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Nytårsperspektiver
Ved slutningen af det gamle år meddeltes det officielt
at boligministeriet i forhold til det antal boliger der
agtedes igangsat i 1953 var så velforsynet med projek¬
ter, at det næppe ville være umagen værd at projek¬
tere noget videre i det første års tid.
Når bestemmelserne om statsstøtte til afholdelse af

byggeriets projekteringsudgifter (Indenrigs- og bo¬
ligministeriets cirkulære af 14. 12.51, Havekunst nr.
1,1952) kunne gennemføres, var det ikke mindst fordi
boligministeren nærede ængstelse for, at en vis til¬
bageholdenhed fra boligselskabernes side vilde resul¬
tere i at ministeriet skulde komme til at mangle eg¬
nede projekter til gennemførelse af det til enhver tid
planlagte boligbyggeri.
Mens ministeriet således med en vis tilfredsstillelse

kan notere sig resultatet af sit fremsyn, har de projek¬
terende teknikere ikke let ved at bortse fra det faktum
at en stille tid er ved at oprinde. I en leder iArkitektens
ugehefte nr. 49-50 1952 »Rytme og sæson i boligbyg¬
geriet«, skriver arkitekt Hans Erling Langkilde:
»De har grund til at se på situationen med uro - og

også med en smule bitterhed. Miseren er udtryk for,
at der er kludder i maskineriet. Projekter er jo - så at
sige - benzintilførslen til byggeriet. Skal der lukkes af
for benzinen, rammer det ganske naturligt de projek¬
terende teknikere. I hvert fald i første instans rammer
det kun dem.
Der vil nemlig under alle omstændigheder blive

bygget henved en snes tusinde lejligheder i det kom¬
mende år. Og det vil sige, at håndværkerne er fuldt
beskæftiget, og at boligselskaber og andre bygherre¬
institutioner får deres normale ration af årsbudgettet.
Bekymringerne bliver arkitektstandens private hoved¬
pine. Der er nemlig kun eet middel mod overproduk¬
tion af projekter: at bremse projekteringen. Og det
bliver vel også konsekvensen.«
Set fra et havearkitektsynspunkt er situationen

principielt ligeså betænkelig, det havde også for os
været bedre, om resultatet af ministeriets iøvrigt pris¬
værdige initiativ havde haft en mindre eksplosions¬
agtig karakter.
Men er det alligevel ikke for trist at begynde det

nye år med at male fanden på væggen. Lad os hellere
mobilisere hvad der kan findes frem af optimisme og
drage en sammenligning mellem denne og en tidligere
kritisk periode.
For to-tre år siden havde vi byggestop. I henved

eet år blev der ikke igangsat byggeri af betydning, og
boligselskabernes derved akumulerede energi fik af¬
løb i projektering efter principet: frem for alt øverst
i bunken, når der igen gives los. Dette initiativ ud¬
foldedes i realiteten for teknikernes regning og risiko.
Deres skuffer og skabe fyldtes med projekter, mens
de selv fik hule kinder og vilde øjne, ja optrådte of¬

fentligt med defekte buksebage. Fortrøstningen til at
arbejde og kapitalinvestering måtte bære blot beske¬
den frugt aftog i en stejl kurve, hvilket ikke i længden
forblev uden indflydelse på arbejdets kvalitet. Den
deraf følgende dårlige samvittighed føjede spot til
skade.
I dag er der altså projekter nok, men de skal dog

igangsættes i det omfang det bliver muligt, hovedpar¬
ten, sandsynligvis allerede i 1953. Vi har vel hver for
sig bidraget til bunken og har således en fair chance
for at få arbejdet igang. Situationen er hvad det angår
som ved byggestoppets ophør. I økonomisk henseende
dog langt bedre, fordi en stor del af den ministerielle
projektbunke erF-skema projekter, altså skitseforslag,
hvis fremstilling har været økonomisk overkommelig,
og hvis færdiggørelse, når ministeriets startsignal før
eller senere lyder, afsluttes med statslånsfinancieret
udbetaling til fuld dækning af projekteringsudgifter¬
ne. At der efter al sandsynlighed bliver god tid til en
omhyggelig og grundig totalprojektering er en side
af sagen hvis stimulerende betydning ikke bør overses.
Tør man påstå, at danske havearkitekter har haft et

par gode år, hvor de i vor tid snart obligatoriske klager
fortrinsvis har drejet sig om overvældende arbejds¬
byrde og deraf følgende forjagethed. Der har været
så meget at gøre, at der ligesom ikke er blevet tid til
at glæde sig over det enkelte arbejde. Psykologisk set
vil det nok være en vinding, om vi en kortere periode
må bevæge os noget langsommere rundt i manegen.
Det skal nok vise sig at vi ikke kommer til at ligge
stille. Foruden det igangværende boligbyggeri og det
der tages ud af ministeriets projektbunke, er der alle
de andre opgaver, kirkegårde, sygehuse, de offentlige
parker og for nogles vedkommende de militære
anlæg.
Ønskeligt var det også om der blev tid til lidt ar¬

bejde på ren idealistisk basis.
Men hvad med de unge der måtte ønske at begynde

for sig selv og som ikke har noget at falde tilbage på?
De får det ikke så let, men jeg vil dog tro, at der kunne
oparbejdes en enkelt eller to one-horse virksomheder
baseret på statslån-enfamiliehuse. Disse hver for sig be¬
skedne opgaver kan ikke bære alt for store omkost¬
ninger og må derfor enten lades i stikken af de store
havearkitektvirksomheder ellergennemføres med tab.
Resultatet er at et næsten ubegrænset antal små byg¬
herrer mangler hjælp til løsning af deres haveproble¬
mer. Hovedparten ved det ganske vist ikke, og sådan
som forholdene er i øjeblikket, får de det heller ikke
at vide så længe vi ikke har nogen til at tage sig alvor¬
ligt af spørgsmålet.
Der ligger en opgave og venter på den rette mand

og. den bør løses.
G. B.
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1. Hovedbygning.
2. Gårdsplads.
3. Indkørsel.
4. Landevej.
5. Skovbevoksning.

6. Frugtplantage.
7. Græsakse.
8. Klippet græs.
9. Uklippet græs.
10. Bassin.

11. Blomsterhave.
12. Buskplantning.
13. Folkebygning.
14. Klippet græsgang.

På modstående side hovedbygningen fra syd og gårdspladsen med avlsbygningerne.
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Haven ved Tårnholm
Hovedgården Tårnholm er beliggende umiddelbart
udenfor Korsør med jorder, der grænser ned til Kor¬
sør Nor.
Fra hovedvej i skimtes den smukke hvide toetages

hovedbygning mellem træerne, der omgiver haven.
Denne hovedbygning blev opført af kammerråd
Giersing i 1798 og har siden da sammen med jor¬
derne skiftet ejer adskillige gange, indtil godsejer
K. Juby Smith overtog hovedgården for nogle år
siden.

På dette tidspunkt var parken i betydeligt forfald
og bestod i det store og hele af en græsplæne, på hvil¬
ken adskillige gamle fritstående træer var placeret.
Plænen var omgivet af høje træer og gennemskåret
af utallige snoede gange.
For at danne sig et indtryk af de tanker, der er

nedfældet i projektet, vil det sikkert være nødvendigt
at give en ganske kortfattet beskrivelse af havens om¬
givelser og forholdene, der gjorde sig gældende og
fik indflydelse på planens udformning.
Hovedbygningen er orienteret på en sådan måde,

at dels en stigning i terrænet, dels den nærliggende
skov fuldstændig skjuler udsigten fra den sydvestlige
gavl over noret. Hovedfacaden er vendt mod sydøst,
hvor udsigten over landskabet dels er dækket af træ¬
plantning i havens sydøstskel, dels af den udenfor ha¬
ven liggende frugtplantage.
Da havens nordøst- og sydvestskel også er indram¬

met af høje, gamle træer, bliver resultatet, at havens
proportioner er uheldige - der mangler dybde og per¬
spektiv, havens bredde er påfaldende stor i forhold til

dybden og henleder tanken på, at bygningen er orien¬
teret forkert og måske endda placeret uheldigt på
arealet.
For at råde bod på disse forhold går projektet i

korte træk ud på følgende:
Der hugges hul i havens sydøstlige randbevoks¬

ning og videre gennem frugtplantagen, således at
græsset føres mellem frugttræerne og videre ud i
marken. På denne måde bliver havens dimensioner set
fra hovedbygningen af et ganske anderledes format,
der opnås en større dybdevirkning med det vidt¬
skuende udblik over landskabet.
For samtidig at gøre havens bredde mindre, tænkes

en stor del af plænerne udlagt som uklippet græs, så¬
dan at der kun foran hovedbygningen og i udsigts-
linien holdes klippet.
Endelig føres et græsbælte gennem beplantede om¬

råder til indkørselen og videre til landevejen, hvorfra
der vil blive frit indblik over parkens plæner, uden at
det vil blive til gene for privatlivet, der måtte udfolde
sig omkring hovedbygningen.
Omkring selve bygningen trækkes terrænet op i en

blød kurve, så man går direkte fra havestue over ter¬
rassen og videre ud over græsset. Sydvest for huset
lægges i forbindelse med en siddeplads en blomster¬
have og et spejlbassin. Blomsterhave og bassin adskil¬
les fra folkebygningens siddepladser og have af en
tæt buskplantning.
løvrigt kan henvises til nedenstående forklaring til

planen.
Eyivin Langkilde.
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Vor Frue Kirkes præstegårdshave i A rhus

16 if 1:16

Plan

1. Nyt raftehegn.
2. Eks. raftehegn.
3. GI. avnbøg.
4. Nye træer.
5. Plantning.
6. GL æbletræ.

7. Siddeplads.
8. Græs.

9. Eks. hæk.
10. Blomster.

:5oo, øst opad
11. Brostensmåtte.
12. GI. pæretræ.
13. Brostensmur.
14. Brolagt sti.
15. Skur.
16. Eks. plankeværk.
17. Brolagt gård.
18. Skarnkasse.

19. Nyt raftehegn.
20. Eks. Catalpa.

lagt gård - i øjeblikket et surt og unytteligt areal -
omgivet af en ca. 60 cm høj kampestensmur.
Syd for huset forløber på samme måde en brostens-

sti gennem en plantning af lette buske med en fodpose
af lave buske og urteagtige ting.
Som dække mod nabohuset plantes her langs skel

Robinia, som forøvrigt egner sig ganske storartet til
formålet: trods forholdsvis sent løvspring dog tæt be¬
løvet i udendørsperioden (der er en gammeldags,
åben veranda ved husets sydside - af den slags, der
står på stylter), forholdsvis sent løvfald - og resten af
året en let og nydelig grenbygning.
Adgang til huset sker ad en rampetrins-sti.
Arbejdet udføres ved anlægsgartner F. W. Kortsen,

Århus. /. Arevad-Jacobsen.

Midt inde i byen, for enden at en lille lindekranset vej,
bor i en villa sognepræsten ved Vor Frue Kirke i
Århus. Langs vejen ligger andre villaer, alle opført
sidst i forrige århundrede.
Udenom denne for midtbyen ejendommelige villa¬

enklave, men behagelig adskilt ved baghaver med slø¬
rende træer, er der en randbebyggelse i indtil 3 etager.
Kun mod N. V. er den højere bebyggelse på nabo¬
arealet generende. Nogle høje pyramidepopler og et
gammelt æbletræ danner dog et ganske godt plante¬
gardin til denne side.
Mod nord rækker en gammel avnbøg sine grene

henover en brandgavls pågående flade.
Efter nærværende plan til regulering af haven bliver

der øst for huset et græsklædt sydhæld omgivet af
krat og med en lille delende plantning midtvejs, un¬
derstøttende et gammelt æbletræ. Blomsterne er sam¬
let i en plantning ved brandgavlen, hævet ca. 50 cm
over det græsklædte areal ved en lav brostensmur -
et godt og lunt sted. Muren dækkes med rådhusvin
og vedbend - de klæder hinanden og hjælper hinanden
op.
En brostenssti fører gennem blomsterne til en bro-

Kommentarer tilet cirkulære
Boligministeriets krav til etagebyggeri, hvortil der
søges statslån, foreligger nu i en ny udgave (novem¬
ber 1952) og er som bilag bl. a. til ARKITEKTEN
fremsendt til teknikerne, men kan også fås hos bog¬
handlerne eller hos statens tryksagskontor, Niels
Juelsgade 7, København K.
Kravene og vejledningen er udarbejdet i samar¬

bejde med repræsentanter for følgende organisationer
og institutioner:
Danske arkitekters landsforbund,
Håndværkerrådet,
Fællesorganisationen af almennyttige danske bolig¬
selskaber,

Indenrigs- og boligministeriets kommitterede i by¬
plansager og

Statens byggeforskningsinstitut.
Kravene, der agtes optaget til fornyet revision den

1. april 1954, indeholder følgende af interesse for
havearkitekter:
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I afsnit i. om byggegrunden læses bl. a.:
Grundudgiften.
»Grundudgifterne skal være rimelige. Generelle

krav herom kan ikke opstilles, men med hensyn til
boligministeriets praksis henvises til vejledningen.«
Når det anføres, at der ikke kan stilles generelle

krav om grundudgifterne, hvordan går det så til, at
alle boligselskaber på 3. eller 4. år lader sig skræmme
til at tro, at haveudgifterne kun må være 3 kr. pr. m2
bruttogrundareal, og at det ikke nytter noget at søge
om det, det virkelig koster, fordi ministeriet af prin¬
cip første gang siger, at det kun må koste 3 kr.?
Udgiften til have burde ligesom de egentlige byg¬

geudgifter automatisk reguleres efter pristallet. Som
det er nu, sker der en gradvis forringelse.
Cirkulæret fortsætter under punkt 6 med følgende:

Opholdsarealerne.
»Projektet skal være udformet med en i forhold til

beboernes behov forsvarlig udnyttelse af opholds¬
arealerne. Det friareal, der er nødvendigt til opnåelse
af den under 4. forudsatte udnyttelsesgrad, skal be¬
tjene ejendommens beboere. En ejendoms friarealer
må således ikke udnyttes erhvervsmæssigt eller af¬
spærres udover det for ejendommens drift nødven¬
dige omfang eller senere inddrages til garager o. lign.
Der skal i fornødent omfang indrettes legeplads i

det fri for ejendommens børn og opholdsplads for
øvrige beboere.«
I betragtning af, hvor detaillerede krav og anvis¬

ninger er, hvor det gælder bygningsmæssige forhold
- ikke alene af betydning for bygningernes pante¬
værdi, men også bygningernes beboelsesværdi - er det
forbavsende at se, hvor få krav der stilles til have¬
anlæg, hvis art og byplanmæssige kvalifikationer i
højere grad end bygningernes er bestemmende for
milieudannelsen.
Hvis opholdsarealer skal udformes »med en i for¬

hold til beboernes behov forsvarlig udnyttelse,« vil
det i virkeligheden sige, at man skal starte med at lave
en undersøgelse af, hvilke rekreationsbehov den givne
bebyggelse har og så gruppere bygningerne om disse
parkenheder: boldbaner, legepladser, blomsterhaver,
skovbælter o. s. v. Herved vil man sikre, at det i by¬
planen fastlagte og af den kommitterede i byplansager
krævede rekreationsareal får den tiltænkte brugs¬
værdi.
Dette forudsætter naturligvis eksistensen af sær¬

lige havearkitekter - personer, som dette cirkulære
slet ikke kender. I afsnit V om projektering står der
nemlig:
»Projekteringen af og tilsynet med byggearbejdet

bør udføres af en arkitekt, og projekteringen af og til¬
synet med de tekniske installationer og bærende kon¬
struktioner bør udføres af en ingeniør.«

Projekteringen af og tilsynet med have- og jord¬
arbejdet står der ikke noget om. - Der kræves dog en
situationsplan med nuværende og fremtidige niveau¬
kurver og en beskrivelse af haveanlæg, men der for¬
langes ingen haveplan - og ministeriet må derfor ofte
være ude af stand til at afgøre, om der virkelig er den
i indledningen krævede forsvarlige udnyttelse af op¬
holdsarealerne.
Medens der stilles ret detaillerede krav af hånd¬

værksmæssig art, er der ingen til have- og vejanlæg,
end ikke de vigtigste regler for terrænreguleringer er
nævnt til trods for, at det ofte er et forkert organiseret
jordarbejde, der er skyld i overskridelsen på bygge¬
regnskabet.
Med samme post foreligger ministeriets krav til

parcel- og rækkehusbyggeri.
Her stilles overhovedet ingen krav til haveanlæg.
Betyder det, at det er fuldtud lovligt, at store ræk¬

kehusbebyggelser anlægges uden fælles friarealer?
Hvad siger den kommitterede i byplansager til det?
I virkeligheden burde parcel- og rækkehusbyggeri

over en vis størrelse følge ganske samme regler som
etagebyggeri.
For parcelhusenes bygherrer er det synd, når et for¬

kludret jordarbejde stjæler alle de penge, der er sat
af til have, hegn og gårdsplads, og det er forkert, at
man ikke indenfor statslånets rammer kan få projek¬
teringen af et rigtigt organiseret jordarbejde betalt.
Kravene skal revideres i 1954. Udviklingen er til

den tid løbet et stykke videre, og der er endnu flere
havemæsige hensyn at tage. De trænger sig mere og
mere på. Erik Mygind.

Vejplantningerne
Ved et møde om vejtræproblemer 12. januar, hvortil
Dendrologisk Forening havde indbudt det af Ministe¬
riet for offentlige Arbejder nedsatte vejtræudvalg til
drøftelse af dettes betænkning af 3.3.1952 (Have¬
kunst 1952 nr. 4 og 5) indledte arboretforstander,
Dr. agro. C. Syrach Larsen og havearkitekt Knud
Preisler, hvis indlæg gengives her.

Kongeegen i Nordskoven ved Jægerspris er kendt af
alle her i landet. Den måler næsten 13 m i omkreds
og er fra Gorm den Gamles tid. Den er ganske vist
ikke særlig smuk, den er meget defekt og heftet sam¬
men med jernbånd; men ingen myndighed ville vove
at krænke dens fredning. Den er en af vore national¬
skatte, den er værdsat på grund af sit omfang, sin alder
og duft af sagn.
Inde i Tivoli står der andre træer, også mere eller

mindre defekte og også højt skattede af mange men¬
nesker, ikke på grund af deres alder eller deres om¬
fang, heller ikke fordi de er særlig smukke, men vel
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nok snarere fordi de har hygget her, og de danner
noget af det uforanderlige, man i dag godt kan lide
ved Tivoli. Træerne her er målt op på kryds og tværs
og bliver plejet med den største omhu, for at bevare
dem så længe som muligt.
Og jeg vil videre erindre om den store sorg og bitre

strid, da lindene foran Fredensborg slot blev fældede.
Disse træer var både gamle, historiske og smukke, men
det var nu ikke så meget for det, at der blev sorg og
bitter strid. Træerne var her arkitektur, de var en del
af bygningsværket, og det føltes næsten, som om byg¬
ningen blev bomberamt, da træerne forsvandt.
De træer, vi skal tale om i aften, har enkeltvis ikke

nær den betydning og værdi som de før omtalte, men
som samlet begreb, vejtræer, har de langt større værdi
og for en meget større kreds af mennesker, og som
sådan bør de naturligvis vurderes.
Det kan være sandt nok, at der herhjemme findes

mange mislykkede træplantninger, enten det nu skyl¬
des forkert pasning, eller det ligger i forkert planlæg¬
ning. Det er jo sådan, at det ikke er alle steder, det vil
være rigtigt at plante træer. Man har også eksempler
på det modsatte, at træplantninger forringer landska¬
bets skønhed. Men hvor vi har dem på deres bedste
måde, må vel nok de fleste indrømme, at de kan være
af en overordentlig stor skønhedsværdi. Mange egne
og steder erindres næsten udelukkende af den grund,
men det kan være lidt nedslående at se, at det, som har
bestemt en succes eller fiasko, ofte har været tilfæl¬
digheder. Det kan f. eks. skyldes, at man overhovedet
ikke har gjort noget ved træerne, så de har fået lov
til at gro op til store og smukke træer, eller det kan
også være bunden i en sædvane, som ved egnen om¬
kring Kerteminde,hvor man overalt møder desmukke
stynede popler langs vejene og mellem markerne.
Det kan i hvert tilfælde slås fast, at for de allerfleste

mennesker herhjemme ville det føles som et stort savn,
hvis vi skulle af med alle træerne ved vejene, og sik¬
kert ville også mange landskaber blive ikke så lidt
fattigere derved.
Men vi kender jo alle grunden til, at træerne, til

trods for deres store æstetiske værdi, ikke mere er så
populære herhjemme. De er jo desværre skyld i, at alt
for mange bilulykker får alt for alvorlige følger. At
det ikke altid har været sådan, kan man se i den nylig
udkomne betænkning om beplantning langs vejene
m. m., hvor man i afsnittet om lovgivning kan læse om
en bestemmelse i vej forordningen af 1793, som frem¬
hævede nytten af træer i'mørke og under snefog, samt
det forhold, at træerne forhindrer de vejfarende i at
køre i grøften; i vejsving og ved stejle bakker skulle
træerne plantes særlig tæt, men det var dengang!
Der gik ikke så forfærdelig mange år, fra de første

biler kom på vejen, til at kravet om at fælde træerne
meldte sig, og siden er det blevet fremsat år for år og
stadig stærkere og stærkere. Det er blevet diskuteret
alle steder rundt om i landet, og der er skrevet om det

i alle aviser. Det er en sag, der har haft interesse for en
masse folk, både i den gruppe, der ville af med træerne,
og i den gruppe, der ville beholde dem.
Foranlediget af nogle særlig radikale fældninger i

Nordsjælland, anmodede Danmarks Naturfrednings¬
forening Ministeriet for offentlige Arbejder om at få
nedsat et udvalg til behandling af disse problemer.
Udvalget blev sammensat af repræsentanter for for¬
skellige interesserede: Ministeriet for offentlige Ar¬
bejder, Statsministeriet, Danmarks Naturfrednings¬
forening, Rigspolitiet, Amtsvej inspektørforeningen
og automobilklubberne. Udvalgets formand blev
overvej inspektør K. O. Larsen.
Udvalget afgav sin betænkning sidste år. Den er ud¬

kommet i bogform, så at enhver interesseret kan er¬
hverve den.
Det er givet, at den vil blive medbestemmende for

tilplantningen af vore veje ud i den nærmeste fremtid,
ligesom der i den er angivet meget bestemte regler for,
hvad der skal fældes af den nuværende træbestand.
Det vil derfor være rimeligt her i aften at gennemgå
betænkningen og medtage den i diskussionen.
Betænkningen fylder ca. 30 sider, og den er opdelt

i 5 afsnit, der omhandler:
1. de bestående forhold,
2. beplantningens formål,
3. ulykkerne og deres statistiske udtryk,
4. forhold til lovgivningen,
og 5. forslag til ændring af den bestående beplantning
og til nyplantning.
Der vil ikke være så meget grund til her at gå nær¬

mere ind på 2 af disse afsnit, nemlig afsnittet om ulyk¬
kerne og afsnittet om forhold til lovgivningen.
Hvad det første angår, afsnittet om ulykkerne, er

det her med klare tal dokumenteret, at alt for mange
kørselsuheld får alt for alvorlige følger på grund af
træerne. Der kan således ikke være tvivl om, at der må
gøres noget virkeligt effektivt for at afværge dette.

A4ed hensyn til lovgivningen er det glædeligt at se,
at udvalget går ind for at ændre den i en retning,
der giver adgang til mere omfattende ekspropriationer
af sådanne arealer, som må anses for egnede til be¬
plantning, såsom anlæg af parker eller lunde langs de
større og mere trafikerede veje. Der angives her et
eksempel, nemlig Hareskovvejen, der er anlagt i et
100 m bredt parkbælte.
De to første afsnit, der omhandler de bestående for¬

hold og beplantningens formål, er gjort meget korte
i betænkningen, og er efter min mening noget mis¬
visende. Udvalget er meget utilfreds med de bestå¬
ende forhold. Det fastslår, at hovedelementet i vore
dages beplantning langs vejene er den trivielle træ¬
række, som kun fjernt minder om forbilledet, den
æstetisk tiltalende franske allé, og det hedder videre:
»når hertil kommer, at der ikke sjældent anvendes
træer, som er artsfremmede for egnen, omend i sig
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selv smukke, og at trærækkerne stereotypt føres gen¬
nem skove eller ind i havebebyggelser, tegner billedet
af den nuværende almindeligt anvendte beplantning
langs vejene sig på en sådan måde, at udvalget må være
af den formening, at der forsåvidt allerede heri fore¬
ligger tilstrækkelige grundlag for fremsættelsen af de
i et senere afsnit omhandlede forslag til nye retnings¬
linier for beplantning langs vejene, forslag, som tilsig¬
ter den herskende tingenes tilstand ændret på afgø¬
rende vis«. Og om de meget smukke hegn, som vi
finder flere steder i Sydsjælland og på Lolland og
Falster, og som helt dominerer Syd- og Vestfyn og
det østlige Sønderjylland, og hvorfra man måtte
kunne hente megen inspiration for fremtidig vej¬
plantning også på større veje, skriver udvalget: »Det
skal tillige nævnes, at hækbeplantninger og diger med
levende hegn ikke er helt sjældne i visse egne, især
langs biveje, hvor en god æstetisk virkning er opnået
på bekostning af øgede ulemper ved snelæg.«
Det forekommer mig, at det er en noget partisk

måde at omtale de bestående beplantningsformer på,
for nok kan udvalget have noget ret i, at en stor del
af vore landevejstræer er misforståede og trivielle,
men dette ligger skam i forkert vedligeholdelse og
dårlig planlægning. Og det kan ikke give udvalget ret
til at kassere trærækken som beplantningsform. Det
havde vel heller ingen fundet på, hvis træerne ikke
havde været farlige for trafikken.
I afsnittet om beplantningens formål hedder det,

at beplantning i rækker langs vejene har haft to ho¬
vedformål, for det første en forskønnelse af vejanlæg¬
get, for det andet at lette orienteringen for de vej¬
farende i usigtbart vejr.
Udvalget er her af den mening, at det er så som så

med skønhedsvirkningen, og hvad angår at lette orien¬
teringen for de vejfarende, mener man at kunne gøre
dette på anden vis med autoværn, færdselssøm o. s. v.
Efter dette skulle den nuværende beplantning ikke
have noget som helst formål. Om den fremtidige be¬
plantnings formål udtaler udvalget sig ikke.
Og nu kommer vi til det 5. og sidste afsnit, afsnittet

der omhandler forslag til ændring af den bestående
beplantning og til nyplantning.
For vejtræerne mener udvalget, når alt tages i be¬

tragtning, at en fjernelse af dem alle ikke vil være
nødvendig for at opnå en rimelig sikring mod påkørs¬
ler, ligeledes finder de det ikke nødvendigt at stille
forslag om fremtidigt helt at undgå plantning af træer
i rækker langs vejene. Udvalget har herefter ved for¬
skellige beregninger fundet frem til bestemte mini¬
mumsafstande for træerne, både mellem træerne i
rækken og mellem rækkerne. Disse afstande er optaget
i et forslag til cirkulære til samtlige amtmænd ved¬
rørende beplantning langs vejene, og dette skulle mu¬
liggøre, at faren for påkørsel af træerne blev væsent¬
ligt nedsat.
Til bod for disse fældninger og til fremtidig plant¬

ning i det hele taget angives der nu orienterende ret¬
ningslinier og råd for, hvorledes denne ønskes ud¬
formet.

Udvalget går her ind for plantning af buske i størst
mulig udstrækning, da disse ikke vil være til fare for
trafikken. Samtidig erkender det dog, at det er de
store træer, der har den største landskabelige betyd¬
ning.
Man angiver nu 4 punkter, som dog ikke skal op¬

fattes generelt, men være retningsgivende:
1. Beplantningen bør normalt ikke hindre de vejfa¬
rendes frie udsyn over det omliggende landskab.
2. Det bør almindeligvis tilstræbes at anvende planter,
som har et naturligt tilhørsforhold til vedkommende
sted, eller som ikke vil virke direkte fremmedartede
på stedet.
3. Beplantningen kan alt efter forholdene udformes
efter arkitektoniske linier til understregning af vejens
tekniske karakter eller efter landskabelige linier, til¬
stræbende en naturlig overgang til vejens omgivelser.
4. Beplantningen bør ikke kræve en omstændelig eller
kostbar pasning.
Hvert af punkterne uddybes herefter nærmere, og

der siges mange både kloge og gode ord, og stadigvæk
præciseres det meget bestemt, at det kun skal opfattes
som råd, og at man ikke kan opstille faste regler på det
æstetiske område. Her må vurderes og tages bestem¬
melse i hvert enkelt tilfælde, og man henstiller, at sag¬
kundskaben kommer til at løse disse opgaver. Der er
således meget nyt og positivt nedfældet i denne be¬
tænkning.
Men nu kommer vi til det bulne sted. Er der handlet

rigtigt med træerne? Jeg mener nej! For man må gøre
sig klart, at det ikke er så forfærdelig mange plant¬
ninger, der kan klare disse bestemmelser, nogle vil
blive ryddet totalt, og hvad resten angår, så bliver de
udtyndet, så træerne kommer til at stå med en afstand
af fra 40-60 m i rækken. Det bliver hverken fugl eller
fisk, og der bliver ikke noget tilbage af det, man før
har forstået ved vejtræer.
Det er sikkert rigtigt nok, at faren for påkørsel bli¬

ver minimal, når man fælder efter dette skema, og
for så vidt er altså målet nået. Men hovedformålet med

beplantning af veje er en forskønnelse af vejen. Be¬
plantningen er et æstetisk problem, og det må løses
æstetisk, det er det ikke gjort her, det er løst syste¬
matisk.
Man har sagt, vi har så og så mange vejtræer, som

er farlige, fordi de står for tæt, lad os fælde hvertandet.
Den æstetiske løsning havde været først at fælde alle
de misklædende og grimme plantninger uden hensyn
til afstande og minimumsmål, og for dem, der blev
tilbage, måtte man så for hver enkelt plantning nøje
vurdere, hvilke muligheder, der var for at bevare dem,
og om man så sig i stand til at yde de ofre, der kunne
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blive tale om. Jeg ville tro, de ofre mere ville blive af
teknisk og planmæssig art end af økonomisk.
Som et smukt eksempel på, hvad der kan opnås ad

den vej, kan jeg nævne Jægersborg Allé. Det er natur¬
ligvis et ekstremt tilfælde og må opfattes som sådant.
Hvad tilplantning på fremtidige veje angår anbefa¬

ler udvalget i størst mulig udstrækning plantning af
buske. Det kan være meget rigtig mange stedet at an¬
vende buske, enten det nu bliver som hegn, krat eller
måske på en tredie måde, men jeg tror, det vil virke
meget tomt, hvis man ikke også får plantet træer igen,
naturligvis på rigtig måde og på rigtige steder. Den
gamle form med en række på hver side af vejen må
opgives, for når der skal være 60 m mellem træerne,
er der som før sagt ikke megen mening i det. Men der
må være andre måder at få træer på, der kan plantes
lunde langs vejene, og der kan plantes træer på skrå¬
ningerne, og hvad ved jeg, hvad der kan findes på.
Det vil sikkert medføre mange problemer og besvær¬
ligheder at plante træer, det er meget lettere kun at
plante buske. Træerne kræver arealer og meget andet,
men det må være rigtigt, ja, det er rigtigt, ikke at gå
udenom her, ikke at hoppe over, hvor gærdet er lavest.
Det er måske heller ikke udvalgets mening. Deres

indstilling over for ekspropriationer peger i en anden
retning, og deres fremhævelse af den nye Hareskov¬
vej, der er anlagt i et ioom bredt parkbælte, giver
lyse perspektiver.

Knud Preisler.

Kungstrådgårds-
konkurrencen
I BYGMASTAREN nr. ir - 1952 har arkitekt SAR
Torbjørn Olsson en meget interessant artikel om
kunsttrådgårdskonkurrencen, hvori forudsætninger
og resultat underkastes en indgående analyse.
Foruden de præmierede og indkøbte projekter vi¬

ses og fremhæves flere ikke præmierede.
Forfatteren nævner som noget meget væsentligt det

frie indblik i parken fra Hamngatan - »men af alle
dem, der kun perifert kommer i berøring med par¬
ken er det vel de spadserende på Hamngatan en tidlig
martsdag, der har størst udbytte. Solen vender tilbage
til menneskene, varmer sydvæggen mod Hamngatan
med alle butikkerne, fylder Kungstrådgårdens gren¬
værk med solglitter, hvorigennem man fornemmer
himmelrummet over strtimmen. Konkurrencen har

overtydet mig om at selv den letteste parkbygning
mod Kungstrådgården og Hamngatan er direkte for¬
fejlet.«
Hjørnet af Våstre Trådgårdsgatan og Hamngatan

er i sig selv en fortrinlig lokalitet for et museum for

moderne kunst, men bygningerne må under alle om¬
stændigheder holdes lave - »En høj bebyggelse skulde
berøve os den sidste fornemmelse af den oprindelige
topografi. Brunkebergsåsens højdedrag kan jo endnu
fornemmes fra parkens nordvestre områder« -
Af de to alléer anser arkitekten den vestlige for

langt den vigtigste - »I mange konkurrenceforslag
er den betegnet som mørk og fugtig og moden til
fældning. Efter min mening er det den af de to ho¬
vedalléer, der har karakter. I dens kroner dvæler en
stemning, der lader sig fornemme af enhver stock¬
holmer. Det er ikke en tilfældighed at det er der vi
finder det eneste tilbageblevne træ fra storhedstidens
barokhave.«
Det centrale problem er dog Arsenalsgatan, der

deler arealet og bevirker at man i den nordlige del
har liden nytte af naboskabet med vandet - »En fire-
dobbel strøm af biler ruller frem dagen igennem og
bryder den visuelle kontakt« ... »En stærk trafik
omkring en bypark er stimulerende, men næppe en
trafik gennem denne.«
Arkitekten anser det af den grund for ugørligt at

forene den egentlige Kungstradgård (Karl XIII's
torg) og Karl XII's torg og er altså uenig med dom¬
merne, der går ind for en piazza fra Hamngatan til
Strommen. Løsningen må være Karl XIII's torg som
en square muligvis indrammet af arkader m. m., og
Karl XII's torg må formes som en åben plads i nøje
kontakt med Strommen.
Arkitekten betvivler rigtigheden af dommerbe¬

tænkningens konklusion, nemlig at konkurrencen
har godtgjort, at udformningen af Kungstrådgården
er et af reguleringen af de omgivende bydele uaf¬
hængigt spørgsmål, og fremhæver her forslaget »Syv
kyrkor« der ved hjælp af direkte trafikforbindelser
gør Kungstrådgården til en samleplads for Nedre
kvarteret omkring Hotorget.

G. B.

Ny konkurrence
Birkerød Kommune indbyder til en offentlig skitse¬
konkurrence om en Vej- og bebyggelsesplan for et
70 ha stort areal af Eskemosegård m. m. i Birkerød.
Afleveringsfristen er 28. april 1953, præmiebeløbet

ialtkr. 13.500, heraf førstepræmien kr. 7.000.
Som dommere er udpeget arkitekterne MAA Jør¬

gen Bo, professor Palle Suenson og Flemming Teisen.
Program udleveres mod et depositum på kr. 20,- fra

Birkerød Kommunes tekniske forvaltning samt fra
Danske Arkitekters Landsforbund, Bredgade 66, Kø¬
benhavn K.

Næste nummer udkommer medio marts.
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Les Buttes-Chaumont.

Parker i Storparis
Det franske tidsskrift Urbanisme hefte 3-4 1952 inde¬
holder en stor artikel af Paris'1 stadsgartner Robert
J of f et. Den bringes her noget forkortet i oversæt¬
telse ved Anne Marie Kaper.

Byen Paris og Departement de la Seine ejer et om¬
råde af offentlige grønne arealer, knyttet til byen på
nær 3000 ha., det største i Frankrig.

Byen Paris dækker et areal på IO-473 ha.
(deraf Boulogne- og Vincennesskoven
1.749 ha.).

Departement de la Seine's samlede areal
udgør 37.311 „

Nuværende parkareal:
Grønne områder i den indre by:

4 statshaver '. 91,8 ha.
9 komm. børnelegepladser 1,5 „

172 „ offentlige parker 193,0 „

119 prydanlæg 8,7 „

8 anlæg under udførelse 15,9 „

65 sportsanlæg '..... 120,4 »

432,1 ha.

1 yderdistrikterne:
Boulogneskoven (1) 865 ha.
Vincennesskoven 929 „

Park og have i Sceaux 201 „

Parken Henri-Sellier (Plessis-Robinson) 40 „

Parken de l'Hay-les-Roses 18 „

Albert-Kahns have i Boulogneskoven .. 5 „

Storområdets sportsparker (2) 62 „

2120 ha.

Hertil må som grønne områder føjes:
13 kirkegårde »intra-muros« 83 ha.
7 . „ »extra-muros« 330 „

413 ha.
lait bliver det samlede areal af Paris's og
Departementers grønne offend, områder 2965 ha.

Beplantningen.
I byen tæller man 60.000 parktræer, 150 forskellige
løvtræer og 82 arter nåletræer.

1 Boulogneskoven 105.000 træer, 60 % eg, 10 %
ahorn, 15 % robinia, 10% fyr og 5 % forskellige.
(1) 24 ha deraf er Rosenhaven »Bagatelle«.
(2) Courneuve, Ile de Puteux, Bobigny, Choisy-le-Roy og

Le Raincy.
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Program for grønne områder i byen Paris og Departementet de la Seine. 1949. Mål 1 :200 000, nord opad.

I Vincennesskoven 130.000 træer, 28% eg, 11 %
ahorn, 11 % robinia, 6 % fyr, 18 % forskellige, 17 %
ask og 9 % kastanie.
I departementets parker: 25.000 træer; det bliver

ialt 320.000 træer, hvortil skal føjes 80.000 stk. allé¬
træer, der vedligeholdes af vejvæsenet, deraf 40 %
plataner, 14% kastanier, 13% ask, 7% ahorn, 5%
lind, 5 % cedrela, 5 % sophora, 4 % robinia, 4 % pte-
rocarya, 3 % diverse (ailanthus, paulownia og acer
pseudoplatanus). De 2 skoves sammenhængende træ¬
grupper udgør henholdsvis 368 (Boul.sk.) ha. og 329
(Vincennessk.) ha.
Alene i den indre bys anlæg er der 310.000 m2 busk¬

areal og 800.000 m2 græsplæne. Tusinder af blomster¬
bede dækker 20.000 m2. Endelig indtager de bota¬
niske haver ca. 30 ha: Kommunens gartneri med sine
drivhuse ved Porte d'Auteuil, »Bagatelles« rosensam¬
ling, arboretet ved skolen i Breuil i Vincennes, rosen¬
haven de l'Hay-les-Roses, dahlie- og irishaven i
Sceaux, den japanske have og pitoreske scener i Bou-
logneskoven.

Andre elementer.

Der findes 200 km køreveje, flere hundrede km alleer
og stier for cyklister, fodgængere og ryttere; 15 store
springvand og 70 vandbassiner optager ialt 50 ha. -
Sportsarealerne omfatter 89 sportsbaner til basket¬
ball, 31 atletikbaner, 85 baner til store hold (fod¬
bold, rugby, hockey, håndbold); 132 mindre baner
til små hold (volley- og basket-ballbaner, 164 kugle¬
baner, 1 polobane, 4 ride- eller løbebaner, 10 stadion
med plads til ml. 2000-40.000 mennesker. Der findes
desuden i parker og skove under offentlig kontrol:
3 hestevæddeløbsbaner, der dækker 150 ha., et areal
til dueskydning, en zoologisk have på 15 ha., der
drives af staten, en børneforlystelseshave på 20 ha.,
bådeudlejning på parkernes søer; 50 forskellige små¬
forlystelsessteder (med f. eks. karruseller, vogne,
æsler og vogne trukket af geder, Mester-Jakelteatre
etc.), 20 restauranter, 12 cafeterier, 100 salgsboder,
2 berømte teatre, en skøjteløberforening, det natio¬
nale sportsinstitut, museet »Frankrig hinsides have¬
ne« og »Koloniernes« park.

(
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Vårkernes karakter.

Igennem århundreder synes Paris at have udvidet sig
koncentrisk, hvilket især skyldes dens militære ka¬
rakter. Samtidig med at bebyggelsen, der især blev
fremskyndet af den voksende industrialisering, fore¬
gik, bevaredes territorier i dens grænseområder og i
de udenforliggende kommuner. Denne udvikling
skabte efterhånden forstæder på de omkringliggende
kommuners bekostning, hvorved disse berøvedes
marker og skove og de tilbageblevne friarealer om¬
dannedes til byggegrunde. Da hovedstaden midt i
forrige århundrede var blevet en mægtig og tæt
bebyggelse, gik man under det andet kejserdømme
i gang med systematisk at skabe offentlige haver.
I disse finder man græsplæner, blomstergrupper og
eksotiske træer, men børn og unge kan ikke tumle
sig frit, fordi det er dem forbudt at forlade de
alt for smalle gange, således som disse foreskrives af
den landskabelige have. Denne type på en offentlig
have er bevaret lige til midten af vort århundrede, selv
om man må sige, at hensynet til parkens funktion er
blevet tilsidesat i denne haveform. Et stort antal af
disse haver, der befinder sig indenfor byens område,
er lukkede med undtagelse af visse større områder,
som Champs-Elysée, Champs de Mars, haven ved Pa¬
lais de Chaillot og parken Ranelagh, Avenue de Mare-
chal Foch og et vist antal af små anlæg af nyere dato,
og alle disse parker og anlæg er under opsyn, der er
knyttet til den gartneriske forvaltning med undtagelse
af Boulogne- og Vincennesskoven, som er under po¬
litipræfekturets tilsyn.

Den almindelige vedligeholdelse.
Stadsgartnerens forvaltning sørger for vedligeholdel¬
se af træer, buske og plæner i alle disse parker, skove
og haver. (Særlig lægges der vægt på at genoprette
skovplantningerne i Bois de Boulogne og i Bois de
Vincennes ved nyplantning i indelukker). Der sørges
for at træer og buske, der er blevet for gamle, ud¬
skiftes med nye, for udplantninger i bedene med de
forskellige årstiders blomster, for vedligeholdelse af
gange og veje (med deres afløb og kloaker) og for
vandbassiner (med fornyelse af deres bestand af fisk
og svømmefugle). Forarbejdning og vedligeholdelse
af sportsredskaber sker også på stadsgartnerens for¬
anstaltning.
Vedligeholdelse af bygninger og af udvendige byg¬

ningsdele, som trapper, mure, låger etc. er sikret af
en speciel arkitektafd., som virker i snævert samar¬
bejde med stadsgartnerkontorets ingeniører og have¬
arkitekter.

Modernisering.
Det gælder ikke om systematisk at forandre det an¬
det kejserdømmes haver, skabt som de var af en have¬
arkitekt af Barillet-Dechamps' format. Imidlertid må

nogle af disse haver tilpasses nutidens behov. - På den
måde er Champs-Elysées, der før var en opholdshave,
blevet omdannet til både legeplads for kvarterets børn
og prydhave ved en af byens travleste trafikårer. På
samme måde er det gået med Square des Batignolles,
der tidligere var forbeholdt kvarterets pensionister.
Efter de nye krav fordres store græsflader beplan¬

tet med store træer, og et nyt syn på væksternes de¬
korative virkning er ligeledes fremkommet. Af æste¬
tiske hensyn, for at skabe harmoni mellem have og
bygning, forekommer omlægning også. Det blev til¬
fældet med haven omkring Musée Carnevalet, som
blev genanlagt i det XVII århundredes havestil i sam¬
arbejde med arkitekterne for de historiske bygninger.
Endelig er der sket betydelige fremskridt på have¬

brugets område i de sidste år. Der er fremkommet
modstandsdygtigere, smukkere arter( for eks. poly-
antharoser), hvilket er medvirkende til, at man kan
skabe smukke og økonomisk overkommelige beplant¬
ninger. - Det har igen sat sine spor for eks. ved ind¬
gangene til Grand og Petit Palais og ved anlæget
foran Notre Dame. Vedligeholdelse kan altså også
betyde en tilpasning til de funktionelle behov, som
er i ustandselig udvikling.

Fremskaffelse af plantematerialet.
Der rådes over 11 planteskoler, der tilsammen dæk¬
ker 30 ha. Gennemsnitligt pr. år frembringes ca. 1000
allétræer, tusinder af skovtræer, 40.000 buske, 6000
roser, 20.000 stauder; desuden bliver der i private
planteskoler gennemsnitligt købt 500 allétræer og
20.000 buske. Et blomstergartneri, skabt i la Muette
1855 og flyttet til Porte dAuteuil 1898, sikrer for¬
syningen med udplantningsplanter og planter til
indendørs brug. Dette dækker 14 ha., deraf 14.000
m2 med drivhuse og 10.000 m2 med drivbænke. Der
frembringes årligt ca. 300.000 blomstrende forårs-
planter af 3 5 forskellige arter, 1.000.000 sommerblom¬
ster af 250 forskellige arter og 50.000 gruppechrysan-
themum i 26 sorter, 5500 grønne planter af 25 for¬
skellige slags og 12.500 blomstrende planter af 80 for-,
skellige slags, foruden mange andre varmhus- eller
tempererede drivhusplanter.

Personale og tjenesteorganisation.
Forvaltningen råder over 2174 embedsmænd og ar¬
bejdere, dette tal omfatter:
Chefen for byen Paris og Departementet de la

Seine's parker og haver, 2 souschefer (den ene af disse
har posten som chef for vandløb og skove), 14 af-
delingsgartnere enten som chefer på kontor eller i di¬
strikter (nogle af disse er »paysagister«, se side 15),
25 ingeniører og havearkitekter (også paysagister)
knyttet til foregående, 29 tekniske hjælpere, 38 kon¬
torfolk, 15 'forstmænd, 250 opsynsmænd til overvå-
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Legeplads i Tuillerihaven. Fot: C. Th. Sørensen.

gelse af parkerne, noo gartnere og medhjælpere,
700 håndværkere og værkstedsarbejdere.
I gennemsnit må man til den aim. vedligeholdelse

regne med flg. tal af arbejdere og funktionærer: i de
offentlige haver med græs og blomster, 2 mand og 1
opsynsmand pr. ha. I skove og naturparker 1 mand
pr. 4 ha. og 1 opsynsmand pr. 10 ha. På kirkegårde
1 mand pr. ha.
Personalet er fordelt følgende steder:

- en centralforvaltning med en administrativ og en
teknisk afdeling. Denne sidste består især af et kon¬
tor for projektering, med fotografisk laboratorium
og modelværksted, og et kontor, der sørger for pla¬
nernes realisation.

- 6 distrikter, som dækker byen Paris og Departe¬
mentet de la Seine.

- en afdeling til frembringelse af blomsterfloret.
- en undervisningsafdeling, der uddanner de over¬
ordnede kultivatører (skolen i Breuil, ledet af Pa¬
ris' stadsgartner).

Budgettet.
Vedligeholdelsen har i 1951 kostet:
Byen Paris' haver og parker 1000 mill. frcs.
Departementets haver og parker .. 130 „ „

Disse tal omfatter udgifter til leverancer, gager og
personalelønninger. Alene til vedligeholdelsen i det
indre af byen, hvis arealer beregnes til at være 220 ha.,
har man brugt 430 mill., altså 2 mill. pr. ha. Til Bou¬
logne- og Vincennesskovene (Bagatellehaven ikke
medregnet), et samlet areal på 1800 ha., har man brugt
340 mill., hvilket er 200.000 frcs. pr. ha.; men det bli¬
ver nødvendigt at gøre en større økonomisk indsats
for at sikre den normale nyplantning i disse skove.

Tekniske problemer ved vedligeholdelsen.
Vedligeholdelsen støder på mange vanskeligheder.
Luften er fyldt med støv og med motorkøretøjernes
udblæsninger af dårlig forbrændte gasarter, hvilket er
særdeles skadeligt. Paris' jordbund består i regelen
af ufrugtbart fyld; før man planter må man derfor
fjerne jord, køre den på lossepladser og erstatte den
med markjord fra Paris' omegn. Det udlægges i et
lag varierende fra 30 cm til en græsplæne, til 80 cm
til et busket. - Plantning af hvert eneste træ fordrer,
at flere m3 fyld må erstattes med tilsvarende mængde
muldjord. 1 m3 af på den måde udskiftet jord ko¬
ster fra 1000-2000 frcs. På grund af gadernes belæg¬
ning med vandtæt materiale, bliver jorden hverken
tilstrækkeligt udluftet eller fugtig. Græs på en for tør,
kalkholdig jord kræver hyppig klipning, vanding og
gødningstilførsel; visse udplantningsplanter rammes
af sygdom (for eks. pelargonium, calceolarie, agera-
tum). Stauder udvikler sig dårligt i den tørre pari¬
siske luft. Heldigvis råder man, hvad angår træagtige
planter, over mange hårdføre buske, for eks. ligu-
strum og taks. Hvad løvtræerne angår må man op¬
give at bruge visse arter i Paris' indre, f. eks. elm, der
bukker under for sygdom. Det samme er tilfældet
med Acer pseudoplatanus, Ailanthus, Populus ita-
lica. Kastanien vegeterer, da støvet lægger sig på
dens ru blade, hvorfor de falder for tidligt af. Mere
modstandsdygtige er: Platanus, andre Acer, Pteroca-
rya, Cedrela, Tilia, Robinia, Sophora, Paulownia, Ca-
talpa, Sorbus, Fraxinus monophylla, Juglans nigra,
Populus (de Boll), Populus canadensis, Ginkgo, Al-
nus cordata og Laburnum etc. Visse harpiksholdige
træer bevarer en anseelig modstandsevne i de dele af
Paris, der er tilstrækkelig luftige; det er især Cedrus
atlantica, Chamæcyparis Lawsoniana, Pinus nigra au-
striaca, Thuja og Cedrus Libani.
Sagt i almindelighed udgør træerne en væsentlig

bestanddel i vore grønne områder, dels på grund af
det ringe vedligeholdelsesarbejde, muligheden af at
lade arealet under dem være fri, og dels på grund af
deres store evne til at absorbere kulsyre.
Det mest anvendte gadetræ er platanen, et usæd¬

vanligt hårdført træ selv i hovedstadens gader, rela¬
tivt lidt krævende, hvad jordens gennemtrængelighed
for væde angår. Desuden sætter støvet sig ikke fast
på bladenes glatte overflade. Den tåler endog hård
beskæring og bør holdes i ave ved metodisk, periodisk
beskæring. Er pladsen begrænset, bør man dog be¬
nytte træer af mere moderat vækst.
Æstetiske problemer.
Udgifter til blomsterudsmykningen begrænser selv
forbruget. Der benyttes en del scene- og kulissevirk¬
ninger ved indgange, vejkryds eller bygninger. Disse
består af et hele, dannet af buske, træer, plæner og
blomster. For at opnå bedre massevirkning, stræber
man mod at forenkle sammenblanding af farver og
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formindske antallet af brogede arter. På iøjnefaldende
steder foretages dog 2 eller 3 udplantninger for at
sikre et kontinuerligt flor. Sommetider tegner man
motiver ved hjælp af buksbom på en bund af forskel¬
lig farvet sand, således som det blev brugt i tidligere
tider.
Af særlige former for blomsterbede bruger man

»les corbeilles«, der pryder de fleste af det andet kej¬
serdømmes haver. De er enten runde eller ovale med
hvælvet overflade. Fritliggende blomsterbede har
en mere eller mindre geometrisk form og er i niveau
med terræn. Den 3. form er stauderabatten, der til¬
plantes ved omhyggeligt plantevalg.
Men træerne sætter i virkeligheden det væsentlige

præg på Paris. Af økonomiske grunde gør man ikke
overdreven brug af allétræer, beskåret som form¬
træer, eller af buske i kegle-, kugle- eller pyramide¬
form; man bruger vækster, der har en naturlig og
hensigtsmæssig form. Desuden anvender man stedse¬
grønne træer.

Publikums opførsel.
Folk forøver megen ødelæggelse og mange tyverier.
Befolkningen må opdrages til at holde af planter og
blomster. Også dyr som hunde, katte og duer kan
forårsage betydelige ødelæggelser, i visse tilfælde har
man måttet sløjfe blomsterpartierne fuldstændigt.
Dette har ført til at man i åbne anlæg har valgt at
plante almindelige ting, som ikke tiltrækker nogen;
i de lukkede haver har det til gengæld ført til, at der
dér udføres udsøgte plantninger.

Nyanlæg af grønne områder.
Efter krigen 1939-45 rådede en befolkning på lidt
over 2.600.000 indbyggere i selve byen ikke over
mere end 312 ha. parkareal, og departementets
4.500.000 indbyggere over 3500 ha., deri indbefattet
Boulogne-, Vincennes-, Verriéres- og Meudonskove-
ne. For at rette på disse forhold har Paris og Seine-
departementet allerede i 1940 begyndt planlægning
og udførelse af et stort program for nyanlæg af of¬
fentlige grønne områder. De æstetiske synspunkter
må her ofte vige for hensynet til menneskets fysiske
sundhed og moralske ligevægt. De offentlige parker
kan indrettes på følgende måder:
Fællesarealer til organiseret leg, gymnastik og sport:
legepladser, skoleboldbaner,
sportspladser i kort afstand fra boligen,
sports- og idrætsanlæg i større afstand,
parker til hvile, spadsereture og adspredelse:
lokalparker lige ved boligen med off. legepladser,
kvarterparker, beliggende i lidt større afstand,
naturparker, beliggende udenfor byen, men i dennes
indflydelseszone,
et net af beplantede veje, der forener disse,
grønne områder, der egner sig til begravelsespladser.

Vurdering af behovet.
Følgende oversigt bygger på de studier, der er gjort
over dette emne:

De gr. omr. beskaffenhed
Behovet

ha

De i x 9 3 9 i brug værende anl.
% af det

ha dæk. behov

Småbørnslcgepladscr, asyler,
legepladser med tilsyn ved
indgangen og off. legepl. . 210 20,5 10

Skoleboldbaner og sportspl. . 1120 198,5 18
Offentlige parker 260 102 39
Kvarterparker 910 189 21
Sletter, skove og væddeløbs¬
baner 4500 1822,5 40

Kirkegårde 413
Total ...

Anlæg udført efter 1939:
Parker

Sportslige anlæg og sports¬
pladser

7000 2745.5

'9.3

33

Sluttal 2964,8 eller 2965 ha.

Fordelingen.
Områderne er fordelt med hensyntagen til befolk¬
ningstæthed og levevilkår. Stedets udseende og karak¬
ter, jordens beskaffenhed etc. har desuden været be¬
stemmende. De største grønne områder er placeret i
de tættest befolkede bydele. I bydele med enfamilie¬
huse og private haver anlægges kun legepladser, me¬
dens der ikke er projekteret sådanne i forretnings-
kvartererne. Man prøver at adskille de industrielle
områder fra beboelseskvarterer ved plantninger af en
vis bredde.
De små arealer i centrum fra 1000-5000 m2 er for¬

beholdt sportspladser eller lokalparker. Er arealet
ca. 1 ha., er der planlagt enten en skoleboldbane eller
en park, hvor der kan være musiktribune el. lign. Er
arealet større end 10 ha., er der omkring en komplet
skolesportsplads med træningsbaner, stadion etc., et
net af off. stier.
Kan man undgå en for stærk opdeling af de grønne

områder, gør man det for at lette vedligeholdelsen. -
Forstædernes naturparker vil blive kædet til hveran¬
dre ved grønne bælter, der igen udmunder i hoved¬
stadens beplantede veje med adskilte kørebaner. - For
at finde frem til de arealer, der skal omdannes til
grønne områder, har man indenfor de anviste .ram¬
mer successivt undersøgt mulighederne i selve Paris,
i demarkationsområdet, der omgav Paris umiddelbart
udenfor de gamle fæstningsværker, og endelig i de
dele af departementet, som ligger udenfor »zonen«.
Forslag til parker i selve Paris.
I hver af de 20 arrondissementer har der fra 1944-46
fundet forhandlinger sted, hvori repræsentanter for
de forskellige interesserede organisationer deltog; må¬
let var at få overblik over:

- De eksisterende grønne områders udstrækning.
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Bagatelle. Fot: C. Th. Sørensen.

- Visse frie parceller, som i løbet af en temmelig kort
frist vil kunne indrettes til legepladser etc; disse frie
arealer dækker kun 2/5 af behovet.
- Den tilnærmelsesvise beliggenhed af de grunde,
som vil kunne dække resten af behovet (3/3); især ville
afskaffelsen af slumkvartererne kunne give mulighed
for at visse områder reserveredes til dette formål. Des¬
uden er der for hver af dem blevet udarbejdet en plan
med et skønsmæssigt overslag, sådan at man kan be¬
regne de bevillinger, der skal anvendes eftersom ud¬
førelsen af programmet skrider frem. lait har 85 så¬
danne områder, dækkende 70 ha., været gjort til gen¬
stand for planer om udførelse.
I meget befærdede småanlæg er spadserestierne

overfladebehandlede; tætte trægrupper plantes ofte
som en skærm mod støj, blæst og trafik, især hvis par¬
ken ligger langs en gade. Brugen af blomster over¬
drives ikke, idet de hovedsagelig er placeret ved ind¬
gange og ved vejkryds, men aldrig ved lege- og tumle¬
pladserne. Ved sportspladser undgår man at anbringe
farlige ting som trapper, stakitter og støttemure o. s. v.
i umiddelbar nærhed, ligesom man undgår tornede
buske, træer med luftrødder eller med skørt ved,
eller generende ved blad- og frugtfald. Endelig er
man tilbøjelig til på meget benyttede, relativt små
grunde eller på en »esplanade«, velegnet til sammen¬
komster eller fester af forskellig art, at anlægge, ikke
en have, men ganske enkelt en plads beplantet med
træer.

Projektering af et grønt bælte på demarkations-
området.

Paris' fæstningsværker, der er anlagt 1841 til 45, var
udvendigt omgivet af en zone, hvor det var forbudt

at bygge. Den var 250 m bred. Området udgjorde ialt
ca. 1200 ha. Efter sløjfningen ca. 1919 blev der op¬
ført beboelseshuse, bygget jernbaner, kirkegårde, off.
veje på 100 ha.; kun 50 ha. blev anvendt til haver og
sportspladser, 120 ha. til skov som tillæg til de be¬
kendte skove. Der blev kun 360 ha. tilbage. 70 ha.
heraf blev forbeholdt anlæg af off. veje og 290 ha. til
off. grønne områder, som sammen med de 2 skove
kommer til at udgøre Paris' grønne bælte »la ceinture
verte».

Det vil komme til at bestå af haver og spadsere-
områder, sportsanlæg og legepladser.

Nye naturparker i forstæderne.
Der er her tale om skove og sletter, der danner en
naturlig og landlig ramme, forbundet med byen ved
praktiske og hurtige befordringsmidler. Man benyt¬
ter resterne af gamle skove, f. eks. Pare Henri-Sellier
i Robinson, sydvest for byen. Efterhånden vil man i
samme ånd omforme gamle fæstninger (forts de la
Corniche Est), Seines øer (Ile de Puteaux), sletter,
hvis beplantning vil blive suppleret (Pare de la Cour-
neuve) og gi. lossepladser (som Villetaneuse). Man
vil her fremme friluftslivet, der bliver belærende ting
som zoologiske og botaniske haver, arboreter, udstil¬
linger etc., der indrettes læhuse og der gives bevil¬
linger til private småhaver med udskænkning, restau¬
ranter o. s. v. Man vil anvende skovbrugets metoder
og agerbrugets teknik. Der vil være mulighed for at
fiske og at drive rosport, højdedrag vil blive indrettet
til klatresport. - Hovedveje anlægges fortrinsvis i
parkernes yderkanter; det indre forbeholdes fodgæn¬
gere og cyklister. Relativt smalle områder med spad¬
serestier vil forene de store anlæg indbyrdes. I par¬
kerne vil fodgængere og cyklister ikke ustandselig
være nød til at gardere sig mod de farlige og hur¬
tigkørende biler. Der er planlagt udflugtsveje med
adskilte kørebaner for hver af de 3 kategorier af trafi¬
kanter, men deres udstrækning er begrænsede af øko¬
nomiske hensyn (på grund af expropriation). Kom¬
mer vejen til en park, deler den sig og trafikken skil¬
les (eks. Boulogneskoven). Vejene samles derimod i
mellemrummene mellem parkerne. Minimumsbred-
den af det beplantede bælte mellem veje og stier er
4 m. Denne bredde tillader anlæg af græsrabat, le¬
vende hegn og trægrupper. De projekterede natur¬
parker indgår undertiden i allerede eksist. gr. omr.
såsom »champs de manoeuvre« i Vincennes (150 ha.)
eller fordelt på et område i en rundkreds omkring Pa¬
ris i ca. 15 km's afstand fra Notre Dame; Nanterrepar-
ken (60 ha.), Pare de la Courneuve (800 ha.), Bo-
bignyparken (13 ha.), Pare de Montreuil-Bagnolet
(15 ha.), parken i Robinson (10 ha.), »la radiale
verte« de Choisy-le-Roi (190 ha.), eller de er indret¬
tede langs Seines og Marne's smukke bredder: Pare
de Tremblay (16 ha.), Ile de Puteaux (30 ha.). De
påtænkte spadsereveje vil følge »la Corniche Est« fra



Pantin til Nogent, langs Biévre-dalen og ad den ra¬
diale linie fra Chatilion til Chåteney.

Kirkegårde.
I de nuværende marmorørkener uden grøn indram¬
ning er det gennemsnitlige areal pr. grav knap 5 m2.
I fremtiden vil man anlægge kirkegårde, der indram¬
mes af en bred grøn ramme, og i hvilke man vil und¬
gå ophobning af monumenter; dér skal være blom¬
ster og beplantede veje. Hver grav er beregnet til
10 m2.

De nye parker.
På grund af penge- og materialevanskeligheder under
krigen er kun en ringe del af behovet dækket trods
anstrengelser. Indtil 1948 har man prøvet at afhjælpe
de altfor knappe tildelinger af rationerede materialer
ved at anvende brugte sten, tømmer og hegn fra
ødelagte bygninger. Med sådanne midler kunne der
ikke være tale om at bygge hverken gymnastiksale,
badeanstalter eller friluftsbassiner. Man måtte nøjes
med at indrette nyttige bygninger til garderobe og
styrtebade, indhegninger og så iøvrigt nøjes med at
plante. Der har været tilstrækkelige midler til at ud¬
føre skoleidrætspladser, hvortil staten giver 65-80 %
i tilskud. Siden 1939 er der igangsat 80 forskellige ar¬
bejder, dækkende 219 ha., nemlig 14 offentlige anlæg
(19,3 ha.) og 66 parkagtige sportsanlæg (200 ha.).
Arealet af de nyanlagte offentlige anlæg er beske¬

dent i forhold til sportsanlægene, anlagt i samme pe¬
riode. Paris var bedre forsynet med parker end med
sportsanlæg indtil 1939, hvor de svarede til 39% af
behovet imod 18 % for idræts- og sportspladser. Man
er ved at fuldføre Pare Henri-Sellier, en naturpark i
en,skov på 40 ha., hvoraf 10 ha. er blevet genanlagt.
Ligeledes er 3 ha. genanlagt i Vincennesskoven i 1951.
Der må gøres en betydelig financiel indsats, hvis lige¬
vægt mellem haver og sportspladser skal genoprettes.
De nye sportsanlæg.
De nye sportsanlæg dækker nu 35 % af behovet
(1949) mod kun 18 % i 39. Ikke alle 66 idrætsanlæg
er endnu i brug, men er under udførelse. Beliggen¬
heden er spredt. 36 ligger i selve byen, 23 i »zonen«,
resten i naturparkerne og skovene. lait er der 89
idrætsbaner i brug, 28 ovale atletikbaner, 83 rugby-,
fodbold- eller håndboldbaner, 103 basket- eller vol-
ley-ball-baner, 45 kuglebaner.
Jordarbejdet bliver indskrænket til det mindst

mulige og terrænets naturlige form oftest bevaret.
Er jordarbejde påkrævet, udføres det sådan, at
det hviler i sig selv. Udsmykningen er fri gruppe¬
plantning, hvor hver gruppe består af een art. Blom¬
sterløg, grupperoser, stauder og stedsegrønne træer
anvendes. Alleer forbinder på naturlig måde ofte
baner eller bygninger indbyrdes.
Man gør stort brug af blomstrende træer som Pau-

lownia, rød kastanie, robinia, kirsebær, æble, guldregn
etc. og mange arter løvfældende som platan, sophora,
lind og stedsegrønne: ceder, fyr og taks.

Bekostning.
For en offentlig park i »zonen« i 1950 (grund, led-
ningsarbejde, færdselsanlæg, legepladser, græs, blom¬
ster, træer, bænke, mindre redskabsskure iberegnet,
men indhegning fraregnet) = 20 mill. frs. pr. ha.
En naturpark (anlæg af veje, anbringelse af bænke,

småbygninger og træer) = 2000.000 frs. pr. ha.
Havearkitekterne.

Til udførelse af de nye grønne områder har det væ¬
ret nødvendigt at fordele bemyndigelse og særlige
opgaver mellem arkitekter og ingeniører, senere mel¬
lem arkitekter og havearkitekter (siden 1950, da man
fik tilstrækkelig mange »paysagister«, en titel der
bliver tildelt unge, der efter aim. havebrugseksamen
fra højskolen i Versailles har fulgt »l'Enseignement
superior des Jardins« (oprettet i 1947) og efter prø¬
ven i løbet af to år har løst en stillet opgave). Sam¬
arbejdet mellem de sidste synes at kunne gennemføres
på følgende måde: principielt udfører arkitekten pla¬
nen for det generelle anlæg i forhold til bygningerne
og meddeler den til havearkitekten, for at de kan for¬
handle derom; denne sørger for at alle enkeltheder i
planen bliver afrundede, og han udarbejder og reali¬
serer projektet. Men hvor der er tale om naturparker
og i tilfælde af ændring af allerede anlagte parker og
haver, der er det havearkitekten, der udarbejder pla¬
nen for forandringen, som han så meddeler arkitek¬
ten, for at de kan diskutere sagen. Dette er iøvrigt de
2 ydertilfælde. I almindelighed er det ønskeligt, at
arkitekt og havearkitekt samarbejder.
Det skulle være en umulighed at skelne mellem en

park- eller haveplans kunstneriske planlægning og
dens tekniske side, hvor man har med beplantninger,
dræning og jordbundens beskaffenhed at gøre. Ud¬
førelsen af arbejdet tilkommer havearkitekten, fordi
denne samtidig udnytter havekunst og gartnerisk
kunnen. I modsætning til tidligere er i de nye' anlægs¬
arbejder benyttet havearkitekter fra det frie erhverv.

#

Sideløbende forpligtelser.
Udover sine væsentlige pligter, der består i at anlægge
og vedligeholde, påtager »le Service Technique des
Pares, Jardins et Espaces verts de la Ville de Paris« sig:
-• Det havearkitektoniske arbejde ved havebyerne for
Det off. Kontor for Bebyggelse i Seinestaden, lige¬
som for

- Forvaltningen af Broer og Veje i Seinestaden.
- Tilsyn med private beplantede arealer.
- Udsmykning med planter og blomster ved offi¬
cielle fester.

- Opdragelse af publikum til at respektere planterne.
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Planlægning for Seinestadens havebyer.
Vi har fået til opgave at være rådgivende ved plan¬
lægning af nye projekter til havebyer. Visse retnings¬
linier følges: veje lægges langt fra husene, og areal
mellem hus og gade tilplantes, landskabet bevares,
når det er smukt, og havebyen indføjes i landskabet
ved hjælp af plantninger. Ligger husene tæt, sløjfes
private haver til fordel for det fælles område. Hvert
boligkompleks' karakter understreges ved sin særlige
beplantning. Til børnene er der forbeholdt et vist
antal legepladser i umiddelbar nærhed af hjemmet,
desuden er der vuggestue, børnehave foruden sports¬
plads. De åbne områder er off. og vedligeholdes af
kommunen. Man prøver at holde en minimumsbredde
af 50 m for de beplantede arealer. De lokale forbin¬
delses- og adgangsveje er adskilte fra kørevejene.
Beplantning langs Departementets veje.
Planlægningen går ud på at skaffe skygge, skjule
grimme bebyggelser, og virke forskønnende. - Af de
arbejder, der er udførte for Vej- og Broafd., kan bl. a.
nævnes anlæget af Terrassen ved Suresnes, inddæm¬
ning af søer og vandløb, der senere vil indgå i Pare
de la Courneuve og vejen ved »la Corniche Est«.

Tilsyn med private plantninger.
Talrige beplantede arealer forefindes endnu i Paris.
Ifølge artikel 25 i loven af 15. juni 1943 bliver stads¬
gartnerens kontor varskoet igennem kommunalbesty¬
relsen, hver gang bebyggelse påtænkes på et privat
areal, beplantet med træer, således at man kan danne
sig et skøn om, hvilke der skal bevares. Disse for¬
holdsregler synes ikke at være tilstrækkelige til at be¬
skytte træbestanden på de private arealer; hver af de
-territoriale tilsynsafdelinger skulle have lov at holde
opsyn med disse træer, herunder nyplantning.
Opdragelse af publikum.
Den nødvendige opdragelse bør gives i skolen, og
derfor giver vi de skoleledere, der vil påtage sig at
passe dem, planter til at pryde skolegårdene.
Vi prøver også gennem udstillinger, som vi giver

både instruktiv og dekorativ karakter, at lære folk
at sætte pris på blomster og haver. Derfor vrimler
det hvert år med tulipaner, hyacinther, påske- og
pinselilier i »Pare de Bagatelle«s landskabelige ram¬
me. I »Auteuil« udstilles hvert år azalea, og hvert
år er der en rosenudstilling i »Pare de Bagatelle« og i
»Rosaraie de L'Hay-Les-Roses«, dahlier i »Pare de
Sceaux« og chrysanthemum i »Auteuil«.
Efter samme idé indrettes på »Quai du 4. Septem-

bre« ved Boulogneskoven haver med lokal eller re¬
gional karakter, partier fra privathaver, og der udstil¬
les haveplaner, modeller og fotografier. Til disse rene
havearkitektoniske udstillinger føjes sommetider ud¬
stillinger, hvor blomster og planter er anbragt mel¬
lem kunstværker. I juni 1951 gjorde man forsøget

med at forene Louvres mesterværker fra Renaissancen
med Frankrigs blomster. Endelig må det understreges,
at »Ecole de Breuil« indretter offentlige havebrugs¬
kursus, der bliver fulgt af hundreder af mennesker.

#

I de forløbne 12 år, i hvilke jeg har været betroet
hvervet at anlægge de grønne områder i Paris og si¬
den 1950 tillige vedligeholdelsen af samtlige offent¬
lige anlæg, har vi tilstræbt, at parkerne ikke skulle
betragtes som luksusanlæg, men som noget uundvær¬
ligt for pariserne. For at fuldføre en sådan opgave
har vi rettet os efter værdifulde råd af en række
kendte personer (navnene udelades her). Betydelig
andel ved udformningen af Paris' parker og haver
tilkommer især d'hrr. Forestier, Demorlaine og Tous-
saint, forgængere i embedet, idet resultater af deres
indsats på grund af det levende plantemateriale ofte
har vist sig på langt senere tidspunkter, ligeledes til¬
kommer der de direkte medarbejdere og måske i før¬
ste linie Paris' gartnere en stor andel i de opnåede
resultater på grund af deres samvittighedsfuldhed og
forståelse af hovedstadens plantevækster og blomster.

Tåoligkonferencen IQ53
»I den hensigt at forstærke diskussionen om boligproblemet
og at drage større kredse ind i arbejdet for dets løsning har
Vesterbros Bolikaktion taget initiativet til en bolig konference
i København lørdag den 28. og søndag den 29. marts 1953.
Når Boligaktionen har taget denne opgave op, er det som

en naturlig fortsættelse af vort hidtidige arbejde for sanerings-
sagen,« siger forstander Otto Krabbe, lederen af »Kristelige
Studenters Settlement«, som vil være kendt af de fleste fra
diskussionerne om saneringen af Vesterbro.
»Vi har måttet erkende,« fortsætter Otto Krabbe, »at så¬

fremt den sanering af københavnske slumkvarterer, som er
Boligaktionens forreste interesse, ikke skal begrænses til for¬
søgsvise saneringer, men sikres som en fortsat fornyelse af
byens forældede boliger, må saneringsopgaverne løses i for¬
bindelse med en større gruppe af boligproblemer.
Ingen organer eller sammenslutninger synes imidlertid at

have til opgave at samle de splittede kræfter, der arbejder på
boligsagens forskelligartede led, til fælles drøftelser. En hel¬
hedsforståelse af boligspørgsmålet er derfor stærkt savnet. Det
er denne iøjnefaldende mangel, som boligkonferencen i første
række skulle søge at afhjælpe.
Siden Vesterbros Boligaktion indledte sit arbejde i 1950 har

stadigt voksende kredse af befolkningen - gennem pressens
velvillige formidling og ikke mindst ved den store udbredelse
af filmen »Slum« - tilkendegivet en opmuntrende interesse
og vist positiv vilje til at støtte Boligaktionens bestræbelser.
Af betydelig værdi har det bl. a. været, at Vesterbros Bolig¬

aktion herigennem har fået en frivillig faglig bistand fra grup¬
per af arkitekter, byplanteknikere, læger, socialarbejdere, so¬
ciologer. og økonomer. Det er på grundlag af et samarbejde
mellem disse faggrupper og Boligaktionen, at der hermed
indbydes til boligkonferencen.

I tilslutning til konferencen vises en offentlig tilgængelig
udstilling om boligproblemerne (i KFUM's festsal, Valde¬
marsgade 15, i tiden 28.-30.marts incl.). Udstillingen vil ledsage
de planlagte bydelsmøder og vil senere - i forbindelse med of¬
fentlige boligmøder - blive vist i en række større provinsbyer.
En lang række organisationer er indbudt til konferencen -

bl. a. havearkitektforeningerne. Erik Mygind.



Friarealer ogparkpolitik
Tidligere var parkpolitik noget der planlægningsmæs¬
sigt hovedsagelig kun angik byens stadsgartner og de
øvrige administrative organer, men idag hvor de en¬
kelte boligselskaber udbygger store dele af byen, ja
hele bydele på een gang, efter en samlet plan, er for¬
holdet et andet, nu inddrages de private rådgivende
teknikere i en samfundsmajssig planlægning med vidt¬
strakte byplanmæssige konsekvensen
I denne situation bliver planlægningen af friarealer

i boliggruppen andet end det detailspørgsmål om at
plante træer og så græs som i mange tilfælde synes
at være arkitektens og bygherrens primære mål.
Planlægning af den enkelte boliggruppes friareal

forudsætter imidlertid at man til enhver tid analyserer
i hvilket omfang kommune eller andre organer har
sikret løsningen af tilsvarende opgaver.
Hidtil har vi haft det mærkelige forhold, at bolig¬

selskaber og mange teknikere, uden særlig aftale eller
beklagelse har overladt løsningen af det mest areal¬
krævende rekreationsbehov til den stedlige kommune,
eller simpelthen afskrevet problemet ved at henvise
til, at det »grønne land« jo lå lige ved siden af. At det
grønne land om nogle år kan forsvinde, forekommer
vor generation ligeså utænkelig som det forekom de
generationer der byggede Vester-, Nørre- og Øster¬
bro og hvis dispositioner idag forekommer os kort¬
synet.
Den kommunale måde at planlægge på er idag stort

set den samme som i industrialismens barndom. Man
har en anden byggemåde, andre mål for byafstande
og udnyttelsesgrader, man har zoneinddeling for at
nedsætte financieringsspild til kloak og vejanlæg og
man har, tvunget af udviklingen, måttet indføre en
lang række restrektive indgreb i den private handle¬
frihed, men det hele er af negativ karakter, fordi man
frem for alt ikke vil slippe illusionen af den liberalisti¬
ske frihed.
Når de offentlige væsener ikke må planlægge -

og de kunne jo glimrende planlægge de store linier
og koordinere de enkelte boligselskabers disposision
- og så overlade detailler til de rådgivende teknikere,
uden at der blev tale om ensretning og åndløshed,
men når de nu altså ikke må blande sig i det store, må
de nøjes med det små, og det er synd for alle parter.
Nu ville hele vort arbejde og alle vore bestræbelser

på at lave gode bebyggelsesplaner og haver være be¬
tydelig lettere om arkitekter, boligselskaber samt
statslige og kommunale væsener erkendte at der er et
parkproblem og at det skal løses i takt med kvarterets
udbygning.
I de nye omegnsbebyggelser, både i København

og i provinsen forleder den såkaldte parkbebyggelse
imidlertid mange til at tro, at nu laves der park alle
vegne - der laves i virkeligheden kun noget grønt til

at se på. Et typisk eksempel har man i Østkvarteret i
Lyngby, hvor der i en snart i km2 stor parkbebyggelse
bestående af flere selskaber ikke er nogen egentlig
park og derfor heller ikke plads for organiseret fod¬
boldspil.
Den parkpolitik som de kommunale væsener for¬

søger at flikke sammen på nogle tiloversblevne arealer,
der ikke har egnet sig til bebyggelse - kan under langt
bedre forhold planlægges i de store boliggrupper og
kvarterer, hvoraf enkelte når op på størrelse af en hel
lille købstad.
Fasthold lige et øjeblik indtrykket af en lille køb¬

stad, med dens brogede mangfoldighed, og se så på
vore nye børne- og dyrefjendtlige bebyggelser, der
gennem et væld af forbud og forordninger er bundet
til at ligge som et sterilt teaterlandskab, hvis egentlige
formål er offentliggørelse, fotografering og fremvis¬
ning.
Medens derved indretning af lejligheder i et-etages-

huse ganske logisk arbejdes med at tilfredsstille ele¬
mentære rumbehov der bygges over visse boligvaner
og arbejdsprocesser, så arbejdes der i haveplanen mere
idealistisk med abstrakte havescenerier. Man slæber
her med en hel række idealer som hører hjemme under
helt andre sociale og byplanmæssige forhold. Man er
faktisk for meget Vor Herre og for lidt arkitekt.
Det menneskelige format, de konkrete behov som

løses spontant af selvejeren i enfamiliehuset glemmer
vi. Det virkelige liv køber vi med et parcelhus eller
med en fjorten dages ferie i en levende by i Sydfran¬
krig, på Bornholm eller i Italien. Erik Mygind.

Forneden er indtegnet en normal fodboldbane, og det fremgår,
at denne ikke kan placeres i den iøvrigt meget åbne bebyggelse.
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Solgården - en nejlikodlares trådgård
Solgården ligger ute på den bordiga skånska slatten
melian Lund och Hålsingborg. Villan omgives på tre
sidor, norr, oster och våster av den flera hektar stora
våxthusanlåggningen, dår ågaren, agronom Nissen
odlar nejlikor och snittgront.
Trådgården delas av en allmån landsvåg. Området

norr om denna år utformad som en privattrådgård,
men med utsikt over det sodra området. En låg stod-
mur langs norra vågkanten markerar grånsen till det
privata området och gor att man inte ser vågen från
huset, utan får intrycket att de båda gråsmattorna ål¬
en stor, sammanhångande gron yta.
Området soder om vågen år upplåtet for allmån-

heten. Sven A. Hermelin och Inger Wedborn.

Den vasstiickta sittplatsen vid dammen. Bakom de blommande
flåderbuskarna skymtar stodmuren, som avgrånsar den privata
delen av trådgården.

Huvudplan, norr uppåt skala r.iooo.

1. Taktåckt infart till huvudentrén och garagegården.
2. Qrånsplantering av vintergrona våxter.
5. Blommor och fontånstrålar i regelbundet monster.
4. Entrétrådgården skiljes från denvåstra delen av trådgården

genom en låg ås, som år planterad med Festuca scoparia,
Cytisus, Juniperus och Verbascum.

5. Loggia med oppen spis.

6. Rabatt med vårblommande buskar och perenna våxter.
7. Russel-lupiner.
S. Forsånkt tennisbana i grås, omgiven av en låg stodmur av
rott fasadtegel kront av en bokhåck.

9. Bokdunge.
10. Damm med sandstrand och taktåckt vilplats.
11. Båck.
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Blomstertrådgården vid entrén med dess vattenstrålar. Vdg-
beldggningen ar lagd i monster av smågatsten och rod kalksten.
I fonden vintertradgårdens stora fonster.

Gr 'dnsplanteringen melian huvudentrén och vaxthusanlaggnin-
gen i oster. I en botten av Festuca, Erica och Callnna vdxer
Juniperus i flera sorter samt barrtråd i dvdrgformer.

Oversiktsplan over trådgården och vdxthusen, skala 1:4000.

I direkt anslutning till matsalen ligger vintertradgården i
samma niva som grdsmattan utanfor. De dekorativa blad-
v'dxterna avteckna sig mot slattlandskapet utanfor.



Pavillonen i Dronningernes have med fontænerne.

Shalimar og
Havekunst er et gammelt begreb i Indien. Den ældre
literatur omtaler ofte forlystelsesparker, men man har
nok dengang i højere grad interesseret sig for de en¬
kelte planter, mindre for helhedsvirkningen.

På Feroz Shahs tid, det 14. århundrede, fandtes me¬
get fine haver, hvoraf hovedparten dog er gået til
grunde.
Blandt de bedste haver i Indien er uden tvivl

mogul-haverne. Sandsynligvis var det Kong Barber,
der omkring 1500 bragte mogul-havekunsten til In¬
dien fra sit fædreland Kabul og at den har sin rod i
ældgammel persisk kultur. •

S/ialimar

ligger i Srinagar i Kashmir 1600 m over havet, et
landskab der er berømt for sin skønhed, de klimatiske
forhold svarer ganske til Kabul.

Haven er formentlig anlagt af kong Jehangir i før¬
ste halvdel af det 17. århundrede.
Shalimar, der betyder noget i retning af Kærlig¬

hedens Bolig, tegner sin silhouet mod bjerget Maha-
dev og strækker sig ned til søen Dal.
Den terrasserede have er opdelt i tre afdelinger.

Den nederste og mindste var oprindelig tilgængelig
for menigmand, i midten var kongens have og øverst
dronningernes have.
Man betages særligt af dronningernes have, hvis

midte domineredes af en sort marmorpavillon omgi¬
vet af bassiner med sprudlende fortæner og med det
snedækkede Mahadev-bjerg som baggrund. Kanaler
og fontæner forsynes fra en vandrig bjergbæk.
Snart falder vandet i kaskader, snart glider det

blødt og silkeagtigt, tit danser det gennem forskellige
springvande og danner interessante mønstre.
Men denne skønhed er af en sådan beskaffenhed, at

den må ses, den kan ikke forklares.
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Oprindelig haveplan mål 1:300.
1. Pavillon af sort marmor.
2. Dronningernes have.
5. Kongens have.
4. Hovedkanal.
Offentlig have.

6. Kongeligt badehus.

Vandfald ved pavillonen.

Lo! ye shall read it in the Sacred Books
How, being met in that glad pleasaunce-place -
A garden in old days with hanging walls,
Fountains, and tanks, and rose-banked terraces
Girdled by gay pavilions and the sweep
Of stately palace-fronts - the Master sate
Eminent, worshipped, all the earnest throng
Watching the opening of his lips to learn
That wisdom which hath made our Asia mild;
Whereto four thousand lakhs of living souls
Witness this day. -

The Light of Asia - Sir Edivin Arnold. 1 baggrunden tegner bjergene en gigantisk silhuet mod himlen.
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Taj-Mahal
Shah-Jahan byggede den verdensberømte Taj-Mahal
som et udødeligt minde om sin elskede gemalinde
Mumtaz-Mahal. Stedet for dette smukke gravmæle
blev efter Mogul tradition valgt i en eksisterende have
på bredderne af Jamuna-floden og er bygget i årene
1630-48. Opført af hvidt marmor rejser det sig fra en
uhyre marmorterrasse. Midterkuplen er omgivet af
fire mindre kupler og på terrassens hjørner står fire
slanke minareter.

Taj-haven er anlagt strengt formelt, idet arealet syd
for terrassen af to korsveje er delt i fire dele som igen
er firedelt. Der er en iøjnefaldende forskel mellem
denne have og andre mogul haver, hvor gravmindet
sædvanligvis er rejst, hvor to korsveje krydser hin¬
anden, mens der her er lagt et fint marmorbassin på

dette sted. Det siges, at det svarer til hindu religionens
opfattelse i anlægsperioden.
Hovedaksen accentueres af vandkanaler i rødsand¬

sten fulgt af bede, opdelt i et mønster, som gentager
sig i hovedbygningens flisebelægning. Bedene er be¬
plantet med blomster og buske, sindbilledet på liv - og
højtidelige cypresser, sindbilledet på død og evighed.
Den fuldstændige mangel på skulpturer i dette

anlæg kunne give anledning til undren, men har sin
forklaring i muhamedanismens uvilje mod billedlige
fremstillinger. Haven er på tre sider omgivet af en
søjlegang af rødsandsten med en porthvælving i mid¬
ten af sydmuren, med udsigt over haven med det
skønne Taj i baggrunden. Herom har en berømt dig¬
ter sagt, Taj - nej! tårer i marmor.

Prabhakar B. Bhagivat.
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Oprindelig haveplan mål 1:200 nord til højre.
Til højre ses Taj på terrassen omgivet af minareter, til venstre porthvælvingen.



Utdannelsen av hagearkitekter
Som et led i diskussionen om havearkitektuddannelse i Norge
har arkitekt Leig Olav Moen, der er søn af afd. professor i
havekunst ved Norges Landbrukshøgskole, i NorskHagetidend
nr. i (1953) skrevet følgende indlag, der naturligvis i første
række tager sigte på norske forhold, men tillige indeholder
synspunkter af almen interesse.

Når mennesket har fått tilfredsstillet sine primære behov, går
det snart over til å utvide og kultivere dem, gjøre livet be¬
hageligere, og helst også vakrere.
Arkitekter er en yrkesgruppe, som har oppstått etter hvert

fordi samfunnet har utviklet behov for folk som gjennom ut-
dannelse, interesse, legning og erfaring er i stand til å løse
visse av disse oppgaver økonomisk og estetisk i overensstem¬
melse med sin funksjon bedre enn menigmann.
Man kan lett peke på fordeler ved at én mann får prege et

miljø, planlegge det og helst også utforme det i detalj slik at
former og materialer kan spille sammen til en enhet omkring
funksjonen - forutsatt at han er en utpreget begavelse.
Men ved siden av de farer for stereotypitet som ligger i en

slik ordning, vil det i et moderne samfunn være relativt få
som får nyte godt av hans arbeide, eller han vil som journa¬
listen ende i å kunne ingenting om alt.
•Oppgavene som gis, har tydelig vist at det er behov for en

spesialisering, og yrkesgruppen har da også separert seg under
betegnelser som hus-, hage-, interiør- og reguleringsarkitek-
ter. Alle får sin mer eller mindre tilfeldige utdannelse på mer
eller mindre tilfeldige steder i vårt lille land.
Det er imidlertid for de fleste fagfolk klart at de alle arbeider

ut fra grunnproblemer som krever stort sett de samme evner
og elementærutdannelse, den samme måten å tenke på.
Man kan utvide den pågående diskusjon i Norsk Hagetidend

og Gartneryrket til hvorvidt arkitcktutdannelsen bør samles
- og hvordan dette bør løses i praksis. Et tema som ikke har
vært uberørt i visse kretser, men så vidt jeg vet ikke offentlig.
Å nytte ordet foreldet om hagearkitektutdannelsen slik den

hittil har vært drevet her i landet, er vel neppe det mest dek-
kende. Forholdene ved linjen for hagekunst ved Norges Land-
brukshøgskole må heller, etter det lille kjennskap jeg har til
dem, karakteriseres som ikke tilfredsstillende.
All arkitektutdannelse er vel en modningsprosess - et stu¬

dium hvor man lærer å kjenne sine materialer og deres mulig-
heter, lærer å utvikle sine evner til å forme sine oppgaver
estetisk og økonomisk etter deres funksjon, utvikle sin form¬
sans og oppfatning av problemene, utforme dem ved hjelp av
tegninger og overføre disse til virkeligheten.
Utdannelsen av hagearkitekter, som den hittil har vært, er

skremmende.
Etter avlagt eksamen artium må man igjennom 2-3 eller

flere års gartnerpraksis, 1 Vi års hagebruksskole, og deretter
høgskole hvor den altoverveiende del av studiene de to første
årene gj elder plantekulturfag og støttefag for disse. Og så
etter 7 års tjeneste for Rakel kommer siste år på høgskolen
med 8 måneders egentlig fagstudium. 8 måneder hvor man
skal oppdage hva arkitektur og hagearkitektur er, 8 måneder
til å prøve å mestre sine elementer i skapende arbeid, 8 måne¬
der til å prøve å bli klar over sin egen vilje som arkitekt.
I forhold til den dominerende rolle plantekulturfagene spil¬

ler både på fagskole og høgskole, er de spesielle hagearkitekt¬
fag tilmålt så knapp plass at betegnelsen dilletantutdannelse
ikke ligger langt unna.
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Utdannelsen er skremmende fordi man på dette grunnlaget
får en mildt sagt skjev oppfatning av bildet. Hagebruksavde-
lingens linje II skal så vidt jeg forstår utdanne hagearkitekter
og ikke entreprenører.
Skremmende fordi man kan slippe ut kandidater som ikke

er klar over sin og sin utdannelses mangler.
Skremmende - unge og modne mennesker med lyst og

anlegg for yrket tør rett og slett ikke balansere på en så tynn
snor.

Skremmende - fordi man underveis kan miste taket på det
endelige målet, drepe den ekstra lille gnisten som må til i et
skapende yrke, og som for øvrig hverken kan bli pleiet eller
utviklet på en tid kortere enn et normalt svangerskap.
Det er for andre enn de innvidde i faget omtrent umulig å

forstå at arkitektyrket (det være N.L.H. eller N.T.H.) ikke
kan læres alene, det må også oppleves, og denne innsats av
følelser må pleies, og pleies omhyggelig.

Dette er så primært for hagearkitektutdannelsen, hvor
den nå måtte foregå, at jeg ikke kan forstå at Norsk Hage-
arkitektlag og Hagebruksavdelingen ikke har satt verden på
hodet og skreget seg blå i ansiktet for en fullstendig omleg-

den situasjon at lærerstillingen
Leif Olav Moen.

Hørsholm

planteskole
For foråret 1953 udsender
Hørsholm planteskole et nyt
katalog som indledes af bo¬
mærket, det 400 år gamle ege¬
træ som står på planteskolens
jorder og her er tegnet af
kunstneren Lars Svane.

166 år har planteskolen rundet og bygger på sine traditioner,
men er samtidig i stand til at vokse op til tidens krav med
anvendelse af nye formeringsmetoder, fremstillingen af mod¬
standsdygtige sorter og nye planter.
Metasequoia har i de sidste år været et begreb for botanike¬

ren, men i Hørsholm er man for år tilbage gået i gang med at
gøre dette sjældne træ til en salgsplante, idet man har arbejdet
videre med planter som kunne frembringes af kinesiske frø.
Men samtidig er man også sprunget tilbage i tiden, og billed¬
hugger Jungren Have klipper i disse år efter gammelt mønster
eventyrfigurene til H. C. Andersen haven i Odense i buksbom.
En ikke ringe tilføjelse til et katalog vil J. H. Wanschers

Farvetavle (omtalt i Havekunst 1952, side 24) vise sig at være
og er her for første gang anvendt. Sikkert vil det lette for¬
ståelsen og omtalen af blomsterfarver ved salg og køb. Farve¬
betegnelsen er dog endnu ikke gennemført ved alle planter,
da mange først kan bestemmes til sommer. U. H.
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Vor bittersøde gerning
Havearkitekterne Georg Georgsen og C. Th. Søren¬
sen, som begge tillige er lektorer i faget, fylder i år
60. Havekunsts redaktion har bedt dem skrive om

hinanden, men de herrer har i stedet bedt mig tage
et dobbeltintervieiv med dem. De vil nødig skrive
fødselsdagsartikler og endnu nødigere læse noget, der
ligner nekrologer. 1 stedet vil de gerne ud med lidt af
alt det, de har på hjerte, det kan måske siges mindre
højtideligt ved lejligheden.
løvrigt er de meget stolte over at være kommet til

verden i det år, da solen i egnen omkring Bordeaux
gav vinen fra Chateau Margaux en vistnok aldrig
overgået skønhed. Ursula Hansen.

Jeg beder først lektor Georgsen fortælle, hvorledes
han kom ind i faget.
Når det er HAVEKUNST, tilmed ved sin redak¬

tionssekretær der spørger, må vi jo gøre os umage.
HAVEKUNST bliver engang ad åre et museum for
tanker om haver. Hvis man vil lave gode museer, må
man samle tingene, når de fremkommer som nyheder,
og ikke først når de er blevet sjældne. Derfor kan der
være megen raison i, at De, frøken Ursula, beder os
fortælle noget om faget. Derved får De at vide, hvad
vi selv mener. Det er bedre end en nekrolog, hvori
udenforstående fortæller om, hvad vi antagelig har
ment.

C. Th. siger, at vi må begynde med at fortælle om
barndommen, og De nikker bekræftende, så bøjer
jeg mig gerne. Hvis det derfor kan have nogensom-
helst interesse, kan jeg fortælle, at jeg er københav-

Havearkitekt, lektor ved landbohøjskolen Qeorg Georgsen
fyldte 60 den 19. maj.

Havearkitekt, lektor ved kunstakademiet C. Th. Sørensen fyl¬
der 60 år 24. juli.

ner med K, i mine øjne naturligvis den bedste start
for en dansker. Jeg var stolt heraf som barn, især
følte jeg det, når landsbyens drenge i vore ferier på
Mols sang smædevisen »Københavner, du savner
o. s. v.«, en sangerhilsen der dog ophørte, da mine
legekammerater opdagede, at jeg følte mig beæret.
Enhver københavner elsker sin hjemstavn, byen,

men nærer tillige en dyb længsel efter landliv, dyr og
planter.
Som tre-årig ville jeg - måske lidt sygeligt - ikke

gå på græsplænen, for ikke at træde på bellisblom¬
sterne. Som 6-årig, da skolen begyndte, havde mor
lært mig mange vilde planters navne. De tamme blom¬
ster var dog også beundring værd, kejserkroner fra
mormors have i Vrinners var min bedste fødselsdags¬
gave. Det var ikke altid, de dengang var nået at kom¬
me i blomst den 19. maj. I de sidste årtier har de for¬
længst været afblomstrede den dag; et lille eksempel
på forandringen af vort klima.
Blomster og landskaber malede og tegnede jeg al¬

tid, aldrig andet - dengang.
Blomster var hobby, noget helt andet var hvad jeg

ville være, jeg vaklede mellem præst og læge. De pla¬
ner blev dog standset af stadig stærkere anfald af
nervøs hovedpine, således at mellemskolen måtte af¬
sluttes med realeksamen og derefter, efter lægens råd,
ud til en »sund« beskæftigelse - gartnerlære.
Det var en mærkelig overgang fra et stille, lykke¬

ligt hjem og fra skolens korrekthed, hvor man sagde
»De« til os, fra vi var 12, og »hr« fra vi var konfir¬
merede, og så at komme under torvekuskenes sær¬
prægede omgangstone; og dog opdagede jeg hurtigt
til min undren, at råheden mest var tilsyneladende.
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Georg Georgsen: Lillehedinge Kirkegård. 1940. Mål 1 -.400 nord opad.
Gammél kirke med kirkegård omgivet af høj smuk mur med nicher og fine portaler <klassicisme). Kirkegården var et ube¬
nyttet græsklædt areal med meget store lindetræer. Kirkegården ønskedes taget i brug påny, dog med hensyntagen til det nu¬
værende anlæg. Forslagets idé var at undgå nye gravmonumenter ved at bygge et system af murede, kalkede, fritstående piller,
hvori der kunne indfældes gravtavler, to i hver pille. Bæregange og grave i græs med undtagelse af et blomsterbed over hver to
grave. Hvis urnegrave ønskedes, kunne de to hidtil frie sider af hver pille benyttes til navnetavler til urner nedgravede i græsset
foran. Forslaget forkastet af menighedsrådet.
Pillerne, der ikke blev endeligt udformede, skulle tilfredsstille det almindelige hensyn til kirkegården om rolig, ensartet monu¬
mentering, der her er ganske særlig påkrævet, og de indfældede gravtavler skulle imødekomme gravstedejernes lige så berettigede
ønsker om individuel udformning - tilmed på en økonomisk overkommelig måde. At der ikke skulle indbringes tunge monumenter
på kirkegården berettigede tillige anlæg af græsgange og klinkerstier.
Blomsterne plantes tværs over kisternes hovedgærde og giver, måske uheldigt, bede i retning nord-syd.
Tavler eller relieffer ser altid godt ud hvor de er indsatte i en mur. Murpillerne må her betragtes som kortest tænkelige mure.
Alle pister nedsænkes som sædvanlig øst-vest, et gravsted på hver side af en pille, hvert gravsted har een, to eller tre kistepladser.
Ovenstående perspektiv og plan er tegnet til Havekunst af Georg Boye, de øvrige af mine planer af Morten Klint. Jeg takker dem
begge for hjælpen.

ns**
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Mogens Koch og C. Th. Sørensen: Kejserpalads i Addis Abeba. Mal i :6ooo.
I 1949 udskrev Kejseren af Abessinien en konkurrence om et palads til sin slagt, der regner sig for dronningen af Sabas efter¬
kommere. Professor Mogens Koch og jeg morede os guddommeligt med at tegne dette ntcerkelige forslag. Så vidt vi kunne se
af et kort, vi ad seere veje fik frem, kunne vi føre vand fra en lille flod op på den højde, der var udset til byggeplads, og det
måtte kunne løfte sig 80 m op i luften. Koch tegnede et dejligt palads, syntes jeg, dramatisk og funktionelt på een gang, have-
anlcegene skulle give en slags Villa d'Este virkning, med vand på mange måder. Klimaet må være ganske dejligt i Addis Abeda,
ikke under 14 og ikke over 28 grader, rigelig regn.

Livet føltes som en umådelig befrielse - fra skolen,
der ellers var højt anset (Østersøgades). Jeg foldede
mig ud, følte jeg. Havde en dejlig sommer i Norge
(gartner på lystejendommen Aker ved Tønsberg),
kom på Landbohøjskolen, lærte en ny slags lærere at
kende af en helt anden frigjort og menneskelig klasse,
tog eksamen med lethed; men så kneb det med at
finde den rette hylde.
Var i Botanisk Have hos den elskede og dygtige

Axel Lange, da havearkitekt Birger Errboe i 1916
søgte en kandidat, der kunne tegne. Tegne kunne jeg
- dengang, og så fik jeg stillingen,, og her begyndte
det andet blad i mit livs bog.
Errboes arbejder åbnede en helt ukendt verden for

mig. Jeg må fremdrage min første time på tegne¬
stuen. Errboe stod med en stor tegning af en villahave
i 1:100, jeg fik den forklaret - og Errboe sluttede med
disse ord: »- tja, hvad andet kan man i grunden lave
til det hus?« Det var chokerende, at man tænkte på
huset, når man skulle tegne haven, hidtil har jeg vel
nok kunnet glæde mig over gode huse, men det var
en sag for sig. I et haveprojekt havde jeg hidtil op¬
fattet huset som noget, der »lå i vejen«, var til be¬
svær, et nødvendigt onde. Det nye synspunkt, havens

samspil med huset, se det var en oplevelse, der vir¬
kede så stærkt fordi det var så rigtigt, at jeg ikke
kunne begribe at jeg ikke havde hørt om det før,
eller selv oplevet det således.
Er det gået Dem noget lignende, C. Th. Sørensen?
Skønt født i Altona, men af danske forældre, er

jeg vokset op i Himmerland i skoleårene 99-07. Jeg
var et sygeligt barn, som gik for at være begavet,
fordi jeg altid læste og tegnede. En dreng af den art
skulle være skolelærer, men mærkværdigt nok ville
jeg enten være bogtrykker eller gartner. Helst det
første, og en læreplads var parat i Ålborg; men lægen
sagde, at det kunne sådan et skravl ikke holde til.
Første marts 1908 mødte jeg da som havedreng på

Nørlund hos den elskelige og uforglemmelige gart¬
ner Frantz Kondrup. Han begyndte med at lære mig
at grave og rive, metodisk og grundigt. Og så sagde
han noget, der forekom mig aldeles uforståeligt: »Ja,
du skal være havearkitekt, Carl, du er jo så flink til
at tegne.« Hvad kunne han dog mene? Jeg anede ikke
noget om det begreb. Arbejdstiden var lang, folkene
på gården var rå, som Åkjær skildrer det i »Vredens
Børn«; men der var alligevel så meget godt. Gartner
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Georg Georgsen: Udvidelse af Kongsted kirkegård 1952. Mal
1:2000, nord opad.
Opmåling. Arealet A. var købt. B. tænktes erhvervet med det
sorte hus til graverbolig. Marken C. kunne også afgive ud-
videlsesareal. A., B., C. ligger lavere end kirkegården.

Projekteringen begynder. Udvidelsesarealerne har fald mod
fist, egnet til ensidigt vendte grave. Grave skitseres med hen¬
syntagen til arealformerne. Det virker noget kruekket, men
gerne ville jeg have en parallellitet mellem graverboligens tag
(der vil ses over hækkene) og gravrækkerne udenfor huset.

Kondrup og hans familie, som jeg var nært knyttet
til. Turene med Kondrup i mark og skov søndag for¬
middag, hvor jeg lærte planter og dyr at kende og
fik de latinske navne indprentet. Der var leg med
heste, sejlture i en lille å og på gravene om det gamle
slot.

Kommandør Emil Bluhme, som ejede godset, yar
en stor og ejendommelig personlighed, som heller
aldrig glemmes; jo, det var rige år.
Senere kom jeg til Løndal syd for Silkeborg. Det

ejedes af Konferentsråd Vilhelm Jørgensen, som
netop da lod Gotfred Tvede bygge et slot til afløs¬
ning af ældre, beskedne bygninger. Det var en anden
verden at komme ind i. Her var rigdom; men der var
ikke den sorgløshed og festlighed som på Nørlund.
Der førtes regnskab på Løndal, det forekom mig ær¬
lig talt noget simpelt; men ellers havde jeg det vid-,
underligt. En dygtig anlægsgartner, Rasmus Kjær,
ledede den store ejendom, han lærte mig at tegne pla¬
ner, måle og nivellere. Der var mange mærkelige

håndværkere fra København; arkitekt Eivind Mørck,
som var konduktør, gav sig tid til at snakke med gart¬
nereleven, som altid læste af tunge pakker fra Stats¬
biblioteket i Århus (hvad skylder jeg ikke denne for¬
træffelige institution).
Og så oplevede jeg en havearkitekt. Erstad-Jørgen¬

sen tegnede omlægningen af den 10 ha store park, og
når han om aftenen ventede på dagvognen fra Bræd¬
strup til Silkeborg, sludrede han med den unge fyr,
som skulle aflevere posttasken til kusken. Også han
sagde en skønne dag, at jeg skulle være havearkitekt,
jeg skulle blot komme til ham, når jeg blev noget
ældre.
Skulle der mon være noget om det?
Efter en svær operation kom jeg den 26. september

1914 til København for første gang. Ganske naivt
mødte jeg op hos Erstad-Jørgensen; men han var på
en længere rejse, og så søgte jeg ud fra samme naivi¬
tet Edvard Glæsel, som jeg havde hørt og læst en del
om. Det var et mærkeligt møde. Han holdt for mig
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Forslag I. Ideen kommer! Knækkene undgås, hvis gravræk¬
kerne formes landskabeligt, strømliniede. Jordoverfladens
form og arealgrænserne udnyttes. Forslaget forkastet af me¬
nighedsrådet.

Forslag II vedtaget, udarbejdet helt traditionelt, ryg mod ryg
grave. Sidefaldet kræver planering. Græsklædt midtfelt kan
senere udfyldes med to gravrækker. Græsfeltet har små flise-
gange mod gravstederne.

uvidende barn en lang og rasende enetale om hvilke
uvidende, uduelige og skurkagtige personer, der var
i faget. Nu forstår jeg nok, at meningen var, at jeg
måtte lære og lære; men da tænkte jeg kun, medens
jeg gik ind ad Peter Bangsvej, at var det en stor mand,
så ønskede jeg ikke at blive det.
Nå, Erstad-Jørgensen kom hjem, og han sendte

mig i anlægsgartnerlære hos Carl Helmuus, som jeg
kendte fra Løndal, hvor han havde målt parken op.
Også Helmuus skylder jeg tak for venlighed og op¬
dragelse i faget; men de københavnske »børster« var
svære at tage. De var rå på en helt anden måde end
herregårdenes børster, som kun drak sig fulde ved
»festlige« lejligheder, og når de »horede«, var det
naturligt, som andre skabningers parring, de var mo¬
nogame i de fleste tilfælde. Mine nye arbejdskamme¬
rater drak hver dag, og som de talte om kvinder!
Erstad-Jørgensen sendte mig til Odense som for¬

mand ved anlæg af en have for Thomas B. Thrige; vi
er mange, som på den måde blev sat til store opgaver.

Når Erstad-Jørgensen havde planlagt et større an¬
læg, fandt han en formand ud af de forhåndenvæ¬
rende unge gartnere, og så fik vedkommende et hold
af lokale arbejdere at lede. Det gik bedre, end man
skulle vente, det var lærerigt og udviklende.
I Odense lærte jeg Peter Wad at kende, han stod

mig meget nær og var mig en god og tro ven til sin
alt for tidlige død.
September 1916 kom jeg ind på Erstad-Jørgensens

tegnestue, hvor jeg skulle blive til februar 1922. Han
havde dengang en meget omfattende virksomhed og
drev samtidig et stort anlægsgartneri. Da alt gik godt
for ham, da han var landets store, og - som han følte
det selv - eneste havearkitekt, var han en storartet
»chef«, som vi altid kaldte ham. Jeg kvier mig ved
at bruge udtrykket kunst; men det er næppe uret¬
færdigt at sige, at Erstad Jørgensen betød meget lidt
for min kunstneriske udvikling. Jeg kom i unåde hos
ham senere i livet; men jeg skylder ham stor tak for
uendelig meget. Han søgte at gøre min optræden
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mere dannet; selv om jeg ikke kom fra et rent bonde¬
milieu, så har jeg nok ikke været helt stueren. Han
lærte mig orden i en virksomheds drift, at svare på
breve og at skrive sådanne. Han fik mig til at forsøge
mig som forfatter, foredragsholder og meget andet.
Der var rart på tegnestuen og i hjemmet, men besyn¬
derligt nok lærte jeg meget lidt tegning og den slags.
Hos havearkitekt Errboe har det sikkert været helt

anderledes, lektor Georgsen?
På Erboes tegnestue var der en samarbejdets ånd,

hvori jeg levede lykkeligt som ingensinde før. Vi
havde fuldt tidssvarende arbejdsmetoder, telefon med
omstilling til hver tegnestue, kontordame, der hele
dagen havde nok at gøre med at skrive breve, over¬
slag og plantelister. Errboe tegnede, ganske som alle
kolleger før ham, direkte på opmålingen med blyant,
nøjagtig som det skulle være. Men så kom det nye,
jeg tegnede en kalke i tusch af projektet, der blev
mangfoldiggjort i zinktryk. Et sort tryk blev sendt
til arkitekten, medens bygherren fik et farvelagt tryk
senere. Tegnemåden var for mindre anlæg således, at
samme tegning også kunne bruges som arbejdsteg¬

ning til anlægsgartneren. Der var yderst sjældent lici¬
tation, der var så få mestre der kunne faget, de fleste
planer udførtes med største dygtighed af firmaet H.
Sørensen & N. Nørgaard. De udførte alt i dagløn og
sendte regning på anlægsarbejdet ind, når haven var
færdig. Anlæg i Rungsted området udførtes gerne af
Hannibal Hansen. Der var nogle få andre, f. eks. Hel-
muus; men ellers regnede vi med, at de anlæg, der
ikke udførtes af disse, gik i fisk, blev misforståede og
slet udførte. Da jeg opdagede, hvor uduelige flere
såkaldte anlægsgartnere var, forstod jeg, hvorfor
mange anlægsgartnere uden tøven erklærede G. N.
Brandt for fuldstændig idiot. I min første læretid
havde man vist mig en have tegnet af G. N. B., hvor
der endog var foreslået noget i gartnerøjne dengang
så vanvittigt som skovbund i et busket. Anlægsgart¬
neren havde plantet 3 primula, 1 bregne, 3 liljekon¬
valler o. s. v. i rækker med ligestor afstand - »ellers
kunne man jo hverken grave eller rense i buskettet«.
Jeg talte senere med Brandt om den have; jo, det

var den sædvanlige historie, anlægsgartneren var gået
til haveejeren og havde sagt: »Skovbund kan man
ikke lave; men nu skal jeg lave Dem noget, der er

C. Th. Sørensen: Kolonihavepark i Nærum. Mål 1:1500.
Haverne, der er hegnet med uklippede hakke, ligger som øer i det fælles græsareal.
Se teksten side 38.
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Georg Georgsen: Kolonihaver i Sundet, Faa¬
borg. 1941. Mål 1:2000 og 1:500 nord opad.
På det udtørrede frugtbare men endnu ret .fug¬
tige areal, rytmisk fordelte busk-holme af pil
og hist og her ege. Lysthusene placeres i busk¬
holmene, der deles i sntå opholdshaver, hvortil
der direkte knyttes et vcesentligt større areal, der
udelukkende skal dyrkes med grøntsager.
I buskholmens seks lysthuse i de seks små op¬
holdshaver vil der i udkastet øverst og nederst
t. v. være en opholdshave i hver blok der er uden
tilhørende grøntsagareal, beregnet isår for ældre,
der gerne vil have et »landsted« udenfor byen,
men vil være fri for besvær med økonomihave¬
dyrkning.
På alternativet øverst t. h. er der dog knyttet
grøntsagareal til alle blokkenes lysthuse. Busk¬
blokkene er her forskudt indbyrdes, er i »for¬
bandt«. Udenfor havekolonien er der både græs¬
sletter og skovagtige plantninger, derfor det
strengt rationelle inde i havekolonien.

31
t



C. Th. Sørensen i samarbejde med Steen Eiler Rasmussen: Kolonihavepark i Esbjerg.
Den høje grundvandsstand betinger et kanalsystem, der indgår som et dominerende led i kompositionen. Se side 38.

praktisk,« og så fik manden rækkerne. Grossereren
tror altid på »den praktiske mand«, det er vi andre
forlængst holdt op med.
Sørensen og Nørgaard var de første, der forstod

Brandt og kunne arbejde videre med anlæget i hans
ånd. Dansk havekunst skylder disse to dygtige og
begavede mænd, at de tanker, der opstod 1914-18,
virkelig slog igennem, fordi de to mænd beherskede
den ny teknik til fuldkommenhed.
Hos Errboe, hvor jeg lærte næsten alt, hvad jeg

kan, opnåede jeg, foruden at deltage i tilsyn og at
udføre opmålinger, tillige at projektere et og andet.
Det er uhyre værdifuldt for en selv, man får begyn¬
derfejlene afslebet, »gør bommerterne i en andens
navn«, som I. P. Andersen sagde, og dernæst er det
en glæde at kunne aflaste chefen i alt for travle tider
og gøre lidt gengæld for, hvad man har lært.

Gik det nogenlunde på samme vis hos Erstad-Jør¬
gensen, C. Th. Sørensen?

Ja, det begyndte med, at Chr. Merløe målte op.
Han tegnede på svært papir et kort i tusch, og herpå
indtegnede Erstad-Jørgensen selv sit projekt i blyant,

ikke som skitse, men i mål med det samme. Han havde
det hyggeligt, mens det stod på, røg, fløjtede og nyn¬
nede. Når han var færdig, kom han frem i døren og
vinkede ad mig med pegefingeren. Jeg fik planen
forklaret, og skulle så tegne en »skønhedsåbenba¬
ring«; også på svært papir. Det var ofte natarbejde,
som krævede diverse kopper kaffe. »Skønhedsåben¬
baringen« fik klienten, og når forslaget var godkendt,
måtte jeg igang med en arbejdsplan på kalkerlærred.
Hvor har jeg ofte ønsket det infame stads uopfun¬
det; hvad man end gjorde, var det et irriterende be¬
svær at få linierne til at hænge ved. Resultatet kom
ud på arbejdspladsen og forvandledes hurtigt til en
snavset klud. Endelig tegnedes der en beplantnings-
plan ind på originalen, og den kalkeredes på gennem¬
sigtigt papir. Jeg bad meget for overgang til lystryk;
men det kunne »chefen« ikke tænke sig før langt
senere. Jeg fik kun et lysbord, således at jeg kunne
kalkere fra svært til svært papir på en glasplade med
stærkt lysende lamper under.

Også jeg har været meget glad for samarbejdet
med Sørensen og Nørgaard; men som anlægsgartnere
var Erstad-Jørgensens egne folk, Poul Klougart og
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Axel Ulleriks, også meget dygtige. Alfred Nielsen og
Carl Nielsen kunne sandelig også deres ting, og der
var flere endnu.

Havde De forbindelse med kolleger, Georgsen?
Dette at man følte sig eet med »firmaet« er vist

mere ukendt nu, det kan også have sine uheldige sider.
Jeg kendte således godt de andre »tegnekarle«, C. Th.
Sørensen hos Erstad-Jørgensen og Østergård, senere
Bergmann, hos Brandt, men der var ingen kontakt.
Vi »mængede os ikke med de konkurrerende fir¬
maer«, det var lidt snævert, føler jeg nu. Mærkeligt
nok stod jeg på en mere venskabelig fod med for¬
skellige chefer, G. N. Brandt, I. P. Andersen og især
mine kammerater fra landbohøjskolen, Tholle og
Wad. Allermest beundrede jeg mange arkitekter,
netop i disse år syntes der at være flere usædvanlig
store begavelser. En af dem tegnede mit sommerhus
på Mols - stadig Mols - og jeg føler endnu det lille¬
bitte hus' storhed, som noget næsten andagtsfuldt,
selv om også arkitekturidealerne er skiftet - kunst
ligger over tid og mode.
Lektor Sørensen, De har sikkert også mødt kol¬

leger, De vil fortælle os om?
I årene hos Erstad-Jørgensen var jeg næsten uden

forbindelse med andre fagfæller end Wad. Af og til
var der andre på tegnestuen, men kun kort tid. Jeg
mindes Victor Anjou, som blev stadstrådgårdsmås-
tare i Hålsingborg, Gosta Reuterswård, Dagny Så¬
ther og et par andre. Georg Georgsen havde jeg lidt
forbindelse med; men han forstod næppe dette mær¬
kelige væsen fra ukendte egne, og desuden var jeg
suspekt ved at være medarbejder hos Erstad-Jørgen¬
sen, som Georgsen forklarede det før. Når der »hos
os« skulle gøres særlig meget ud af en beplantnings-
plan, tog overgartner Jens K. Jørgensen i Havesel¬
skabet sig af det. Så måtte »lille Sørensen« hen for at
»holde ham i hånden«, som udtrykket var, det vil
sige, at han dikterede, medens jeg tegnede og skrev.
Har der mon nogensinde været finere gartner? Jeg
lærte uendelig meget i hans hyggelige hjem, hvor der
altid vankede kaffe og varme æbleskiver. Og jeg for¬
undredes altid over dette rige menneske, der var mere
sammensat end noget, jeg har oplevet før. Han kunne
vise en hjertelighed, som varmede langt ind i sjælen,
og fryse en til is med en arrogance, som end ikke
Brandt kunne præstere værre. Han gav udtryk for
den dybeste religiøsitet og fortalte historier, som mine
værste herregårdsbørster ville rødme over. Hans
æstetiske fornemmelse var så ren og sikker som hos
en meget stor kunstner, og dertil var han gartner af
instinkt. Ak, hvor meget er ikke gået i skuddermud¬
der for en, fordi man tænkte sig tingene passet af en
mand som Jens K. Jørgensen.
I de fem et halvt år, jeg var hos Erstad-Jørgensen,

lærte jeg også af andre, som slet ikke kendte mig.

Der var meget at læse, det syntes mig, at der dengang
omkring tyverne blev skrevet særlig værdifuldt om
æstetik, lad mig nævne et navn som Vilhelm Wan-
scher. På tegnestuen og på udstillinger kom der fine
tegninger af huse. Jeg forstod, hvor der var arbejdet
intenst på at nå så nær det fuldkomne som muligt.
Jeg forstod, at husene var gode, fine kunstværker i
sig selv, og de var fremstillede i den fineste tegnetek¬
nik. Således burde vi også arbejde i vort fag, ligeså
alvorligt og ligeså dygtigt. Jeg ved ikke, om det er
forkert; men det er min overbevisning, at jeg har lært
mere af de dengang unge arkitekter end af mine ældre
fagfæller. Nævner jeg navne, vil jeg glemme nogle,
men jeg kan ikke lade være alligevel. Der var Poul
Baumann og Ivar Bentsen, som betød særlig meget
for mig, Steen Eiler Rasmussen, som jeg måtte be¬
undre grænseløst og lærte særlig meget af, Aage Rafn,
Kay Fisker, som det senere var så berigende at ar¬
bejde for, Kaj Gottlob, som tegnede haver så smukt
og fint, ligesom Edvard Thomsen og Fritz Schlegel.
Henning Hansen og Thomas Havning var anderledes,
men ikke ringere at lære af. Hvor har det været en
lykke at kende alle disse mænd og så mange andre,
det føles som en stor og ufortjent gave.

C. Th. Sørensen: Amfiteater. Mål i : 1200.
Arkitekt Dan Fink udarbejdede midt i fyrrerne en plan til
en mere storslået fredning af Dybbølområdet. En lang aften
tegnede jeg denne skitse til en mægtig mødeplads, som et stort
krater med amfiteatralske siddepladser. Adgangen til disse og
til bunden sker ad tre ramper med ganske jævnt fald. Det var
meget morsomt at tegne det igennem.
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Georg Georgsen: Skitse til rosenhave for den kongelige Veterinær og Landbohøjskole. 1929. Mål 1:2$o.
Øverst busketroser, nedenfor i midten sortiment i 1 m brede bede og ved begge sider 2 X 2 m rosengrupper hver med sin sort.
Græsmotiv indflettet således, at rosenareal og græsareal omby ttes i sortiment og i gruppeafdelingen, d. v. s. mest roser eller mest
græs kan sammenlignes. Fliserne lagt således, at man ved at følge dem passerer forbi alle sorterne. Denne del af forslaget blev
udført. Derimod forkastedes mit forslag om at gøre de uundgåelige navnepinde til et dekorativt, skulpturelt motiv, jeg ville
forsøge med tynde drejede stokke afsluttet med en lille støbt krone (kgl. i havens navn og roserne som »blomsternes dron¬
ning«). Navnepindene, der skulle nedsættes i hver sit firkantede buksbomfelt, ville danne to rækker, rækken nærmest busk¬
roserne skulle være højest. Der skulle forsøges anvendt bittesmå skulpturer på stokke i de to rækker, hvor de løb gennem sorti-
mentsfeltet.

BW>vWvv»«vtnxrtvwwvv

For de fleste havearkitekter er det jo svært at vove
springet til at blive selvstændig, hvordan gik det for
Dem, lektor Georgsen?
Ikke spor af svært, men i 1920 kom strenge tider,

der var intet arbejde. Lidt private arbejder havde jeg
haft ved siden af mit arbejde hos Errboe, men det op¬
hørte også.
Jeg tog en lang sommer til udlandet sammen med

I. P. Andersen og Gosta Reuterswård. Vore faglige
diskussioner i Paris var meget livlige, vi var alle tre
vildt uenige. Senere cyklede Reuterswård og jeg et
par måneder rundt i Sydengland, det var især herre¬
sæderne vi besøgte, en uforglemmelig oplevelse, som
jeg dog måtte afbryde, inden pengene slap op; min
mave var helt ødelagt af den engelske mad. Jeg måtte
tilbage til Paris for at få rigtig mad igen og rekreere
mig. Begge dele lykkedes omgående og effektivt,
og jeg vendte forfrisket hjem med bevidstheden om,
at Englands haver overgik alt andet i skønhed og af¬
balanceret ro. Fyldt med indtryk fra slotte og herre¬
sæder kom jeg hjem til tider med sociale have¬
problemer. Av! En mærkelig kolbøtte.
Jeg kastede mig over studiet af kolonihaver, men

blev så lektor ved Landbohøjskolen og måtte derefter
beskæftige mig med alle fagets grene, og både med
gammelt og nyt. Havde jeg ikke tilstrækkeligt med
egne arbejder, tegnede jeg ind imellem for G. N.
Brandt. Lærerigt men oprivende. Brandts humør var
meget svingende. Var han deprimeret, affyrede han
ustandseligt åndrigheder. Her er en af dem: »Når jeg

ser Deres arbejder, Georgsen, kommer jeg altid til at
tænke på Michelangelo« - pause - »hvor De dog lig¬
ner ham« - pause - »også han var bedst i skitsen!!«
Den sad, følte han, og var i strålende humør resten af
dagen. Senere blev kirkegårde mit speciale, det synes,
som om det komplicerede og organiserede anlæg pas¬
ser bedst til mit temperament. Af og til tegner jeg jo
lidt haveanlæg for boligselskaber - man skal jo leve;
men Georg Boye siger, at man kan tage skade på sin
sjæl af det arbejde, og det har han ganske ret i. Jeg er
også meget forsigtig med ikke at få for meget.
I de sidste 18 år har jeg tillige været akademigart¬

ner i Sorø, og er dybt taknemmelig herfor.
En dejlig virksomhed, der bringer mig i kontakt

med alle instanser indenfor have- og kirkegårdsar-
bejde. Jeg synes, jeg helt kan leve mig ind i faget
også i dets fjerneste kroge. Det kniber med at nå det
hele og at »følge med« i fagets næsten eksplosive ud¬
vikling, især i teknisk henseende, og så ønsker jeg
endda, at der måtte gives mig et lille pusterum til at
skrive en bog om, hvad jeg tror at have lært. Det er
dog ikke fagets fremtid, jeg vil søge at lede. Faget
klarer sig nok, der kommer stadig ungdom til, og
ungdommen har altid ret, dem om det; men hver
epoke gør sine erfaringer, skaber sin tradition. Alt
fra denne travle tid må ikke gå tabt. Der må skrives
noget, der måske kan hjælpe en eller anden i frem¬
tiden, om ikke på anden måde, så ved at ægge til mod¬
sigelse, for også det er nyttigt, alene derved at tanker
kommer i bevægelse.
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De har aldrig varet »embedsgartner«, C. Th. Sø¬
rensen, hvornår blev De selvstcendig?
Februar 1922 begyndte jeg for »mig selv«. Jeg var

ene om at tro på en kommende havearkitektstand.
Man fortalte mig, at enten måtte man tillige være
embedsgartner eller drive anlægsgartneri. Det var
drøjt. Første år tjente jeg 400 kr. Uden støtte fra
Erstad-Jørgensen var det ikke gået. I 23 var indtæg¬
terne dog allerede 2.485,50, og vi kunne leve for små
5000 kr. I august 25 ringede G. N. Brandt mig op og
bad mig arbejde for sig. Vi mødtes første gang den
14. august, og vi havde et rigt og lykkeligt samar¬
bejde, til han smed mig ud af sit hus den 20. juni 1929.
Jeg skal ikke komme ind på årsagen, jeg mener, at
jeg blev dybt uretfærdigt behandlet; men Brandt
mente vel, at jeg var en slubbert. Sandheden var vist¬
nok, at jeg var altfor naiv.
At være tegner for Brandt var noget helt andet

end læreårene hos Erstad-Jørgensen. Jeg sad ikke på
tegnestue, ret beset var der ikke synderlig forskel på
arbejdet for Brandt og mine egne sager.
Det var fire dejlige år med mange morsomme op¬

gaver, og ens drømme blev til virkelighed, for Brandt
diskuterede ikke med sine klienter. De fik besked om

at sådan skulle det være, og hans væsen indbød ikke
til modsigelse. At han var en betydelig havekunstner
er vel indiskutabelt; men han kunne kun arbejde ved
medier. Jeg var lykkelig ved at være et sådant me¬
dium. Det var herligt at tale fag med ham, det blev
et fyrværkeri af paradokser, sarkasmer og grufulde
injurier. Brandt havde en egenskab, som er uhyre
sjælden, så sjælden, at jeg fristes til at sige, at jeg ikke
har mødt den ellers. Han kunne virkelig interessere
sig for andres arbejde, havde lyst til at forstå det og
sætte sig ind i, hvad andre tænkte, og hvorfor de kom
til resultater, der var anderledes, end hvad han selv
ville komme til.
En eller to gange om ugen havde vi et formiddags¬

møde i hans bolig på Ørnekulsvej, og når det var over¬
stået, måtte jeg puste ud over en kop kaffe i Ordrup¬
hus eller den hyggelige jernbanerestaurant i Klam¬
penborg. Samværet føltes anstrengende som at trille
jord.
Trods alle forskelligheder lignede Glæsel, Erstad-

Jørgensen, Jens K. Jørgensen og G. N. Brandt hin¬
anden meget. Men bortset fra alt det, jeg, som mange
andre, har at takke dem for, så erindrer jeg særlig, at
de var vanskelige af sind. De havde det svært med
sig selv, og altid var der strid om dem.
Mine jævnaldrende var Wad og Georgsen. Jeg sy¬

nes, at de var mere havearkitekter end de fire oven¬

nævnte. Wad var så udtalt et kunstnerisk tempera¬
ment, en kunstnerisk begavelse. Han hørte hjemme
ved et tegnebord, der fandt hans sind udløsning, gan¬
ske ligetil som en maler eller billedhugger. Han var
svær at tale med, for mig ihvert fald; men vi var in¬
derligt forbundne af en slags ordløs forståelse. Alt

for få ved, hvor stor han var, og det er bittert at
tænke på, hvad han kunne have udrettet, om han
havde fået opgaver til sine rige evner.
Det samme gælder Georgsen; men han er ikke få¬

mælt. Få er vel så levende og inspirerende som han,
og i hans lærergerning er dette kommet en stor skare
til gode. Hvor er han festlig, tankevækkende og mor¬
som. Man er ikke enig med ham i alle ting; men uenig¬
hed med Georgsen fører ikke til nogetsomhelst uven¬
skab. Hvor ville faget være fattigt uden ham.
Hvordan projekterer De, Georgsen?
Endelig er vi nået til det centrale spørgsmål i faget,

frøken Ursula, og jeg kan svare, at det kan ske på
flere måder! Men almindeligst er det der sker hos
mig at ligne med et spil skak; man overtager klientens
hvide brikker og skal nu på hans vegne føre hvidt
parti til sejr med færrest mulige tab af hans brikker.
Desværre overtages partiet et stykke inde i spillet,
der er disponeret og som oftest uforsigtigt, mange
hvide brikker er tabt, (arealet er valgt, bygningerne

C

C. Th. Sørensen: Kongens Have i Odense. Mål 1 :3200, nord
opad.
Først i tyverne var jeg meget optaget af, om vi i vor tid kunne
plante nye allésystemer ind i gamle barokhaver. Wad og jeg
tegnede et sådant forsøg til Kongens Have i København, for¬
inden havde jeg tumlet med Kongens Have i Odense. De
gamle kastaniealléer fra Kriegers tid fik lov at stå, nye trce-
plantninger skulle give bedre færdselslinier til banegården og
danne et rum mellem denne og slottet.
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C. Th. Sørensen: Idealprojekt til bondehave.
Som ganske ung drømte jeg om bondehaver med en stark eksteriørvirkning i landskabet. Her er en krans af træer, læbælte
eller allé, frugttræer indenfor, derefter køkkenhave og i midten plæne med hække og hasler om. Det hele kunne holdes med
hestekraft. Også småfolde, stakpladser og kuler ligger indenfor den kraftige plantning; men ladens lange væg og store tag bry¬
der ringen.

vedtaget, måske placeret og terrainhøjde fastlagt
o. s. v.), nu skal resten klares Der er flere mulig¬
heder. Hvis det første blik på situationen kan sige en,
at partiet er tabt, kan man forme en »klaring«, som
vi kalder det, d. v. s. en hæderlig løsning, der ikke alt
for stærkt åbenbarer nederlaget, det er altid en trøst
at kunne være med til at skjule fejldispositioner, få
noget godt ud af det, der ser håbløst ud. Sådanne pro¬
jekter bliver altid vedtagne, hvorfor man fristes til at
arbejde i det middelmådige plan, det bliver forstået
og skaber anseelse, godt med blodbøg, højstammede
cotoneaster og små stenhøjsplanter i mursprækkerne.
Det er detaillerne der redder situationen, de fleste
ikke-fagfolk ser kun detaillerne, at hoveddispositio¬
nen er ad h. til, aner de ikke. Men der er andre op¬
gaver, der ægger til kamp med vanskelighederne.
Hvidt parti står måske både stærkt og truet, det kan
måske føres frem til sejr, det er jo den opgave, man
er tildelt (tror man da). I enkelte få tilfælde står
kampen kort og klart, man øjner straks løsningen
og klarer alt uden tab af en eneste brik, i andre
tilfælde prøver man om og om igen, prøver alle
tænkelige udveje, men løsningen nås ikke, og så plud¬
selig, som i et glimt, er det hele i orden. Det er det vi
kalder ideen, inspirationen, det virker næsten som
noget guddommeligt og udløser en underlig ren
glæde, hvori der ikke er nogen selvbeundring, det er
som en hånd, der rækkes een i en tilsyneladende håb¬
løs situation. Opgaven er løst, og der er intet at pille
ved.

Hvordan bliver så et inspireret projekt modtaget,
når det forelægges bygherren, lektor Georgsen?
Meget mærkeligt. Det forkastes blankt, betingelses¬

løst og med vrede, og det uanset om forslaget fore¬
lægges personligt, sendes med post med eller uden
forklaring, eller forelægges af en person, der har den
evne at virke troværdig og overbevisende. Altså af
et af den slags mennesker, der altid får deres ting
gennemført. Nej, afslag, forbitrelse. Nu er det ikke
nær alle arbejder, der får en inspireret løsning, det
sker ikke een gang årligt. Altfor mange opgaver giver
ikke anledning til det helt store, men sker det, har jeg
prøvet at rulle tegningen ud på bordet, og set på del¬
tagerne, set hvorledes et byggeudvalgs eller et menig¬
hedsråds ansigter skifter udtryk, set hvorledes for¬
agten, vreden vokser frem hos dem alle, inden der
er sagt et ord. Slaget er tabt på forhånd. Det føles ofte
som om man har sin egen klient som modspiller, sejrer
hans eget parti bliver han rasende, har han glemt, at
man kæmper på hans vegne? Et psykologisk dilemma.
Da man, inden dette interview blev vedtaget, bad mig
om at skrive en fødselsdagsartikel om dig, C. Th., ville
jeg derfor gerne have skrevet udelukkende om de af
dine projektér, der blev kasserede af bygherrerne; der
ville man antagelig have set dine mest inspirerende
arbejder, de mest sandfærdige udtryk for din have¬
kunst. Nå, det kan måske komme, når du har forstået
min bevæggrund.
Lad os så hellere tale om hvor forskelligt det inspi¬

rerende kan virke på menneskene.
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Jeg har en arbejdshypotese. Det kunne se ud, som
om det inspirerede udsender bølger, åndelige lyd¬
bølger, der opfattes af det, vi lidt foragteligt kalder
kunstnersindet, som en ophøjet dejlig musik; men de,
der ikke har denne sjælelige modtager, opfatter det
inspirerede som en skærende uudholdelig støj. Vi må
tage hensyn til denne tilsyneladende kendsgerning,
det er en brik i spillet, vi må og skal regne med. Der
må teoretisk set også være en tredie gruppe menne¬
sker, de der slet ikke opfanger nogen lyd, hverken be¬
hagelig eller ubehagelig. Denne ganske indifferente
gruppe findes; men er vist fåtallig, og mærkeligt nok
synes mange kunsthistorikere at være at finde her.
Kunsthistorikere er dog ikke unyttige, tværtimod, de
er uundværlige led; men sommetider undres man
over, at de kun ser tingenes ydre maske, men næsten
aldrig deres sjæl. Måske skyldes det, at de aldrig har
kæmpet med stoffet, ikke har oplevet gnisten, og der¬
for ikke kan erkende den i kunstværket - og dog kan
de hjælpe os. Kunsthistorikerne giver os fortidsmate-
rialet så komplet, det er muligt, og herimellem finder
vi anlæg, der tydeligt er inspirerede, selv indenfor det
ringe antal gamle anlæg, der er bevaret til vor tid.
Hvorfor blev de anlæg da gennemførte - var man
klogere dengang? Ja, det var man. Både kunstnere og
klienter var klogere. I 15-tallets Italien og 16-tallets
Frankrig må kunst, også havekunst, have været noget
af en livsfornødenhed. Uviljen mod det inspirerede
synes dog også at have været tilstede dengang, men
mange fik dog inspirerede haver. Jeg mener at have
fundet især to årsager hertil, først fordi man over¬
vandt sin eventuelle uvilje af en slags snobberi, god
kunst hørte sig nu til dengang, dernæst at datidens
havearkitekter forstod at skjule eller sløre det geniale
ved hjælp af iøjnefaldende detaljer, der imødekom
ejerens, i vore øjne måske noget banale, smag.
Jeg kan ikke lide det sædvanlige udtryk »lefle for

bygherrens smag«, det lyder af bedreviden og hov¬
mod. Vi skal dog først og fremmest glæde de menne¬
sker, vi arbejder for, de kan ikke alle være ens, skal
ikke være det, derfor siger jeg »imødekomme have¬
ejerens smag«, hvis vi kan erkende den. Den store
havekunst skal ligesom arkitektur og anden brugs¬
kunst følge reglerne fra lignelsen om skattens mønt:
»giv kejseren hvad kejserens er o. s. v.«.
Mange kunstnere anser barokken for den største

tid, vi har haft, fordi de forstår barokken. Kunst¬
historikere kan sommetider studse og forarges over
mange ting, der må erkendes at være ganske banale,
og derfor synes de ofte at barokken kan være ringe.
Lad os ikke vildledes heraf, det var netop det banale,

der fik det store gennemført, fik hele sagen til at glide,
og det er i sandhed billigt køb.
Her er vi ved noget meget betydningsfuldt, når vi

taler om projektering.
Det »banale«, for at blive ved den glose, er altid

en eller anden detaille, der ikke griber afgørende ind

C. Th. Sørensen: Typehave. Mål 1 :500.
Sidst i tyverne skrev Wad og jeg tn lille bog »om indretning
af haver«, hvori vi søgte former, der passede til Bedre Bygge¬
skikhuse bl. a. Det vigtigste for os var hækkene, som gør
arealet til have, en klar deling i græsrum, blomster- og nytte¬
have. Men det enkle skema må tænkes møbleret med træer

og buske, som giver hygge og særpræg til hvert sted.

i kompositionen, (hoveddispositione'n) den er må¬
ske nok iøjnefaldende, men er kunstnerisk set noget
uvæsentligt, derfor kan vi abstrahere fra den og glem¬
mer den, men vi må ikke glemme den, fordi det netop
er sådanne detailler der alene »sælger« arbejdet og
derfor er uundværlige.
Al projektering - hvor opgaven er det værd - er

en kamp for at forme en helhed.
En kamp, der er en sag alene mellem opgaven og

en selv.
Når man frem til et projekt der rummer en bærende

idé, der tilfredsstiller de brugsmæssige krav og ud¬
løser de forhåndenværende, stedlige muligheder, så
er opgaven løst men ikke færdigbehandlet til
forelæggelse for menigmand før man har fundet frem
til en detaille som kan virke som (undskyld udtryk¬
ket) en »pin-up-girl«, det er den, der vil blive set på,
og den, der vil kunne redde projektet fra forkastelse.
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C. Th. Sørensen: Forlystelsespark i Aalborg. Mål i: 1500.
Efter besættelsen tegnede jeg for Volmer Lind et forsøg til et tivoli i Ålborg. Det skete i samarbejde med arkitekterne Willy G.
Hansen og K. W. Orland. Ad en spændende pergola går man langs forskellige forlystelsesboder frem til et avtfiteater, der
skulle være blevet noget liggende som Pantomimeteatret i det københavnske tivoli. Der er et torv med mange slags boder og
en femkantet plads, hvor der skidle være festlige vande med fantastiske lysvirkninger.

Det kan måske virke lidt nedslående at erkende
dette, men er det værre end at høre kunsthandlere
fortælle, at det var den flotte ramme, der solgte bille¬
det - et virkelig godt maleri; og begynder det ikke at
lysne for os, når vi ser at manden efterhånden glemte
rammen og oplevede billedet, har vi ikke trods mange
skuffelser erfaret noget tilsvarende.
Er det ikke en stor opmuntring at vide at det med

detaillen er et intermezzo, og at det kun er den inspi¬
rerende og gode løsning, der giver den varige glæde
og rummer den varige værdi, og det er dog vort
egentlige mål.
Kan De også fortælle os lidt om, hvordan De får

ideer, lektor Sørensen?
Man kunne fristes til at svare med en strofe, som

Thor Lange har oversat fra russisk:
Oh lykke!
skabt af måneskin,
af sølverglans,
af ingenting.

Foruden uforklarlige inspirationer er der naturlig¬
vis mange andre. Der kan være lyst til at efterligne
noget, mer eller mindre bevidst; men som regel har vi
jo mere lyst til at skabe noget aldrig før set. Der kan

være naturindtryk. I Rold skov var der i min barn¬
dom en lille eng med frodigt græs, som vildtet holdt
klippet så fint, som det kan gøres med en Ransome
maskine. På det fine tæppe voksede der enebær i
mange former, som fine »topiary works«. Det blev
for mig mange år senere en inspiration til at arbejde
med »bede i græs«, og for så vidt også til de ovale
frie kolonihaver i Nærum. Hertil kom så en hensigt
om at gøre den enkelte have fri af naboskab.
Kolonihaver om en lille sø ved Enghavevej i Kø¬

benhavn fik mig til at arbejde med kolonihaver langs
kanaler; men her spiller det ind, at det pågældende
jordstykke var lavt og sumpet, kanalerne var samtidig
tænkt som et funktionelt afvandingssystem og et
æstetisk led i en komposition. Skrammellegepladsen
er simpelthen inspireret af byggepladser og nogle
amfiteatre af oldtidens arenaer.

Forøvrigt er det så mærkeligt, at det er taknemme¬
ligst at arbejde med det vanskelige eller rent ud for¬
kerte. Huse, som ligger forkert eller er orienterede
galt, træer, som må bevares på steder, hvor de er uhel¬
dige, vanskelige højdeforhold o. s. v. virker i sig selv
inspirerende, byder ligefrem til slagsmål. Når man
derimod en enkelt gang kommer ud for de fuldkomne
betingelser, et meget skønt rum mellem bygninger
eller hække, som man måske ovenikøbet selv har væ-

38



ret så lykkelig at få virkeliggort, ja, så ved man næ¬
sten ikke, hvad man skal stille op med al denne fuld¬
kommenhed. Og det skal man måske netop ikke.
Hvilke arbejder er De mest glad for,

C. Th. Sørensen?
De, der aldrig kom længere end på papiret. Ja, må¬

ske med undtagelse af skrammellegepladsen, men den
har jo intet med æstetik at gøre. Arbejdet med bolig¬
byggeri interesserer mig mest, men giver så uendelig
mange skuffelser af ligeså mange grunde. Dog synes
jeg ikke man »tager skade på sin sjæl« af bestemte
arbejder. Så ville jeg heller ikke have meget sjæl til¬
bage. Mest glæde giver det vel, at se en privathave,
som passes godt, enten den så er stor eller lille.
Måske har jeg aldrig haft mere glæde af noget ar¬

bejde end en lille parcelhave i Brønshøj, som jeg teg¬
nede for 30 år siden. Ejerne var først rent fortvivlede
over den tossede have, jeg foreslog; men de forstod
snart meningen og viste en så rørende taknemmelig¬
hed, at jeg er flov ved at tænke på det.
De har gennem mange år arbejdet på at få en have¬

arkitektundervisning oprettet, lektor Sørensen, hvil¬
ke muligheder regner man med for fremtiden?
Hvad jeg har lært ved at undervise arkitekterne,

må jeg lade ligge dennegang. For vort fag er det et af
mange erfaringer begrundet ønske, at uddannelsen
snarest må komme i en bedre orden. I HAVEKUNST
har jeg før ganske kort refereret Georgsens klare og
simple tre trins program for undervisningen. Jeg må
kort gentage det: Én underskole som gør eleverne
til anlægsgartnere, parkmestre, som Georgsen fore¬
slår. Et næste trin, en teknisk betonet skole, hvor park¬
mestrene uddannes videre, således at de er egnede til
at være embedsgartnere, stadsgartenre, kirkegårds-
inspektører o. s. v.
Derfra kan eleverne gå over i en skole for uddan¬

nelse til havearkitekter. Første trin har vi i havesel¬
skabet, andet trin burde vel kunne indpasses i Land¬
bohøjskolens plan, og tredie trin har vi på Kunstaka¬
demiets bygningsskole. Og der burde Georgsen være
professor. løvrigt ville det måske være langt bedre at
oprette en nordisk skole for havekunst, men! den bør
så absolut være knyttet til en kunstnerisk højskole.
Kun i dette milieu vil havearkitekter kunne få den

rigtige uddannelse. De skal samarbejde med arkitek¬
ter, og jo før de lærer disse at kende, deres arbejds¬
metoder, tankesæt og terminologi, des bedre. Det sy¬
nes også bedre, at tre nordiske lærere i faget under¬
viser eet sted, og at de 3 X 3 eller 4 elever, der kan
blive tale om, er samlede end spredte, og så tilmed
placerede i et galt milieu. Man må undres over, så
indviklet verden er. Georgsen har nu undervist i 32
år, ingen kender mere til det æstetiske havebrugs pro¬
blemer end han; for år tilbage har han redegjort for
sine erfaringer i en klar og logisk betænkning; men

den rager ikke en kat. Sommetider synes man, at sko¬
ler er mere til for lærere og funktionærer end for
eleverne. Måske gør Georgsen en fejl, idet han taler
om, at anlægsgartneriets folk i Landbrugshøjskolens
studieplan må døje for meget kemi, forsøgsteknik
o. m. a. Mig forekommer det rent ud oprørende at
fremtidige forsøgsfolk, konsulenter, handelsgartnere
o. lign. skal spilde hundreder af dyre undervisnings¬
timer på fag som tegning og anlægsgartneri. Det
skulle Jensen-Broby tage sig af! I hvert fald burde
elevforening eller havebrugskandidatforening tage sig
af det.

De har set faget udvikle sig fra en lille spire, C. Th.
Sørensen, hvordan ser De på fremtiden?
Havearkitektstanden har nået en vis position, i bo¬

ligministeriets forretningsorden er de ligestillet med
arkitekter og civilingeniører. Skal den kunne bevare
og udvikle denne stilling, må der komme begavede og
dygtige mænd og kvinder ind i faget. Der er opgaver
nok, men det fremskridt, der er nødvendigt, vil kræve
slid og kamp.

Det har glædet Havekunst meget, at De begge har
villet forberede dette interview og gidet have ulejlig¬
hed med at finde planer frem, ovenikøbet fortrinsvis

C. Th. Sørensen: Bebyggelsesplan. Mål 1:1600.
Tanker ont, at vor almindelige tre etagers stokbebyggelse må¬
ske ikke er helt ideel, trods sin uomtvistelige logik, førte til et
skitseforslag til bebyggelse på et areal i Ballerup. Senere har
professor Mogens Koch og jeg arbejdet videre ud fra det
synspunkt, at der måske er noget værdifuldt i at forene det
urbane - bymæssige - med vor tids store friarealer. Her er
gader og pladser, som kunne give fine og lune interiører, og
udenfor frit og grønt. Men det kan jo ikke undgås, at visse
lejligheder til visse tider er mindre godt belyste. Spørgsmålet
er hvad det betyder, og det er i virkeligheden svært at kom¬
me til bunds i.
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sådanne, der ikke har været offentliggjort før i de 33
år, De nu har været bladets trofaste og uopslidelige
medarbejdere.
De har begge beklædt den brydsomme og utaknem¬

melige redaktørpost, og en gennemgang af de 55 år¬
gange beviser Deres aldrig svigtende interesse og ild¬
hu. Det er Havekunsts håb fremover fortsat at måtte
nyde godt af Deres uvurderlige medarbejderskab.

Anlægsgartner H. H. Sørensen død
Den 4. juni om morgenen døde anlægsgartner H. H.
Sørensen stille og roligt. Han var født den 1. oktober
1889 i Hobro, fik en almindelig gartneruddannelse,
gik »på valsen« langt ned gennem Europa, hvor han
lærte, så og oplevede meget, som han gerne fortalte
om. I 1913 tog Erstad-Jørgensen ham til formand på
et stort arbejde i Randers, og dermed begyndte hans
rige virke som anlægsgartner. I 1916 slog han og
N. Nørgaard sig sammen og dannede det fine firma
Sørensen & Nørgaard, som fik en temmelig eneståen¬
de position herhjemme. Siden 1934 har H. H. Søren¬
sen dog arbejdet alene.
For havearkitekterne er det aldeles afgørende, at

der findes anlægsgartnere som ham. Jeg har en teori
om, at vi må være dygtige, flittige og omgængelige
for at klare os godt her i verden, vinde den uafhæn¬
gighed og frihed som vi får, når vi kan fylde en plads,
således at vi næsten er uundværlige. H. H. Sørensen
havde disse tre egenskaber. Han var gartner i klasse
med Jens K. Jørgensen. Han var simpelthen dygtig,
kunne sit håndværk så fuldkomment, at han må have

- følt arbejdet som noget let og befriende. Derfor var
det naturligt for ham at være flittig, alt for flittig.
Han sled sig sikkert op. Få dage før han døde sad vi
i min have og talte om, at han burde aflastes. Det syn¬
tes mig lige så alvorligt som det var, og jeg måtte sige
til ham: »Hvordan kan det være, at De nok siger ja,
men jeg mærker tydeligt, at De ikke kan bestemme
Dem til at frigøre Dem for noget?« Han sad længe
og svarede mig kun: »Ja, det er rigtigt, men, ærlig
talt, jeg kan ikke sige hvorfor.« Jeg forstod det som
et udtryk for en arbejdsglæde, der er en stor lykke,
men den har sin pris, som alt. Hans venlighed og
hjælpsomhed var rent ud legendarisk. Den var alt for
stor, thi den fik ham til at love langt mere, end nogen
kunne holde. Hans kunder elskede ham og vil savne
ham bittert, selv om han af og til kom et par dage
for sent.
Det var nok godt, at han fik denne stille og rolige

død, før han måtte føle, at kræfter og evne svandt
hen, men jeg tænkte tit på, at han burde have haft et
stille og roligt livsafsnit til slut, en tid uden licitationer
og regnskaber, en tid som en rolig og lykkelig gartner.
Jeg tror, at mange med mig synes, at det var en rig

gave af have kendt H. H. Sørensen, og vi vil savne
ham lang tid fremefter. C. Th. Sørensen.

Akademiets ottende kursus
for havearkitekter

på Charlottenborg den 27., 28. og 29. august 1953.
Emnet er: Mindre byers parkproblemer.

Torsdag den 27. august.
9.00 C. Th. Sørensen: Parkpolitik,

ca. 11-13 Spisepause.
13.00 Sigurd Hoff: Parkproblemer i norske byer.
15.00 Busudflugt: Boligkomplekser, legepladser

m. m. i Storkøbenhavn.
18.30 Hjemkomst Kgs. Nytorv.

Fredag den 28. august.
9.00 Erik Mygind: Fra haveby til industriby.

Erfaringer fra Rønne,
ca. 11-13 Spisepause.

13.00 G. Georgsen: Kirkegårde.
15.00 Bus afgår. Udflugt til: Friluftsteater, stian¬

læg, friluftsbad m. m. i Nordsjælland. Fæl¬
lesspisning,

ca. 21.00 Hjemkomst Kgs. Nytorv.

Lørdag den 29. august.
9.00 Georg Boye: Forholdet mellem gartner og

havearkitekt,
ca. 11-13 Spisepause.

13.00 Ulla Bodorff: Konkurrencer.
15.00 Afslutning.

Efter indledernes foredrag vil der, såvidt tiden til¬
lader det, blive lejlighed til diskussion. Lysbilledfor¬
matet er 8,2 X 8,2 cm.

Medbragt mad kan spises i akademiets frokoststue,
hvor der tillige kan købes øl, sodavand, kaffe og
smørrebrød.
Tilmelding sker ved skriftlig eller personlig hen¬

vendelse til akademiets kontor, Charlottenborg, sna¬
rest og inden den 15. august.
Mødeafgiften er kr. 55,00 pr. deltager og omfatter:

Forelæsninger, de to busudflugter og fællesspisningen
den 28. august. Beløbet bedes indbetalt til akademiets
kontor inden den 15. august, evt. pr. giro nr. 76745.
Udenlandske deltagere kan indbetale beløbet den 27.
august.
Kontortid: Juni kl. 9-15. Juli og august kl. 11-14.

Lørd. juni kl. 9-13. Telefon: Ctr. 8444.

Georg Boye. Georg Georgsen. C. Th. Sørensen.

Nceste nummer udkommer omkring 75. august.
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International Federation
Secretariat: Place du C/iatelain, Bruxelles.

En oversigt over
havearkitekterhvervets arbejds¬
område og position

A Review of
the Scope and Status of the Profes¬
sion of Landscape Architecture

En af de vigtigste veje for udveksling af oplysninger
nationerne imellem er at holde havearkitekter under¬
rettet om hvad deres kolleger i andre lande bestiller.
IFLA har samlet materiale til belysning heraf i føl¬
gende lande: Belgien, Canada, Danmark, Finland,
Frankrig, Storbritanien, Israel, Nederlandene, Norge,
Spanien, U. S. A. og Østrig.

Position.

Havearkitekter er overalt anerkendt som en særlig
stand, omend ikke altid under dette navn. Ingen af
de nævnte lande har lovbestemmelser, der beskytter
havearkitektnavnet eller begrænser udøvelsen af dette
erhverv til personer, der besidder anerkendte kvalifi¬
kationer, ejheller findes der nogen lov om, at have¬
arkitekter skal rådspørges i specielle anliggender.
Nærmest kommer man sidstnævnte i U. S. A., hvor

ministerielle forordninger i den retning lejlighedsvis
udstedes, og i Storbritanien, hvor tilladelse til igang¬
sættelse af mineralbrud af og til gives på betingelse
af, at ,en havearkitekt udarbejder planen for dæk¬
plantninger og retablering. Den franske forening sø¬
ger nu at gøre det obligatorisk, at havearkitekter tages
på råd ved alle »grønne« opgaver,, der udføres for
offentlige midler. Fra næsten alle lande klages der
over, at arbejde, der rettelig tilkommer havearkitek¬
ten, udføres af andre professioner, af amatører, af
ukvalificerede entreprenører og af handelsgartnere.
Denne mangel på virkelig anerkendelse forstås måske
bedre, når det viser sig, at hovedparten af de faglige
foreninger har bestået mindre end 30 år, og at med¬
lemstallet sjældent overstiger 50. Det er betegnende,
at havearkitekternes arbejde i U. S. A, hvis forening
A. S. L. A. er oprettet i 1899, og som nu har 924 med¬
lemmer, dækker et større område end noget andet
land.
Alle, undtagen Nederlandene, Schweiz, Finland og

Østrig mener, at der er erhvervsmuligheder for flere
havearkitekter, forudsat at de er dygtige.

Offentlig ansættelse.
Med undtagelse af Schweiz er havearkitekter over¬

alt ansat af stat eller kommune. I Frankrig, hvor dette
kun har været tilfældet i de sidste 3 år, giver ansæt-

One of the chief ways in which the interchange of
information between nations can be useful, is in
keeping landscape architects informed of the scope
of their colleagues' work in other countries. For this
purpose, I. F. L. A. has collected information on this
subject from the following countries: Belgium, Ca¬
nada, Denmark, Finland, France, Great Britain, Israel,
The Netherlands, Norway, Spain, U. S. A. and
Austria.

Status.

Landscape Architecture is recognized as a distinct
profession in all cases, although not alwoys under this
name, but in no country is there legislation to confine
its title or practise to those holding a recognized quali¬
fication; nor to ensure that a member of the profession
shall be consulted on any specific matters. The nearest
approach to the latter legislation is in the U. S. A.
where government directives to this effect are some¬
times issued, and i Great Britain, where planning per¬
mission for quarrying minerals is sometimes granted
only on condition that a landscape architect shall be
employed to prepare a plan for screening and rein¬
statement of the workings. The French society is now
attempting to obtain a ruling that a landscape archi¬
tect shall be employed on all landscape projects on
which public money is to be spent. In almost all coun¬
tries there are complaints that work proper to a land¬
scape architect is carried out by members of other
professions, by amateurs, by unqualified contractors,
and nurserymen.
The lack of wider recognition is not surprising

when it is realized that most of the professional socie¬
ties are less than 30 years' old, and the membership
seldom exceed 50. It is significant that in the U. S. A.,
whose society, A. S. L. A., was founded in 1899 and
now numbers 964, the work of landscape architects
covers a wider field than in any other country.
All except the Netherlands, Switzerland, Finland

and Austria, consider that there is room for more

practitioners provided they are well qualified.

Public employment.
In- all cases, except Switzerland, landscape archi-
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telse af den art bedre betingelser end privatpraksis. I
England er havearkitekter ansat i Londons parkvæsen,
og der er stigende efterspørgsel efter dem i amternes
tekniske forvaltninger. Hovedparten af de nye have¬
byer anvender havearkitekter som konsulenter eller
fast ansat. I Belgien er en havearkitekt ansat som kon¬
sulent for arbejdsministeriet og tages på råd i spørgs¬
mål om grønne områder i forbindelse med veje, ka¬
naler, byplanlægning og offentlige bygninger. Det er
formentlig et af de mest udprægede eksempler på
offentlig anerkendelse af havearkitekternes betyd¬
ning.

I Israel bruger alle by- og kommunalråd havearki¬
tekter, og det er interessant at erfare, at dette relativt
nye land gør udstrakt brug af vor profession. I Dan¬
mark er kirkegårde (som i dette land hører til de mest
interessante grønområder) såvel som parker under¬
givet havearkitekter.
Omend havekunsten rettelig kan omfatte alle pro¬

blemer i relation til menneskelig tilværelse i det grøn¬
ne, er den i praksis begrænset til bestemte aspekter i
hvert land. I visse lande, som f. eks. Belgien, er ar¬
bejdsområdet stadig fortrinsvis privathaver, men i al¬
mindelighed flyttes tyngdepunktet fra private til of¬
fentlige og industrielle arbejder, og der er en tendens
til at behandle mere vidtgående havearkitektoniske
opgaver i samarbejde med andre professioner. Denne
tendens forekommer mest udtalt i U. S. A. Her kon¬
sulteres havearkitekter ved bebyggelsesplaner og vej¬
føringer. Vejføring rapporteres iøvrigt kun fra Ne¬
derlandene, og bebyggelsesplaner er kun almindelige
i Norge, Danmark, Schweiz og lejlighedsvis i Eng-

tects are employed by either the State or the city
councils, or both. In France, although such employ¬
ment has only occurred in the last three years, it now
offers a better opening than private practice. In the
U.S.A. 35% of the profession in full-time public
employment. In England, landscape architects are
employed in the London Parks Department, and
there is a growing demand for them in County Plan¬
ning offices. Most of the "new towns" employ land¬
scape architects as consultants or full-time staff. Bel¬
gium has appointed a landscape consultant to the
Ministry of Works, who advises on open spaces in
relation to roads, waterways, town planning and civic
buildings. This is probably one of the most far-
reaching cases of direct government recognition of
the role of the landscape architect.
In Israel, all city and municipal councils employ

landscape architects, and it is interesting to discover
that this comparatively new country is making ex¬
tensive use of the profession.
In Denmark, cemeteries (which in that country are

some of the most interesting of the open spaces), as
well as parks, are in charge of landscape architects.

Types of ivork carried out by landscape architects.
Although landscape architecture can properly be

concerned with all problems of man's life in relation
to the land, in practice its contribution is limited to
certain aspects in each country. In some countries,
such as Belgium, its province is still mainly the private
garden, but in general there is a shift from private to
public and industrial work and a tendency to deal
with the wider issues of the landscape in collaboration
with other professions. This tendency appears to have
gone furthest in the U. S. A. Here landscape archi¬
tects are consulted in the siting of housing and roads.
Road siting is reported from no other country expect
the Netherlands, and house-siting is only general in
Norway, Denmark and Switzerland, and occasio¬
nally in England, Belgium and Austria. The planning
of open spaces and planting in relation to housing is
almost universal. Planning the surroundings for in¬
dustry, both to screen it and for its own amenity, is
a growing field of activity in the U. S. A., Great
Britain, Switzerland, Italy, Israel and Denmark, but
not in Belgium, where the industrialists apparently
consider it a waste of space.
Work on public parks plays a large part in Scan¬

dinavia and Israel, but in England is still mostly in
the hands of gardeners, surveyors, or engineers. Some
projects which one would expect to be especially
the concern of landscape architects, are left almost
untouched. Only in the U. S. A. and the Netherlands
are landscape architects consulted officially on for¬
estry, and only in the same two countries and Israel
are they concerned with National Parks.
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land, Belgien og Østrig. Planlægning af friarealer ved
boligbyggeri er næsten universel. Planlægningen af
industriarealers omgivelser, såvel dækplantninger som
rekreative områder, er et voksende arbejdsfelt i
U. S. A., Storbritanien, Schweiz, Italien, Israel og
Danmark, men ikke i Belgien, hvor industrifolk øjen¬
synligt anser sådant for arealspilde.
Arbejde ved offentlige parker spiller en stor rolle

i Skandinavien og Israel, men er i England fortrinsvis
i hænderne på gartnere, landinspektører og ingeniø¬
rer. Nogle arbejder, der må anses for særlig havearki-
tektbetonede, er i hovedsagen ladet ganske i stikken.
Alene i U. S. A. og Nederlandene konsulterer ha¬

vearkitekter i forstlige spørgsmål, og kun i de samme
to lande og Israel har de at gøre med nationalparker.
Retablering af »dødt land« - et af vor tids største

landskabelige problemer - forekommer kun lejlig¬
hedsvis i U. S. A. og slet ikke i andre lande, undtagen
Belgien, hvor man udforsker, hvad der kan gøres ved
slaggebjergene og i Storbritanien, hvor det indgår i
planen for retablering af forladte stenbrud. Kontrol
med friluftsreklamer rapporteres ikke fra noget land.
Skønt nær forbundet på den ene side med jord og

planter og på den anden side med formgivning er der
en betydelig forskel på studiets tilrettelæggelse i de
forskellige lande. I de fleste tilfælde tages jorddyrk¬
ning som den grundlæggende uddannelse efterfulgt
af eller kombineret med kursus i planlægning eller
læretid på en havearkitekttegnestue. Men i Frankrig-
og England er der også fortsættelseskurser for arki¬
tekter og ingeniører. Kun i U. S. A. har man helt
fuldstændige universitetskurser specielt for havearki¬
tekter, men der er kortere universitetskurser i Eng¬
land og Nederlandene, og et sådant er planlagt i Fin¬
land. I Spanien har man en helt anden fremgangs¬
måde. Her kan vejingeniører, arkitekter, forstmænd
og landbrugskandidater supplere deres respektive ud¬
dannelse med et kursus i havekunst. De, der har bestået
dette, kan tage sig af alle havekunstneriske spørgs¬
mål r tilknytning til deres hovederhverv. Dette er i
direkte modsætning til den amerikanske metode, hvor
havearkitekter uddannet udelukkende som sådanne,
på anden hånd opnår betydelig viden om tilgrænsede
professioners arbejde. En nærmere undersøgelse af de
to fremgangsmåder ville være interessant.

Slutning.
De problemer, der trænger sig på, er for det første

at sikre, at havearkitekter bliver fuldt kompetente
til at løse alle de forskellige og sammensatte proble¬
mer indenfor deres område, og for det andet hvor¬
dan en mere udbredt erkendelse af fordelen ved at

anvende kvalificerede fagfolk, oparbejdes.
Det foreslås at lande, der er interesseret i et arbejds¬

område, der opdyrkes i et andet land, kontakter dettes
repræsentanter for yderligere oplysninger.

The reclamation of wasteland, one of the great
landscape problems of the age, is dealt with only
rarely in the U. S. A. and not at all in other countries
except in Belgium, where there is research into
dealing with pit-head heaps, and in Great Britain
where it forms part of the plans for reinstatement of
quarry workings.
The control of outdoor advertizing it not reported

from any country.

Qualifications.
Closely related as it is to the science of the land on

one hand and the art of design on the other, there is
considerable variation in the approach to the profes¬
sion in different countries. In the majority of cases
agronomy is taken as the basic training, followed or
combined with a course in design or apprenticeship
in a landscape architect's office. But in France and
England there are also post-graduate courses for
architects and engineers. Only in the U. S. A. are
there full time complete university courses especi¬
ally for landscape architects, but there are shorter
university courses in England and the Netherlands,
and one is planned for Finland. In Spain there is a
totally different approach. A landscape qualification
can be added to the profession of road engineer, ar¬
chitect, forester and agronomist. Those so qualified
deal with all landscape problems in relation to their
own basic profession. This is in direct contrast to
the American method where the landscape architect,
trained basically as such, also acquires considerable
knowledge of the other professions. It would be in¬
teresting to explore these two approaches further.

Conclusion.

The outstanding problems Which emege are firstly
how to ensure that the landscape architects shall be
fully competent to deal with the diverse and complex
problems which come within their sphere, and sec¬
ondly how to obtain wider recognition of the ad¬
vantages of employing properly qualified profes¬
sionals.
It is suggested that any nation which is interested

in a branch of landscape architecture taking place in
another country might apply to the national repre¬
sentative for further particulars.

Sylvia Crowe.
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Haven set fra sydvest.

HavepåErmelundsvej
Det kan nage en, at man som havearkitekt har så ringe
lejlighed til at følge sine arbejder efter afleveringen.
Kun sjældent aftales betalt tilsyn over en længere pe¬
riode og syslen med afsluttende opgaver tillader ens
tid kun i begrænset omfang.
Hertil kommer - må jeg formit eget vedkommende

indrømme - en på smertelig erfaring grundet ulyst til
at gense en nyanlagt have. Det er ligesom min fantasi
ikke slår til mod de farer der truer dette næsten fo¬

steragtige produkt af min skaberevne, og jeg går der¬
fra med en højst ubehagelig og, fra et mentalhygi¬
ejnisk synspunkt, direkte skadelig overbevisning om
egen utilstrækkelighed.
En mistanke om at andre har det på samme måde

begrunder jeg i den herskende mangel på gode fotos
fra nyere privathaver.
En haveplan kan være god eller mindre god, ja

tilmed dårlig, det færdige resultat vil dog i alt væ-Trappe ved forplads.
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Pergolaetl op mod huset.

,s£.

sentligt bero på flid og dygtighed og indfølingsevne
hos den, der forestår vedligeholdelsen. Sammenholdt
med det forkludrede resultat er erkendelsen af denne
ældre maximes uanfægtelighed for mig en utilstræk¬
kelig trøst og bortvejrer ikke skyldbevidstheden ved
ikke at kunne finde frem til den form, der egner sig
for havemæssige ignoranter.
Og så kan det alligevel ske, at man en dag kommer

forbi, tager mod til sig og oplever noget, der gør al
denne pessimisme til skamme.
Denne lille have tegnede jeg i 1948 og den blev

udført af anlægsgartner Ingemann Hansen. På den
højtliggende hjørnegrund indrammer en randplant¬
ning af birk, fyr og roser et hyggeligt græsplan med
spredte robinia. En let pergola forlænger opholds¬
stuens rum ud i haven og afbalancerer sammen med
en frodig fodpose af blomster husets koncentrerede
klump. Den ret stejle opkørsel har støttemure af nexø¬
sten.

Der er intetsomhelst mærkværdigt ved planen og
beplantningen er ganske traditionel; men takket være
en mønstergyldig vedligeholdelse er det blevet en fin
lille have.

Georg Boye.
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Generalifes trådgård. På båda sidor om trappan forsar vattnet ner i rånnorna på muren. På varje avsats finns en flat fontånskål
med en tunn vattenstråle. Gronskan slår valv over trappan.
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Murar, skuggande gronska och blomsterkrukor kring foti-
t 'dnen finns i varje liten trådgård i Granada.

Granadas trådgårdar
I hostas kom det ut en ovanligt vacker, spansk tråd-
gårdsbok »Los jardines de Granada« av arkitekt
Francisco Prieto Moreno, som har fått ansvara for
restaureringsarbetena i Alhambra och Generalife.
Texten år givetvis på spanska men eftersom den

år mycket kortfattad, kan man åndå har stor glådje
av boken utan att kunna språket. Ungefår 170 av
dess 218 sidor består nåmligen av foton, planer, sek¬
tioner, perspectiv och måttsatta detal)planer. Av
bildtexterna år det då inte så svårt att gissningsvis få
ut rått mycket.
Forfattaren kan sina spansk-arabiska trådgårdar in

i minsta detal) och har lyckats ge oss inte bara en sak-
lig beskrivning utan också en vision av de kånslor,
som hår våglett den estetiska formgivningen. Pla¬
nerne, alia i svart-vitt med vattnet inlagt i starkt blått
och med skala angiven, och foton komplettera var-
andra på ett fint sått. For den, som i verkligheten upp-
levt dessa trådgårdars kontemplativa ro och deras
underbara samspel med landskapet, fornyas dessa
intryck lika starkt igen. For andra kanske intrycket
av festlighet i detaljernas variationer dominerar i de
skenbart tillfålliga och nyckfulla planerna. Det år
också hogst månskliga trådgårdar - fårdiga att skifta
ståmning når som helst.
Halva boken upptas forstås av Alhambra och Ge¬

neralifes trådgårdar, vålkånda for alla turister. Hår
fåster man sig bl. a. vid den utforliga redovisningen
av detaljerna, såsom fontåner, trappor och gångarnas
fina mosaik av svarta och vita stenar.

Den andra hålvten beskriver privattrådgårdar »Los
carmenes«, som i spansk anda år vål stångda mot yt-
tervårlden och vandrande fråmlingar. De, som båst
bevarat den moriska trådgårdens traditioner, ligger
på sluttningarna i den gamla arabiska stadsdelen Al-
baicin. Forvånansvårt många tycks ha undgått att bli
påverkade av italiensk renåssans och barock, som an¬
nars ger trådgården en skrytsam ton, vilken verkar
helt fråmmande i Granada. Trådgårdarna verkar
mycket matnyttiga: dår odlas gronsaker, vin, apelsi-
ner, fikon, mandel och kryddor och dessutom dof-
tande blommor av många slag. Dessa vackra och an-
sade nyttotrådgårdar påminner mest om dem vid de
sydsvenska bondgårdarna hos oss, vilka vål också i
någon mån anknyter till traditioner från medeltiden.
Sista kapitlet innehåller en forteckning over våx-

terna i Alhambra och Generalifes trådgårdar. Bokens
format år 23 X 36 cm. Forlaget år Editorial Cigiienas
och distributor: S. L. Deymi, Jardines 26, Madrid. En
byråkrati i den hogre spanska skoian sorjer dock for
att det tar en rundlig tid att få boken efter bestållning
hos bokhandlaren hår. »Los Jardines de Granada« år
givetvis ingen direkt billig bok, omkring 55 svenska
kronor går den på, men den år vål vård sitt pris.

Sylvia Gibson.

Generalises trådgård. Detalj av stenlåggningen på en avsats
i trappan. Den morka ramen och cirkeln i mitten år vatten
(i boken inlagt med blått).
Af en opstalt, der desværre ikke kunne være på denne side,

fremgår, at den ca. 30 cm brede vandrende i ydersiden ligger
oppe på en brøstningsmur. (red. tilf.).
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Aksel Andersens mindesten.
Opsat på hans grav på Ordrup Kirkegård af Dansk
Anlægsgartnerforening 12. maj 1953.
Stenen, der er af grønlandsk marmor, er tegnet af

arkitekt M. A. A. Fritz Schlegel. (G. B. fot.)

En billedbog.
Lady Allen of Hurtwood og Susan Jellicoe.
■The Things we see 7, Gardens, Penguin Books, 64
sider, 18X 22 cm, 5 shillings.
En fin lille bog, smukt trykt på godt papir og med

fortrinlige reproduktioner, nogle få sider tekst, resten
billeder.
Det har ligget forfatterne på sinde at vise, på hvor

mange områder overalt i verden havearkitekter gør
sig gældende. Billedmaterialet spænder fra altankasser
til kirkegårde.
Foruden Storbritanien er følgende lande repræsen¬

teret: Danmark, Frankrig, Holland, Italien, Norge,
Schweiz, Spanien, Sverige og USA.
Det må glæde os, at omslagsbilledet er G. N. Brandt

og Aksel Andersens parterrehave i Tivoli. Den be¬
grænsede plads har dog kun tilladt forfatterne at med¬
tage en brøkdel af, hvad de har på hjerte; de har med
sorg måttet lade en række emner ligge.
Til gengæld har de i indledningen med stor fantasi

og begejstring skitseret visse uopdyrkede områder:
funktionelt afklarede hospitalshaver, parker dispo¬
neret efter børns, voksnes og gamles vidt forskellige
interesser og sysler m. m.
I betragtning af at den påtænkte I. F. L. A. journal,

til hvilken det ikke nogetsteds i verden er lykkedes
at skaffe en forlægger, er planlagt til ca. 80 sider og
en pris af 1 guinea (ca. 20,00 kr.), er det forbavsende,

at denne lille bog kan laves for 5 shillings, og man
kommer da let på den tanke, om det ikke var muligt
at interessere Penguin Books Ltd. for udgivelsen.
Penguin books kunne nemt en gang om året afsætte

en bog, der med billeder fra hele verden behandlede
et afgrænset emne indenfor vort fagområde.
Det var dog værd at undersøge. G. B.

Udenlandsk besøg.
3 3 medlemmer af Deutsche Gesellschaft flir Garten-
tenkunst und Landschaftspflege besøgte i dagene 14.,
15. og 16. juli København i tilslutning til årsmødet
i Hamborg.
Ved stadsgartner Begmanns venlige hjælp kunne

vi den første dag fremvise hovedstadens offentlige
parker og anlæg samt byens seværdigheder, mens
Dansk Havearkitektforening den følgende havde til¬
rettelagt en tur til boligbyggeriet i København og
omegn, hvor ganske særlig Bellahøjbebyggelsen -
ikke mindst friluftsteatret - og Søndergårdsparken,
Bagsværd, vakte stor begejstring. Trediedagen gav
selskabet lejlighed til at studere lidt historie i og om¬
kring slottene Kronborg, Fredensborg og Frederiks¬
borg samt ved et besøg i Roskilde Domkirke.
Ved en festlig aften i Vintappergården overrakte

den tyske rejseleder havearkitekt Per Halby Tempel
på selskabets vegne Dansk Havearkitektforening to
meget fine bøger: »Das Bild der Heimat« og »Das
Bild Europas« som tak for god modtagelse.

U. H.

Konkurrencer.
Fritidsområde ved Lund.

Afleveringsfrist 15. oktober 1953.
Et ca. 150 ha stort areal ved Øresund tænkes ud¬

nyttet til udflugtsområde med badestrand, kanohavn,
festplads, boldbaner, campingplads, sommerhuse, fe¬
riehuse m. m. I programmet indgår en kontrakt mel¬
lem Lund kommune og Skånska Cement A/B, der
reserverer sidstnævnte retten til at grave ler på dele
af arealet. Programmet stiller konkurrencedeltagerne
meget frit og det er i høj grad en opgave for have¬
arkitekter.

Rådhus i Glostrup.
Afleveringsfrist 15. oktober 1953, depositum 10 kr.
Problemer ved rådhusets placering i forbindelse

med kirkegården, grønningen foran teknisk skole og
haven ved alderdomshjemmet kan gøre havearkitekt¬
assistance påkrævet.
Regulering af Akershusområdet i Oslo.
Afleveringsfrist 1. oktober 1953, depositum 50 kr.
Programmer til disse konkurrencer kan fås på

D. L. A.s sekretariat, Bredgade 66, K.
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La belle
Akademiets kursus for havearkitekter er blevet m
fast tradition, der samler deltagere fra hele Skandi¬
navien. Det var måske nyttigt at erfare en menig del¬
tagers syn pci tilrettelæggelsen, og redaktionen har
derfor bedt Age Nicolaisen, om hvis respektløshed
der ikke kan være tvivl, referere det nys afsluttede.
I dagene 27. til 29. august afholdtes det ottende kur¬

sus for havearkitekter på kunstakademiet. Det spæn¬
dende emne »Mindre byers parkproblemer« havde
lokket mange husarer ind. Husarerne var i dette til¬
fælde stads- og kommunegartnere fra adskillige byer i
Norge, Sverige og Danmark, disse stakkels parkadmi¬
nistratorer, som hverken er gartnere eller havearkitek¬
ter, hvad der fremgår af titlen »embedsgartner« med
tryk på embeds-. Men de blev skuffede, fordi de for¬
skellige forelæsere siksakkede på begge sider ef emnets
røde tråd. Undervejs fik arrangørerne dette at vide
så ofte, at vi ikke behøver at tale mere om det.
En reverens til vor norske gæst: hagearkitekt Sigurd

Hoff fra Oslo talte om parkproblemer i norske byer
og holdt sig nøje til emnet. Man fik et levende indtryk
af de særlige opgaver, som parkvæsenet i Norge stilles
overfor. Man synes jo nok, at Norge har så meget na¬
tur, at parkproblemerne ikke skulle være store, blot
publikum kan komme ud i naturen. Adgangsveje fra
byerne ud i skov og fjeld anlægges i stil med vore
grønne stier, men i langt større dimensioner. På vin¬
tersøndage skal de kunne ta en kolossal trafik af gå¬
ende og skiløbende byboere. På en skisøndag i sæso¬
nen er Oslo forladt af mere end 50 % af indbyggerne.
Ind mellem bebyggelsen lægges åbne parkstrøg, ski¬
løjper, som - modsat vandløb - breder sig ud på skrå¬
nende terræn og ved tværtrafik og blir smallere gen¬
nem skov og på fladt terræn.
En slettebo glæder sig over de bestræbelser, der gø-

Folkepark på Nesset. 1. præmie projekt af arkitekt Odd Østby
og havearkitekt Morten Grindaker, Oslo.

res for at lægge huse og fabrikker i kontakt med na¬
turen. Man kan jo nok have sine tvivl om udfaldet af
sådanne forsøg. Også i Sverige er »renaturalisering«
(undskyld udtrykket!) medvirkende til havearkitek¬
ternes hovedpine. De kender recepten: man vælger et
naturskønt areal og anbringer sine håndværkere på
stedet, og søger tilsidst at lade havearkitekten retu-
sjere billedet. Murbrokker, kalkgrus og andet affald
fjernes, de tilbagestående birk og fyr renskæres,
barksårene smøres, der sås græs hist og her på hele det
areal, der på planen har signaturen tomtmark. Duskene
af lyng, blåbærris og de lavgroede granitklipper an-
gir her, at »naturen« er blevet konserveret.
Et andet problem, specielt for Fennoskandia, er de

slugter som elkablerne skærer gennem skovene i rette
linjer milevidt op og ned ad fjeldsiderne. Disse sår i
landskabet minder om de skår, danske vejbyggere for¬
årsager gennem vore bakker. Her skjuler vi det med
små søde krat af hvidtjørn og vildroser, hisset står
man ret magtesløs. En idé var det måske at udvide

Elvsiderne giver rig mulighed for parkårer. Akerselva i Oslo. Fot.: R. Kure.
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Udfaldsvejen knytter boligområder og skov sammen. Den
er på nogle steder udvidet til et anlæg. Smestad - Aker, Norge.
Fot.: Oslo Parkvesen.

skårene til begge sider i forskellig bredde følgende
terrænet. De meget smalle snit er hæslige.
Sigurd Hoff nævnte centrumsparkerne, der er ens

overalt i Europa. Måske danner Rådhusparken i Oslo
en undtagelse - en hamber undtagelse. »Det Bedste«
omtalte som det værste, at russiske gartneres største
kunst var at lave Stalins billede i blomster. Herhjemme
nøjes vi dog med kongernes initialer i stedmor og
buxbom.
Efter en nøje gennemgang af alle muligheder for

parkdannelser overalt i Norge kom Hoff med nogle
betragtninger, som måtte glæde alle »embedsgartne-
re«: Vigtigere end de reguleringsmæssige og parktek¬
niske problemer er de administrative og de menneske¬
lige. Kun i få norske byer er der et udbygget park¬
væsen. I Stavanger - den fjerdestørste by - har man
netop ansat en bygartner uden nogen som helst fag¬
lige kvalifikationer i konkurrence med flere af Nor¬
ges dygtigste parkfolk. For at mindre byer skal kunne
beskæftige kvalificerede folk er det nødvendigt at
samle beslægtede virksomheder til en større admini¬
stration, fx lægge kirkegårde, badestrande og idræts¬

anlæg ind under parkvæsenet. Det er ikke nok at ville
ha en bygartner, hvis bystyret ikke er »modent« der¬
til. Hoff mente iøvrigt, at den økonomiske del af park¬
ledelsen burde henlægges under en anden administra-
tionsgren, bl. a. hvor det drejede sig om indtægts¬
givende arealer (kirkegårde). Men mon ikke det så
ville blive endnu vanskeligere at få tilfredsstillende
bevillinger?
Den lille bys problemer blev iøvrigt gennemgået

med konkrete exempler i et inspireret foredrag af
havearkitekt Erik Mygind. Illustreret med fremra¬
gende lysbilleder vistes Rønnes genopbygning efter
bombardementet 1945. Mygind fortalte om det træl¬
somme arbejde - ofte med negativt resultat - med
forsøg på at gøre havebyen Rønne endnu mere grøn.
Der vistes tilfælde, hvor et enkelt træ kunne gøre et
trist gadebillede til et hyggeligt exteriør. - En have¬
arkitekt bør sikkert oftere se detaljer i sine projekter
med en fotografs øjne for at få både ramme om og
dybde i billedet.

Østerport ved Mariager. Så smukt kan en indkørsel til en by
formes. Fot.: Erik Mygind.

Et smukt grønområde, planlagt af Troels Erstad,
ved den svenske stats gavehuse har ved misforstået
vedligeholdelse og manglende servitutter helt mistet
den ønskede karakter. Mygind fortalte om, hvor¬
ledes man med to træer og en bænk kunne skabe en
hyggeplads af en ellers kedelig gadefirkant, og han
viste som Gegenbeispiel en trekant fra Hjørring, som
til skræk og advarsel vises på modstående side.
Kort sagt, Mygind kom ind på mange af de proble¬

mer, som bygartnerne hungrede efter at høre mere
om, men som ellers ikke blev berørt på dette kursus.
I den påfølgende, som sædvanlig spagfærdige dis-

Om vinteren er byernes udfaldsveje stærkt trafikeret af ski¬
løbere som søger ud i skov og mark. Fot.: Oslo Parkvesen.



Bagerpladsen i Rønne af Erik Mygind, hvor kommunegartner
Andersen hvert år fremtryller en frodig og overdådig be¬
plantning. Fot.: Erik Mygind.

kussion, påstod trådgårdsarkitekt Jennerup, Malmo,
at man lavede anlæggene alt for fint. Blomster og græs
kunne ikke holde til sliddet, han havde i stedet sået
asfalt og plantet gardsgård - det kunne holde! Dertil
er at sige, at ganske små blomster-og-græs-anlæg i tæt
bebyggelse ikke kan holde, men dimensionerne må
svare til hinanden. Stadsgartner Erik Petersen, Frede¬
riksberg og hans kollega fra Vordingborg Mogens
Klintø var rørende enige i deres hjertesuk over pu¬
blikum m/v.

Springvand på en gadetrekant i Hjørring som Gegenbeispiel
til ovenstående. Fot:: Erik Mygind.

De kongelive haver måtte tømme vandet af spring¬
vandene for at hindre deri sovende fyllerister från
hinsidan i at drukne.
Der var enighed om, at jo pænere anlæg, jo pænere

opførte publikum sig. Mon ikke vi ofte har de hon¬
nette ambitioner i tankerne - og glemmer parkgæster¬
nes trivsel?
Hvad havearkitekt Georgsen ved om kirkegårde,

det er værd at vide. Hensigten med hans nye foredrag
i den berømte serie om »Kirkegårde, her og der, før,
nu og altid« var at gi lidt til løsning af kirkegårdenes
kunstneriske problemer, som er fælles for stor-, mid¬
del- og småbyens begravelsespladser.
Han omtalte provst Exners krav om »kirkelig ha¬

vekunst« på kirkegården i lighed med »kirkeligt«
maleri, skulptur og musik. Her skulle således være
chancer for nyskabelser inden for havekunsten. Her

Ostra begravningsplats i Malmo. Hverken kirkeligt, kunst¬
nerisk eller individuelt.

er der ingen traditioner at hænge sig i - modsat de an¬
dre kunstarter med førkirkelige aner. Exner fandt en
broget villahavestil forkert og efterlyste mere græs
som baggrund for ro og meditation.
Hvis der er et kapel på stedet, bør der være har¬

moni mellem interiørerne i bygningen og i det plan¬
tede rum, mens bygningens ydre kan være under¬
ordnet (Aaltos kapel i Lyngby).
Monumenterne fik tilsidst en udtømmende omtale.

Fra Påljos kraftige urnemure førtes vi over den barn¬
lige spontanitet ved en romersk madonna til rædslerne
på Ostra begravningsplats i Malmo. Vi så to tiders
divergerende og sikkert fejlagtige opfattelser af Ham¬
lets grav, og nød til sidst Georgsens smukke fortolk¬
ning af Aksel Andersens Mindelund i Ryvangen.
En trevl af den røde tråd førte til trådgårdsarkitekt
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Ulla Bodorffs foredrag om konkurrencer. Det havde
intet med hovedemnet at gøre, men det var arrangø¬
rernes fejl. Det er altid behageligt at blive udsat for
kvindelig charme, og når man samtidig får en ud¬
tømmende og saglig omtale af alt om tilrettelæggelse
og bedømmelse af konkurrencer, kan man så gøre
andet end takke for foredraget med applaus og mør¬
kerøde roser! Her er et par ønsker fra fruens indlæg:
konkurrenceprogrammer, som ikke ved deres snæver¬
hed udelukker helt nye ideer;fællesnordiske betingel¬
ser; sikring af retten for førstepristageren til udførel¬
sen af arbejdet; forbud mod ændring i førstepris-ar¬
bejdet med ideer fra de øvrige pristagere og indkøb;
og endelig tilstrækkelig tid mellem udskrivning og
indsendelsesfrist. Som ideer til nye konkurrencer fo¬
reslog fru Bodorff bl. a.. elkraftværker i Sverige og
medvirken ved byplanlægning af enhver art.
Og endelig - helt uden for programmet - talte C.

Th. Sørensen om uddannelsen af havearkitekter un¬
der kamuflagetitlen Parkpolitik. Han mindede om, at
der ved det første kursus på akademiet blev vedtaget
en resolution, som førte til den nuværende havearki¬
tektuddannelse på Charlottenborg, og håbede, at man
denne gang kunne opnå enighed om kongstanken:
en nordisk skole for havearkitekter, evt. placeret i
Goteborg og med lærere fra alle 3 eller 4 nordiske
lande. Forslaget vakte megen interesse, mens forsla¬
get til resolution øjensynlig havde for radikal tendens
til at opnå enstemmig vedtagelse og derfor beklage¬
ligvis bortfaldt.
Georgsen gjorde nøje rede for sin 3-delte-skoleidé,

som tidligere er omtalt her i bladet (med uddannelse
af parkmestre, embedsgartnere og havearkitekter).
Mente at det var nok med 4 års uddannelse. Til sam¬
menligning anføres uddannelsens varighed i Skandi¬
navien for øjeblikket:

Ås Alnarp København forslag
praktik 3 4 4 (3) 1
havebrugsskole 2 1 '/i
praktik
helst udland 1

højskole 3 3 3 2
akademi 1

ialt 8 9/2 7 (6) 4.

I Sverige er man således ofte 28-30 år før bestået
hortonomexamen.
Parkmestre skulle have 1 års uddannelse på landbo¬

højskolen i haveplanter, vedligeholdelse o. s. v., em¬
bedsgartnere yderligere 1 år med tegning, projekte¬
ring, byplan, plantekendskab m. v., og endelig have¬
arkitekter 1 år på akademiet med projektering, arki¬
tektur, skulptur, maleri o. s. v.
Boye mente i sit prisværdigt korte foredrag (18 mi¬

nutter) om gartnere/havearkitekter, at det var van¬
skeligere at fremskaffe en god gartner end en jævnt

god havearkitekt, hvorfor parkmesteruddannelsen var
nok så vigtig. Han påviste større samfølelse mellem
havearkitekter og gartnere, end tilfældet er ved andre
håndværksfag.
Mygind fandt usikkerhed både hos havearkitekt og

gartner om, hvordan tingene skulle udføres i praksis.
Langkilde ønskede uddannelse af konduktører som

mellemled mellem havearkitekter og anlægsgartnere.
Hoff kom ind på den engelske uddannelse i Insti¬

tute of Park Administration i Reading ( hvor man
også lægger vægt på administration, organisation, so¬
ciallære og kommunalkendskab). Disse discipliner er
meget vigtige for embedsgartneren og uden skade for
den private arkitekt, men det lød øjensynligt som
uartige ord på de skønne kunsters akademi. Daglig
har bygartneren brug for administrativ viden, me¬
dens han kun få gange i sit virke bliver spurgt om sit
kunstneriske stade.

C.Th.Sørensens indledning om kunstnerne, menne¬
skekulturens fineste frugt, udøverne af det »sublime«,
medens de to lavere grader betegnedes som det »fejl¬
frie« og det »barnlige«, gav ingen af de tilstedevæ¬
rende troen på, at netop de gik med et geni i maven,
men alligevel var det behageligt at færdes på parnas¬
sets højder.
Kirkegårdsinspektør Rønø fik os dog snart ned på

jorden igen. Han ville sætte et + ved alle de 3 grader
og så håbe, at vi kunne bevæge os i midten og helst
røre underkanten af det helt gode. Vi skal gøre vore
anlæg pæne, forsvarlige og ordentlige, og vi behøver
ikke at tro, at vi er kunstnere, når vi i 3 dage har gæ¬
stet Charlottenborg. Vi skal ikke alle lægge os skæg til.

På 2 busture nød vi storbyens benzinos og i hvert
fald for indfødte københavnere ukendte seværdighe¬
der, som fx Christianshavns kanalgader, skydebane-
haven, det imponerende, nye friluftsteater på Bella¬
høj og talrige å så ens boligparker i den nordlige pe¬
riferi, hvor man sluttede af med /2 kylling på Beaeu-
lieu.
Man kunne efterlyse en mere oplysende; samlet

omvisning på besøgsstederne (bl. a. på den unike
Skovgårdsskolen), medens Mindelunden talte for sig
selv. Ved fremtidige exkursioner vil en forud dupli¬
keret »fører« gøre sig godt sammen med de højttaler-
fordelte oplysninger.
I »La belle image« lader Marcel Aymé sin hoved¬

person skifte ansigt fra en almindelig fransk middel¬
mand til en skøn filmshelt. Dette kursus skiftede -
lidt for ofte - ansigt.
Man mødte tit et smukt åsyn, men flere »ansigter«

havde kunnet undværes i denne forbindelse.
Om bagtanken ved valg af spisested for fælles-di¬

neren blot var navnet på restauranten, så var efter¬
tanken om mange smukke, ja sublime ting dog vakt
ved mødet med de 70 kolleger i kunstens højborg.

Åge Nicolaisen.
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Eksharad kirkegård
Ved et besøg i det nordvestlige Sverige, i Vårmland,
fik jeg lejlighed til at se en kirkegård, der såvel i sin
helhed som sine detaljer er ret enestående - at den
oprindelige kirkegård for nylig er blevet lagt om og
udvidet, gør den endnu mere interessant. Det er have¬
arkitekt Edvard Jacobsson, Karlstad, som gennem
årene har arbejdet med denne kirkegård, reguleret de
gamle afdelinger og planlagt udvidelsen. Stilles en
havearkitekt ikke gang på gang overfor opgaven at
regulere en gammel kirkegård som enten omlægges
for at danne en helhed med en udvidelse eller fordi

mange af gravene er hjemfalden eller nedlagt.
Som regel kan man, når man bliver stillet overfor

en sådan opgave, gå ud fra samme grundlag, en kirke¬
gård der omkring kirken er opstået ved begravelser
uden nogen plan eller retningslinie. Således ligger den
hen, gravene uregelmæssigt fordelt med et utal af vidt
forskellige gravmonumenter og indhegninger, med
mange gange uden hække imellem eller træer til at
gøre billedet lidt venligere. Dette har man fra begyn¬
delsen søgt at imødegå på nyere kirkegårde, idet der
nu findes gravstensservitutter, men også det kan vise
sig uheldigt, når de holdes for strengt. Gravmonu¬
menterne på Eksharad kirkegård er ensrettede, men
det er ikke fremkommet ved hjælp af servitutter - det
er her opstået naturligt ved denne egns stærkt ud¬
viklede håndværksmæssige kunnen og almuekunstens
høje standard. Den helhed man fornemmer såsnart
man kommer indenfor kirkegårdsmuren, gør et dybt
indtryk på en, man kan ikke gå derfra og haste videre,
man må tøve og prøve på at finde ud af, hvad det er,
der begejstrer en så umiddelbart.
Den ældste del af kirkegården stammer fra 1686-88

og ligger i vestsiden, nærmest vejen, der findes hoved¬
sagelig stenmonumenter og afdelingen er idag adskilt
fra den nyere del med en hæk.
Den del af kirkegården som ses på planen, blev an¬

lagt i det 18. og 19. århundrede, og det er på denne
del, vi finder smedejernskorsene, der syntes at være

Plan af den del af kirkegården, hvor smedejernskorsene findes
(18. og i<). århundrede).
Mål 1:1200, nord opad. På vestsiden fører landevejen forbi og
mod øst strækker ålvdalen sig.
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Et lille tidvalg af jernkorsene, som viser deres udvikling gennem tiden. Dateringen er fra venstre: i~is8, 1766, /7515, 1812, 1822.

det naturligste materiale, da der netop i Ekshårad
fandtes en jernsmedie ved hvert vandfald og endnu
idag er Uddeholm kendt for sin jernindustri.
Ekshårad sogn ligger i Alvdalens herred i Vårm-

land, hvor et meget naturskønt landskab breder sig
på begge sider af Klarålven og på kanten af en brat
skråning der fører ned til ålven ligger kirkegården
med ålvdalen på østsiden og landevejen som forbinder
nord og syd på vestsiden. Kirken, der stammer fra
1688, er som kirkerne i Vårmland sædvanligvis be¬
klædt med træspåner og strøget med en blanding af
tjære og den røde farve, der bruges så meget på eg¬
nen og med sin særprægede arkitektur og fine pla¬
cering danner den et ganske selvfølgeligt midtpunkt
for denne kirkegård.
Det er disse jernkors, der gør kirkegården så ejen¬

dommelig smuk og derfor fortjener de en særlig om¬
tale. Også andre steder i Sverige finder man jernkors,
men i den tid de fremstilledes, var jern endnu et ma¬
teriale, der var svært at få og meget efterspurgt. Den
største samling af smedejernskors finder vi i Ekshårad
idet der er over 200 fra perioden 1750 til 1880. Kun
på denne kirkegård har korsene fået lov til at blive
stående på deres oprindelige pladser, hvilket beror på,
at de er bleven bevaret med en særlig omsorg og
slægten har benyttet graven gennem tiderne, mange
helt op til vore dage. Til tider har denne omsorg dog
været mindre heldig, idet korsene maledes med olje-
farve, heldigvis har de ikke taget skade af det, tvært¬
imod blev de derved bevaret fra at ruste helt igennem.
I 1927 blev kirken restaureret og ved denne lejlighed
blev også korsene brændt med tjære og repareret,
hvor det var nødvendigt. Det ældste kors stammer fra
1758 og minder i sin konstruktion meget om et træ¬
kors, og af denne form og andre gennem det 18. år¬
hundrede fremherskende varianter udviklede sig ef¬
terhånden typen med de mange tværarme og forsirin¬
ger som bliver den endelige form. Omkring 1840
er produktionen størst, men aftager derefter hurtigt
og holder helt op omkring 1880.
Alle korsene er udført af landsbysmede efter en

middelalderlig tradition uden påvirkning af tidens
fremherskende stilart og kun med hjælp af det nød¬
vendigste værktøj.
Før den første omlægning i 1935-36 henlå gravene,

der var indrammet med granitkanter, i grus, og der
blev da plantet gravhække istedet, men først ved den
sidste udvidelse og omlægning i 1951-53 blev den
gennemgribende forandring foretaget, der idag giver
kirkegården det præg, som forbinder den med land¬
skabet og samtidig danner en meget fin ramme om
de gamle smukke gravmæler.
En høj mur der lukkede for udsigten mod øst, er

blevet fjernet, og de største af korsene tegner sig nu
med deres sirlige smedejernsarbejde mod himlen med
den vide udsigt i baggrunden, medens de mindre synes
at være evigt forbunden med jorden og græstæppet,
der er ført hen over alle grave og danner en fin bund
for dem.
Der er mange kors, og skønt de er forskellige i

detaljen, er de ens i hovedsagen. De symboliserer
livets træ formet af jern med fine snoede stiliserede
grene, i hvilke der med små hængsler er fastgjort et
utal af blade. På en ganske lille tavle i midten af kor¬
set stod engang et navn, men det er udslettet med
tiden, kun hist og her ser man symbolet på det hånd¬
værk, den udførte som er lagt til hvile her, segl og
rive for en bonde, en lillebitte hammer for en smed
eller et ur for urmageren. Nogle er forsynet med et
særligt emblem som en krone, der viser, at her hviler
en brud, som døde få dage før brylluppet.
Kirkegården præges af sine gravmæler, den præges

af den imponerende selvfølgelighed og sikkerhed,
den naturlige impulsive udformning af disse sjældent
smukke minder, der gør helheden så betagende og så
uimodståelig dragende i sin renhed og klarhed, i sin
harmoni med egnen og befolkningen.

Ursula Havsen.

Litt: Nordiska Museets Handlingar, 1. Smidda Jarnkors på
Eksharads Kyrkogård, Stockholm 1932.
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Med deres fint forgrenede arme tegner korsene smukke silhouetter mod himlen og udsigten over Klaralvens dalsænkning.

Da en udvidelse af kirkegården mod vest var umuligt, måtte
den foretages på den bratte skråning mod alvdalen og den
følger hele arealets østside i et lavere plan, hvorved den ikke
bryder forstyrrende ind i den helhed, som den gamle kirke¬
gård danner. Foto: N. V. Torpe.

Birkene er fremherskende i Vårmlands hårde klima, og de
er også draget ind i kirkegården, hvor de står meget fint til
korsene og baggrunden. På billedet herunder ser man tydeligt
slægtskabet mellem de levende træer og det stiliserede smede-
jernsarbejde. Foto: N. V. Torpe.
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Werner Kristiansens afsnit i bogen passende stå som
afslutning på denne anmeldelse - med videre adresse
til læserne: »... der må gøres mere ud af husets (ha¬
vens!) rigtige funktionelle og maskinelle funktioner,
for arkitekten (havearkitekten) bør projekteringsti-
den stå i forhold til husets (havens) brugstid.«

J. Arevad-Jacobsen.

Der kunne lige her blive plads til J. Arevad-Jacobsens
fine have for arkitekt Sallmg Mortensen, Århus, -
bogens tekst og billeder - (red.)

Boganmeldelse
Erik Ejlers og Bo Jørgensen, arkitekter M. A.A.: 22 danske
Eenfamiliehuse.
Branner & Korch 1953. 112 sider, pris kr. 27,50.

Bogen ser lækker ud, - og den lugter godt.
Med god appetit giver man sig i lag med den.
Af forordet fremgår det, at den skal give et over¬

blik over byggeriet fra 1949 til 1953, altså fortsætte,
hvor »21 eenfamiliehuse« slap.
Arkitekt Tage Werner Kristiansen, m. a. a. skriver

sagligt og fortættet om planlægning og økonomi.
Nana og Jørgen Ditzel, møbelarkitekter, om møb¬

lering og øvrig indretning af husets rum -
og Georg Boye, m. d. h. om haveanlæg, et fint lille
afsnit, der føjer sig værdigt ind i trilogien.
Lektor Georgsen holdt for et års tid siden for den

lokale afdeling af A. A. i Århus et retrospektivt fore¬
drag: arkitekturen set fra den grønne side. Han ud¬
talte her ønsket om at huset kom haven i møde, at
arkitekterne byggede huse, der kunne laves haver til.
Blandt de fire planer, der illustrerer Boyes afsnit,

er der ialtfald to, hvor hus og have er inderligt for¬
bundne (arkitekthus i Århus, have i Risskov). At
tendensen iøvrigt ikke er arkitekterne fremmed i dag,
vil fremgå af selv et flygtigt gennemsyn af den iøvrigt
dejlige billedbog.
Derudover glæder man sig over Boyes fine, lille

billedhuggerhave i Søborg, artistisk gjort - og men¬
neskelig i format og funktion. Og samtidig bemær¬
ker man med satyragtig tilfredshed, at ordet KUNST
ikke forekommer et eneste sted i afsnittet!

Bogen er skrevet for vordende bygherrer, men for¬
tjener udbredelse videre om. Også for havearkitek¬
ter kan den være inspirerende. Haven ved eenfamilie-
huset er måske ikke i almindelighed økonomisk vel-
rennomeret blandt havearkitekter, men den fortje¬
ner - som enhver anden opgave - at der arbejdes med
den. Ikke mindst fordi arkitekterne tager den så høj¬
tideligt, at de indretter deres huse efter dem. Og her
kunne nogle løsrevne sætninger fra arkitekt Tage

Grunden, der kun er ca. 850 m2, ligger på grænsen mellem
høj og lav bebyggelse, hvorfor det overvejende problem er
dækning for indblik.
Ved ommodellering af terrainet er der skabt direkte for¬

bindelse fra opholdsstuerne til haven. Terrassens vandrette
plan skyder sig frem i et stort blomsterfelt, hvis kantede kon¬
turer harmonerer med vestgavlens silhouet.
En vinkelformet støttemur beplantet med stikkelsbær klarer,

overgangen til det lavere liggende terrain ud for soveafde-'
lingen og danner samtidig rygstød for en østvendt siddeplads.
I det sydøstlige hjørne har børnene en legekrog bag en tæt

ribshæk.
For at dække mod indblik har det været nødvendigt at plantej

temmelig mange træer, mod vejen plataner bag et spånhegn,
langs sydskellet robinier op ad raftehegnet, der er tæt bevok¬
set med slyngplanter.

Mål 1:500

Græsplænens relative lidenhed og ønsket om mange sidde¬
pladser har medført, at temmelig meget areal måtte befæstes.
Overalt er hertil anvendt samme materiale, som huset er byg¬
get af, nøddebrune klinker, der lagt med den grove undert
side opad, giver et fint spil af små bitte skygger i belægnin¬
gerne - en tilstræbt grov og primitiv gulvflade.
En morsom og fint formet have, hvor der gerne må lægges

kærlighed i pasningen af blomsterbedet, men resten er uhyre
nemt ordnet.

Næste nummer udkommer omkring 15. november.
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Bebyggelsesplanen er bestemt af de eksisterende træer.

Harlow, en ny

Steen Eiler Rasmussen skriver i sin bog »London« i afsnittet
om havebyerne Letchworth og Welwyn: »De to havebyer er
anskuelige beviser for at man kunstigt kan frembringe en by,
sådan som Ebenezer Howard har tænkt sig det, og at man
kan skabe steder hvor boligforholdene og arbejdsvilkårene er
meget sundere end i storbyen, uden at det bliver dyrere at bo
der. Og dog er man meget langt fra det mål, han har sat sig.
De to idylliske flækker ligger som et forbillede for fremtidige
byer, men endnu er deres praktiske værdi forbavsende lille.«
Dette skrev han mellem de to verdenskrige, nu sker der

noget. I 1945 nedsatte regeringen en kommitte (opkaldt efter
formanden Lord Reith) der skulle forberede planlægningen
af nye havebyer, hvoraf tre nu er igangsat. Stewenage, Hem¬
pel Hempstead og Harlow, alle 40-50 km oppe i landet nord
for London i omegnen af St. Albans og de to ældre havebyer.
Karakteristisk for disse byer er en opdeling i grupper sva¬

rende til et skoleopland og adskilt af grønne områder, der
for størstedelen bevares so?>/ landbrug eller produktiv skov.
Financieringen er i hovedsagen statslån. Byplanen for Harlow
er lavet af Frederick Qibberd F. R. 1. B. A. The Harlow De¬
velopment Corporation står for administrationen og Miss
Sylvia Crowe F. l.L. A. er havearkitekt for hele byen.
For Stewenage er H. F. Clark og for Hempel Hempstead

G. A. Jellicoe havearkitekter. (red.).

Da man efter krigen igen begyndte at bygge blev det
besluttet at et antal nye byer skulle opføres for at
afhjælpe bolignøden i London og visse andre engelske
storbyer.
Hver af disse byer skulle være et sluttet samfund

med sin egert industri og sit eget sociale liv. En by¬
planmand blev engageret til at udføre dispositions¬
planen i hvert enkelt tilfælde og udførelsen overdra¬
get et boligselskab. Boligselskaberne har deres egne
arkitekter, ingeniører og øvrige teknikere og i mange
tilfælde blev en havearkitekt tilkaldt som konsulent.
Harlow var en af de første byer som blev igangsat.
Den ligger 40 km fra London på grænsen af Essex
og Hertfordshire og arealet omfattede landsbyen
Harlow og et par mindre landsbyer fordelt over
smukt bølget agerland af middelmådig kvalitet (man
var gået udenom det gode agerland ved planlægnin¬
gen af byen). Jordbunden var dels ler, dels grus, og
landskabsbilledet præges af spredte småskove og
lunde.

Byen er planlagt for 80 000 mennesker og den for¬
ventes udbygget på ca. 10 år.
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Eksisterende lunde og småskove blev bevaret.

Da de nye byer påbegyndtes i England efter krigen,
virkeliggjordes under planlægningen mange ideer
som var spiret frem under den påtvungne stagnation
som udviklingen havde været undergivet i krigsårene.
Næppe nogensinde før var et så stort projekt blevet
påbegyndt på basis af så megen abstrakt tænkning og
uprøvet teori. Hvad landskabet angår, anlagde man
to hovedsynspunkter, begge fremsat i Reith Commit¬
tee's betænkning om nye byer. Det første var at plan¬
lægningen af byen som helhed skulle være i overens¬
stemmelse med det eksisterende landskab, det andet
at de nyskabte områder indenfor bygrænsen skulle
give alle beboerne muligheden af friluftsrekreation
nær ved hjemmet. Det omfang, i hvilket det første
synspunkt kom til at influere på planlægningen, be¬
roede på den betydning den enkelte projekterende
arkitekt indrømmede landskabet. I Harlow opfatter
man umiddelbart det oprindelige landskabs indfly¬
delse af den måde hvorpå husene er placeret i forhold
til terrainformer og bevoksninger.

Rekognoscering af landskabet
For helt at kunne udnytte landskabets naturlige for¬
udsætninger må en rekognoscering foretages med det
formål at give et fuldstændigt billede af terrainets

form, jordens beskaffenhed, skovene, træer og hække,
søer og vandløb, udsigtslinier og det omgivende lands
karakteristika. I Harlow var et af de mest fremtræ¬
dende landskabelige træk de mange småskove, og for
hver af disse afgav havearkitekten en rapport om du¬
res almene tilstand, hvorvidt de var egnede for offent¬
lig adgang, om de trængte til udhugning, oprydning
eller nyplantning. Desuden blev for fritstående grup¬
per og enkelte træer tilstanden og fordelingen noteret,
altsammen for at arkitekterne kunne placere deres
huse således, at mest mulig af den eksisterende be¬
plantning kunne bibeholdes. Træernes art var særlig
vigtig i denne forbindelse; en bygning kan uden fare
lægges nær ved en eg eller fyr, medens større af¬
stand må holdes til en elm, der frembyder fare for
nedfaldende grene eller en poppel, hvis stærke rodnet
kan sprænge dræn og grundmure. Selv gamle mark¬
hegn kan spille en vigtig rolle ved planlægningen og
danne midlertidige dækplantninger og begrænsninger
som det ellers ville tage mange år at frembringe.
Områder af særlig landskabelig værdi blev noteret,

f. eks. gamle landskabelige parker med smukke træ¬
grupper. Hvor det var muligt, blev disse bevaret som
åbne arealer eller brugt til placering af en stor byg¬
ning som f. eks. et hospital, der muliggør, at de om¬
liggende arealer kan bevares uforandret.
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Ved en gammel sti, der er bevaret, er terrainet ontmodeleret og slutter sig harmonisk til de nye bygninger.

. Spredt på arealet ligger gamle grusgrave og for
hver af disse afgaves en betænkning om den mest for¬
delagtige anvendelse. En blev planlagt som sports¬
arena, andre som børnelegepladser. De er særlig gode
hertil, idet de giver børnerie et spændende legeareal,
passende afskærmning og læ samt en tør overflade af
sandet'grus, godt at grave i. Områder, hvor særlig
gode udsigtslinier skulle bevares eller hvor særlig
omhu var nødvendig for at forhindre byen i at øde¬
lægge eksisterende skønhedsværdi blev indtegnet. For
eksempel en smuk gangsti, som langs Stort kanalens
trækvej begrænser byområdet mod nord og brugtes
meget såvel til fiskeri som til spadseren. Denne stis
karakter skal bibeholdes ved en dækplantning af pil
mod industriområdet som ligger på den anden bred.

De grønne områder i byen
Når man har mærket sig alle de træk i det eksisterende
landskab, som kan have indflydelse på byen, må man
træffe afgørelse om hvilke funktioner det nye by¬
landskab skal opfylde.
Det friluftsliv byboerne behøver varierer som følge

af klima og menneskenes vaner fra land til land. I Eng¬
land, hvor man ikke kan dyrke egentlig vintersport, er

robuste boldspil særlig yndede og store områder er
nødvendige til fodbold og hockeybaner, arealer der
om sommeren bruges til cricket. 1,2 til 1,6 ha beregnes
pr. tusind indbyggere foruden skolernes boldbaner.
Disse arealer må ligge på temmelig plan grund og de¬
res placering er en hovedfaktor i planlægningen.
Et andet nationalt karaktertræk er ønsket om egen

have frem for fællesarealer. Dette skyldes for en del
glæden over havedyrkning som i det engelske klima
kan bedrives hele året rundt, men også ønsket om
privatliv og personlig besiddelse. Det betyder, at kun
en lille del af befolkningen vil leve i lejligheder, stør¬
stedelen foretrækker et lille hus og have. Dette gør
planlægningen af grønne byer langt vanskeligere, end
hvis man kunne arbejde med en landskabelig place¬
ring af boligblokke som man kan se det i Skandina¬
vien. Man holder også på, at privathaven skal være
omgivet af et hegn for at holde børnene inde og hunde
ude (eller i familier med hunde og uden børn, vice
versa). Da disse hegn skal være af billigt, men hold¬
bart materiale er de et ubehageligt element, i det
mindste indtil de kan dækkes af slyngplanter eller
hække. Foruden en have på 100 til 200 kvadratmeter
vil mange gerne have et stykke jord til at dyrke grønt¬
sager på og tilvejebringelsen af sådanne arealer på god
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Rekognosceringsplan mål ca. i :jooo, nord opad. eksisterende bebyggelse, højdedrag med silhuetvirkning,
Signaturen betyder i rækkefølgen: uskøn bebyggelse, smukke udsigter,

skove, stier egnet til bibeholdelse,
områder af særlig landskabelig interesse,

jord er et større problem end placering af sportsare-
alerne, for det er vanskeligt (omend ikke umuligt) at
gøre disse nyttehaver tiltrækkende, og de kan ikke
give den behagelige fornemmelse af åbenhed, der er
græsplænernes fortrin.
Til disse vanskeligheder kommer den akute mangel

på både areal og penge. Mindst mulig landbrugsjord
må beslaglægges af de nye byer og såvel anlægs- som
vedligeholdelsesudgifterne må holdes så langt nede
som muligt. I tilfældet Harlow udvikledes visse grund¬
sætninger for afstemning af beboernes friarealbehov
med kravet til en stram økonomi. For det første måtte
der ikke forekomme arealspild og så vidt muligt skulle
friarealerne tjene mindst to formål ad gangen. Alle
friarealer, hvilket formål de end tjente, skulle samti¬
dig bidrage til byens tiltalende udseende, og modsæt¬

ningsvis måtte grønområder udlagt af æstetiske grun¬
de tillige tjene et eller andet rekreativt behov eller
bruges produktivt til skov- eller agerbrug. Kun under
disse omstændigheder kunne der blive råd til den nød¬
vendige vedligeholdelse. Det gode klima og den frugt¬
bare jord i denne del af England kræves megen ved¬
ligeholdelse, hvis ikke jorden skal forvandles til en
urskov af yppigt ukrudt.
Den landskabstype, der i hovedparten af England

er lettest at vedligeholde, er skoven, der giver den
maximale plantevækst pr. arealenhed. Lykkeligvis er
den samtidig en af de bedste former for rekreative
områder, for promenade og børneleg og af alle land¬
skabelige elementer det bedste som baggrund for byg¬
ninger og som formidler af overgangen til det om¬
givende land. I Harlow blev ikke blot alle eksiste-
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Byplan, mål ca. 115000, nord opad.
Signaturen betyder i rækkefølgen:

boligområder,
industri,
skoler,

offentlige bygninger,
grønne områder,
nyttehaver,

landbrug,
eksisterende skove,
gang- og cyklestier.

rende skove bibeholdt, men i nogle tilfælde blev de
udvidet og nye etableret. Placeringen af disse nye
skovarealer var det der lå først for ved udarbejdelsen
af oversigtsplanen i stort mål. De brugtes som stød¬
puder til adskillelse af industrien fra boligkvartererne
og rekreationsarealerne. Skovbælterne formår frem
for noget at reducere størrelsen på moderne industri¬
bygninger, der forvandler alle forsøg på en havemæs-
sig udformning til komiske småtterier.
Beplantningsdispositionen for disse småskove blev

udarbejdet i samarbejde med Forrestry Commission,
arterne valgtes både med henblik på skønhedsværdi
og vedproduktion.
Det næste grundprincip, som fulgtes, var at gøre

friarealsystemet til en sluttet helhed og ikke et antal
isolerede områder. Dette har tre fordele: det sikrer
fuld udnyttelse af arealet, når man kan passere uhin¬

dret fra et område til et andet, det sparer areal ved at
reducere randplantninger, og det reducerer vedlige¬
holdelsesudgifterne, som er proportionalt mindré på
store områder end på små.
En ønskelig ting i de nye byer var et system af

rolige gangstier, langt fra trafik, førende fra en del af
byen til en anden, og i særdeleshed trafiksikker adgang
til skolerne. I Harlow er disse gangstier planlagt så¬
ledes, at de fører gennem eller langs friarealerne og
forbinder sportspladser, legepladser, småskove og sko-
learealer i et fortløbende netværk af grønt. På denne
måde gør de friarealerne levende og ligger i smukke
omgivelser uden at lægge beslag på det areal, der var
nødvendigt, hvis de var lagt gennem de bebyggede
områder.

Princippet at holde de bebyggede og de ubebyg¬
gede arealer hver for sig i store enheder er særlig

6l



Legeplads indrettet i en gammel grusgrav. Den lave bygning i baggrunden rummer samlingslokaler for beboerne.

nødvendigt, hvor man skal have skov- og agerbrug.
På denne måde har det været muligt at bibeholde
småskove, som er store nok til skovbrug. Hvor ager¬
brug opretholdes var et sammenhængende areal endnu
mere nødvendigt. En stribe græsland blev bevaret
langs en ådal og danner overgang til det eksisterende
agerland udenfor området. Risikoen for markskader
forårsaget af byboerne er blevet reduceret ved at
bruge åen som naturlig grænse mod de offentlige stier
og ved at anbringe boligerne, således at der kun
enkelte steder findes forbindelse til markerne. Hvor
dalen bliver for smal og gennemskåret af veje til at
kunne udnyttes landbrugsmæssigt skal den tilplantes
med popler og pil, hvis produkter vil betale vedlige¬
holdelsen og som vil danne skyggefulde promenader
langs åen.
Planen for de grønne områder i Harlow bygger

mere på disse naturlige forudsætninger og beslægtede
dispositioner for udnyttelse af jorden end på haver
eller parker, i almindelig forstand. Nær byens cen¬
trum, som endnu ikke er opført, er planlagt haver
og bypark, men i hovedsagen vil lundene og de
grønne stier, sOm forbinder friarealerne, danne ram¬
men om beboernes spadsereture søndag eftermiddag.
Havearkitektens opgave har da først og fremmest væ¬
ret udnyttelsen af det eksisterende landskabs hoved¬
træk og dets indpasning i bybilledet, derefter dispone¬

ring af friarealerne ud fra hensynet til skønhedsvirk-
ning og praktisk anvendelighed og først derefter plan¬
lægningen af det grønne inde i bykerne.
En mulighed for at ændre landskabets karakter

fremkom i forbindelse med problemet at anbringe de
store mængder af overskudsjord fra vejarbejder og
grundudgravninger. Før i tiden kørte man den bort
og væltede den ned i gamle stenbrud eller lavt lig¬
gende områder, men det forekom mig, at den lige så
godt kunne anvendes til skabende formål, til at forme
bakkedrag, hvor disse kunne være en fordel for land¬
skabet. Det første, som blev lavet, var en række lave
højder til adskillelse af boliger fra industrien. De blev
beplantet med træer og vil en skønne dag danne en
smuk promenade og desuden give tømmer. En anden
høj blev formet nær ved gasbeholderne, for at for¬
bedre deres silhuettevirkning således som den ses fra
byen og floden. En mindre høj blev lavet på børnenes
legeplads og bliver flittigt brugt til løben op og ned.
Huse set bag sådanne højes skrånende sider gør et
behageligt indtryk af at være lagt direkte i terrainet.
Den pekuniære besparelse er betydelig, idet man und¬
går bekostelig transport af materialet til fjerne op-
lagssteder. Højene bliver formet af bulldozers efter
nøje udarbejdede kurveplaner og dækket med muld¬
jord.
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Savmie legeplads. En offentlig sti, der går igennem den, er tillige rulleskøjte- og løbehjulsbane.

Gadebilledet
Det er ikke let at lave et godt vejbillede, når bebyg¬
gelsen på begge sider er begrænset i højden til to eta¬
ger- .

Endvidere findes visse regulativer, som påfører ar¬
kitekten yderligere vanskeligheder. Afstanden mel¬
lem husrækkerne skal være mindst 18 meter og der må
regnes med oversigtsarealer ved vejmundinger. Under
disse omstændigheder kræves ikke så lidt talent for at
undgå ensformige og temmelig karakterløse klaringer.
Noget, som hjælper at lette dette, er størrelsesfor¬

holdet til og kontrastvirkningen mod de store træer.
Skønt man har bevaret så mange som muligt af de
eksisterende træer, er også nye nødvendige og plant¬
ningen af disse udgør en vigtig del af det anlægsgart¬
neriske arbejde, selv om man ikke vil se resultatet før
om mange år. Det er ikke altid let at finde tilstrække¬
lig plads for de største arter, særlig på tung lerjord,
hvor deres rødder må holdes på god afstand fra huse¬
nes fundamenter, men de kan plantes på de større fri¬
arealer, hvor de danner en smuk ramme, såvel om leg
og boldspil som om de tilgrænsende boliger.
Principielt behandler man i Harlow forhaverne

som et led i gadebilledet, fordi dette giver en vis fri¬
hed i kompositionen. I nogle tilfælde er forsiden holdt

helt i græs med undtagelse af et smalt bed ved huset
i hvilket beboerne selv planter blomster.
Ved andre, hvor arealets niveau eller helheden kræ¬

ver det, blev der plantet buskplantninger nær husene
eller en lav hæk mellem haven og vejen. Hvor lang¬
siden af en have vender mod vejen blev dækplantnin¬
ger planlagt for at lukke udsigten fra gaden til det
vasketøj som altid hænger i haven.
I lange tider var det skik at have en stribe græs mel¬

lem kørebane og fortov. Mens dette tjener sikkerhe¬
den ved veje med hurtiggående trafik,syntes det mig
nytteløst på disse stille boligveje. Man opnåede kun at
skære arealerne i stykker og understrege gadens pa-
rallele linier, som tit stod i modsætning til den mere
utvungne placering af husene, som nu bruges af
mange arkitekter. Endvidere blev den smalle græs¬
strimmel altid slidt og uordentlig. Nu er ved de fleste
gader i Harlow fortovet lagt tæt på kørebanen og den
smalle strimmel er lagt til forhaverne, hvilket betyder
større rummelighed, bedre mulighed for træplantning
og nedsat vedligholdelse.
I enkelte tilfælde er græs udeladt og arealet foran

husene anlagt med fast belægning og plantninger. Re¬
sultatet er ofte både mere interessant og af en mere
bymæssig karakter, men uheldigvis er befæstelsen
for dyr til at anvendes i almindelighed, i reglen sparer
man og bruger græs selv hvor sliddet gør det uegnet.
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Forhavearealerne er udlagt som følles græs mens beboerne kun disponerer over en smal blomsterbræmme langs hilset.

Den nuværende tilstand
Selv om en stor del af Harlow stadig kun eksisterer
på papiret er meget fuldført, og hvor jeg for fire år
siden på marker fulde af køer udpegede træer som
skulle bevares, lever nu en travl befolkning på flere
tusind, og det er muligt at bedømme hvilke af vore
oprindelige ideer, der har bærekraft, og hvilke der
må optages til fornyet overvejelse. Gennemgående er
byboerne tilfredse med deres nye omgivelser og vor
prognose på deres behov går i opfyldelse. De har lavet
foreninger og klubber, som englænderne altid gør, de
gør krav på de fodbold- og cricket- samt tennisbaner,
vi planlagde, og de er parat til selv at organisere spillet
på disse. Alle dyrker deres have og mange spørger
efter større have eller nyttehave. De søger afsondret¬
hed i deres baghaver, men gør ingen indvendinger
mod de åbne forhaver og er endda forberedt på at
klippe græsset i dem (hvis de ikke gjorde det, betød
det et tillæg til deres leje, og det bryder de sig ikke
om).
Børnene har godkendt vor formodning om, at gamle

grusgrave giver gode legepladser. En blev udlagt til
deres brug i en af de første boliggrupper og blev knyt¬
tet til fællesskabet ved placering i umiddelbar nærhed
af beboernes forsamlingsbygning. Den gamle grus¬

gravs skråninger giver fornemmelsen af afsondrethed
og uendelige lege-muligheder. Bunden består af sand
og grus, altid tør i undergrunden, og der gror hjem¬
lige buske som hyld og tjørn samt nogle små fyr.
Gamle træstammer, hytter af klodser, forskellige op¬
findelser for klatren og en gammel båd blev føjet ind
mellem de naturlige høje og dale og plantegrupper.
Det eneste fejlgreb var en gammel lastbil, som hurtigt
blev ødelagt af børnene. Der er intet opsyn og lege¬
pladsen er åben til alle tider, idet en offentlig sti fører
over den. Beboerne og boligselskabet er repræsenteret
i bestyrelsen som leder den og en underbestyrelse af
børn bekendtgør brugernes synspunkter og vedtager
enhver regulering de finder nødvendig.
Skovbrugsprogrammet skrider frem under ledelse

af en skovrider, som fornyer de gamle småskove og
planter nye. Planteskolen, som blev anlagt for fire år
siden, dækker forsyningen med planter og giver by¬
boerne gode råd og inspiration ved tilplantning af
deres egen have.
Havebyen Harlow vil først fremtræde i sin ende¬

lige skikkelse om halvtreds år, når træplantningen på
det nærmeste er fuldt udvokset, men der er dog tegn
på, at den grundlæggende parkpolitik giver befolk¬
ningen det friluftsliv, den ønsker.

Sylvia Crowe.
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V. Fabricius Hansen og hans virke

V. Fabricius Hansen, der døde 15. oktober 1953, valgtes 31.1.

1938 til æresmedlem af Dansk Havearkitektforening.

En dag midt i oktober 1953 afgik forh. stadsgartner
V. Fabricius Hansen, f. 1866, ved døden; et langt og
virksomt liv blev afsluttet.
Efter sin uddannelse som gartner og hjemkomst fra

udlandet (Berlin) var han 1891-1901 assistent hos on¬
kelen, landskabs- og anlægsgartner O. Høegh Han¬
sen, København, samtidig deltog han i studier på
Landbohøjskolen, hvorfra toges havebrugseksamen
1896-. 1901 etablerede han sig som landskabsgartner
og anlægsgartner på Frederiksberg, kontor L. I. Bran¬
des Alle nr. 10, og overtog onkelens forretning, sam¬
tidig oprettede han en afdeling i Vedbæk. Hans na¬
turlige og tillidsvækkende færd, faglige dygtighed og
pålidelighed gjorde, at han vandt et godt omdømme,
og han oparbejdede på forholdsvis få år en meget an¬
set forretning.
O. Høegh H. vedblev efter at have afhændet sin

forretning at være gartner for Københavns Kom¬
mune indtil 1905, hvorefter det samme år blev over¬
draget V. F. H. at føre tilsyn med kommunens of¬
fentlige haveanlæg og plantninger; 1907 blev han fast
ansat som afdelingsgartner og 1919 som stadsgartner.
V. F. H. var en dagens mand, der ikke lod timerne

gå unyttigt tabt, hans arbejdsdag havde en planmæs¬
sig tredeling: Om formiddagen ved arbejdstidens be¬
gyndelse var han på færde ude i parkerne, traf aftale
med de ledende gartnere om arbejdets gode udførelse,
tog stilling til en plans afsætning med eventuel æn¬
dring ved afridsning med en stok, talte også med
parkopsynet om »begivenheder« under deres tjeneste
o. s. v., intet blev glemt. På større formiddagsture, da

bilen efterhånden kom mere og mere i brug, var
V. F. H. ofte præget af strålende liv, og han havde
interesse i at drøfte både faglige og ikke faglige pro¬
blemer, så samværet var både morsomt og behageligt,
(forfatteren til disse linier har oplevet dem mange
gange). Eftermiddagen tilbragtes på kontoret, hvor
forhandlinger førtes, alle og enhver kunne komme
frit til ham, selv med små anliggender og blev mod¬
taget uden overlegen bureaukratisme, og han forstod
at finde frem til sagens kerne og på grundlag af hans
praktiske indsigt, klarsyn, retfærdighedsfølelse og
myndighed, få den tilfredsstillende bragt igennem.
Aftenen i hjemmet blev ofte brugt til at udarbejde
koncepter til indstillinger til magistraten, skitser til
parktegninger og planlægning af de årlige blomster¬
udplantninger; »hjemme har jeg ro til sådanne arbej¬
der,« sagde han. Den systematiske arbejdsdeling gjor¬
de, at V. F. H. var orienteret om alle enkeltheder, der
var underlagt hans embede ude i terrænet og på kon¬
toret. Det var derfor også ofte vanskeligt for hans
nærmeste medarbejdere at yde den indsats, som de
ifølge deres stilling burde - de havde iøvrigt særdeles
frie forhold. Over for overordnede (direktør, senere
stadsingeniør) og magistraten (borgmestre) var han
respekteret for sin dygtighed og klarsyn, og samar¬
bejdet med ligestillede var altid godt.

Da V. F. H. i 1905 overtog ledelsen af byens of¬
fentlige parker og haver, udgjorde de 92,2 tdr. land
(ca. 51 ha), budgettet til deres vedligeholdelse var
ca. 90.000 kr. I årene 1908-14 anlagdes Fælledparken,
hvilken E. Glæsel havde nærmere udformet, hvorved
parkområdet forøgedes betydeligt. Samtidig opfør¬
tes blomstergartneriet ved Bispebjerg og planteskolen
flyttedes dertil, og i de følgende år, efterhånden som
de i 1901-02 indlemmede sogne og byer udbyggedes,
anlagdes et betydeligt antal parker. Ved begyndelsen
af 1936 udgjorde de offentlige parker og haver 284 ha,
og budgettet var 756.000 kr. Gadetræernes antal var
i mange år ca. 15-18.000 stk.
Forbedringer af legepladser havde V. F. H.'s hjer¬

te; i begyndelsen af 1908 fandtes 10 legepladsér (del¬
vis i parkerne), de var uden legeredskaber, kun fire
var udstyret med sandpladser, hvis indretning bestod
af en bunke sand henlagt direkte på jorden; samme
år anlagdes tre nye legepladser, og 10 sandlegepladser
udstyredes med trærammer. I begyndelsen af 1936
fandtes 80 legepladser, der omfattede et areal af 20,4
ha, og frit tilgængelige græsarealer til leg og sport ud¬
gjorde 65 ha; udstyrelsen af legepladserne med lege¬
redskaber, hinkepladser, soppestrande, kælke-, rulle¬
skøjte- og skøjtebaner var fulgt med i den udvikling,
som tiden krævede. Også skøjtebanernes antal for¬
øgedes. Under V. F. H.'s embedstid blev parkerne
mere og mere taget i brug af publikum, en opgørelse
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få år efter hans afgang viste, at der årlig i parkerne
foruden koncerter afholdtes ca. iooo møder og ca.
2300 fodbolddage, en udnyttelse, som V. F. H. søgte
at fremme bedst muligt.
Blomsterudplantningen i forår-, sommer- og efter-

årstiden havde V. F. H.'s store interesse, og på dette
område følte han sig hjemme og arbejdede med stor
kyndighed og hurtighed. I Høegh H.'s tid og indtil
1910 var det særlig tæppebedsplanter, anbragt i bede
og rabatter i geometriske konstruktioner, der var
fremherskende, og sådanne plantninger havde på den
tid publikums hjerte. Tæppebedsplanterne forsvandt
imidlertid omtrent helt, da gartneriet ved Bispebjerg
blev taget i brug 1910, og farve- og blomsterrige plan¬
ter også stauder vinder indpas, og bekendte blev de
»blandede blomsterrabatter« i Ørstedsparken, Jar-
mers Plæne, Glyptotekshaven, Classens Have o. fl. st.
Georginesorter kom i anvendelse i stort antal, men
også sjældnere planter såsom Erythrina crista-galli,
Plumbago capensis, Datura arborea, Agapanthus um-
bellatus o. fl. anvendtes. I 1924 opgjordes værdien af
blomsterudplantningerne til 24.000 kr., og ca. 30 of¬
fentlige parker, haver og pladser blev tilplantede.

I 1936, da V. F. H. var blevet 70 år, måtte han som
følge af aldersgrænsen tage afsked med sit embede;
han var endnu ikke alderspræget, men fuld af vitalitet,
stadig færden i parkerne havde holdt ham ungdom¬
melig. Havearkitektvirksomheden for private have¬
ejere og institutioner, en virksomhed, som havde væ¬
ret drevet i mindre stil i embedstiden, toges nu op i
fornyet omfang i nogle år, de sidste havetegninger
(såvidt mig bekendt) er udført 1946, da han var 80
år gammel.
Vi kaster blikket tilbage på V. F. H.'s virksomhed

som havearkitekt. Han havde en del af sin uddannelse
i Tyskland og var fra den periode påvirket af den
mellemeuropæiske havekunst: de sirlige terrassefor¬
mede ofte forsænkede plæner med geometriske bede
og friseformede rabatter smykkede med tæppebeds¬
planter og i den landskabelige del af haven den ske-
matisk-steriliserede føring af veje, stier og placering
af træplantninger. Denne havestil blev også benyttet
af V. F. H. De mange rosensorter, der var kommet
frem omkring århundredskiftet, lod sig også presse
ind i rabatternes skarpt skårne linier, som dog ofte
havde et enstonet præg, hvorimod de blandede blom¬
sterrabatter, som V. F. H. forstod at benytte i stor
udstrækning, gav haverne et livligere og venligere
præg, også blandede rosenrabatter og bede vandt ind¬
pas, f. eks. i Enghaven og flere steder. Da den »nyere«
engelske havekunst begyndte at trænge igennem her
i landet, kom den også under V. F. H.'s ledelse til at
præge de kommunale parker i København, han for¬
stod at lægge om, og udslag kan spores flere steder,
hvor det kunne forenes med havens anvendelse. I

Fælledparken blev de stier, som fodgængerne havde
trådt tværs over de »glæselske« plæner, »organiseret«

som den lige forbindelse fra hjørne mod hjørne, så¬
ledes som fodgængerne havde brug for dem, når den
korteste vej skulle tilbagelægges, en dristighed, som
lod sig gennemføre uden at bryde helheden. Udslag
af denne metodik vil kunne spores i Rødkildeparken,
Grøndalsparken, Lersøparken. Nogle af hans sidste
haveplaner (efter 1936) viser, at han forstod at sim¬
plificere de gamle haver ved at sløjfe de overflødige
gangstier og andet påhæng fra fortiden, så rene, grøn¬
ne flader og gamle træbevoksninger, som fandtes,
kom klarere frem.
Det blev i Københavns kommunes parker, at V.

F. H. kom til at udfolde sin betydeligste indsats. Han
glædede sig, når han så planter trives godt. Vor bys
parker med blomster og træer vil i mange år stå som
et smukt minde om ham og hans virke.

Jens Østergaard.

Havekunst nr. 1 1954 bringer en oversigt over V. Fabricius
Hansens arbejder for kommunen, institutioner og private samt
en litteraturfortegnelse. red.

Lund stads fritidsområde Habo
I konkurrencen indkom 20 projekter og præmie¬

ringen blev følgende:
1. præmie, sv. kr. 8 000: Sydsvenska Ingenjorsbyrån

AB, P. G. Sandblom, civilingenjor SVR; Ole Braesch-
Andersen, arkitekt MAA, Malmo. 2. præmie, sv. kr.
6 500: Arkitekt SAR Gunnar Lindman og civilingen¬
jor SVR Sune Libertson, Malmo, med idrottsdirektor
Lars Gellerstedt, Norrkoping. 3. præmie, sv. kr. 2 500:
Georg Boye, havearkitekt MDH, København, i sam¬
arbejde med Erik og Aage Holst, arkitekter MAA.
Desuden indkøbtes for sv. kr. 1 500 forslag af:

Knut Joos-Jensen, arkitekt MAA, og Arne Levin
havearkitekt MDH, København, og af ingenjor Sture
Runeberg og Braesch-Andersen arkitekt MMA, Steen
Samuelson og Fritz Jaenecke arkitekter SAR, Malmo.

Grøn by skaber ry
Under den titel og med formanden havearkitekt

Johannes Tholle som forfatter har Fællesrådet for
Havekultur og Landskabsgartneri udsendt sit 4. skrift,
16 sider i det sædvanlige format 22,5 X 18 cm. I cau¬
serende form behandler det den mindre bys parkpro¬
blemer. Tholles flittige kamera har opsøgt provins¬
idyllen, hvor den endnu findes, men hensigten med
skriftet er iøvrigt at vække byrådene til forståelse af,
at det ikke nytter at slå sig til ro med de selvgroede
herligheder. En aktiv parkpolitik, der foregriber ud¬
viklingen, er nødvendig.
Utvivlsomt et nyttigt lille skrift, men det var øn¬

skeligt, om billedmaterialet havde spillet lidt mere på
positive resultater af kommunalt fremsyn. G. B.



Havebrugsudstillingen
Da den værste oprydning af den bombehærgede by,
Hamborg, var overstået, blev det blomster og lødig
musik man først søgte at give den krigstrætte befolk¬
ning. Og det må have kostet store ofre og ufattelig
viljekraft og flid at skabe denne store udstilling.
Den meget smukke og centralt beliggende park:

Planten un Blomen var tillige med en del af den bo¬
taniske have valgt til at danne rammerne omkring
denne brogede internationale udstilling.
Havearkitekt Karl Plomin, som har projecteret

»Planten un Blomen« var også udstillingens arkitekt.
Der var som sagt udvist en enorm energi, flyttet

90.000 m3 jord, plantet mange hundrede tusinde plan¬
ter ud, afholdt kolossale udstillinger af potteplanter
og afskårne blomster i de ganske udmærkede og me¬
get smukke nye udstillingshaller, - på alle måder ville
man vise, at Hamborg stadigvæk var i live og var fuld
af god vilje til europæisk samarbejde.
Men hvordan var så resultatet?
Først må man gøre sig klart, at der hovedsageligt

var tænkt på at vise alle slags plantematerialer i eet
stort fællesarrangement.
De smukke, men måske lidt kedelige traditionelle

rosengårde og det store meget frodige vandparti var
detailler som lå uden større ændringer fra den gamle
»Planten un Blomen«.

Udstillingens fineste afdeling, planteskolernes ud¬
stilling, var grupperet omkring en ejendommelig
vindskæv træbygning, hvorfra store træplantninger af
ganske lave frøbeds-nåletræer dannede de nydeligste
mosaikmønstre på et skrånende terræn ned mod en
stor flad skålformet plæne - alt lavt og tæt og kun i
mange grønne farvetoner, — det var det eneste pust
af havekunst i nogenlunde stort format.
Derimod virkede den næsten overalt gennemførte

plantesammenstilling i en opløst »wild garden«-stil
ofte uheldig, ja næsten smagløs sine steder.

20Q.000 knaldrøde, laksrøde og lyserøde knoldbe-
gonier arrangerede som «blomstereng« må virke di¬
rekte frastødende i et iøvrigt smukt bakket terræn,
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hvor der risler små stenkransede bække hist og her
og allevegne.
Store fede phlox vækker nu heller ikke erindringer

om mark og skov - navnlig når der er sået orangerøde
nemesia mellem de rosa phlox.
Farvesammenstillingerne var i det hele taget ikke

rigtig gode og selv om mange planter var groet godt
til, så vil de lave stauder, bunddækkeplanter o. lign.
sikkert først nå deres virkeligt store fylde og skønhed
til næste år.
Den største oplevelse for mange fagfolk har næppe

været udstillingen i »Planten un Blomen«, men det
meget fine nye parkområde, som lige er færdigan¬
lagt langs Harvestehuder-vejen og Alsteren; - unver-
gleichlich - siger man i Hamborg og det er sandt.
Havearkitekt Gustav Liittge har her skabt et park¬

landskab af en lys let nordisk skønhed, fint græs,
gamle pile- og elletræer danner en vidunderlig ramme
og baggrund for henved 50 forskellige - meget for¬
skellige - interessante skulpturer, hovedsagelig af nu¬
levende europæiske kunstnere.
Den store særudstilling af planer og fotografier fra

boliganlæg og offentlig parker, »Hilfe durch Griin«
tillader pladsen mig ikke at komme ind på.

Eig. Ki<er.
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I skulpturparken: Plastik im Freien fandtes Evald Matare's
skulpturPhonix i jernmed stcerktfarvet indlagt keramik mosaik.


