundreder har
dannet Rammen om dansk Præstegaardskultur. Vi vil til det yderste værne om
disse saa minderige Steder.

KLOSTERGARTNER WEDEGE,
GISSELFELD, ER BLEVET TURIST¬
FORENINGERNES SAGKYNDIGE

VEDR. ANLÆG AF LEJRPLADSER

Turistforeningerne har udpeget Klostergartner Wedege, Gisselfeld, til at være

Foreningernes Sagkyndige i Tilfælde, hvor en Kommune skulde ønske Bistand
ved Anlæg af en Lejrplads. Det er Turistforeningernes Opfattelse, at Lejrplad¬
serne bør anlægges med Beplantning, saa der i Løbet af faa Aar kan skabes
godt Læ.
Ved Forhandling med Socialministeriet er det lykkedes at opnaa, at Anlæg af
Lejrpladser kan komme ind under Betegnelsen Beskæftigelsesarbejder, hvorved
Kommunerne kan opnaa Statstilskud.

VREDE ORD OG STILFÆRDIGE
ORD OM AKADEMIGARTNER,
LlEKTOR GEORG GEORGSENS
REGULERING AF SORØ GAMLE
KIRKEGAARD

I Soranerbladet skriver Kontorchef H. G. Olrik:
». . . Hvordan kan det gaa til, at en Kulturødelæggelse saa helt uforstyrret kan
skride frem i 1943-44? Det er jo dog sagt i ret god Tid til de magtfuldkomne
Herrer, der ugenert sidder og regerer med sligt, at dette gik ikke! Men d'Herrer
er revnende ligeglade; de har ladet sig besnakke og betage af en ny Tankegang,
som aabenbart er helt fremmed for den ældgamle Kultur, den ved Skæbnens
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ulykkelige Spil har faaet Lov til at eksperimentere med. Men Sorø græder, og de
gamle Soranere knytter — som altid, og altid for sent — Næven i Lommen og
tænker paa, at Buksevand var nu en Gang imellem det, som denne og hin vist
kunde have svært godt af!

Mærket N skriver i Sorø Amts Dagblad :
Det er forstaaeligt, at man ved en Kirkegaardsregulering alt for let vil komme
til at støde mod Følelser hos det Slægtled, der er Vidne til Reguleringen, og de
Følelser, der lægges for Dagen, maa man ikke lade haant om, thi de er udsprun¬
get af et godt Hjertelag. Myndighederne vil heller aldrig være blinde for dette,
og de forstaar ogsaa til fulde saadanne Følelser. Skal en Kirkegaard imidlertid
reguleres, saa er der desværre ingen Mulighed for at lade alt blive ved det gamle,
og man kommer da til at tage imod den Kritik, der fremsættes.
Et er imidlertid sikkert, at en Regulering giver Mulighed for en teknisk set bedre
Udnyttelse af Kirkegaarden. Det er det, de fleste Reguleringer forudsætter. Det
er da ogsaa Tanken med Reguleringen i Sorø.
Derimod er man ganske enig med dem, der siger, at der var en egen Idyl ved
den gamle Kirkegaard, som gav en Stemning, der næsten kunde kaldes Inge-
mannsk. De kvidrende Fugle i Buskadserne, de ærværdige Træer, der hviskede om
Dødens tavse Ro, naar Vinden susede i deres Kroner, og de maleriske Virkninger,
det gav, naar Træernes Skygge traadte i Vekselspil med Kirkens røde Mure, gav
Stedet en egen Kolorit. Det var saa nemt her ved Ingemanns Grav at »drømme
om forlængst henfarne Tider og deres Mænd«.
Nu vil »Rubriceringen« bryde denne Idyl. Gravene bliver nu et Nummer i Geled,
Det er paafaldende for os, men naar der igen er gaaet en Menneskealder, og man
har vænnet sig til det nye, vil ingen skænke den Side af Sagen en Tanke.

Paa et Spørgsmaal om, hvor stort Parkarealet er i Randers, svarer Kommune¬
gartner Frølich Randers Amts Avis:
— 53 Hektar ialt. Egentlig er det fer stort i Forhold til Byens Størrelse, men til
Gengæld har Randers ikke som saa mange andre Byer nåturlige Skovarealer ude
i Omegnen. Vi maa være de bevilgende Myndigheder gennem Aarene taknemme¬
lige, fordi de har været saa forudseende og skaffet Randers saa mange smukke
Anlæg. Udviklingen begyndte i 1914, da Anlægget af Doktorparken blev paa¬
begyndt. I 1916 kom saa Vestparken, og i Aarene efter er der kommet en Række
andre og mindre Anlæg.
Det stærkest besøgte Anlæg er uden Tvivl Doktorparken. Den er »Fluepapir«
om Sommeren. Derefter kommer Tøjhushaven og Vestparken. I Doktorparken
kan der paa en varm Sommer- eller Foraarssøndag være flere Mennesker end der
faktisk er Plads til.

PARKERNE I RANDERS

Den nye Ruinpark ved Esbern Snares Borg i Kalundborg ser ikke ud til foreløbig
at kunne blive aabnet, fordi Kommunen ikke vil bekoste Parkens Vedligeholdelse,
endskønt der hertil kun udkræves 2000 Kroner om Aaret. Nationalmuseet, der
har forestaaet Udgravningen, søger nu om Statstilskud og haaber, at Kommunen
betaler en Andel. Ruinparken har incl. Udgravningen etc. kostet over 70.000
Kroner. Som tidligere meddelt er det Kommunegartner G. N. Brandt og Have¬
arkitekt Troels Erstad, der har forestaaet Terrænbehandlingen og Beplantningen.

KALUNDBORG KOMMUNE VIL
IKKE BETALE RUINPARKENS
VEDLIGEHOLDELSE

Odense har nu et Parkareal paa ca. 40 ha, fordelt paa ialt 109 Anlæg og Be¬
plantninger. Budgettet for indeværende Aar er paa 170.000 Kroner, og Kom¬
munegartner Nielsen udtaler til Fyns Stiftstidende, at det i Grunden ikke er saa

meget, naar man tænker paa, hvad Odenseanerne faar for Pengene; Beløbet
svarer nemlig, løst anslaaet, til, hvad det vilde koste samtlige Odenseanere at gaa
i Biografen een Gang om Aaret, og Parkerne kan de dog glæde sig over alle
365 Dage.

PARKERNE I ODENSE KOSTER
KUN HVER BORGER EN BIOGRAP
BILLET OM AARET

Middelfart faar iflg. Berlingske Tidende Lov il at beholde sin skønne Allé fra
Byen forbi Adelerhus. Byraadet vedtog i Vinter en Plan om, som Beredskabs¬
arbejde, at fælde Alléen og anlægge en moderne Vej, men Turistforeningen satte
som Protest herimod en Adresse i Gang blandt Byens Borgere, der i stort Tal
sluttede op om Protesten, og Fredningsnævnet har tilsluttet, at Alléen skal fredes.

MIDDELFARTS SMUKKE ALLÉ
FREDET
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