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Landbohøjskoleundervisningen
Et aktuelt indlæg
1 en årrække har en liniedeling af havebrugsstudiet
ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole været
under overvejelse. Udviklingen har for længst skabt
et dybt skel mellem de gartnere, der producerer plan¬
ter eller planteprodukter til forbrug, og dem, der med
planter som bygningsmateriale bidrager til at skabe
rammen om menneskers tilværelse.

Der skal altså oprettes en linie for hver af disse
kategorier, en gartnerilinie og en havelinie.

Landbohøjskolens undervisningsråd bestemmer su¬
verænt, efter hvilke principper denne deling skal ske,
men det er nærliggende, at rådet vil lytte til realitets-
betonede fremstillinger og forslag fra de faggrupper,
der repræsenterer de to linier.

Skønt spørgsmålet har givet anledning til utallige
møder arrangeret af organisationer med direkte in¬
teresse i sagen, nedsættelse af diverse udvalg og ud¬
gydelse af uendelige ordstrømme, er der næppe hid¬
til udefra tilflydt undervisningsrådet noget om, efter
hvilke retningslinier - og hvorfor - en studieplan for
havelinien kunne ønskes udformet, endsige konkrete,
realitetsbetonede forslag til en sådan.

Opmærksomme iagttagere indenfor undervisnings-
rådet har til gengæld næppe kunnet undgå at bemærke
den uenighed, utilbøjelighed til fordybelse, mang¬
lende realitetssans og vilje til at komme tilbunds i sa¬
gen, der har præget al denne snak. Det er ikke helt
rart at tænke på nu, men værre bliver det den dag
ansvaret for en ikke formålstjenlig studieplan skal
fordeles.

Det er derfor ligeså glædeligt som prisværdigt, at
foreningen af Yngre Havearkitekter nu i den ute
time har taget sig sammen til at søge de spredte in¬
teresser koordineret og indsamle et materiale, der, så
utvetydigt som muligt, kan orientere undervisnings-
rådet om de krav man udefra må stille til en sådan

undervisning. Måtte Y. H. have kraft og lykke til at
løse denne påkrævede opgave, som ældre organisa¬
tioner, skamligt nok, ikke har kunnet tage sig sam¬
men til at gøre noget rigtigt ved.

Da en stillingtagen til spørgsmålet derved påtvinges
de ubeslutsomme, kunne det måske være nyttigt at
tage emnet op her i Havekunst.

Når jeg mener at burde påtage mig dette, er det
ud fra følgende forudsætninger:

Jeg er havebrugskandidat og har været assistent ved
Landbohøjskolens anlægsgartneriske tegneøvelser fra
1944-47 °§ er censor i anlægsgartneri, er medlem af
Kunstakademiets havekunstneriske udvalg, som hele
undervisningsspørgsmålet ligger stærkt på sinde, un¬
derviser selv som forstander på Det kgl. Danske Have¬
selskabs anlægskartnerskole, har som formand for

Dansk Havearkitektforening meget nær føling med
de krav, der stilles til såvel en selvstændig virkende
havearkitekt som en kvalificeret medarbejder hos
denne og ved som følge deraf også en del om, hvad
der kræves af embedsgartnere og anlægsgartnere, har
bidraget en del til ovennævnte uendelige ordstrømme,
men skulle efterhånden være nået til den alder, hvor
en vis erfaring og et tåleligt overblik må forventes at
være tilstede.

Hvad vil man opnå med denne liniedeling, specielt
med havelinien? (for mig gerne park- eller landskabs-
linien eller den anlægstekniske linie, men for alle gode
magters skyld ikke havekunstlinien!)

Mon ikke både Landbohøjskolen og vi andre har
været enige om, nt målet må være en kandidat der,
indenfor det muliges grænse, opfylder de krav, der
stilles af den der skal bruge ham eller hende. Med
andre ord en vare der svarer til efterspørgslen, ikke
en der må bruges i mangel af bedre, eller for hvilken
man må søge erstatning på anden måde. Hertil kom¬
mer så det hensyn til den enkelte, at man ved tilrette¬
lægningen af undervisningen, såvidt det lader sig for¬
ene med et specialstudium, giver mulighed for udvik¬
ling af de menneskelige og kulturelle værdier, uden
hvilke de erhvervede kundskaber er til mådelig nytte.

Ved den nu gældende undervisningsplan har man
i al for høj grad sigtet hen imod at kandidaterne
skulle være sådan udrustede, at de kunne klare sig
under enhver form for gartnerisk virke, nærmere be¬
stemt der hvor skæbnens tilskikkelse, mer eller min¬
dre mod deres planer og hensigter, lod dem havne.
Denne i og for sig smukke og humane indstilling har
tværtimod sin hensigt bevirket, at alt for mange er
havnet i de forkerte båse, i stillinger de inderst inde
må erkende ikke at kunne bestride med deraf føl¬
gende psykiske konflikter. Det er næppe for meget
at påstå, at den forringelse af embeAsgartnerstandens
almene' position man har været vidne til i, de senere
år, har relation til dette forhold.

Dette og manglen på kvalificerede folk overho¬
vedet giver sig i øjeblikket udtryk i, at offentlige
gartnerembeder nedlægges, en udvikling der må be¬
frygtes at tage et katastrofalt omfang, når i løbet af
få år stillinger som haveinspektør, slotsgartner ved
Frederiksberg Have, Frederiksborg Slotshave og
Kongens Have skal nybesættes. Man ser for sig disse
poster reduceret til overgartnerstillinger, mens ju¬
rister breder sig i chefstolene. Et spørgsmål, som jeg
nok af taktiske grunde burde lade ligge, er også, hvor¬
dan og med hvem man vil besætte de lærerembeder,
der må oprettes med haveliniens indførelse.
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Nu er Landbohøjskolens beslutning om en linie¬
deling nok i nogen grad et udtryk for erkendelse af
dette forhold, men det er forsåvidt mere nærliggende
at hovedimpulsen er kommet fra et planteprodu-
cerende gartneri, der ikke ønsker sine studerendes tid
spildt med uvedkommende anlægsgartneriske emner.
Ifølge sagens natur vil denne faggruppes ønsker veje
tungere overfor højskolen end vore, heldigt altså at
vi er på linie.

Næppe nogen forventer, at en kandidat fra have¬
linien umiddelbart skal tiltræde en chefstilling, hertil
er selv de bedste skolekundskaber utilstrækkelige,
men han skulle gerne være så effektiv, at han efter en
kortere tilvænningsperiode kunne indtjene en løn, der
står i forhold til uddannelsestid, alder og familiefor¬
pligtelser. Det kan ikke i længden være holdbart, at
udgiften ved en fuldstændig omskoling må udredes
af en offentlig eller privat kasse.

Kandidaten skal alt efter sin indstilling
/. kunne gå ind i og avancere normalt i offentlige
gartnerembeder med slutstilling som kommunegart¬
ner, kirkegårdsinspektør, slotsgartner o. 1.,
2. umiddelbart kunne bruges som konduktør i en
større anlægsgartnervirksomhed eller som kvalificeret
medarbejder på en havearkitekttegnestue,
5. øve konsulentvirksomhed med speciale i planlæg¬
ning af småhaver,
4. kunne gøre fyldest i et anlægsgartnerisk forsøgs¬
væsen og forskningsarbejde, der ganske vist ikke eksi¬
sterer, men som man i længden ikke kommer udenom,
5. have opnået det tekniske grundlag for med fuldt
udbytte at kunne følge Kunstakademiets ensidigt
æstetisk betonede skole for havearkitekter, der afslut¬
tes med afgang, og som må være en forudsætning for
på betryggende måde at drive rådgivende havearki¬
tektvirksomhed, eller for at beklæde sådanne embeder
der ifølge deres art er, eller burde være, direktørstillin¬
ger: større stadsgartnerembeder, haveinspektørembe-
det og tilsvarende poster, der for at være vel besatte
foruden administrative evner, kræver overblik - også
ud over embedets formelle rammer, klar formsans, sik¬
ker vurderingsevne og ikke mindst en autoritet, der
skyldes egen og andres bevidsthed om at man udfylder
embedet.

Blandt de faggrupper, der repræsenterer ovenstående
fem kategorier, vil der nok være divergerende me¬
ninger om, hvordan en undervisning skal tilrettelæg¬
ges, for på kortest mulig tid at give størst mulig di¬
rekte nyttevirkning. Nogle vil mene, at for megen
tid spildes med grundvidenskaberne, andre vil indføre
specialfag, som Landbohøjskolen er ude af stand til at
skabe ramme om.

I denne forbindelse vil det være både klogt og takt¬
fuldt at betragte Landbohøjskolen som en ærværdig
institution man ikke uden videre kan spille bold med..
Tilsigter man realitetsforhandlinger, må det anbefales

først at klarlægge det grundlag, på hvilket sådanne
kan føres.

Der er såvidt jeg kan se tre ting Landbohøjskolen
ikke kan fravige, de to første af principielle, den
tredje af økonomiske grunde.
1. Som videnskabelig læreanstalt må højskolen fast¬
holde det princip, at grundvidenskaber går forud for
specialfag, og at ingen disciplin må doceres, som for
sin fulde forståelse kræver indsigt i en grundviden¬
skab den studerende ikke har haft lejlighed til at ind¬
leve sig i. F. eks. må de havebrugsstuderende ikke
lære polygonmåling, fordi de, omend de nok kunne
tilegne sig tekniken i praksis, dog manglede mate¬
matiske forudsætninger.
2. Kandidaterne fra de to linier skal være af samme

karat. Studietiden må derfor være den samme, det
bliver vist på det nærmeste 3 år.
5. Hele skolens indre opbygning hviler på det prin¬
cip, at samtlige studieretninger i begyndelsen mod¬
tager fælles undervisning i en række grundviden¬
skabelige fag, og at flere studieretninger følges ad
ved visse specialfag. En ændring af denne praksis
ville, selv om den var ønsket af højskolen, koste mil¬
lionbeløb til fremskaffelse af egnede lokaler, og kan
derfor slet ikke komme på tale, særlig da ikke til for¬
del for en så lille faggruppe som den vi taler om.
Til disse ufravigelige krav må lægges det faktum, at
højskolen ikke har ubegrænsede lærekræfter til rådig¬
hed, og at de havestuderende derfor må se at ind¬
ordne sig under en række bestående lærestole, der så
til gengæld må forventes at tilrettelægge stoffet, så
den i vidst muligt omfang kommer til at dække det
aktuelle behov.

Vi må altså regne med ud over grundvidenskaber
som kemi, fysik, systematisk botanik og muligvis ma¬
tematik at bevæge os gennem specialvidenskaberne
plantefysiologi, mikrobiologi, plantepatologi, have¬
brugszoologi osv. til vore helt private specialfag.

Er det nu så slemt? Jeg mener tværtimod at det er
overmåde fornuftigt. Intet af dette stof kan siges at
være os komplet ligegyldigt i vort senere virke; nogle
vil have brug for at vedligeholde og udvide deres
viden på eet område, andre på et andet, og det ikke
til daglig brugte stof vil aflejre sig som god samvittig¬
hed, almendannelse benævnes vist det engang tileg¬
nede forlængst glemte. Det kompleks der kan opstå
hos et menneske der aldrig har lært matematik frem¬
kommer ikke hos den der, omend han aldrig har for¬
stået ret meget af det, dog har været igennem et
pensum. Men også derudover vil jeg fremhæve den
betydning det har for en ung gartner, der er gået ud
af skolen med realeksamen eller mindre, at høre
lærde mænd forelæse om emner der åbner så vide

perspektiver. - Herregud det er dog ikke blot for at
få en række helst høje karakterer og et eksamens-
testimonium på håndgjort papir man søger en højere
læreanstalt!
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Men noget må jo væk for at skaffe tid og plads til
de fag der er haveliniens egne. Måske kan man ofre et
i og for sig interessant videnskabeligt fag som arve¬
lighedslære, der ligger temmelig langt ude i yderkan¬
ten af det egentlige brødstof, og muligvis også metero-
logi; men hovedparten af tiden må tages fra gartner¬
fagene, af hvilke jeg med koldt blod ville udrydde:
væksthusbygning, havebrugsgeografi, blomsterdyrk¬
ning, køkkenurter, frugtavl, havebrugets historie og
økonomi samt plantedrivning. Her vil man indvende,
at mange kandidater senere vil få brug for et og andet
af dette stof, men dertil er kun at svare, at så kan de
virkelig sætte sig ind i det, det vil nok falde dem
væsentlig lettere end så meget andet de til den tid må
sætte sig ind i. Forøvrigt ville det for mange være en
fordel, om de om disse fag kunne udtale at dem havde
de ikke forstand på! Det ville klare begreberne.

Hullerne efter de nævnte fag ville levne en dejlig
masse tid til liniens egne fag; men inden disse tages
op til behandling, var det måske på sin plads at nævne
de fag der skulle bruges som de var, eller med de
ændringer der er en naturlig følge af liniedelingen:

Kemi, fysik, mineralogi-geologi-jordbundslære,
agrikulturkemi, hele komplekset fordi vi alle bør vide
så meget som muligt om jorden, det vigtigste af alle
haveelementer.

Systematisk botanik, plantefysiologi, havebrugsbo-
tcmik, fag der omhandler det næstvigtigste, planterne.
Mikrobiologi, plantepatologi, havebrugszoologi, fordi
mange, omend ikke alle, vil blive gjort ansvarlige for
planternes trivsel og sundhed.

Landmåling som en nødvendig forudsætning for
anlægsgartnerisk opmåling, men iøvrigt uforandret.
Tegning udvidet med projektionstegning, frihånds¬
tegning og perspektiv. Samfundsøkonomi et overmå¬
de nyttigt fag. Kraft- og maskinlære uomgængeligt i
en maskinalder. Almindelig havebrugslære kan med
nogen tillempning blive et nyttigt orienteringsfag.
Planteskoledrift må med, fordi vi til stadighed kom¬
mer ud for at skulle udvælge og vurdere planter. Om
matematik må jeg sige »ved ikke«, men hvis højskolen
finder det fornødent, så gerne.

Hvad angår de nye fag ville det være at foretrække
om man nøjedes med få store, som man kunne trænge
grundigt ind i og afstod fra mange små, der nok efter¬
lader en karakter, men ikke stort mere; man vil således
i det følgende savne byplanlægning, et område om
hvilket der hersker den fejlagtige opfattelse at det
væsentlige kan tilegnes ved en kort forlæsningsrække.
I virkeligheden er det en videnskab man bør omgåes
med yderste forsigtighed hvis man ikke er inde på at
uddanne dilettanter.

Jeg vil foreslå fem fag, hvoraf nr. 2 og 3 for den
sags skyld godt kan slås sammen til eet:
/. Plantelære, d. v. s. alment kendskab til alle på fri¬
land dyrkelige haveplanter med et skønsomt udvalg
af varieteter og sorter. Specialkendskab til almindelig

anvendte have- og forstplanters anvendelsesmulighe¬
der, egenskaber, krav til jordbund osv. Herunder be¬
skæring, opbinding, vinterdækning osv. •
2. Anlægsteknik: forståelse af arbejdsplaner, afsæt¬
ning, jordarbejder, vejbygning, stenarbejder, vand-,
græs- og plantearbejde, osv. Vedligeholdelse i almin¬
delighed, af haver under opvækst, af gamle haver, af
skovplantninger, materialisere.
5. projekteringsteknik, fremstilling af arbejdstegnin¬
ger, opmåling, terrainlære, jordberegning, kalkulation,
plantesammensætning. Indføring i tilgrænsende disci¬
pliner som husbygning, ingeniørarbejder m. v.
4. Havekunstens historie som en introduktion til vor
tids haver i deres mangeartede fremtoninger: privat¬
haven, boligparken, kirkegården, folkeparken, sports¬
pladsen osv. Desuden landskabspleje, vejplantning
m. v.

5. Administration: love og vedtægter (herunder byg-
gevedtægter o. 1., hegns-, vandløbs-, frednings- og
funktionærlove) offentlig administration, tegnestuens
administration, licitationslære, akkordberegning,
driftsregnskab, byggeregnskab, udarbejdelse af mo¬
tiverede beskrivelser og betænkninger.

Forelæsningerne suppleres med øvelser:
a. teknisk tegning, herunder arbejdsplaner og detail¬
tegninger, grafisk terrainbehandling, jordberegning,
mængdeberegning, beplantningsplaner, øvelser i plan¬
tesammenstillinger.
b. opmåling af eksisterende haver og detailler i disse,
analyse af interessante beplantninger.
c. projektering af brugsbestemte opgaver, d. v. s. så¬
danne hvis løsning i højere grad er baseret på logisk
disposition og fornuftig klaring af givne funktioner
end på artistisk formåen: den beskedne enfamiliehus¬
have, folkeparken, idrætsanlæget, kolonihaveparken,
børnehaven osv.

Og hvilken foruddannelse vil man så kræve for at et
sådant studium kan begyndes. Nogle mener studen¬
tereksamen, hvilket i den forbindelse betyder den
matematisk naturvidenskabelige retning. Synspunktet
er vel bestemt af, at man lettere skulle kunne gå
til højskolens videnskabelige fag. Den nysproglige ret¬
ning betragtes med urette som værdiløs fordi hoved¬
vægten her er lagt på humanistiske fag, sprog og litte¬
ratur, som dog er mindst ligeså vigtige for mennesker
man senere betror socialt, kulturelt og æstetisk be¬
stemte opgaver. Men nok om det, der er udsigt til at
vi slipper med realeksamen og - må man foreslå: »der¬
til svarende kvalifikationer«.

Den praktiske uddannelsestid vil man gerne for¬
korte mest muligt. Her kan det indvendes, at egentlige
anlægsgartnere vistnok må stå læretiden ud og aflægge
medhjælperprøve, men for de øvrige måtte 2 å 3 år
i egnede lærepladser være tilstrækkeligt. To af disse
kunne meget vel forsvares konverteret til eet år på
anlægsgartnerskolen som til gengæld ville være tak-
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nemmelig for et officielt stempel og et dertil svarende
offentligt tilskud.

Til slut må jeg komme tilbage til højskolens ufra¬
vigelige krav nr. 2, og at der ikke må være kvalitativ
forskel på kandidaterne på de to linier. Dette skal
man hilse med glæde, for konsekvensen må være at
havelinien får en lærerbesætning der svarer fuldt ud
til gartnerliniens. Af specialfagene kan plantelære be¬
strides af en lærer der er fælles for begge afdelinger,
men havelinien må som leder have en egen professor.
Det ville være rimeligt at oprette et lektorat for fagets
administration og til at overvåge og lede de praktiske
øvelser behøves en videnskabelig assistent.

Meget vil afhænge af om man hertil kan finde de
rette lærekræfter. Georg Boye.

Tegneteknikens
Afhavearkitekt Hans Schiller
Hans Schiller er leder af Arbeitskreis junger Gartengestalter,
en forening der samler unge havearkitekter over hele Tysk¬
land i kredse til faglige diskussioner og konkurrencer, som de
selv udskriver. En gang årligt arrangeres et fællesmøde, og
ved et af disse holdt Hans Schiller for år tilbage nedenstående
foredrag, som redaktionen har ment det rigtigt at bringe her
i dette nummer som supplement til Qeorg Boyes artikel om
undervisningsproblemer på Landbohøjskolen, hvor tegneun¬
dervisningen i høj grad trænger til inspiration og fornyelse.

red.

Hvorfor dårlige fremstillinger?
Man kan ikke nægte, at havearkitektens tegnefærdig¬
hed står langt tilbage for arkitektens. Man kender nok
fremragende fagmænd, hvis tegninger ligger på et
højt »pianografisk« niveau, og der findes nogle få i
vort fag, hvis tegnetekniske arbejder står helt på linie
med selv omhyggeligt arkitektarbejde, men gennem¬
snittet af vore kolleger er ude af stand til at måle sig
med arkitekternes grafiske kunnen.

Der er mange årsager herfor. Dels ligger det i selve
sagen, fremstillingen af planter i deres mange frem¬
toninger, gengivelsen af jordstrukturens egenskaber,
karakteriseringen af de mange detaljer i haven, stiller
meget store krav til den tegnetekniske kunnen. Hvor
arkitekter har vovet sig ud på dette område har det
heller ikke altid vist gode resultater.

En arkitekttegning kan i det væsentlige laves med
nøjagtighed og omhu. Dette gælder i alle fald hvor
det drejer sig om grundplan, facader og snit, men det
gælder også, hvor der er tale om perspektiviske
fremstillinger. Et billede i hvis midtpunkt befinder
sig en bygning forudsætter mindre tegneteknisk Øvel¬
se, end hvor der i det væsentlige skal vises en levende
planteverden.

I arkitekturtegning kan til en vis grad undervises på
en tegnesal, men havetegninger kræver indgående stu¬
dium af planteverdenen i naturen. Derfor bliver fri¬

håndstegning efter naturen mere væsentlig i vort fag,
end det er tilfældet hos arkitekterne. At der ikke er

blevet tillagt dette fag den betydning, det måtte kræ¬
ve, anses for en stor fejl. Øver man ikke sin frihånds¬
tegning på naturen, på landskabet, træer og buske, vil
man aldrig opnå at kunne tegne et tilfredsstillende
perspektiv, for dette er ikke gjort ved konstruktion
alene. Men ikke kun perspektivtegning vinder herved,
også plantegningens streg vil vedblive at være stiv
og hård uden sådanne øvelser.

Derudover er der andre årsager, som ikke må under¬
vurderes; overdimensionering af den tekniske teg¬
ning på vore skoler og havebrugets uendelige mang¬
foldige områder har været skyld i at det »konstne-
riske« i visse gartnerkredse blev afgjort ved en ringe¬
agtende håndbevægelse. Man vil stadig fortrinsvis ud¬
danne »teknikere« på vore skoler, den jordbunds-
kyndige, plantekenderen, en øvet kalkulatør og den
selvstændigt arbejdende konduktør og den slags over¬
spændte krav. Sådan gik det til, at afsides liggende
fag som landskabstegning kom til at ligge ved randen,
blev undervist af dårligere lærere og mange gange
faldt helt bort.

Det må understreges, at vore fagskoler aldrig vil
kunne uddanne en fagmand, der straks kan påregnes
at være sin arbejdsgiver til stor gavn, det er skolernes
opgave at forsyne de unge med et bredt grundlag på
alle nødvendige områder, og de kan efter deres evner
eller de krav der stilles videreudvikle deres kunnen i
den efter skolen følgende praktiske beskæftigelse.

Jeg står på det standpunkt, at man overhovedet ikke
kan slutte fra en elevs ydelser i skolen til hans livs
udvikling. Man må overlade udviklingen til selve livet,
talentet vågner tidligt hos nogle og hos andre sent, og
da der i havearkitekturen aldeles ikke kan være tale
om kunst i den egentlige forstand, kan en elev med
meget ringe kunstneriske evner med en vis mængde
energi blive en meget fin havearkitekt. Det må derfor
være skolens opgave at vække elevernes selvtillid, og
intet befordrer dette så stærkt som en god tegneunder¬
visning. Det unge menneske må igennem det »kom¬
plicerede« for at nå frem til det »enkle« og den store
prøve bestås ikke på skolen.

Man kan måske være i tvivl om, hvad disse ord
kan have at gøre med en havearkitekts grafiske evner
.og kunnen. Men det ligger meget nær op ad hinanden,
fordi det drejer sig om en grundindstilling og derfor
er den indstilling man har på bygningsskoler rigtig.
Det er i begyndelsen nævnt, at en arkitekts større
dygtighed på det grafiske område skyldes at stoffet
er lettere at fremstille, og det må afsluttende siges,
at man ikke må underkende, at der på bygningsskoler
uden meget snak om kunst eller teknik holdes et ni¬
veau, som vi også skulle prøve at nå op til, hvor have¬
arkitekter undervises.

Ideen til en grafisk gennemført plan må fra skolens
side lægges som et frøkorn i eleven.
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Havetekniker eller havearkitekt?
Der er en hemmelig samklang mellem form og indhold
i alle ting, og vi finder såvel i kunsthistorien som i
filosofien kloge afhandlinger derom. Goethe gik så
vidt i sine metoder når han digtede, at han ved en
kalligrafisk omhyggelig nedskrivning af sine digte
alene ved skriftbilledet fik tilskyndelsen og de ånde¬
lige impulser til at skabe nye tanker. Kleist har skre¬
vet en afhandling om emnet: Tankens udvikling un¬
der talen, hvor han klarlægger, hvorledes i een sæt¬
ningsdannelse den næste ligger fast. Kleists: Tanke og
Ord kunne vi overføre til Plan og Have.

Nu hører man ofte bemærkningen om at den eller
den kun er en god tekniker, et godt udkast eller en
fin tegning kunne han derfor ikke præstere. En sådan
anskuelse er grundlæggende forkert, fordi adskillelsen
i havekunsten mellem det tekniske og det skabende
som to side om side stående livsdygtige discipliner er
en umulighed. Havearkitekturen er en enhed, og der
eksisterer ikke nogen vertikal delingslinie, som stiller
teknikeren på venstre side og den kunstnerisk og gra¬
fisk skolede fagmand på den anden. Vort liv ligger
ikke i vertikale lag, men i horisontale. Vor psykiske
og fysiske tilværelse toner ikke frem i forskellige
rangklasser og denne elementære lov går igen i have¬
kunsten. Dfcr er gode havearkitekter og dårlige, tek¬
nisk kunnen og skabende evne følges ad; man siger,
at en fremragende fagmand er fremragende til det
tekniske og fremragende til det skabende og den dår¬
lige er dårlig på begge områder.

Man kan dog gå ud fra, at den fuldkomne balance
ikke altid, ja vel sagtens ret sjældent, fremkommer.
Tilfældigheder i tilværelsen, de varierende livsopga¬
ver, stilling og tilbøjeligheder forårsager forskydnin¬
ger til den ene eller den anden side. En sportsplads
kræver af havearkitekten fortrinsvis tekniske evner, en
privathave som regel mere de æstetisk-kunstneriske
og den gode havearkitekt magter begge dele. Det
kommer an på, hvad der ligger i manden, ikke hvad
han viser under de øjeblikkelige omstændigheder. Selv
det om han er fuldt klar over sine evner betyder intet,
for man kan sige, at meget ofte - sommetider hele
livet - forbliver de ubevidste og uvækkede.

Det må nævnes, at man til de tekniske færdigheder
hos en havearkitekt ikke må regne hans økonomiske
og organisatoriske begavelse, selv om disse to ting er
ret væsentlige i det daglige liv, så falder de ikke under
begrebet teknik. Om man kan indrette en byggeplads,
om man kan udligne sin forretnings økonomiske krav,
står på et andet, rent menneskeligt plan. Denne ad¬
skillelse kommer ikke altid frem med den nødvendige
tydelighed, et menneske som er ubehjælpsomt på disse
punkter vil aldrig opnå den ydre succes. Naturligvis
skal disse færdigheder doceres på skolerne, men de
hører ikke hjemme i billedet, som her er tegnet af
havearkitekten. Nogle mener, at man ikke er en god
tekniker, fordi man ikke er forretningsmand.

Den store lov.

Som modsætning til dyr og planter, væsener, der er under¬
kastet naturens lov, er mennesket en dobbelthed. Det under¬
kastes ikke udelukkende naturens love, men også højere love,
som byder det at gøre det gode, det smukke og sande, etikens
lov. Denne lov tjener mennesket i alle sine handlinger. En
sådan etisk handling er utvivlsomt forfærdigelsen af en have¬
plan.

Med denne teoretiske påstand kan man dog ikke gøre meget
i det praktiske liv og den må udlægges for at nå frem til for¬
ståelighed. Jeg har gennem årtier bestræbt mig på at føre de
etiske mål tilbage til nogle letfattelige sublove og har ingen
steder fundet noget, der kom det nærmere end i den lille bog
af Baron von Engelhardt, udgivet i året 1920 »Kultur und
Natur in der Gartenkunst«. Spørgsmålet er dog udelukkende
skildret ud fra et havemæssigt syn, men uden tvivl har dog
Baron von Engelhardt som den første fundet de store sam¬

menhæng. Også den store haveteoretiker Willy Lange bevæ¬
gede sig i den rigtige bane, selvom det rigtige ord ikke kan
påvises i hans værker.

Der er tre grundlove i etiken, som kan være rettesnor for
os, og det er ikke formler eller opskrifter, men altid gældende
og for alle livets områder anvendelige sandheder:
1. det afgjortes lov (v. Engelhardt kalder det »Tjener og

herskab«).
2. Oprigtighedens lov (v. Engelhardt kalder det »Ren og

uforfalsket«).
3. Froportionernes lov (v. Engelhardt kalder det »rangord¬

ningens korrespondance«.
Når det her skal forsøges at komme ind på den håndværks¬
mæssige fremgangsmåde ved forfærdigelsen af en havetegning
ved hjælp af denne rettesnor, må det forud endnu engang
understreges, at lovenes rigtighed lader sig bevise på alle
tænkelige menneskelige områder, i politik, handel, kunst og
det sociale samliv iblandt mennesker. Og der må også udtales
ønsket om, at man ikke føler sine friheder reduceret, når der
her bruges ordet »lov«, vi alle ved jo dog, at en frihed helt
fri for bånd ikke findes. Sand frihed findes kun indenfor de
eviggældende etiske love.

Det afgjorte.
En tegning underordnes for det første loven om det afgjorte,
dens fjende er det halve, det uafgjorte.

Ser man en plan eller et perspektiv, må man derved have en
fornemmelse af sikkerhed. Dette opnåes lettest ved at anvende
en ensartet tegneteknik. Synes man at anvendelsen af forskel¬
ligartede tegnematerialer er på sin plads, må et af dem være
det fremherskende, og det andet det underordnede. Den vel¬
afbalancerede blanding føler vi ubehagelig, fordi den modsiger
loven, og vi føler det også, selv om vi ikke er klar over lovens
ordlyd. Derfor må man være forsigtig ved anvendelsen af
forskellige tegnematerialer. Tusch og blyant (for planteom¬
råder) kan især som lystryk virke meget tiltalende, men man
må kunne se ved første øjekast, om dette nu er en penneteg¬
ning eller en blyantstegning. Sådan forholder det sig også ved
tegning med farver. Det er i særtilfælde absolut muligt at
bringe en havetegning i farver, og jeg behøver her kun at
minde om tidligere generationers akvarelplaner, som var
lavet på hårdt papir og meget maleriske. Men som regel vil
farven i vore havetegninger idag kun have en tjenende, en
underordnet rolle. Så skulle man bruge svage farver og helst
ikke rene grundfarver, fordi disse er for voldsomme og alt
for let overdøver de tegneriske finheder. Rene akvarelper-
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spektiver lykkes kun for dem som er helt fremragende i deres
kunnen. Muligheden for med sort oliekridt eller tusch at
fremhæve konturerne, kan hjælpe en over manglende akva-
rellistisk evne, men også her må spørgsmålet, om jeg holder
en farvelagt tegning eller et lineært maleri i hånden være
afgjort.

Anvender man penne af forskellig bredde, så er faren at
komme over i noget halvt meget stor. Den tykke streg træn¬
ger sig iøjnefaldende i forgrunden og begynder en uafgjort
konkurrence med den svage. Tegningens »renhed«, som senere
vil blive omtalt, er i fare. Alt i alt kan forskellige mangler
forklares ved flere af de etiske love. Det er ikke sikkert, at

der for den samme lovovertrædelse kun kan føres bevis ved
en af lovene.

Dette gælder f. eks. ved spørgsmålet om tegning på fri hånd
eller efter lineal. Man skulle aldrig gå så vidt med blandingen,
at en afgjort besvarelse af, om der foreligger en linealtegning
eller en frihåndstegning bliver umuligt at besvare.

Der findes tekniske planer og fremvisningsplaner ved hvilke
det sidstnævnte ikke rammer plet, fordi også en fremvisnings-
plan må fremhæve bestemte tekniske forudsætninger. Men en
fremvisningsplan må ikke være overlæsset med tekniske en¬
keltheder, ligesålidt som en teknisk plan må udviskes ved
almindelige havearkitektoniske kruseduller.

Ved kombinationen perspektiv og plan på eet papir må det
afgjortes lov forsåvidt huskes som det klart må fremgå om
det drejer sig om en billedtegning, som skal bringes til for¬
ståelse ved sideordnet plan eller plandetaille, eller om det er
plantegning med en billedskitse som forklaring.

På dette sted kan man ikke undgå en lille afstikker til nær¬
mere udlæggelse af det afgjortes lov. Det afgjorte (tjener og
herskab), må ikke blive til brutal diktatur. Der må bevares
et målestoksforhold mellem det herskende og det tjenende. Om
»det gyldne snits« lov er der blevet skrevet en del, jeg er
ikke fanatisk tilhænger af at bedømme en hvilken som helst
proportion derefter om forholdet følger det gyldne snit eller
ikke. Jeg står nærmere på det standpunkt at fornægte den
endelige bedømmelse efter det gyldne snitmønster og kalde
det ukunstnerisk og for dogmatisk. Tjeneren må ikke være
slave og herskabet ikke være diktator. Hvis altså blyant og
tusch anvendes på samme papir, så må det tjenende element
(det være det ene eller det andet) være repræsenteret så
stærkt, at det stadig kan fornemmes. Derfor må også på et
papir med kombineret plan-perspektivfremstilling ikke det
ene tilsidesættes så stærkt, at man ikke kan opnå nogen spæn¬
ding i dobbeltheden, fordi den ene del behersker hele planen.
Et sådant spændingsforhold er også givet, hvor papiret skal
bedømmes i sin helhed. Den »overtegnede« del skal stå i et
venligt-behageligt forhold til den tomme; er papiret over¬
tegnet til randen, bliver der ikke noget hvilepunkt for øjet.
En meget veltegnet plan kan lide alvorligt under manglen
på plads til at klinge ud.

Endelig et ord om skriften. Havearkitekten må sikkert også
udfærdige tegninger, hvor skriften er det afgørende element,
f. eks. kulturplaner, statistiker, handelsplaner etc. Så er plan¬
tegningen det tjenende; men som regel er planen eller billedet
hovedsagen, og skriften må være det tjenende. Den må stå på
papiret i et forhold, der kan forsvares. Mellem herskab og
tjenerskab må en samtale også være mulig, det må hverken
ved højt markedsskrigeri af den ene part eller ved ængstelig
tavshed af den anden part berøves sin spænding.

Selv om der i denne afhandling til stadighed er tale om
loven, så findes der dog for den praktiske udførelse ingen

norm eller opskrift, den individuelle friheds virke blev ikke
benægter med eet ord når der længere oppe var tale om de
lovmæssige begrænsninger af friheden. Sådan som detaillerne
i det menneskelige ansigt: øjne, næse, mund, øren er af meget
forskellig størrelse uden at forstyrre harmonien (og det smuk¬
keste kvindeansigt viser slet ikke Venus fra Milo) - er der
på trods af målestokkens overholdelse i havearkitektens
grafik givet et stort spillerum for den individuelle vilje og den
skabendes evne og kunnen, et spillerum, som dog ikke må
overskrides hverken til den ene eller den anden side.

Oprigtigheden
Den anden lov er oprigtighedens; det rene og uforfalskedes,
i modsætningen står løgnen, det usande.

Nogle af de før nævnte fejl kan ofte bevises med denne lov,
vi må se, om der ikke kan findes nye beviser. Planen såvel
som havebilledet må ærligt og sandfærdigt gengive værket.
Den skal gengive haven og ikke være »tingen i sig selv«. En
grim mur eller forstyrrende bygning må ikke sløjfes for at
gøre en plan smukkere, En gigantisk virkende skov må ikke
vises ved en henåndet linie.

Renheden i det grafiske værk bliver afgørende berørt af
den rigtige anvendelse af tegnerekvisitterne. Med hver rekvi¬
sit kan man kun frembringe en vis, begrænset virkning, så¬
ledes som billedhuggeren ikke kan frembringe en let og yndig
danserinde af granit, kan en plan der er nødt til at gå i de¬
tailler ikke henkastes med grov streg i kulstift. Derimod vil
man der hvor det i det væsentlige drejer sig om fremstilling
af rum, dets statik, lys og skyggevirkninger, ikke anvende den
fine tegnepen. Der er gjort forsøg herpå, også af koryfæer,
men det virker kunstigt og usandt.

Praktikeren siger ganske enkelt, at man skal få ud af hvert
materiale, hvad det har i sig. Man må være sandfærdig i
omgangen med værktøjet, ikke forlange mere, end hvad den
artige pen og den gode blyant evner. Dette gælder i høj grad
skriften; hver skrift er fremkommet ved et bestemt skrive¬
redskab. - En stenskrift må nødvendigvis være anderledes end
en papirskrift, på et linolsnit kan man ikke lave kursive bog¬
staver, fordi kursivens oprindelse stammer fra pennen eller
penslen og ikke fra skæreværktøjet, der benyttes ved træ-
eller linolsnit, etc.

For vore planer kan man kun ønske en skrevet skrift, værk¬
tøjet skal formelig kunne fornemmes gennem skriften, og
små urenheder må hellere fremkomme, end at man ikke kan
spore værktøjet i skriften.

Endnu en ting er meget væsentlig ved bedømmelsen af en
tegning, det er jævnheden i håndføringen. Denne opnår man
ved øvelse, »når skriveren ikke har evner, giver han pennen
skylden«, der er forskellige fiduser man må kende, så kommer
man nemmere til målet, og hver sværger til sine.

Proportionerne.
Den tredje lov er proportionernes, og det synes for mig at
være den vigtigste af de tre, fordi meningerne divergerer mest
på dette område.

Hvad betyder proportionernes lov? Vort liv bevæger sig
på forskellige planer: legemet, sjælen, ånden; legemet er for¬
bundet med naturens lov, sjælen står i grænseregionen, når
med roden i det vegetabile, med kronen i himlen. Der er også
en dyre- og plantesjæl, måske endog en sjæl i det »absolut
døde« (krystaller-kolloider-virus). Kun ånden er menneske¬
ligt reservat og i det åndelige gælder etikens love.

Vor tilværelse er altså delt i horisontale lag, i over hinanden
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liggende planer. Man kan sammenfatte grove livsplaner som
er rangbeslægtet, men rangligheden findes ikke; der findes
beslægtet, men ikke fuldkommen identitet. Derfor er jeg
som dommer i konkurrencer altid mod en ligestilling af to
projekter. 1 det etiske findes ikke ligestillede ting, det afgjortes
lov fordrer en afgørelse.

Vi sætter også hver ting i en rangklasse; det passer sim¬
pelthen til dette, men ikke til hint. Man går ikke i blå overall
til begravelse og ikke i smoking i biografen; man putter ikke
en orkidé i en lerkrukke og en solsikke i en slebet glasvase;
man spiller ikke kirkemusik på harmonika og heller ikke cn
slager på orgel, og man placerer ikke en bænk af en træ¬
stamme på en marmorterrasse, det gør man simpelthen ikke,
siger man, men bagved står proportionernes lov.

Men hvordan udvirker denne lov sig på havearkitektens
grafik? Planen må være en enhed i sin rangordning, dens
enkelte detailler må svare til hinanden. Der må ikke anslås
fremmede noder, der ikke passer til de andre.

Tegnetekniken kan udføres på forskelligt plan. En fint
gennemarbejdet pennetegning står på et andet rangtrin end
en enkel blyantstegning. Må man efter eget forgodtbefin¬
dende arbejde i tusch den ene gang og i blyant den anden,
eller bestemmer måske arbejdets rangklasse til en vis grad
tegningens stil? Man handler nok af formålstjenlighed som
regel rigtigt, og man vil sikkert ikke anvende den samme
omhu ved en jordberegning som ved en plan, der skal fore¬
lægges ministeriet; den sunde sans tager sjældent fejl. Men
den sunde sans er ikke allevegne, og Goethe siger desuden i
sine Wahlverwandtschaften: »... man burde have en fornuf¬

tig forklaring på alt, hvad man gør«. Proportionernes lov
giver forklaring på mange ting, og man behøver ikke at ud¬
slynge talemåder og tågesnak om, at »det passer sig ikke«, og
»det gør man ikke«.

Enhver havetype står på et bestemt rangtrin, jo mere man
fornemmer og erkender dette, jo mere sikkertvil man handle og
jo sjældnere ramme ved siden af. En kolonihave, en legeplads,
en sportsplads står i en anden rangklasse end en rosenhave, en
slotshave eller en kirkegård, og disse forskelle skal gøre sig
gældende på planen. At besvare hvordan, ville gribe ind i
plantegnerens frie sfære, men jeg skal give en grov udlægning.

Sibirisk kul f. eks. er et materiale med hvilket man er nødt
til at arbejde med store flader, den er patetisk i sin udtryks¬
evne. Ville man tegne et kolonihaveperspektiv med kulstift,
ville denne falske patos stå i alvorligt misforhold til sagen.

Den spidse tegnepen derimod er lyrisk,, man fremstiller
hermed særlig godt »romantiske« motiver, blomsterbede, de¬
tailler i privathaven; en stor fremstilling af f. eks. en kirke¬
gård i en by eller den monumentale magt en herregård kan
indebære ville i denne teknik virke fremmed, i alle fald ikke
kunne give det yderste.

Blyanten er en ringere tegnerekvisit. Ved originaltegningen
i blyant vedhæftes noget som mangel på alvor og omhu. Man
anvender den til tegninger, til hvis rangklasser den passer,
men arbejder man hen imod at tage lystryk eller andre tryk,
findes her for den som kan uanede muligheder til den »lyriske«
side.

Således korresponderer materialet med indholdet, og det er
ikke rigtigt, at man »må alt«, hvis man bare »kan alt«.

Der findes også en proportion mellem den anvendte måle¬
stok og planens indhold. Ved mål imoo kræves redegørelse for
detailler i højere grad end i mål 1:1000. Også tryk kan føjes
ind i rangklassen, og man vil ikke tage et dyrt specialtryk af
en opmåling, selv om bekostningen ikke spillede nogen rolle.

Ligedan er det med formatet, hvem tager hensyn til, om en
plan er lidt bredere end den anden, men jo mere modne vi
bliver - jo mere kultiverede - jo mere klartsynede bliver vi
i sådanne spørgsmål. Der findes helt rigtige, acceptable og
umulige formater, og vi har opnået meget, om vi bringer
papiret i forhold til tegningen; selv om mange ikke vil bemærke
det, er der dog nogle som vil.

På en plan er derudover to ting (foruden skriften), som må
være der: nordpil og målestok, og det er nok en smagssag,
hvor man vil anbringe disse. De gustibus non disputantum -

smagen kan ikke diskuteres, et farligt og kun tildels rigtigt
ordsprog.

Jeg personlig har indskrænket min frihed på dette område
og tegner, hvor det på nogen måde er muligt nordpilen i det
øverste højre hjørne og målestokken forneden til venstre,
og det er praktisk og tidssparende både for mig og for andre,
fordi man ikke skal lede over hele papiret for at finde en så
væsentlig ting. Begge disse ting er dele af planen og nødven¬
dige, og skal planen være fuldstændig må begge dele være
at finde og derfor underordnes også disse proportionernes
lov. Loven anvendt på disse ville påbyde at de på den tekniske
nøgterne plan skal holdes enkelt og rykkes op i et højere plan i
forhold til tegningen. Man finder sommetider stempel for
nordpil og målestok, men jeg finder dem skabelonagtige og
kun anvendelig på ganske upersonlige og meget tekniske
tegninger og arbejdsplaner.

Det fremgår tydeligt af ovenstående at også skriften er en
del af helheden og må underordne sig lovene. Jeg mener ikke,
det er nødvendigt, at man har en speciel skrift for hver plan¬
klasse, men jeg kunne tænke mig en neutral og variabel skrift¬
type som f. eks. blokbogstaver, der kan anvendes i mange
tilfælde. Det er her muligt, dels ved en vertikal betonet udfø¬
relse at lade den virke alvorsbetonet, dels ved at prente den
enkel, lade den virke saglig. Ved at anvende forskellige skrift¬
mål og variere bogstavernes afstand fra hinanden kan man opnå
et forhold til tegningen. Dette er dog ting, som man kun kan
gøre intuitivt og som forudsætter erfaringer, og på skolerne er
det kun nødvendigt at give en henvisning til elevernes målsæt¬
ning i disse ting. Til slut nogle bemærkninger til en haveteg¬
nings personlighedsværdi. En havetegning er ikke noget absolut
kunstværk, men kan på trods af det stå på et kunstnerisk
stade og værdsættes efter kunstneriske synspunkter. Også her
gælder lovene, idet en kolonihaveplan næppe behøver at gen¬
spejle personligheden, hvorimod det gerne skulle være til¬
fældet ved en privat- eller herregårdshave. Ved det ene tilfælde
træder havearkitekten i baggrunden, og i det andet må hans
skabende og kunstneriske personlighed rykkes mere i for¬
grunden. Hvor det således er givet må det personlige gerne
vise sig også i detaillerne på planen. Der findes i vort faglige
arbejde opgaver, som må være »anonyme«, og her tænkes på
embedsgartneren; det skyldes vel kommunernes vedtægter at
havearkitekten i embedsstilling kun sjældent alene lægger navn
til tegningerne. Således som en rådgivende havearkitekt kan
skalte og valte over sine arbejdstegninger, er det næppe nogen
stads- eller kommunegartner givet, idet om ikke andre, i alle
fald borgmesteren står over ham, ofte stadsarkitekten og mange
gange desværre lederen af bygningsvæsenet eller ingeniørens
direktorat. Hvorvidt havearkitekten kan affinde sig med disse
forhold afhænger udelukkende af hans personlighed. Især vore
unge kolleger lider ofte meget herunder, og de kommer i store
vanskeligheder, hvis de ikke på forhånd er klar over tingenes
tilstand. Den som er ansat af det offentlige, arbejder vidtgående
anonymt.
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Denne anonymitet fører så vidt, at man med en smule
øvelse nemt kan skelne en kommunal plan fra en rådgivende
havearkitekts, men ikke fordi den er dårligere tegnet, nej -
fordi den mangler personlighedens præg.

Det kommunale ligger altså som en tåge over proportioner¬
nes lov der gælder i begge tilfælde, men hos den rådgivende
kan det svinge ud, hos den offentligt ansatte bevæger det sig
under et lag af mangel på personlighed. Det er som et digt og
et kommunalt krav; begge har sproget som udtryksmiddel,
men den som engang har haft til opgave at lave udkast til et
sådant kommunalt krav vil have opdaget, at der her er grænser,
som ikke kan overskrides. En digter vil aldrig kunne lave en
anvendelig ordlyd til et lovudkast. y\t embedssproget er tørt,
skyldes ikke, at embedsmanden har dårligere sprogevner, men
kun at deres opgaver har båndlagt deres udfoldelsesmulig¬
heder. Også her kan man føle den tredje lov.

Tordenskjoldsgade 3
I en lang årrække har Kunstakademiets lektor i have¬
kunst ved bygningsskolen haft et lille Nebensgeschåft:
der har været hospiterende elever i havekunst, der
skulle hjælpes til rette med at samle smuler fra byg-
ningsskolens bord.

Lektoren og hans hospitanter førte en omflakkende
tilværelse på Charlottenborg. Men antallet af hospi¬
tanter voksede pludselig voldsomt, lektoratet blev til
et professorat, der blev indført prøve for havearki¬
tekter i lighed med arkitekternes afgangsprøve, og
med det nye skoleårs begyndelse i 1955 kunne pro¬
fessor C. Th. Sørensen modtage 12 elever i Kunst¬
akademiets Arkitekturskole, Afdelingen for Have-
kunst's nye lokaler, Tordenskjoldsgade 3.

For at fejre denne sidste begivenhed indbød profes¬
sor Sørensen først i december måned repræsentanter
for Kunstakademiets Arkitekturskole med tilknyttede
specialskoler sammen med de faglige foreninger, en¬
kelte særligt interesserede samt afdelingens elever til
en festlig aftenreception. I sin velkomsttale udtrykte
professor Sørensen sin taknemmelighed for Kunst¬
akademiets udviste forståelse overfor havearkitektud¬
dannelsen. Professoren understregede betydningen af,
at havearkitekter uddannes på akademiet, hvor de
nyder godt af de mange lærekræfter, af samarbejdet
med de arkitektstuderende og af millieuet i sin helhed.

Mange havde ønsket til lykke med oprettelsen af
dagskolen, sagde professoren, men det var en misfor¬
ståelse, at der skulle være oprettet en dagskoleunder¬
visning i år; denne undervisning har blot hidtil savnet
den fornødne ramme, den har forsåvidt eksisteret
længe. Professoren nævnte også at oprettelsen af en
nordisk skole for havearkitekter med lærere fra de

forskellige nordiske lande stadig er en tanke, der op¬
tager ham meget. Eleverne er der jo allerede, idet der
på holdet er repræsenteret 4 nordiske lande. I øjeblik¬
ket er elevantallet dog for stort, men det retter sig vel.

Til slut takkede professoren to af sine elever, Inga
Edler og Gunnar Moos, for aftenens smukke, spansk¬

prægede dekorationer, der gjorde skolestuerne til rig¬
tige festlokaler.

Akademiets dekan, professor Palle Suenson, udtalte
sin glæde over, at samarbejdet med havearkitekterne
havde sat dette nye skud. Også arkitekterne var glade
for samarbejdet og værdsatte det efter fortjeneste.
»De har haft trange kår herinde, professor Sørensen,«
fortsatte dekanen, »men nu vender alt sig til det
bedre...!«

På dette stikord trådte professor Mogens Koch ind
og viste en række dejlige farveoptagelser af trullier
fra Apulien.

Aftenen sluttede med frit samvær på »det spanske
torv«, hvor rødvin og ostesnitter blev serveret med
sydlandsk gæstfrihed af professor Sørensens tegne¬
stuemedhjælpere. Sv. Aa. Christiansen.

Boganmeldelse
Fællesrådet for Havekultur og Landskabsgartneri har
udgivet sit skrift nr. 6 »Præstegårdshaver« af Johan¬
nes Tholle med forord af kirkeministeren.

1300 sogneråd vil i mellemtiden have modtaget dette
skrift og det er nok ikke for meget sagt, når man
kalder det alt om præstegårdshaver i en nøddeskal.
På kun 16 sider er behandlet præstegårdshavernes hi¬
storie, de problemer der melder sig idag, og hvordan
de løses under de mange forskellige forhold, der kan
gøre sig gældende. Den uvidende lærer at en sådan
have ikke bare er et gammelt anlæg som bør vedlige¬
holdes, men en have der bør gøres tidssvarende, en
have til hvilken der stilles krav fra menigheden, og som
ikke må stille for store krav til præsten. Det hele kryd-.
ret med en smule romantik mellem linierne, som viser
at forfatteren har haft noget på hjerte, da han så, at ti¬
den var inde til at sætte præstetgårdshavens problem
på tryk. En stor hjælp vil det samtidig sikkert være for
præst og sogneråd, at der henvises til de cirkulærer,
lovbestemmelser og resolutioner, som har relation her¬
til, og hvor man kan søge støtte til at foretage de
hårdt tiltrængte omlægninger og forenklinger.

Dette lille skrift er også nyttigt for havearkitekt
eller anlægsgartner, som kommer ud for opgaver i
forbindelse med præstegårdshaver fordi man efter
gennemlæsning vil kunne føle noget af den stemning,
som er over dem, og de praktiske krav der må stilles,
to ting som må være væsentlige, når det drejer sig om
omlægning af en sådan have.

Skrift nr. 6 »Præstegårdshaver« koster kr. 1,85 og
fåes hos: »Fællesrådet for Havekultur og Landskabs¬
gartneri, Bernstorff Slotshave, Gentofte. U. H.

Til indbinding af redaktionens årgange af Havekunst
savnes følgende numre: 1931 nr. 3 og 4, 1932 nr. 5,
1946 nr. i. Redaktionen ville være sine læsere meget
taknemmelig om disse numre kunne fremskaffes.
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/. Qunnebo från norr. Akvarell av J. F. Weinberg 1803. Terrassplanet med murar, trappor och doseringar år i stort sett det-
samma ånnu i dag. Staket, grindar och balustrader cir borta. Mellon de båda hoga terrassmurarna till lodger på bilden leder en
trappa upp pa planet ovanfor. Planet i forgrunden med sina rabatter har på uppmåtningsritning och beskrivning nr 6, planet nar¬
mast byggnaden nr S.

Gunnebo Forslag till rekonstruktion av trådgården
Det forslag till rekonstruktion, som utarbetats på upp-
drag av Gunnebostyrelsen, avser att återstålla trad¬
gården enligt Carl Wilhelm Carlbergs ritningar. Då
den nuvarande anlåggningen med sina val bevarade
terrasser, murar, trappor, formade tråd och boskéer
i stora drag motsvarar den ursprungliga, fordras det
inte någon genomgripande foråndring utan endast
en justering av några betydelsefulla detaljer samt en
komplettering med vissa staket och balustrader, som
nu saknas. I sin rika variation, sin sammanhållande
och avskiljande verkan bor dessa sistnåmnda, for tråd-
gårdsrummen så viktiga element kunna bidraga till
något av det festliga innehåll, som återspeglas i sam-
tida avbildningar. Tydligast i akvareller av J. F.Wein¬
berg, Carlbergs elev och eftertrådare som stadsarki¬
tekt i Goteborg. Vid sammanstållningen av Carlbergs
ritningar till en huvudplan har dessa Weinbergs nog-
grant utforda studier varit till god hjalp liksom John
Hall d. y:s skissboksblad och J. A. Beijers detaljrika
teckningar. En annan god vågledning har varjt den
uppmåtning som 1921 utfordes under ledning av

fil. dr. Arvid Bæckstrom samt hans beskrivning av
trådgården i Arkitekturminnesforeningens bok »Den
svenska Trådgårdskonsten« del II, utgiven 1931.

En jåmforelse mellan rekonstruktionsplanen och
uppmåtningen, fig. 5 och 6, visar vad som saknas och
vad som bor åndras.

Naturen kring Gunnebo - hur såg den ut når Hall
intresserade sig for platsen? Man kan forestålla sig
något av den lovångsodling, som satte sin prågel på
i7oo-talets landskap, inte minst i våstsverige. Dår
våxer nu ask, hassel och hagtorn - alia fyra våxtslagen
otvetydiga vittnesbord om håvdade lovångar, d. v. s.
oppna, storre och mindre gråsbevuxna slåtterglåntor,
slagna med lie, omgivna av tråd och buskar, som hela
tiden holls efter med beskårning, gallring och lov-
råfsning, nåstan som i en trådgård. Man kan fråga sig
om det var denna tuktade natur, som John Hall fåste
sig vid, eller om han som skotte foredrog de vilda,
kala eller ljungklådda bergen, som hojde sig over de
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2. Gunnebo från soder. Akvcrrell av J.F. Weinberg 1821. Boskéerna i mitten (på uppmatningen nr 16) finns kvar liksom lind-
arna i fyret rader. Fritrappan, altanen och balustraden framfor återuppfdres och beråknas vara fårdiga våren 1956. - Trappan
i den branta sluttningen till boger år forsvunnen.

grona dalarna. I vilket fall som helst så fanns det i
denna motsåttning ett drag, som bor ha tilltalat de
romantiskt sinnade i kretsen.

Nar nu den blivande byggherren skulle realisera
sina planer om en vårdig sommarbostad i denna om-
givning, låg det nåra till hands att han vånde sig till
stadsarkitekten i Goteborg, Carl Wilhelm Carlberg.
Denne hade just återkommit från en flerårig studie-
resa på kontinenten. Dår hade han samlat intryck
från den nya stil, som holl på att avlosa rokokon,
Louis XVI, och som hos oss skulle bli den gustavian-
ska. Den skulle komma att såtta sin prågel på det
mesta Carlberg skapade.

Det fornåmliga uppdrag som våntar honom med
Gunnebo ger honom tillfålle att omsåtta sina erfaren-
heter. I det våstsvenska kulturlandskapet får han upp-
fora sitt vackra sommarslott och skapa en trådgård
eller råttare sagt en serie trådgårdar, samkomponerade
i en Strang symmetri men samtidigt smyekade i en
festlig detal)rikedom av staket, balustrader, form-
klippta tråd, boskéer, plate-bande, vattenkonster och
skulpturer. Det hela ordnat i en stil, som såkert pas-
sade charmant till det sått varpå den tidens månniskor
umgicks i det fria.

Det skulle varit roligt att få folja arkitekten och
hans uppdragsgivaré, når de diskuterade byggplaner-

na ute på platsen: var huset skulle placeras, hur entré¬
vågen borde låggas, vilka gallringar och rojningar,
som måste goras i vegetationen eller vilka terrång-
foråndringar som måste utforas i form av schaktning
och påfyllnad, utan vilka dessa mycket påkostade
terrasseringar inte år tånkbara.

En mera sentimental trådgårdsanlåggare, med in-
tresse for den engelska landskapskonst, som man bor-
jat intressera sig for i Sverige vid samma tid, skulle i
denna natur ha funnit en idealisk mark for sina syf-
ten. For Carlberg blev emellertid kulturlandskapet
inte ett sjålvåndamål utan snarare en ram kring hans
strikta, vålbalanserade komposition. Det år beteck-
nande att det knappast finns ett streck bland hans
efterlåmnade papper, som tyder på att han skulle ha
gått utanfor sitt egentliga program. Det har funnits
en s. k. engelsk park på Gunnebo, och det finns fort-
farande spår efter ett typiskt »landskapligt« gång-
system, men dessa detaljer har formodligen improvi-

• serats på platsen; troligen utan Carlbergs medverkan.
#

Till Gunnebo kan man komma vid vilken årstid som

helst, glådja sig åt samspelet melian byggnad, trådgård
och landskap, och åt den klart genomforda planen,
som ånnu efter 175 år kan studeras av alia som år in-
tresserade av ett styeke fin trådgårdsarkitektur.
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3. Car/ Wilhelm Carlbergs planritning till altan, dubbelarmad
fritrappa, terrångtrappor och mellanliggande parterr med två
kvadratiska gråsplaner, omgivna av plate-bande. Originalet
finns på Rohsska konstslojdmuséet, Goteborg.

Historiskt koncentrat:

1396

'533

En del av godset Biskopsbo bytes under nam-
net Gunnobodher av biskop Brynolf Algotson
i Skara till drottning Margareta.
Gustav Wasa skanker Gunnebo till landbofog¬
den i Våstergotland Herlagh Joranson.

1581-1629 Tillhor Gunnebo friherre Gustaf Sten¬
bock till Torpa i egenskap av frålsegård.

1673 Greve J. G. Stenbock nåmnes som innehavare.
Senare indrages egendomen vid Karl XL:s re¬
duktion.

1774 Inkopes Gunnebo av packhusinspektoren och
assessorn vid Stora Sjotullen i Goteborg J. U.
af Ditmer.

Såljfes gården til den skotske Goteborgskop-
mannen och bruksagaren John Hall d. a. (1735-
1802).
Stadsarkitekten i Goteborg, Carl Wilhelm Carl¬
berg (1746-1814) får av Hall i uppdrag att gora
om Gunnebo till ett fornamt sommarresidens.

Huvudbyggnaden år under tak.
1787 Trådgårdsanlåggningarna påborjas, fullbordas

1796 och kompletteras ånnu 1807.
1792 Fritrappan på sodersidan, påborjad fem år ti-

digare, fardigstalles.
1796 Familjen Hall, som under byggnadstiden bebott

s. k. Lilla Gunnebo, åter sin forstå middag i
huvudbyggnaden.
Besoks Gunnebo av bildhuggaren Johan Tobias
Sergei, som i ett brev till sin van, Per Tham på
Dagsnås, prisar Carlbergs verk i hogståmda ord.
Avlider John Hall d. å. Sonen, John Hall d. y.
avstår nyttjanderåtten till modern, som bebor
egendomen till 1818. Hall d. y. invecklar sig i

1778

1782

1786

1801

1802

4. Så hår ungefår kan plate-banden ha sett ut med låga infatt-
ningshåckar av buxbom eller liguster, formklippta miniatyr-
tråd av samma våxtslag som håckarna, blommor i rena fårger,
troligen blandade sorter. I bornen urnor eller baljor med
någon mera exotisk våxt, sonnnartid utflyttad från orangeriet.
Teckning av Lisa Bauer 1956.

processer, råkar i fullståndig misår och dor i
Stockholm 1830.

1833 Dett hallska konkursboet avyttrar Gunnebo till
slaktarmåstaren Carlson for en blygsam summa.

1838-1889 Ågs Gunnebo under olika perioder av
John Barclay, James Gibson, J. G. Cavalli och
Wilhelm Denninghoff.

1889 Denninghoffs dotter, Hilda Maria, gifter sig
med friherre Carl Sparre och overtar samtidigt
Gunnebo, som under nåra 60 år, pietetsfullt be-
varad, stannar i familjens ågo.

1921 Under ledning av fil. dr. Arvid Bæckstrom ut-
fores av trådgården en uppmåtning, som ingår
i Arkitekturminnesforeningens bok »Svenska
Trådgårdskonsten« med beskrivning av Bæck¬
strom.

1949 Efter friherrinnan Sparres bortgång 1948 in-
koper Molndals stad Gunnebo av sterbhuset
Sparre. Huvudbyggnaden jåmte trådgård och
park och ett storre friluftsområde registreras
som kulturhistoriskt byggnadsminnesmårke
och naturreservat och stalls som sådant under
Riksantikvarieambetets overinseende. Egen¬
domen forvaltas av Gunnebostyrelsen, tillsa^t
av Molndals Dråtselkammare. Parken skotes av

Molndals stads parkforvaltning.
Ett program for trådgårdens restaurering, ut-
arbetat 1949, år avsett att genomforas i etapper.

1952 Huvudbyggnaden, som under en treårsperiod
genomgått en fullståndig restaurering och kon¬
servering, inviges den 16 maj av H. M. Konung
Gustaf VI Adolf.

1954 Påborjas restaureringen av trådgården med bor¬
jan i norra delens entréparti.

r955-1956 Ateruppfores med donationsmedel altanen
och fritrappan på huvudbyggnadens sodersida.
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5. Plan for rekonstruktion av tradgården efter Carlbergs de-
taljritningar, savrmanstallda och anpassade efter mwarande
forhållanden av tradgårdsarkitekt FST Walter Bauer.

6. Uppmatning utford 1921 under ledning av fil.dr. Arvid
Bæckstrom. Kompletterad 1949 av W.Bauer. Siffrorna åter-
finnes i beskrivningen på motståenda sida.
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Beskrivning
till rekonstruktionsforslag

Siffror i marginalen hanfor sig till plan av uppmåtning å mot-
stående sida. Siffror inom parentes hånvisar till fig.nr.

1. Uppfartsvågen. De av Carlberg markerade slanterna fri¬
lagges från skymmande vegetation. Stenplintarna med
jårnkåttingar utbytes mot staket enligt rekonstruerad de-
taljritning.

2. Norra entréplanen har lange legat som en oformlig grus-
yta, vars konturer emellertid utan svårighet kan återstål-
las. De forsvunna lindhåckarna med sina valvbågar och
nischer rekonstrueras. Det bor aven overvågas, om någon
av de stora lindar, som nu forrycker skalan på detta om¬
råde, kan avlågsnas till forman for Carlbergs vålbalan-
serade komposition. - Det vackra staketet med sina grindar
har en utomordentlig betydelse for entrépartiet och sluter
det norra terrassystemet. (13, 14, 18)

3. De fyra rektangulåra gråsfålten forenas till två och lågges
upp med en låg gråsdosering, c:a 40 cm over grusplanen.
På varje gråsbådd planteras i långdaxeln 5 st spetsigt
klippta miniatyrtråd av liguster. Dessa 5 m breda och
24 m långa gråsfålt ger ett helt annat perspektiv ån de
nuvarande 6 X 10 m. Rekonstruktionen genomford 1949-

4. Gråsfålten bibehålles och kompletteras med 6 st rund-
klippta miniatyrtråd och på båda sidor om gången 5 st
urnor, om mojligt efter någon av Carlbergs modeller.

5. Bibehålles oforåndrad.
6. Två rektangulåra blomsterbåddar omslutna av ett lågt

krysstaket och c:a 40 cm hoga gråsslånter. Hår planteras
for årstiden låmpade blommande våxter med klara rena
fårger, gårna blandade. Weinbergs bild från norr visar
en tåt plantering av blommande rabattvåxter. På posta-
menten vid trapporna placeras 4 urnor med formklippta
tråd, lagrar e. d. (1, 15)

7. Planen bibehålles oforåndrad. Långs våstra sidan av terrass-
planen uppsåttes på den befintliga muren Carlbergs staket
»å la chinoise«. (1)

8. Planen norr om huvudentrén återstålles i sitt ursprungliga
skick med fyra gråsfålt, begrånsade mot den grusade kors¬
gangen av kanthållar i markplanet. Kring planen uppsåt¬
tes balustrad. (1)

9. Planen intill »kejsarterrassen«. På kortsidorna placeras
staket. Nischerna som av någon anledning murats igen,
återstålles. Konturerna år fullt synliga i muren. (1)

10. Planen omedelbart intill våstra fasaden bibehålles ofor¬
åndrad.

11. Beijers teckning av en plantering mitt på den forsånkta
gården intill huvudbyggnadens ostra sida motsvarar Carl¬
bergs ena alternativ. Av teckningen att doma skulle den
cirkelrunda rabatten vara omgiven av en låg rund kant¬
sten eller hack. Den befintliga runda stenkanten kan moj-
ligen vara ursprunglig. Grås- och rabattyta bor återges sin
gamla form. (7, 16).

12. Till ostra parterren har Carlberg ett par olika alternativ.
En ritning år påskriven med blyerts, som anger vissa
åndringar, angrånsande terrång, vågdragning m. m. Dessa
åndringar overensståmmer med en senare ritning, efter
vilken arbetet blivit utfort. Staket och grindar utfores en¬
ligt Carlbergs detaljritningar. Den nuvarande planen er-
såttes av Carlbergs enkla gråsfålt, kantat med miniatyr¬
tråd i baljor eller friplanterade i gråset. (7, 8, 9)

13. Planet intill trappan stensattes, en gråsmatta melian våg
och murar lågges ut, begrånsad av en rånnsten. De på

Carlbergs ritning markerade stenplintarna syns på en mål-
ning av Weinberg från SO och påminner om dem, som
under Sparres tid placerats utmed uppfartsvågen. Hår
passar de båttre. (8)

14. Den rivna dubbelarmade fritrappan (jmfr rekonstruk-
tionsplanen) återstålles under 1955-56. De senare tillkomna
rosenrabatterna ersåttes av en grusyta. I samband med
detta arbete sånkes planen c:a 60 cm. De båda trapporna
på ostra och våstra sidan återstålles liksom grindar och
balustrad. (2, 3, 4)

15. Terrassplanen med sina plate-bandes i geometriska mon¬
ster återstålles efter Carlbergs detaljritning. En sådan om-
låggning bidrar att minska underhållsarbetet avsevårt. Nu¬
varande planteringsyta år c:a 200 kvm stor; den foreslagna
endast 60 kvm. Antalet lopmeter gråsyta, som nu måste
kantskåras flera gånger under sommaren, år c:a 650, en¬
ligt Carlbergs forslag endast 56. (3, 4)

16. Lindboskéernas ytterkontur motsvarar Carlbergs ritningar
- dåremot inte de sex inre kabinetten, som helt forlorat
sin ursprungliga karaktår. Då denna del utan tvivel år den
intressantaste i hela anlåggningen, år det angelåget, att
boskéerna återstålles genom nyplantering av lind. Den
elliptiska och avlånga gråsmattan bor också nyanlåggas -
dåremot kan Carlbergs voliere, treillage och guldfisk¬
damm anstå till senare tillfålle. (2, 10, 11, 12)

17. De två gråsfålten åndras till »boulingrin«, ett forsånkt
mittparti med en plan gråsyta skild från doseringen med
en 60 cm bred gång. I varje horn stod tidigare en urna
eller en staty - olika avbildningar visar båda alterna-
tiven. (2)

18. Det i mittaxeln belågna trapplanet intill dammen åter¬
stålles liksom de båda sidotrapporna, som leder ner till
den halvcirkelformade planen kring dammen. De båda
sidotrapporna fornyas helt. Kring fontånen, vilken restau-
rerades 1952, ordnas ett stenkummel enligt Carlbergs rit¬
ning.

19. Gråskanten kring dammens stenskoning avlågsnas - grus¬
planet bor anslutas till stenkanten. - Den absidformade
avslutningen kompletteras med en rad låga buskar, med
rund, jåmn, men icke tuktad våxt. Två grusgångar tages
upp som formedling mellan inre och yttre grusvågarna.

20. Våxthusgrunden, som år belågen på den plats, dår det
brunna orangeriet låg, avlågsnas. For att markera orange¬
riets plats - och samtidigt understryka dess betydelse for
hela anlåggningen - kan den fyra steg hoga trappan upp-
foras på sin gamla plats till det ovre planet oster om de
nuvarande håckarna. Håckarna bor få stå kvar på båda
sidor om trappan som avskårmning mot bakomliggande
oppna åker.

21. Trappan uppfor sluttningen, som Weinberg avbildat, år
nu forsvunnen. Då det mycket val kan tånkas, att den be-
gravts under lovmassorna, bor gråvningar utforas for att
få fram den. 1 annat fall bor den fornyas så att kullen blir
tillgånglig från SV. (2)

22. Resterna efter en mur i skogsbrynet frilågges. Muren be-
grånsar det oppna fåltet. Sammanhanget med orangeri-
platser framstår klarare.

23. Eremitaget. Låget av detta finns inte angivet på någon
av Carlbergs ritningar. Med ledning av en beskrivning
som J. C. Linnerhielm gjort omkr. 1803 fann vi en knap-
past skonjbar stig, som från norra entréplanen i våstlig
riktning forde in under tråden uppfor den sluttande ter-
rangen. På siidra sidan om stigen fanns en utjåmning c:a
4x5m stor. Rudiment efter en låg sockelmur? tyder på
att någon byggriad mojligen varit uppford dår. (17)

24. Gångvågar i såvål engelska parken som i naturparken f. o.
iståndsåttes. Ångsglåntor, som nu haller på att våxa igen,
hålles oppna medelst gallring.

Walter Bauer.



7. Ostra parterren. Foto Arvid Posse
omkr. 1920. Parterren har fortfarande
satlima utseende. I forgrunden dub-
beltrappan till den forsankta gården.

S. Plan av den forsankta gården och
iistra parterren. Carlberg hade ett par
olika alternativ till dm senare. Origi-
nalet på Rohsska konstsjojdrmtseet,
Goteborg.
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Ostra parterren. Teckning av John
Hall d. y., borjan av 1800-talet. Teck-
ningen antyder någon odling i raka
rader eller sångar. Originalet på Rohs¬
ska konstslojdmuseet, Goteborg. En
akvarell av Weinberg visar låga stam-
tråd i krukor, uppstållda i raka rader
på ostra parterren.
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lo. Del av trådgårdens sodra sida. I
forgrunden parterren, nr på upp-
måtningen, i mellanplanet boskéerna,
nr i6,dår bortom två gråsplaner, nr 17,
och i jonden dammen och den absid-
formade avslutningen av rundklippta
lindar, nr 19. Den hoga grangruppen
t. h. i bakgrunden ar nu borta. Foto.
Walter Bauer 1950.

11. Forslag till rekonstruktion av tråd-
gårdens sodra del. Teckning av Lisa
Bauer 1956.

../V A V

12. Carlbergs planritning till boskéer¬
na med de sex rummen innehållande
en staty, en elliptisk grasmatta och ett
treillage, en »vattenvase for guld-
fiskar«, en avlång grasmatta och en
voliere. J. C. Linnerhjelm, som 1803
besokte Gunnebo, kallar boskéerna
»håckar som utgora lefvande kabi¬
nen«.
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/ 3. Carlbergs ritning till norra entréplanens lindvalv och
staket.

14. Carlbergs ritning till soffa på planen narmast norra entré¬
planet (nr 5 på uppmåtningen).
15. Carlbergs ritning till staket kring två rabatter amgivna av
gråsdoseringar (nr 6 på uppnåtningen).
16. Carlbergs fasadritning till trappor, staket, nischer m.vi.
for den forsånkta gården på fistra sidan om huvudbyggnaden
(nr 11 på uppmåtningen).
i-j. »Eremitaget«. Teckning av J. A. Beijer. Originalet i Upp¬
sala Universitetsbiblioteks kart- och planschsamling (nr. 23 på
uppmåtningen).
18. Carlbergs planteringsritning till norra entréplanens lind-
håckar (nr 2 på uppmåtningen).
Originalen till nr:s 13, 14, is, 16 och 18 på Rohsska Konst-
slojdmuseet, Goteborg.
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Også i vor tid laves der ind imellem en god gammeldags buskbomparterre. Billedet er fra havearkitekt Georg Boyes egen have,
hvor det er lykkedes at frembringe det rette millieu for parterrens egen stemning.

Ornamenter på en anden måde
Søger man at drage sammenligning mellem den hi¬
storiske have fra renæssance og barok og den have¬
form, der i dag er den fremherskende, viser det sig, at
der trods visse paralleler er sket en væsentlig ændring.
Vi arbejder ganske vist den dag i dag efter samme
recept, hvor vi kan komme til det, den store rumvirk¬
ning, de dybe perspektiver, ja i det hele taget, hvor
det gælder den overlegne enkelthed i anlæggets store
linier. På et punkt er der dog sket en kursændring -

nemlig hvor det drejer sig om anlæggets udstyr. Når
man tænker på, hvad der i barokken blev frembragt
af parterrer, er det med vemod, man tænker på, at alt i
dag skal forenkles ganske simpelt på grund af, at ved¬
ligeholdelsen af anlægget helst skal indskrænke sig til
græsslåning.

Nu må man naturligvis indrømme, at formen skifter
med tiden, de huse man bygger i dag kræver nok et
helt andet anlæg end renæssanceslottet, men det, der

var det primære i parterren, var vel først og fremmest
den forfinede smag, der blev nedfældet i parterre¬
havens ornamentik, og ornamentikken behøver vel
ikke dø som virkemiddel i haven, fordi tiden skifter,
og vedligeholdelsen bliver et kedeligt problem.

Navnlig under barokken strålede parterrerne i al
deres glans med sindrige mønstre, der som tæpper var
rullet ud foran slottet, således at det tog sig bedst ud,
når man fra slottets vinduer havde overblik over hele

herligheden. Ganske vist kunne parterrehaven være
fængslende at færdes i, men det var trods alt som pa¬
norama, den havde sin store dekorative virkning.

Nu kunne der sikkert spindes en lang ende over
dette tema, men meningen med artiklen var snarere
at omtale nogle forsøg på at omplante svundne tiders
ornamentik til en mere tidssvarende form på en sådan
måde, at man undgår det store vedligeholdelsesar¬
bejde, der normalt knytter sig til parterren samtidig
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med, at man får mulighed for at opleve mere i de flade
arealer, der ligger i tilknytning til huset, end græs¬
plænen normalt kan give.

Vi arbejder efterhånden alle - både arkitekter og
havearkitekter - med mønstervirkninger i store be¬
fæstede områder, hvor vi er bange for at resultatet
bliver for goldt, om ikke der sker en vis bevægelse
i fladen i form af striber af brosten eller mørkt tonede
fliser i alle de grå. Her går man den lige vej frem og
eksperimenterer med nye spændende flisetyper, og
hver havearkitekt opfinder sit eget mønster, der
som regel er set før. Med andre ord, der skal ske noget
i den store ubrudte fliseflade. Hvorfor så ikke under

nogenlunde samme forhold gå videre og opleve noget
mere i græsfladen. Ganske vist er græsset mere neu¬
tralt at beskue, det virker levende i stedet for goldt,
og god takt og tone siger nu engang, at en plæne helst
skal være ubrudt. Ikke desto mindre ser man jo gang
på gang en flisesti, der gennemskærer græsarealer på
en så hård og brutal måde, at man næsten ville fore¬
trække, at det hele var fliser, så man undgik den bru¬
tale virkning. Valgte man derimod at gå midtvejs, så
man udvidede flisestien og anvendte denne udvidelse

Grønnegård ved Svendborg Amtssygehus projekteret af have¬
arkitekt Troels Erstad. Desværre har det ikke varet muligt at
få kameraet til at opfange alt det som det menneskelige øje ser,
der er kun tale om et lille udsnit, der ikke i fuldt mål står på
højde med helheden.

Endnu ikke fuldført klinkeparterre ved Hvidovre Rådhus.
Projekteret af Troels Erstad og Eyivin Langkilde.

på en ren dekorativ måde, kunne man opnå at gen¬
nemskæringen pludselig afsløredes som et aktiv.

Troels Erstad projekterede i midten af fyrrerne et
gårdanlæg til Svendborg amtssygehus. Her var for¬
holdene akkurat som ovenfor skitseret, og yderligere
havde man mulighed for at betragte gården ovenfra,
idet hospitalsgangene på de tre sider stødte ud til
gården, endda i fire etager. Resultatet blev en flisepar¬
terre, der så sandelig har en meget dekorativ virkning,
når man ser ud af vinduerne. På denne måde generer
flisegangen, der gennemskærer plænen, ikke. Ganske
vist har man ikke stor glæde af mønsteret, når man er
på farten gennem gården, men det er også ganske
underordnet, parterren skal ses fra oven.

Denne form for parterre - eller lad mig sige flise¬
mønster i græs - tager alt muligt hensyn til vedlige¬
holdelsen, idet man med græsslåmaskinen frit kører
overalt, og alligevel har man opnået samme dekorative
virkning, som man kender fra de oprindelige par¬
terrer. Er man således interesseret i en eller anden
form for ornamentik i nutidens haveanlæg, må dette
siges at være en udvej. Naturligvis må man med omhu
vælge stedet, hvor mønsteret placeres. Som i de histo¬
riske haveanlæg er det vigtigt at placere det i direkte
kontakt til bygningen, hvor man får et tilstrækkeligt
godt overblik. Hvad materialerne angår er der adskil-
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Plan 1:300 af klinkeparterre ved Hvidovre Rådhus.

Qrashave tegnet af havearkitekt N. Th. Ulrichsen. lige muligheder. Betonfliser kan under større forhold,
som gårdanlægget i Svendborg, være meget anvende¬
lige, men kan under mindre forhold let virke for
golde. Klinker lagt i rulleskifter er et fremragende
materiale og det samme kan siges om brosten, både de
almindelige og chaussesten. Naturligvis har det en vis
betydning, at materialet er jævnt, toppede brosten
vil næppe være godt.

Ved Hvidovre Rådhus er arbejdet med en stor
klinkeparterre endnu ikke fuldt afsluttet, i det hele
mangler græsset, som trods alt skal holde det hele
sammen. Mønsteret er af persisk oprindelse og blandt
andet kendt fra Troels Erstads hækhave i Nykøbing F.
Det viser sig, at mønsteret arbejder for meget, sålænge
det ikke bindes effektivt af græsset, hvilket jeg ikke
har været udsat for når mønsteret ligger i forholdsvis
tæt græs. Fra adskillige af rådhusets kontorer og ikke
mindst fra tagterrassen tager parterren sig ganske
spændende ud allerede nu, hvor den ikke er færdig,
så mon ikke det kunne være det rigtige sted at arbejde
videre med parterren ved sådanne monumentale huse,
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Udstillingshave i Det kgl. Haveselskab. Mønsteret er her tegnet af maleren Mogens Andersen.

som vor tids nye rådhuse og vel også sygehuse må
siges at være.

Også i den lille have kan man få megen fornøjelse
af mønstre i græs. I min egen rækkehushave har jeg
lagt tre ganske spinkle figurer. De bemærkes næppe,
når man går rundt i haven, men til gengæld bliver
chok'et så meget større, når man fra i. sal kigger ud.

At der ud over det rent dekorative kan blive tale
om et mere kunstnerisk bestemt mønster, viser billedet
fra den lille udstillingshave i Det Kgl. Haveselskabs
have. Her er figuren tegnet af maleren Mogens An¬
dersen, der kalder den »Nature Morte i græs og bro¬
sten«.

Dette er blot et enkelt eksemplar, der måske nok
i nogen grad var forfejlet, fordi man manglede husets
i. sal, hvorfra det rettelig burde være set. Ikke desto
mindre må man se i øjnene, at der gennem samarbejde
mellem kunstner og havearkitekt kan laves mange
spændende ting, som nok kunne give en vis fornyelse
i vor tids have.

En helt anden form for mønstervirkning i plænen
er den, som havearkitekt N. Th. Ulrichsen for snart

mange år siden demonstrerede i en lille have i Virum.
Denne have er naturligvis ikke noget isoleret tilfælde,
sidst gjorde havearkitekt Morten Klint et forsøg ved
udstillingen i Haveselskabets have, et forsøg der gan¬
ske vist led under det samme som min egen udstilling
- nemlig manglen af en iste etage.

I haven på Akasievej er plænen delt op i rhomboide
felter, der er indrammet af et enkelt skifte klinker.
Der er så vekslet mellem to græsarter Rødsvingel og
Fioringræs, der skiller så tydeligt, at mønsteret er
meget iøjnefaldende. Ved denne form for mønster¬
virkning, er det naturligvis en forudsætning, at græs¬
felterne ' holdes rene for ugræs, for ellers udviskes
mønsteret hurtigt, og det er indlysende, at det for¬
årsager en betydelig vedligeholdelse.

Der er således muligheder nok for at genoptage
parterrehavens ornamentik under en eller anden form
i vor tids haver, og ville det ikke være rart, om man i
højere grad end tilfældet er i øjeblikket udover an¬
læggenes store linier kunne frembringe lidt ornamen¬
tik, hvor de rette betingelser er til stede.

Eyivin Langkilde.
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En skolebotanisk have
Mellem de opgaver som havearkitekterne de senere
år har beskæftiget sig med, kan man vel godt sige at
skolebyggeriet er kommet frem i første række. Det
er ikke noget nyt felt, men grunden er vel at skole¬
byggeriet, af forskellige årsager, befinder sig i en høj¬
konjunktur.

De krav der stilles til skolernes friarealer er meget
varierende, alt efter skolens formål og beliggenhed.

Skolen på landet har selvsagt større interesse i bold-
og sportspladser end i botaniske plantesamlinger, da
der sjældent er langt ud til grøftekanten og skoven,
hvor alt ønskeligt som regel findes.

Anderledes stiller det sig med skolen i byen, hvor
der er langt til områder, hvor naturen frit får lov at
råde, og findes der endelig et sådant areal i nærheden,
kan man roligt regne med at der også findes et skilt
med »Adgang forbudt«.

Her er der tale om en skole for vanføre, hvor alle
børn er gangbesværede, og derfor er det meget nær¬
liggende at samle undervisningsmaterialet indenfor
grundens grænse.

Denne skole, Vanføreskolen, er beliggende i Virum
og bygherren er Samfund og Hjem for Vanføre, Kø¬
benhavn. Indenfor skolens areal findes der et børne¬
hjem, hvor alle eleverne bor og arealet er så stort at
der er rigelig plads til rekreationsareal, legepladser
samt boldbane, hvorimod jeg har forsøgt at kompo¬
nere bygherrens ønske om en blomsterhave sammen
med det undervisningsmæssige, således at afdelingen
ikke alene tjener det æstetiske formål som enhver an¬
den blomsterhave, men tillige er en botanisk have til
undervisningsbrug.
' Haven ligger syd for bygningerne, ud mod Skods¬

borgvej, og skærmet mod denne ved et stengærde.
Terrænet i haven er trukket op til overkanten af sten¬
gærdet og her beplantet med en række Rosa Helena.

Stengærdet er iøvrigt tilplantet med Nepeta Pseudo-
mussinii, Alyssum savatile compactum, Festuca ur-
sini og Verbascum hybridum densiflorum.

Gennem anlæget fører en klinkebefæstet sti, udført
af gule klinker lagt på fladen, men iøvrigt er arealet
udlagt med græs, hvori der er udsparet kvadratiske
bede til planterne. Disse bede er af hensyn til græs¬
slåningen omgivet af et løbeskifte af klinker.

I hvert bed er repræsenteret en plantefamilie, men
det kan kun blive et udpluk, idet der jo findes langt
flere plantefamilier end der er plads til på et så be¬
grænset areal, men jeg har søgt at få de væsentlige
med. Skulle det vise sig, at der mangler enkelte, som
lærerne i disse fag kunne ønske at få med, volder det
ingen vanskeligheder at udvide bedenes antal.

Valget af planter indenfor de forskellige familier
har måttet foretages efter en æstetisk vurdering, og
man måtte se bort fra simpelt hen at vælge de mest
typiske eksemplarer indenfor gruppen. Dette kan
selvfølgelig undervisningsmæssigt set være en svag¬
hed, men her må ikke glemmes, at haven også har et
æstetisk formål.

I direkte tilknytning til afdelingen er der udlagt
et græsareal, mellem børnehjemmet og skolen, som er
beregnet som legeplads eller plads til friluftsgymna-
stik. Langs bygningerne var der ønske om at få plantet
nogle buske, og jeg valgte at give børnene en samling
af buske med forskellige bladformer. Planterne her
er ikke sorteret efter familieforhold, men udeluk¬
kende efter de mest varierende bladformer.

Det er tanken rundt om i anlæget at anbringe en del
bænke, så børnene kan søge herud i fritiden og sam¬
tidig med at de finder hvile stifte nærmere bekendt¬
skab med og studerer vort plantesamfund.

Plantelisten til de firkantede bede på planen med
indtegnede numre ser således ud:

4 stk. Anemone japonica Kønigin
Charlotte.

5 - Trollius hybridus Commander
in Chief. ,

3 - Delphinium cultorum Blue
Beauty.

Papilionacece (certeblomstfamilien).
8 stk. Lupinus polyphyllus (Regn¬

bue).
2 - Thermopsis laccolata.

Campanulace<£ (klokkeblomstfam.).
8 stk. Campanula persicifolia alba.
8 - Platycodon grandiflorus.

Rosacea: (rosenfamilien).
8 stk. Rosa hybrida bifera Charles

Bonnet.
6 - Filipendula hexapetale.

Primulacece (kodriverfamilien).
i j stk. Primula Bulleyane.

1. Pomaceæ (kærnefrn%tfamilien).
3 stk. Aronia melanocarpa.
1 - Amelanchier lævis.

2. Crncifcere (korsblomstfamilien).
3 stk. Crampe cordifonia.

12 - Iberis sempervirens Snowflake.
6 - Hesperis matronalis.

3. Crassulaceæ (stenurtfamilien).
12 stk. Sedum spectabile.

4. Colchiaceæ (giftliliefamilien).
3 stk. Veratrum nigrum. .

4 - Colchicum autumnale.
5. Umbilliferæ (sk<ermblomstfamilien).

3 stk. Heracleum Lehmannianum.
2 - Meum athamanticum.

6. Convallariaceæ (konvalfamilien).
3 stk. Yucca filamentosa.
4 - Polygonatum multiflorum.

10 - Convallaria majalis.

7. Saxifragaceæ (stenbr<ekfamilien).
4 stk. Peltiphyllum peltatum.

8. Scrophulariace<e (maskeblomstfam.).
8 stk. Digitalis purpurea.
6 - Veronica incana. .

9. Valerianaceæ (baldrianfamilien). ,^
3 stk. Valeriana pyrenaica.
4 - Centranthus ruber.

10. Caryophyllaceæ (nellikefamilien).
3 stk. Gypsophila paniculata Bristol 14.

Fairy.
3 - Viscaria vulgaris
6 - Dianthus Caryophyllus Com-

tesse Knuth.

11. Rutaceæ
10 stk. Dictamnus albus.

12. Ranunculaceæ (ranunkelfamilien).
3 stk. Cimicifuga racemosa.

16.

14.

'5-
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Plan 1:200 over den skolebotaniske have ved skolen for
vanføre i Virum. I de kvadratiske bede findes plante¬
familierne, i hvert af bedene 2-3 forskellige arter af
samme familie. Numrene langs facaden betegner buske
plantet med henblik på deres bladformer.

23



io stk. Primula denticulata.

j - Lysimachia punctata.
17. Liliace<e (lilliefamilien).

3 stk. Eremurus robustus.
2 - Kniphofia Uvaria.
5 - Paradisia Liliastrum gigantea.
5 - Lilium candidum.
5 - Hosta glauca.

18. Boraginaceæ (rubladefamilien).
6 stk. Anchusa italica Opal.
3 - Anchusa myosotidifolia.
4 - Mertensia primuloides.

19. Composite (kurveblomstfamilien)
4 stk. Helenium hybridum Crimson

Beauty.
4 - Helenium hybridum Moer-

heim Beauty.
3 - Eupatorium purpureum.
2 - Rudbeckia speciosa.

20. Ftmiariaceæ.
6 stk. Dicentra spectabilis.

zi. Gunneraceæ.
6 stk. Gunnera manicata.

22. Phytolaccacece.
6 stk. Phytolacca americana.

23. Labiata (læbeblomstfamilien).
5 stk. Salvie nemorosa.
3 - Monarda didyma.

10 - Lavendula officinalis.

5 - Dracocephalum grandiflorum.
10 - Teucrium divaricatum.

24. Oenotheraceæ (mtlysfamilien).
10 stk. Oenothera glauca.
6 - Fuchsia magellanica Riccar-

tonii.

25. I'apaveraceæ (valmuefamilien).
12 stk. Papaver nudicaule.

3 - Papaver orientale.
5 - Meconopsis betonicifolia.

26. Qraminea (græsfamilien).
8 stk. Arundo Donax.

3 - Molina coerulea.
27. Hydrangeaceæ.

5 stk. Hydrangea arborescens gran-
diflora.

28. Iridacece (svterdliliefamilien).
3 stk. Iris germanica Corrida.
3 - Iris germanica Flammen-

schwert.

3 - Iris germanica Rheintraube.
3 - Iris Kæmpferi.
4 - Iris pumila.
6 - Iris sibirica.

10 - Montbretia crocosmiiflora.

29. Malvaceæ (katostfamilien).
6 stk. Sidalcea hybrida Interlaken.
3 - Malva mosehata.
3 - Althaea rosea.

30. Folemoniaceæ (floksfamilien).
i j stk. Phlox paniculata Riverton

Jewell.

31. Moraceæ.
i stk. Ficus Carica.

32. Calycanthacece.
1 stk. Calycanthus floridus.

33. Nyssaceæ.
1 stk. Davida invoducrata var. Wil-

moriniana.

34. Bignoniaceæ.
1 stk. Catalpa speciosa.
6 - Incarvilla Delavayi.

3j. Magnoliace<e.
1 stk. Magnolia stellata.

36. Oleacece.
8 stk. Ligustrum obtusifolium Rege-

lianum.

37. Oleacea.
25 stk. Syringa persica.

38. Salicaceæ.
9 stk. Salix purpurea.

39. Rosaceæ.
2 stk. Rosa Hugonis.

40. Papilinaceæ.
3 stk. Sophora japonica.
6 - Indigofera Gerardiana.

Til afdelingen for bladformer, buske der står omkring græslegepladsen, ser plantelisten således ud:
41. Euonymus alata, 48. Forsythia ovata, 55. Buddleja Davidii,

elliptiske, savtakkede blade. savtakkede blade. tilspidsede blade.
•42. Viburnum rhytidophyllum, 49. Tamarix gallica, 56. Cornus mas,

ovale læderagtige blade. små blade. helrandede tilspidsede blade.
43. Sambucus canadensis, 5°. Ilex aquifolium, 57. Physocarpus opulifolius,

uligefinnede blade. tornede blade. trelappede blade.
44. Exochorda racemosa, S1- Aralia elata, 58. Koelreuteria paniculata,

elliptiske blade. tredobbelt finnede blade. uligefinnede blade.
45. Cotinus coggygria, JJ- Cotoneaster salicifolia, 59. Caryopteris incana.

spidsovale blade. blanke, fugede blade. groft savtakkede blade.
46. Acer qinnala, 53- Gleditsia triacanthos, 60. Kolkwitzia amabilis,

trelappede blade. dobbeltfinnede blade. korthårede blade.

47. Rhus typhina, 54- Decaisnea Fargesii, 61. Ginkgo biloba,
uligefinnede blade. uligefinnede blade. vifteformede sammenvoksede blade.

Niels Ulrichsen.

IFLA-kongres 1956
Den internationale havearkitektkongres afholdes i år
den 20. til 26. august i Ziirich og arrangeres af den
schweiziske havearkitektforening B. S. G.

Programmet ser således ud:
Mandag d. 20.8. kl. 9.00 tilmeldelse på hovedkontoret,

kl. 11.00 officiel modtagelse,
kl. 16.00 ekskursion i biler til Tiefenbrunnen.
kl. 19.00 bankett og schweizer aften.

Tirsdag d. 21.8. kl. 9.00 foredrag.
kl. 14.00 ekskursion i omegnen,
kl. 18.45 åbning af IFLA-udstillingen.

Onsdag d. 22.8. kl. 9.00 foredrag.
kl. 14.30 ekskursion til Winterthur.
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Torsdag d. 23.8. kl. 9.00 foredrag.
kl. 14.00 samme ekskursioner som tirsdag,
kl. 20.00 afslutningsbanket i Ziirich.

Fredag d. 24.8. kl. 8.30 ekskursion til Albis-passet, Zug,
Buonas, Kiissnach, Weggis, Biirgen-
stock og Luzern.

Lørdag d. 25. 8. kl. 8.00 ekskursion til Bern.
kl. 16.30 afgang til Genf.
kl. 20.00 modtagelse i Genf.

Søndag d. 26.8. kl. 10.30 ekskursion i Genf.
kl. 18.00 kongressens afslutning.

Nærmere oplysninger om kongressens program kan
fås: IFLA-Kongress-Sekretariat c/o E. Graf, Garten-
architekt, Romerhofplatz, Asylstrasse 58, Ziirich.

Red.



*Byggnaden fick i stallet en vindskyddad och mera blygsam plats på den skålformiga angens hogsta del.«

Kalvnås Professor Eskil Sundahl, chef for Kooperativa Forbundets Arkitektkontor i
Stockholm, redogor heir for sitt so?>mrarstalle Kalvnås, ett tjugoårigt rojnings-
och foradlingsarbete som han sjålv kallar »ett anspråksldst styeke landskaps-
konst«. Hans son, fotograf Sune Sundahl, har tagit de vackra bilderna.

Sv. red.

Det borjade sommaren 1934. For min familj och mig
var det ett sjålvklart onskemål, att kobbar och utskår
skulle ligga inom nåra råckhåll. Oberoende av års¬
tiden, borde vi nå vår fritidsbostad med bil på en
timme eller så. Vi sokte oss dårfor ett styeke mark
nara den punkt dår fastlandet skjuter ånda ut i den
yttre skårgården. Vi fann det knappt 70 km soder om
Stockholm. Inte långt från Sodertbrns sydspets. 8 di-
stansminuter norr om Landsorts fyr skulle en sjo-
man saga.

Området, i fastighetsregistret betecknat Kalvnås 33,
år ca 64.000 m2 stort. Geografiskt sett utgor det en
halvo i Fållnåsviken. Naturen på och nårmast kring
området år en blanding av bordigt kulturlandskap
och skårgårdsnatur. Den ter sig nårmast som en mun¬
ter variation på skårgårdens topografiska tema. I den
grona, mjukt boljande eller sluttande ångs- och åker¬
marken bubblar och våltrar sig bergknallarna. Det år

ett sorts Fallstafflandskap och melian de gråvioletta
bergen, som år både kuliriga och branta och som tåeks
av fårgrika lavar eller mossor kilar ångsmarken hogt
upp, liksom for att skyla urbergets spralliga choser.
Utstrodda i ångsmarken finns massvis av stenar, burna
av inlandsisen for tiotusen år sedan.

Landskapet foreter skarpa kontraster. De fram-
tråder for ovrigt både i markens modellering och
i de rumsbildningar och perspektiv som vegetationen
och den kuperade terrången tilisammans åstadkom-
mer. Ibland kan terrången, som på Kalvnås, få en tyd¬
ligt fornimbar rorelse norr-soder genom bergforma-
tionernas riktning. Hålften av det ågda området år
bergknallar, endast delvis bevuxna med tallar. Resten
år ångsmark med eller utan tråd- och buskvegetation.
Matjordslagret på ångarna år relativt tunt men kalk-
haltigt. Tidigare har man under flera generationer
anvånt området som beteshage for ungdjur. Jorden
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Kalvnås, situationsplan.

ar dårfor trots sitt i allmånhet ringa djup ganska bor-
dig. Man har också håmtat foder dår: ett par av de
gamla lindarna på platsen bar tydliga spår av hamling.
Områdets topografi kånnetecknas av avsevårda nivå-
skillnader. Flerstådes når bergknallarna tjugo meters
hojd over havsvattnet. Melian kedj or av bergknallar
drar ångsstråken fram. De stiger tåmligen jåmnt från
åkrarna i soder och från strånderna i norr upp mot
områdets centrala hogplatå, dår de forenar sig till en
rymlig skålformig ång ungefår nio meter over vatten-
ytan. Vid tiden for niarkkopet inneholl denna hogt

belågna ång en vattensamling, till hålften damm, till
hålften tråsk. Vid dammens våstra sida poserade en
praktfull gammal lind med hångande grenar och kno-
tig stam. Det står alltjåmt en rusig doft kring trådet,
når det blommar. Kronan tåtnar mårkbart då och
tusentals bin surrar i lovverket. På ången fanns en hel
del ungtråd av tall och gran. Också i sodersluttningen
ner mot åkermarken var det gott om tall och ung¬
tråd av olika slag. Slån- och nyponbuskar utgjorde
hår ett nåstan ogenomtrångligt taggtrådshinder och
det var gott om stenar. Det var alltså från borjan
ingen behaglig mark att gå i. Åndock fångade soder¬
sluttningen och ången med dammen genast vart in-
tresse, vi tyckte oss se mojligheter att hår ge naturen
ett handtag, att ge den distinktare drag.

Når vi senare på nytt tånkte over vårt forvårv fann
vi att Gud Fader egentligen gett oss ett bra stycke
råmark. Hans trådgårdsmåsteri var kanske lite slar-
vigt i detaljerna och han hade glomt stådningen i det
fritidsrum han ståilt till forfogande. Sådant kunde vi
kanske sjålva klara av, om vi var lagom odmjuka och
forsiktiga. Det våsentliga var ju att helheten tillfreds-
stållde oss.

Sådant Kalvnås nu efter tjugo års moda framstår
betraktar jag det nårmast som ett forsok att gora ett
anspråkslost stycke landskapskonst med hjålp av tråd-
fållning, rensning och stenbrytning. Några forån-
dringar i markens naturliga modellering har inte
gjorts, inte heller har några prydnadstråd och dito
buskar planterats. I stållet har på sodersluttningarna
ett segslitet krig utkåmpats mot slån, nypon och
stenar. Allt arbete har egentligen gått ut på att fram-
håva områdets karakteristiska drag, som år bland-
ningen av vild skårgårdsnatur och kulturlandskap.
Man har i detta syfte forsokt att såtta lite spets på
kontrasten mellan de mjuka ångarna och bergen och
att stryka under rumsbildningarna. - Får jag kanske
såga några ord om detta arbete, om byggnadens sam¬
band med naturen, och kanske också några ord om
huvudparten av området, som alltjåmt år vild och så
gott som orord.

Byggnadens placering blev naturligtvis den primåra
angelågenheten.Det fanns gott om finautsiktspunkter,
och det gick en tid innan jag overtygat mig sjålv och
de mina om att byggnaden inte skulle ockupera någon
av dessa. Den fick i stållet en vindskyddad och mera
blygsam plats på den skålformiga ångens hogsta del.
Den doljer sin moderna utrustning med kyla och olje-
eldning bakom en traditionellt rodfårgad tråpanel och
markerar sin underdånighet med en kutryggig form.
Bakom byggnaden bubblade bergknallarna och be-
grånsade ången mot oster. Framfor sig hade man
dammen med den gamla linden. Och nu gållde det
alltså att på litet långre sikt arbeta med den genstrå-
viga naturen. Ungtråden på ången fålldes. Platsens
begrånsande element borjade framtråda tydligare: i
oster och våster klippformationer, i norr barrtråd,
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Det uppstod sålunda en klar rumsbildning, ytterligare accentuerad genom markens skålform och dammen i angens mitt. Den
gamla linden do?ninerade nu tingen.

lindar, en och hassel, i soder en låg bergknalle och en
årevordig ek. Genom att frilågga dessa element
uppstod en klar rumsbildning, ytterligare accen¬
tuerad genom markens skålform och dammen i an¬
gens mitt. Dammen gråvdes och rensades och dess
kanter tuktades. Den gamla linden dominerade nu
ången, skånkte småningom skugga åt några ankor,
som under den korta sommaren levde ett sorglost liv
i dammen och dess nårhet. Med sin enkla konversa-
tionskonst och opolerade sållskaplighet utgjorde de
ett trivsamt komplement till landskapsbilden.

De breda och soliga sluttningarna mot åkrarna i
soder rojdes också upp. Naturens egna anvisningar
var hårvidlag klara nog och de ha foljts vid ståd-
ningen. Markpartierna inneholl trots rikedomen på
stora och mindre stenar djupare jord, varfor barr-
tråden fålldes. Endast lovtrådsvegetationen bibeholls.
Den innehåller mest ekar, praktfulla sådana, någon
enstaka ask eller oxel och ett och annat hasselbestånd.

Lovången med solitårer eller enstaka klungor av tråd
och buskar stod som efterstråvat mål. Den vilda blom-
floran år både hår och på området for øvrigt mycket
rik med blåsippor, vitsippor, gullvivor, liljekonval jer,
svensk soldat, (Melampyrum nemorosum), midsom-
marblomster (Geranium silvaticum), mandelblom

(Saxifraga granulata), violer, fårkummer (Geum ri-
vale), och naturligtvis - hundloka (Anthriscus sil—
vestris), som mest logonenfallande representanter. Ett
par av ångarna oversållas i borjan av juni med Adam
och Eva (Orchis sambucina). Och efter midsommar
kommer det basta av alltihop, smultronen. Ar efter år
åter vi oss fordårvade av dem.

I den vilda och kuperade terrången på områdets
norrsidor våxer barrtråd, mest tall, men också rikligt
med enbuskar. På stållen dår dessa år val skyddade
mot vind och inte står alltfor grunt har de utvecklats
till stora och vackra exemplar. En ång med vålvuxna
enar bildar sålunda forgrunden till den milsvida ut-
sikten från bostadens centrala rum (i tr. upp) over
Fållnåsviken och det solbelysta landskapet i norr.
Enarna trånger ånda fram till byggnadens våstéida,
dår en uteplats under skårmtak står i direkt forbin¬
delse med byggnadens entrérum, som samtidigt år
matrum och som medelst en rak trappa står i oppet
samband med vardagsrummet i tr. upp. Man anar
dårfor redan i bottenvåningen vardagsrummets ut-
sikt.

Den skråpiga trådvegetationen intill berget bakom
byggnaden har avlågsnats for att få bergets linjer
mera klart framhåvda. I anslutning till ett åstadkom-
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Ett forsok att gora ett anspråksldst stycke landskapskonst med hjalp av tradfallning, rensning och stenbrytning. - »Allt arbete
har egentligen g&tt ut pa att framhava områdets karakteristiska drag.

met tun mellan byggnaden och berget har anlagts en
till måtten anspråkslfis bar- och blomstertrådgård som
i sin tur ansluter sig till byggnadens koksgård. Berget
tjånstgor som pålitlig vårmespridare och pådrivare av
våxtligheten och som vindskydd. Nårmast berget har
en svacka utfyllts så att matjordslagret dår varierar
mellan en och två meter. Den lilla trådgården har for-
setts med gångar av tråtrall, som tjårats. Blomsångar-
nas jordytor ligger 15 cm over mark. De begrånsas
av tjårade brådor. En viss motsåttning mellan den
fria, lekfulla naturen och den geometriskt formade
tåppan har efterstråvats.

Intill byggnadens våstfasad mot dammen har åp-
peltråd planterats och drivits upp som spaljéer. Kring
dem står prydnadsblommor; på kfiksflygelns sfider-
fasad rikt blommande, ljust skåra klångrosor. Ågaren
rekreerar sig gårna med trådgårdsarbete.

Området forbinds med den långt bort liggande
landsvågen genom en smal bilvåg, som leder upp till
koksgården. Den senare begrånsas av huvudbygg-

naden, vedboden, bergvåggen och garaget och har en
vacker utblick over tunet med trådgården och det
solbelysta vida landskapet i norr. Mitt på koksgården
står en ek. Den var en halv meter hog, når huset bygg-
des, skadades vid språngningarna, men lappades ihop
och har nu till alias forvåning och glådje blivit ett
vålvuxet, skuggrikt tråd.

Ett rikt djurliv år ett omistligt komplement till na¬
turparken. Trakten år också rik på vilt. Råv, hare, rå-
djur år ofta gåster på våra ångar. Sjtifågel och fisk av
alia slag gnor kring våra strånder.

Området grånsar till Fållnåsvikert i våster, norr och
oster. Stranden år delvis brant, delvis svagt sluttande.
Hår och dår år den helt fippen mot vattnet, men till
stor del år den bevuxen med vass, stundom gies, stun¬
dom tåt. Vid en strandång på fistra sidan, hundra me¬
ter från huvudbyggnaden, år en hamn byggd, flan¬
kerad av bryggor och sjfibod. Dår går ångsmarken
med sitt grås ånda ner i hamnens vatten.

Eskil Sundahl.
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Trådgården-Sommarrummet
En Hem i Sverige-bok
Tidskriftet »Hem i Sverige« har ved udgivelsen af
sit sommernummer vist os, at vi mangler noget her¬
hjemme, nemlig et sådant hefte med gode planer,
dejlige fotografier og yndefulde tegninger, der til¬
sammen giver læseren det bedste indtryk af, hvad der
menes med planerne, således at disse bliver forståelige
for lægfolk.

For den haveinteresserede er der her noget at hente,
fra første til sidste side læser og studerer man her,
hvad svenske havearkitekter formår. Heftet er helt
igennem præget af en sikker sans for de æstetiske pro¬
blemer, som man har i villahaven. Talrige fotografier
og tegninger viser hvorledes problemerne løses på en
enkel og smuk måde.

Der er i dette hefte rørt ved flere af de i vor tid
særdeles aktuelle problemer, gennem et udvalg af pla¬

ner gøres der opmærksom på de forskellige havetyper,
vi arbejder med, hver har fået sit afsnit.

Den mindste have »Atrium haven«, villa haven, den
lidt større have, og i et par eksempler gøres der op¬
mærksom på, at byplanlægningen har stor betydning
for fremtidens haver. For flere af planernes vedkom¬
mende nøjes man ikke blot med at vise plan og foto¬
grafier, men supplerer med planteliste, som for mange
vil have særlig værdi.

Havens detailler er også taget med, såsom terrasser,
fliselægning, havelåger m. m., og her vises i talrige
billeder, hvorledes man indretter sig på en smagfuld
måde.

Et afsnit viser et stort antal prydbpske i stregteg¬
ninger, som har særlig værdi for den haveejer, der
selv ønsker at tumle med problemerne.

Det er et hefte, som alle haveinteresserede ville have
glæde af, og når ingen medarbejder er nævnt, så er
det fordi, alle har gjort deres bedste, og svenske have¬
arkitekter har vist, at de ved samarbejde kan nå et
smukt resultat. Henning Rasmussen.
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Y. H. s norm

Fra sin start i 1944 har Foreningen af
Yngre Havearkitekter arbejdet med
den opgave at samle og under en eller
anden form udgive en samling tekni¬

ske oplysninger af interesse for de projekterende ha¬
vearkitekter. Arbejdet har været lagt an efter studie¬
kredssystemet. Det er i og for sig en nærliggende
tanke at en ung og begejstret forening vil løse pro¬
blemer som ældre og mere erfarne har ladet ligge.
Oprindelig tænkte man sig at udgive stoffet i bog¬
form, men det oversteg foreningens kræfter. Begej¬
stringens flamme sank ned til en glød der ulmede
svagt gennem flere år, udenforstående troede den var
slukket, men nu er der pustet liv i den igen, og man
har valgt at udgive stoffet som løsblade i format A4.
Af disse er en serie på 12 udsendt og flere kan følge
efter når som helst, men forudsætningen er, at der
kan skabes så stor interesse for abonnent på bladene,
at udsendelsen kan hvile i sig selv. De koster kr. 5,00

for et sæt på 10 stk. Løsbladformen indebærer den
fordel at man friere kan arbejde med stoffet og pu¬
blicere det efterhånden som man får færdigbehandlet
enhederne, man er så dejlig frigjort for at skulle be¬
handle stoffet i kronologisk rækkefølge.

De foreliggende blade spreder sig da også, således
som det fremgår af nedenstående indholdsfortegnelse,
over en række højst forskellige emner. Bladene er vel
tilrettelagt og opsætningen tiltalende.

På nuværende tidspunkt er det vel ikke muligt at
udtale sig om dette arbejdes endelige omfang og be¬
tydning. Jeg afstår derfor foreløbig fra en anmeldelse
i egentlig forstand, og benytter lejligheden til at rose
initiativet og samtidig gentage, at en videre udvik¬
ling i sagen er afhængig af den økonomiske støtte, der
ligger i, at alle der er interesseret i at dette arbejde
blive gjort eller/og mener dermed at kunne udvide
deres materialesamling af tekniske data, tegner et
abonnement og gør det straks. Georg Boye.
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I. MATERIALER

1. Sten

01-09 natursten
10-19 tilhuggede natursten
20-29 betonvarer & kunststen
30-39 specialstøbte betonvarer
40-49 brændte lervarer
J0-J9 erosions- & emulsionsmaterialer
60-69 andre stenmaterialer

2. Træ

01-09 træarter, rå
10-19 træ, bearbejdet
20-29 rafter, kæppe, ris m. m.

3. Jern
01-03 profiljern
10-19 rørmaterialer
20-29 trådmaterialer
30-39 diverse andre jernmaterialer

4. Konserveringsmidler
'

01-09 til træværk
10-19 diverse maling
20-29 andre beskyttelsesmidler

$. Andre materialer
01-09 asfalt
10-19 halm, strå, rør
20-29 glas
30-39 diverse andre materialer

2. BEREGNINGSTABELLER

/. Overslag
01-09 priser
10-19 arbejdslønninger & stigninger
20-29 beskrivelser
30-39 jordarbejder
40-49 materialeforbrug

2. Fortegnelser
01-09 litteratur
10-19 leverandører
20-29 oplysninger

3. Tabeller
01-09 pladsbehov
10-19 stigninger, fald og lignende
20-29 farveskemaer
30-39 diverse beregninger & vejledn.
40-49 planteafstande
jo-59 diverse andre tabeller
60-69 licitationsmateriale

3. REDSKABER & MASKINER
1. Gartnerværktøj

01-09 stenarbejde
10-19 træbearbejdning
20-29 jordarbejde
30-39 plantearbejde
40-49 såningsarbejde

2. Maskiner

01-09 jordflytning
10-19 udgravning og læsning
20-29 jordbearbejdning
30-39 såning
40-49 kørsel
jo-59 vejarbejde

4. TEGNESTUEPRAKSIS
1. Papir

01-09 formater for tegninger
10-19 formater, almindelige
20-29 papirsorter

2. Tegnerekvisitter
01-09 tegning med tusch
10-19 tegning med blyant
20-29 andre rekvisitter

3. Reproduktion
01-09 trykning
10-19 fotografering
20r29 dublikering
30-39 oversigt

4. Systemer
01-09 kartotek
10-19 timercgnskab
20-29 arkivering

5. PLANTER
1. Krav

01-09 sommerblomster

10-19 udplantningsplanter
20-29 buske

30-39 træer

40-49 stauder

50-59 løg og knolde
60-69 sump- & vandplanter

2. Former

01-09 sommerblomster
10-19 udplantningsplanter
20-29 buske

30-39 træer
40-49 stauder
J0-J9 løg og knolde
60-69 sump- & vandplanter

3. Plantebetegnelser
01-09 specifikation
10-19 størrelser
20-29 danske navne

6. VEDLIGEHOLDELSE

/. Boligbyggeri
01-09 priser
10-19 niaskiner
20-29 årlig vedligeholdelse

2. Offentlige anlæg
01-09 sportspladser
10-19 parker
20-29 kirkegårde

3. Privathaver
01-09 aim. vedligeholdelse
10-19 priser
20-29 redskaber

7. ANLÆGSARBEJDER
1. Elementer

01-09 jord
10-19 hegn
20-29 mure

30-39 veje, gange, stier
40-49 befæstelse
jo-59 græs
60-69 trapper
70-79 vand
80-89 plantninger
90-99 detaljer m. m.

100-109 diverse andre elementer

2. Diverse enheder

01-09 legepladser
10-19 tørre-& bankepladser
20-29 parkeringspladser
30-39 trafikspørgsmål
40-49 andre enheder

3. Specielle anlæg
01-09 sportsanlæg ,

10-19 kirkegårde
20-29 legepladser
30-39 offentlige parker
40-49 læplantninger, vejplantninger

8. MINISTERIELLE, KOMMUNALE
OG ANDRE KRAV

/. Vedtægter og love
2. Ansøgninger
3. Institutioner
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Havens terasse og pergola.

Nye danske
Havearkitekt Eywin Langkilde m. d. h. - Høst & Søn's
Forlag. - København 1956. 51 sider tekst og 86 sider
billeder og planer.
I serien: »Høst's Boligbøger«, foreligger nu en udgave
med gengivelse af danske privathaver fra de seneste
år. - Gennem et righoldigt billed- og planmateriale
belyser Eywin Langkilde ved exempler, tendensen
indenfor havens udformning, hovedsagelig i løbet af
de sidste 5-6 år.

Langkildes bog er delt i en række afsnit, der hver
for sig forklarer de enkelte haveelementers betydning
i haveanlægget, og viser exempler på hvorledes disse
på rigt varieret vis opbygges og sammensluttes med
andre til en helhed, hvor hensynet til omgivelsernes
karakter, husets indretning og arkitektur og kravene
til havens funktion er de medbestemmende faktorer. -

Det går som en rød tråd igennem bogens tekst og
billeder, at nutidshaven, hvor denne skal danne ram¬
me om det daglige familieliv, bygges op med en frodig
naturlighed, så der selv i de tilfælde, hvor pladsen er
snæver, ved planternes frodighed skabes anlæg der
dæmper og beroliger og virker berigende gennem

variation i detaillerne. Både farver og struktur i de
anvendte materialer, herunder planterne, viser sig,
med årstidernes og vejrligets skiften, at »tale« et nu¬
anceret og levende »sprog«. - Haven er og må være
hele familiens fristed. Hver især må, om han vil det,
kunne være i fred med sine egne tanker. Der søges
bevidst efter andet og mere end det, ofte fattige, der
ligger i den for vor tid så fremherskende understreg¬
ning af de materielle værdier. Det er vist og kendt,
men ikke altid erkendt, at der er flere end disse til, og
i lige så høj grad som det ædle i malerkunsten, billed¬
huggerkunsten, arkitekturen, musikken og litteratu¬
ren, bestandig og som en forløber for den tid vi lever
i, hjælper os til at finde balance i tingene og løfte for¬
trængte livsfaktorer i stilling, er der også tegn i have¬
anlæggets udformning på, at der stræbes efter at til¬
vejebringe anlæg hvor bl. a. personlighedsudviklingen
får de livsbetingelser som ellers kun sparsomt gives i
rationaliserings- og mekaniseringstidsalderen.

Bogen er vel ikke fuldkommen, men den indeholder
stof der må kunne tåle til enhver haveejer, så forståel¬
sen for de havemæssige værdier vækkes, og en værdi¬
fuld begyndelse er gjort til, at man igennem en popu¬
lær fremstillingsmåde følger tiden op og viser ideer
og udvikling. /. P. Schmidt.
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Øverst: Perspektivitet i haven. - Nederst: Blomsterhaven.



Vand i haven.

Lidt om havebøger
Når man i forårs- og efterårsmånederne betragter
boghandlernes udstillingsvinduer, kan det store ud¬
valg af havebøger, der præsenteres, godt virke lidt
overvældende. Ikke mindst fagets folk gør sig ofte
tanker om det formålstjenlige i udgivelsen af disse
mange fagbøger. Det er ikke ualmindeligt, at ethvert
forlag udsender sin egen havebog, hvor gartnerens
erfaringer stilles til rådighed for læseren, men da for¬
lagene jo i reglen betragtes som ganske almindelige
forretninger, må dette vel ses som et udtryk for, at
der virkelig existerer et behov for bøgerne - og der¬
med også købelyst.

Den bog, som i disse dage er udsendt af Høst's for¬
lag, og som er omtalt andetsteds i dette nummer af

Havekunst, skal ikke betragtes som en havebog i al¬
mindelig forstand, hvor der fortælles om havens værk¬
tøj, brudfliser og radiser - tværtimod er den et forsøg
på at vise de forskellige sider af havens æstetik.

Der er i de seneste år udkommet adskillige sådanne
bøger i udlandet, som viser en blanding af såkaldt
international havekunst, dog fortrinsvis - i hvert fald
for det danske stofs vedkommende - ting, der har
været vist utallige gange før. Den nye danske bog har
til hensigt at vise et tværsnit af det afbejde, der i de
sidste år er udført i privathaver - store såvel som små
- herhjemme, og for samtidig at præsentere nye an¬
sigter, er udvalget foretaget blandt arbejder af de
yngre medlemmer af Dansk Havearkitektforening.
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Forhaven.

Det skal indrømmes, at det ingenlunde har været
let at samle materiale til denne bog, hvilket sikkert
tildels skyldes, at der næppe findes noget andet er¬
hverv, som i ringere grad end havearkitekter har lyst
til at publicere, hvad de laver - formentlig ikke af
beskedenhed, men fordi det nu engang varer en vis
årrække, før haven har udviklet sig sådan, som den
oprindelig var tænkt. Og når den tid kommer, er man
som regel mere tilbøjelig til hellere at ville vise ting
af nyere dato, som så først er rigtig præsentable om
nogle år o. s. v. Endelig har det også i flere tilfælde
vist sig, at lovende haver har svigtet totalt, fordi
mange haveejere ikke har haft den rigtige forståelse
af havearkitektens tanke med havens opbygning og
vedligeholdelse og har ændret den efter eget skøn.

Trods vanskelighederne derved har det været mor¬
somt at samle stoffet og på denne måde få lejlighed til

at se en mængde haver landet over, og det har været
meget oplivende at konstatere, at der af nyere haver
er projekteret adskillige, som om få år vil være virke¬
lig seværdige, såfremt de får lov at udvikle sig efter
planen.

I disse år har havearkitekterne jo ikke særlig brug
for publicity (vi har vist alle nok at bestille), men
hvis bogen kan være medvirkende til, at vore tanker
og arbejdsform vinder større forståelse både hos have¬
ejerne og ikke mindst hos arkitekterne, må den vel
siges at have opfyldt sin mission.

Når man tænker på, at det er 17 år siden, der sidst
kom en bog, der viste et tværsnit af danske havearki¬
tekters arbejde, skulle man nok tro, at en bog af denne
art kunne have betydning - om ikke andet kan den i
hvert fald have en vis historisk interesse.

Eyivin Langkilde.
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Visnums-Kils Prastgård belågen på den brodiga Vårwlandsslat ten. Den gamla eken hdjer sig over horisonten.
Bilden sedd från kyrktornet.

En prastgårdstradgård
Pråstgårdstrådgårdarna på landsbygden åro i regel
gamla och ha något av herrgårdstrådgård i sin utform-
ning. De planterades och anlades på den tid, då det
gick lått att få arbetskraft for deras skotsel och odling.

I vår tid år det ett problem for tjånsteinnehavaren
att vårda dessa stora trådgårdar. Genom en våxande
expeditionsborda år han helt upptagen av det som hor
till kaliet, med gudstjånster och dess forberedelse,
sjålavård och forsamlingsarbete, varfor han sjålv har
for lite tid att ågna åt praktiska sysslor, åven om in-
tresset skulle finnas. Lejd arbetskraft år dessutom svår
att få och dyrbar att hålla.

Domkapitlen, framfor allt i Karlstads stift, har
långe haft sin uppmårksamhet riktad på dessa forhål-
landen och soker medverka till att pråstgårdstråd¬
gårdarna efter hand vid skifte av tjånsteinnehavare,
vid byggnadernas renovering eller ombyggnad om-
låggas och dess egentliga finputsade trådgårdsareal
minskas till det nodvåndigaste och ovrig gammal
trådgårdsplantering får bilda parkområde av mera
skogsbetonad karaktår. Det år givetvis synnerligen
viktigt att de gamla pråstgårdarnas anrika och lum-

miga gronska bevaras och att domkapitlens stiftsjåg-
måstare overvaka, att dessa skogsparker vårdas, gall-
ras och vidmakthållas på rått sått. På många håll ut-
gora pråstgårdarna med sina planteringar vårdefulla
kulturminnesmårken.

. Uppråttandet av renoveringsforslag till pråstgårds-
trådgårdar år dårfor både intressant och kråver storvar-
samhet.Fodd och uppvuxen i envårmlåndsk pråstgård
har dessa frågor legat mig sårskilt varmt om hjårtat.

Vill hår i plan och bilder delgiva något om en så¬
dan omplanering av en pråstgårdstrådgård, som var
sårskilt vansklig att behandla, just dårfor att det var
barndomshemmets trådgård. Det år Visnums-Kils
prastgård på ostra Vårmlands slåttbygd vid Vånern.
Den hor ej till de åldsta, men år dock byggd och an-
tagligen åven delvis planterad 1896. Min fader, kom-
minister B. J. Kalden, tilltrådde tjånsten dår 1902 och
fortsatte planteringen av parken. Det måktigaste
trådet på gården år en gammal ek, som står på ladu-
gårdsbacken. Den måter i brosthojd en stamomkrets
av ca. 5 m. och kan vara over 600 år. Forr hojde sig
dess breda och måktiga krona over alia andra tråd,
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Visnums-Kils Pristgård. Skala 1:1500.

synlig over hela slatten. Nu har parkens ovriga lonn-,
kastanj- och bjorkbestånd vuxit i kapp ekens hojd.

Sedan min far efter 40-årig tjanst i forsamlingen
blev emeritus, skulle den nye tjånsteinnehavaren, nu-
varande komministern Elof Mjtirning, få bostaden
renoverad och trådgården omlagd. Dårvid bevarades
så gott som helt parktrådsbeståndet. Endast en ka¬
stanj, som stod mitt for en vacker utsikt mot kyrkan
och slatten, togs ned. Det var lånsarkitekten Conny
Nyqvist, vilken tillsett renoveringen av byggnaden,
och komminister Mjorning, som starkast ivrade for
att få taga bort den. Sjålv insåg jag visserligen det
riktiga i detta for utsiktens skull, men det var ej så
lått att tillstyrka nedhuggningen av ett tråd, vilket
jag ånda sedan barndomen råknat som vårdtråd.

Frukttrådsbeståndet soder och våster om bostaden

Visnums-Kils Pråstgård sedd från landsvågen.

kompletterades. Gångar kring en rundel dår kastan¬
jen stått och fram till en gammal almberså lades igen
till en stor oppen gråsplan, och gråsmattor med blom¬
rabatter anlades nårmast omkring byggnaden. Man
fick på så sått en stor oppen gråsmatta på trådgårds-
sidan, som familjen bekvåmt kan anvånda till uterum.

Gårdsplanen justerades i sådan mån att byggnaden
fick en gronyta utmed norra fasaden, vari planterades
några plymspireor, Aruncus silvestris, på omse sidor
av huvudentren och ett par starkvåxande pilar plan¬
terades mot vindsidan åt våster.

iMed tanke på underhållsfrågan ha blomsterrabatter
inskrånkts till det minsta mojliga, endast en del pe-
renna våxter blomma utmed byggnadens syd- och
ostsida forutom den dekorativa och skuggtålande
plymspirean vid nordsidan.

Kvallsolen lyser i plymspireans skira vippor.
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Solglitter i allén.

Den vackra lummiga lonnallén, som under årens
lopp kompletterats genom nyplantering, utgor en
vårdefull prydnad och giver den råtta ståmningen åt
vågen uppfor backen till pråstgården.

Ytterområdena ha under årens lopp planterats
huvudsakligast med bjork, vilka av både min fader
och mig håmtades från skogen på dragkårra. Ett
par stora lårktråd båra åven vittne om min faders

Den cippna lugna grasmattan år en ljuvlig uppehållsort både i
helg och socken samtidigt som den befeder vårdefull rums-
verkan åt anlåggningen.

speciella intresse for detta trådslag. En frivåxande
låplantering åt sydvåst har under de sista åren vuxit
till bra.

Till pråstgårdsparken hor åven en del mindre åker-
och hagmarksområden, vilka nu utgora betesmark for
arrendatorns håstar.

De tidigare rått spridda bårbusk- och gronsakslan-
den samlades till ett ekonomiland å tomtens våstra del
dår jorden var låmpligast. Den del, som nu behover
hållas finputsad, inskrånker sig till grasmattan om¬
kring gårdsplanen och den stora gråsmattan vid bo¬
stadens sodra sida, samt gråskanterna utmed allén.
Grusytorna åro de minsta mojliga. Vid en pråstgård
måste dock gårdsplanen vara rymlig och bereda plats
for parkering av flera bilar. I ovrigt leder nu endast
en gångvåg runt byggnaden till den sodra entrén och
den stora gråsplanen.

Den rena gråsytan vill jag sårskilt framhålla såsom
en betydelsefull del av trådgården. Den år dess vack-
raste prydnad och utgor tilisammans med tråd och
parkbuskar anlåggningens viktigaste organ. Hår ut¬
gor gråsplanen samlingsplats både vid storre samman-
komster och for familjen; dår år plats for miniatyr-
tennis och lekar, vila och rekreation.

Samuel Kaldén
tradgårdsarkitekt FST.
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I. F.L.A.-KONGRES

Æfåbjk I dagene fra den 20. til 26. august i
*&!2iP år samledes havearkitekter fra alle de

lande, der er tilknyttede I. F. L. A. til
den 4. kongres, som denne internatio¬
nale sammenslutning har ladet afholde.

Værtslandet var denne gang Schweiz, der med
sine dejlige naturscenerier og sin høje kulturelle
standard er så ualmindelig velegnet til sådanne offi¬
cielle arrangementer.
Kongressen havde da også samlet ca. 250 deltagere,

og værtsfolkene har med deres grandiose program
og aldrig svigtende organisationsapparat gjort op¬
gaven svær for deres efterfølgere i rækken af kon¬
greslande.
Formiddagstimerne var helliget korte foredrag fra

de forskellige medlemslande, efterfulgt af 10 min.
tak fra et andet land, samt evt. diskussion. På de tre

formiddage fik vi således 15 korte glimt fra vore
kollegers vidtstrakte arbejdsområder, helt forskellige
fra vore hjemlige.
Eftermiddagene forløb med fornøjelige buseks¬

kursioner til Ziirichs omegn og Winterthur, hvor¬
ved vi så det nyeste og bedste indenfor boligbyggeri,
hospitaler, legepladser, privathaver o. s. v. - alt sam¬
men ting, man som interesseret enkeltperson ville
have meget svært ved at finde frem til. Aftnerne
tilbragtes på bedste vis med receptioner, banketter
m. m., hvor velvilje og interesse for kollegernes
opgaver og vilkår hjalp os over de værste sprog¬
vanskeligheder.
De tre sidste dage foretoges ekskursioner til Lu¬

zern, Bern og Geneve, hvori jeg selv desværre var
forhindret i at deltage.
Samtidig med kongressen afholdtes en offentlig

udstilling af arbejder, udvalgt af medlemslandenes
indsendte materiale med særlig henblik på at give
byens borgere et indblik i havearkitekternes virke,
specielt i hjemlandet. Det øvrige udstillingsmateriale
var kun tilgængeligt for kongressens deltagere.
Ud af dette kaleidoskop af løsrevne indtryk fra

foredrag, ekskursioner, personlige kontakter, udstil¬
linger, og hvad man ellers suger til sig af almenind¬
tryk i et fremmed land, skal jeg i det følgende
forsøge at finde frem til en vurdering af vort arbejdes
vilkår og resultater.
De havearkitekter, der har den opfattelse, at vi

herhjemme arbejder med en klar formgivning for
øje, mens kollegerne i den øvrige verden ser deres
opgave i en efterligning af naturens virkemidler, fik
den stort set kun yderligere bekræftet.
Det kan lyde noget ubeskedent, at vi således mener

at være anderledes, men vi fik på kongressen gang på
gang beviser på vor egenart ved den åbenhjertige

I ZURICH

beundring og enthusiasme, man kom os i møde med
som repræsentanter for Danmark.
Endelig er der jo ingen, der siger, at vi er dyg¬

tigere end de andre, men mon ikke det er sådan, at vi
gennem de små opgaver har lært at dyrke detaillerne
og beherske alle faktorer, hvor de i udlandet arbejder
med så store opgaver, at havearkitekten bliver tek¬
nikerens æstetiske konsulent.
Blandt andet vistes fra Amerika billeder fra arbej¬

det med nationalparkernes bevarelse og anlæg ved
fabrikker så store som byer.
I Tyskland arbejdes der af nationaløkonomiske

grunde på sammenlægning af landbrugslodderne
med henblik på udflytning fra landsbyerne. En
mangesidet viden om klima, veje, erosion, plante¬
samfund er her nødvendig, foruden forståelse for de
landskabelige værdier.
Portugal viste imidlertid på udstillingen nogle me¬

get interessante planer af, hvorledes en sådan udflyt¬
ning i landskabet også kan formes som en kunstne¬
risk helhed, hvilende i sig selv.
I England arbejdes der bl. a. med byplan i stort

format. De nye byer udenfor London skal være
åbne og grønne. Tilrettelæggelsen af disse ting er
som en hel videnskab for sig selv med stærk tilknyt¬
ning til det traditionelle engelske landskabsideal.
Fra Tyskland berettedes også om planer, hvis

samfundsmæssige betydning så gribende blev under¬
streget af en række trøstesløse billeder fra minedi¬
strikterne. Planerne går dels ud på at begrænse røg¬
plagen ved høje tætte plantninger, dels at forvandle
dyngerne af affaldsprodukter til skovklædte høje.
Man føler stor beundring for alle disse landskabs¬
planlæggere fra de store lande, hvis arbejder har en
så vidtrækkende social betydning, mens man sam¬
tidig må beklage, at videnskab og dimensioner synes
at kvæle selve formgivningen.
De omtalte planer fra Portugal og enkelte andre

lande synes imidlertid at vise hen til en bedre forstå¬
else mellem havearkitekter og landskabsplanlæggere.

1 Schweiz som i Danmark er pladsen mere kneben,
de store planlægningsopgaver sjældne, og der arbej¬
des som hos os med boligbyggeri, skoler, parker og
kirkegårde. Men ofte er havearkitekten tillige an¬
lægsgartner og planteskoleejer, og disse arbejdsfor¬
hold lader til at resultere i, at anlægsgartneriet breder
sig på bekostning af formgivning og beplantning.

På ekskursionerne sås det så tydeligt, fordi der næ¬
sten ingen forskel var i løsningen af så forskellige op¬
gaver som alderdomshjem og boligbyggeri og skoler.
Samme haveelementer anvendes overalt og samme
pyntelige landskabsstil. Næsten mest chokerende vir¬
kede det, at samme plantevalg, der til gengæld bestod
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Bebyggelse Letzigraben-
Heiligfeld i Zurich
Dette boligbyggeri er projekteret af Zii-
richs stadsbygmester A. H. Steiner, og
byplanen omfatter ikke kun dette byg¬
geri men griber med sine grønområder
ind i de omliggende arealer.
Beboelseshusene, højhuse, med 8 og 12

etager samt 4 etagers blokke, er lagt så¬
ledes, at et større areal i midten er holdt
åbent, her ligger mod øst en børnehave
i eet plan og mod vest en høj som en af¬
veksling i det ellers ret flade areal. Højen
er opfyldt af udgravningen og anvendes
som kælkebakke med en let pergolakon¬
struktion på toppen. Ved siden af højen
ligger legepladsen, der er projekteret af
arkitekt A. Trachsel. Beplantningen er
projekteret i samarbejde med havearki¬
tekterne Gustav og Peter Ammann.

red.

af en uhyre artsrig blanding, gik igen overalt. Forkla¬
ringen skyldes nok, at såvel arbejdsplan som beplant-
ningsplan er ukendte i det gængse haveanlæg.
Denne upersonlighed i havernes udformninger

virker dobbelt iøjnefaldende på baggrund af arki¬
tekturens høje stade.
Vi så dejlige skoler med sikkert komponerede

interiører, raffineret konstruerede halvtage og lette
venlige facader. Men hvor arkitektens virkefelt holdt
op, og havearkitekten begyndte, dér var også græn¬
sen mellem det formede og det tilfældige. Et forhold,
som nu heller ikke er ukendt herhjemme. I Schweiz
forventer man, at et nyt anlæg skal se selvgroet og
gammelt ud med det samme, og i den stillestående
fugtige luft mellem bjergene lader det sig gøre at
flytte 5-8 m høje træer ind fra skoven, når de om¬
vindes med halmbånd og støttes af 3-4 lange rafter.
En næsten »fotografisk« virkning tilstræbes ved de¬
res placering, og de lette træer kan tage sig fortryl¬
lende ud i samspillet med f. eks. lave skolebygninger
med brede tage, men når skikken breder sig ud i
terrænet, ser det ud til, at den virker lammende på al
anden bevidst tilplantning. Og mens man både i
arkitekturen og billedhuggerkunsten, som jeg skal
komme tilbage til, bygger videre på de folkelige
traditioner, lades den folkelige have- og blomster¬
tradition ganske udenfor betragtning. Man har på
fornemmelsen, at det slet ikke er god tone i havear¬
kitektkredse at begejstres for røde pelargonier, stang¬
bønner og vinløvslysthuse.
Foruden en smuk byggetradition har landet også

en smuk tradition for anvendelse af vand. Oprinde¬
lig var de offentlige brønde i byerne vel en ren
praktisk foranstaltning, men motivets kunstneriske
bearbejdning breder sig nu fra landsbyernes fint

forarbejdede kummer til drikkekummer ved skoler,
legepladser, parker o. s. v.
Det er i Schweiz en ganske naturlig ting, at opga¬

ven bliver givet til en billedhugger, idet der ved alt
nybyggeri skal afsættes en vis procent af byggesum¬
men til kunstnerisk udsmykning - også ved bolig¬
byggeri. Derfor skabes den ene drikkekumme smuk¬
kere end den anden, og derfor ses i parkerne, ikke
som hos os, antikverede statuer gemt hen i buske,
men moderne, smukke skulpturer, der i emnevalg
kommer os ved eller betager os med deres abstrakte
rige former. Og således blev Schweiz en oplevelse
og inspirationskilde for dem, der selv arbejder med
at give de dagligdags ting et kunstnerisk udtryk.

Agnete Mygind-

42



7^—..---• ■■_, . 1 >'■ '. " ■ ••■■ ."
r / /£%:■■■■"'. .
/ S-vu" . .-•• .. • • • \

^ztiu^ry-*.
•

/- ,->N «v-.-'.-:\..:•;,;•■■■.

lllSÉ

Plan af friarealerne, mål 1:600. 1 midten højen og nederst
småbørnslegepladsen i en forsænkning.

Også i Schweiz har legepladsproblemet trængt sig
mere og mere på, og man har i de senere år indset, at
udnyttelsen af flere og flere områder til nybyggeri
har afskåret børnene fra legemuligheder. Spørgsmålet
blev her taget op af en privat legepladsbevægelse
under stiftelsen Pro Juventute's patronat. Her samles
arkitekter, havearkitekter, pædagoger og andre in¬
teresserede, der på grundlag af indgående studier har
opstillet et program om småbørnslegepladser og Ro¬
binson-legepladser. A'lan gør gældende, at kommu¬
nerne bør støtte det private initiativ og at det må være
bedre, når staten giver økonomisk støtte til udarbej¬
delse og en samlet gennemførelse af et program, end
hvis der for de samme penge kun kan anlægges nogle
få legepladser.
En småbørnslegeplads, anlagt efter de principper

der er udarbejdet af Pro Juventute stiftelsen, findes
i bebyggelsen Letzigraben. Legepladsen skal inde¬
holde mange forskellige legemuligheder, som dog er
så enkle at de små har fornøjelse af dem; redskaberne
skal placeres i grupper, således at børnene kan ind¬
drage flere af dem i legen ad gangen. Der skal være
bænke i nærheden, og hele pladsen skal helst kunne
overses fra lejlighederne.
Robinson-legepladsen er, som det blev nævnt i Zu¬

rich inspireret af og udviklet i tilknytning til skram¬
mellegepladsen, og såvidt vi kunne se, er sagen grebet
an efter ganske de samme principper som i Emdrup.
Også her forudsættes en legepladsleder, men i mod¬
sætning til København arbejder man i Ziirich på at få
en Robinson-legeplads i hvert kvarter af byen og i
alle schweiziske byer. Børnene skal selv organisere
og indrette deres legeplads; alt hvad der findes på
stedet skal være så enkelt som muligt og hovedsagelig
råmateriale for at give børnene mulighed for selv at
skabe noget og bruge deres fantasi. red.
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et teater og en skole. Det var en betingelse ved kon¬
kurrencen, at gamle træer skulle bevares og suppleres
således at der blev lukket for den omliggende bebyg¬
gelse. Parken skulle have tilstrækkelige passagemulig¬
heder men også være egnet til rekreativt ophold for
befolkningen. Anlæget er udført af Fritz Haggen-
macher underW. Leders ledelse og i samarbejde med
byens stadsgartner Johannes Muller. red.

Stadtgarten
i Winterthur

Havearkitekterne Walter og
Klaus Leder vandt her første¬
præmien ved en konkurrence
og projekteringen blev der¬
efter helt overdraget dem.
Arealet var oprindeligt et lille
offentligt anlæg, men blev
ved inddragelse af privat
grund udvidet og skal nu
være et led i de grønområder
Winterthurs gamle bydel skal
omgives af. Parkens midt¬
punkt dannes af Oskar Rein-
holt stiftelsen, en malerisam¬
ling der nok fortjener en
smuk ramme. I parken er iøv-
rigt, foruden byens rådhus,
indkomponeret en restaurant,
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Skolens facade mod vejen giver allerede et venligt og tiltalende
indtryk. Skolens areal er på 16000 vi1 og 14000 ?n3 jord har
været flyttet. Befæstelse og mure kostede 185.000 Fr., mens
beplantningen kom på 13.500 Fr.

Skolen Kugeliloo; Zurich
Midlerne til opførelse af en skole bevilges i Schweiz
ved afstemning, og det fremgår, at man enes om at
bruge mange penge, for skolerne er indendørs såvel
som udendørs rigt udstyret.
Foruden meget fint stenarbejde og et uhyre rig¬

holdigt plantevalg fandt vi i alle skoler billedhugger¬
arbejder, skulpturer og vandbassiner med springvand
i mange forskellige former. Det havde måske været
interessant at vide, om havearkitekten henholdsvis
arkitekten har rettet sig efter de givne kunstværker,
eller om kunstneren har skabt sit værk efter omgivel¬
serne - de er altid så godt indkomponeret, at man
synes det kun kan være en af de to muligheder.
Arealerne omkring skolen, fra hvilken disse bil¬

leder stammer, er projekteret af havearkitekt Hans
Nussbaumer. Øverste billede viser i baggrunden
skolegården; her stod alle kongresdeltagere fasci¬
neret omkring den morsomme vandkunst, der ses til
højre, ustandselig er den i bevægelse, idet vandet
sprøjtes op i vingen, herfra løber ned i en skål, der
når den er fyldt sænker sig og vipper, så den tømmes.
Lidt af vandet drypper ned og driver et vandhjul.
Meget betagende var også skulpturen, der står over
en brønd som en silhouet foran et stort vindue ud
mod haven. Billedhuggeren Mosset har i årevis iagt¬
taget måger, inden han skabte disse to. red.
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Freibad Letzigraben, Zurich
Midt i et større område med boligbyggeri ligger denne badeanstalt med tre
store bassiner. Havearkitekt Gustav Ammann og Søn har her skabt et anlæg,
der med sine mange fine detaljer og mangfoldighed i plantevalget virker som
en helhed og trods sin vidtløftighed er intim og hyggelig.

Stadtspital, Ztirich
ligger højt over byen, og man får kun et svagt indtryk af den usandsynlige
udsigt ud over haveanlæget, Ziirich og helt over til bjergene i det fjerne,
man kan nyde det hele fra hallen, hvor en væg er helt af glas. Også dette anlæg
er projekteret af Gustav Ammann.
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Kirkegård Oberwinterthur ved kirken af samme
navn, der er bygget på resterne af et romersk kastel.
Gravlodderne ligger iflg. schweizisk praksis helt tæt,
og stierne er ført over den nederste del af gravene.

En kirkegård i Luzern er formet som en klostergang
omkring den gamle kirke, åben ind mod plæner der
omgiver denne. Der begraves i selve søjlegangen,
hvor gravstenene i legemsstørrelse danner gulvets
fliser.

En lille detalje fra en gårdhave, under hvilken befin¬
der sig garager og reparationsværksteder. Nødven¬
digheden af ovenlys til disse er udnyttet havemæssigt,
idet vinduerne, der er lavet af betonglas, ligger for¬
sænket og regnvandet samler sig i dem, det ser meget
morsomt ud når stauderne spejler sig i vandet, mens
ruderne giver bunden et fint mønster. Anlæget er
projekteret og udført af Hans Nussbaumer.
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I udkanten af Geneve ved Lak Le-
mains bredder ligger en uendelig¬
hed af gamle landsteder med store
og smukke haver. Overordentlig
mange af disse er i tidens løb skæn¬
ket til eller overtaget af byen, der
på den måde har opnået et meget
fornemt parkbælte. På billedet ses
det fine og velbevarede barokan¬
læg ved Creux de Genthod.

Ober Alpgut, Minister Sulzers have
i Winteithur, holder i alle detaljer
fast ved sin gamle tradition og er
præget af den store omhu, som læg¬
ges netop deri. Den er i de sidste 3 5
år blevet vedligeholdt af firmaet
Haggenmacher og er sikkert en del
ældre.

Unter Alpgut, Hr. Sulzer jun.s
have, der viser en ganske moderne
opfattelse af privathaven. Beplant¬
ningen omgiver en stor plæne og
åbner kig ud over byen Winter¬
thur. Fa. Haggenmacher har anlagt
denne have.
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fot: Willy F. Hansen.

Haver for voksne o
Parkpolitik eller skønmaleri
Havearkitekterne Agnete Mygind og Erik Mygind fortæller
her om-deres forsøgshave i Virum, og om den konflikt, som
et forkert haveideal afføder.

Da der var så mange, der standsede op ud for vor
have og med synlig forbavselse betragtede sceneriet,
der afveg stærkt fra de øvrige haver i det nyanlagte
rækkehuskvarter, satte vi et lille skilt op med følgende
tekst:

5 haver i eeii.

Ja, hvorfor ikke gi' børnene den bedste plads?
De voksne har jo kun tid til at være i haven om søndagen -

børnene kan være der mange timer hver dag.
For at beskytte havens planter og understrege, at haven

ligesom et hus skal ha' flere værelser, er hvert haveelement
omgivet af et hegn. Vi har på den måde fået 5 haverum.
1. Af sand, mursten og træ i den første rotunde kan børnene

bygge huse, veje og slotte.
2. I legehuset i den anden rotunde kan de lege skole, forret¬

ning, fængsel eller teater.
3. I deres egen have i den tredie rotunde har de hver rabarber,

en række tulipaner og køkkenurter med salg for øje.
4. Lidt græs mellem rotunderne vil give mulighed for at rejse

et telt, tage solbad eller pjaske med vand.

5. De voksne har terassen bag hegnet. Her er den egentlige
blomsterhave, og her dyrkes vin, figen og morbær.

Hvordan har haven virket?

Vore egne børn, en dreng på 6 og en pige på 9 år
har ikke interesseret sig særlig for have y. havedyrk¬
ning, udover at så og høste, og det svarer vel til fædre,
der ikke vil gøre husarbejde eller sætte tingene på
plads, fordi det ikke morer dem. Børnene må i deres
egen have hjælpes af forældrene, men desværre er¬
kender de færreste forældre dette, når de om foråret
giver børnene en lille bid af den pæne have. Det er
oftest sådan, at de med en vis triumf konstaterer -

det gik jo som jeg sa' - I passer ikke jeres have, altså
får I ingen til næste år!

Mange - det kan vi se i vort kvarter - giver over¬
hovedet ikke børnene en stump af haven. Det er en
stilling, som de voksne har taget på forhånd, og prin¬
cippet: så lidt som muligt til børnene og så meget som
muligt til forældrene, støttes af arkitekterne inden¬
dørs og havearkitekterne udendørs.
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Se blot i bøger og tidsskrifter: de bedste, største og
smukkest udstyrede rum og haver er for de voksne -
børnene kan være i kamrene eller på vejen.

Man kan dårligt tænke sig en stor familiebolig, der
kun bestod af eet rum fælles for voksne og børn, det
ville være urimeligt - men hvad er det da, der binder
folk - ikke alene »havevenner«, men også børneven¬
lige forældre til et haveideal, hvor halvdelen af fami¬
liens havebehov slet ikke søges imødekommet? - Det
er vanen.

Have 2, som har et legehus med halvdør har især
haft værdi for pigen og hendes kammerater. - Dren¬
gen, der elsker gymnastiske øvelser, benytter også af
og til huset, men det er mest til at klatre på. Der kan
ganske vist gå lange tider, hvor huset ikke benyttes,
men pludselig får pigerne en raptus, omdanner lege¬
huset til en skole eller en lejlighed, og så leger de sig
ind i en verden, hvor de glemmer at plage og drille.

Det er meget værdifuldt, at der er en dør i huset,
så kan børnene bedre hygge sig derinde, det kan in¬
spirere dem til flere lege, og de, der har vanskeligt
ved at samle sig om de stille lege, har stor fornøjelse
af at spærre hinanden inde i huset. Om vinteren, når
de andre haver står nøgne og tomme, er der liv i vor.
Røde, blå og gule tophuer lyser ude mellem grenene
som store blomster.

Den lille forældrehaves klare arkitektoniske indramning har
skabt perspektiviske og rumlige effekter, som ellers kun kan
opnås i store, gamle haver, og hegnet, som består af afbarkede
granrafter, indrammet af sortbrune stolper og løsholter, har
åbnet mulighed for anbringelse af dekorative arbejder i et
sådant prislag, at menigmand kan købe originale kunstværker.

Det keramiske relief af de legende børn - af Gertrud Ku-
dielka - danner en effektfuld afslutning på »aksen« fra entré
til have - ikke ?nindst om vinteren, når blomsterne mangler.

Have i,sandlegepladsen, erobres nu og da af de 8-10
årige piger; der bygges havekamin og bages snobrød
over bål, men ellers er sandlegepladsen stedet, hvor
vejens mindre børn søger ind, fordi de hjemme i haver
af tilsvarende størrelse savner sand til at grave i.

Sandlegepladsen er blevet en lille skrammellege¬
plads - her ligger brædder, mursten, gryder og lege¬
tøjsbiler - det ville se uordentlig ud, hvis det var midt
i haven eller hvis det var et udlånt areal, som op¬
rindelig var bestemt for noget andet, men her er
roderiet en logisk konsekvens af plandispositionen,
og så gør det ikke noget.

Have 5. Forældrehavens beskedne størrelse har
gjort det økonomisk muligt straks at omgive den med
høje hegn, og den har således filerede første år haft
samme værdi som en gammel tilgroet have. Dens klare
arkitektoniske opbygning har dannet en naturlig bag¬
grund for anbringelse af relief, vandkumme og eks¬
perimenter med springvand, som også børnene har
taget del i.

Vi har fået en gårdhave med et meget mildt klima,
lukket mod omverdenens nysgerrige blikke. En por¬
tal indrammer den lille sti, der drejer bort til have 4,
og fortaber sig ud i børnenes verden, hvor de 3 ro-
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tunder hæver sig som klare, plastiske former på græs¬
planet. Vi voksne har givet meget, men vi har fået
endnu mere.

De voksne må give for at få, men på grund af mang¬
lende byplanmæssig og social forståelse, på grund af
manglende indsigt og parkpolitisk forståelse, og er¬
faring klamrer de voksne sig til netop de haveidealer,
som forhindrer løsningen af de konflikter, som daglig
udspilles, - fordi børnene ingen steder må være. De
voksne har mindre tid til at være i bolig og have end
børnene, de vil blot ikke se det faktum i øjnene, at de
aldrig får den tid, de drømmer om.

Det ødelægger udsigten.
Til vort rækkehuskompleks på ca. 200 lejligheder,

der er opført med statslån, hører et fredet areal på 2,5
ha, som grundejerforeningen skal anlægge. Udfra de
iagttagelser, vi havde gjort i vort nabolag, mente vi
det påkrævet og i overensstemmelse med offentlig¬
hedens interesser, at der blev anlagt en stor sandlege¬
plads med legehuse, en rodelegeplads og en plads for
bevægelseslege, som især de 4-8 årige klatresyge
drenge har et stærkt behov for.

Første generalforsamling vedtog, at man ikke skul¬
le have sandlegeplads - for småbørn skal lege i deres
egen have, - og at man skulle nøjes med at lave så lidt
som muligt for børnene og så meget som muligt af
det, der var pænt, for de voksne.

Da kommunens bygningsreglement ikke hjemler
kommunens teknikere ret til at kræve legepladsen an¬
lagt, henvises vore børn til den nærmeste offentlige
legeplads - eller vejen. D. v. s. at kommunen som følge
af en utidssvarende lovgivning opsummerer parkbe¬
hovene og flytter dem. Fra at være et krav, der skal
løses i hvert boligkompleks, bliver det en ting, som det
offentlige tilsidst må løse. I første omgang glædes
grundejerne over, at kommunen er så rar og intet
kræver, i anden omgang - om nogle år - beklager man
den manglende fremsynethed. For i den mellemlig¬
gende periode vil beboerne gøre den erfaring, at små
haver og græs og buske ikke er nok.

Folk i kommunens etagehuskvarter gør jo også den
erfaring, at en parkbebyggelse i reglen mangler park
- for hvad hjælper græs, når det ikke må betrædes.
Mange bebyggelser i Lyngby er ligesom i landets øv¬
rige kommuner håbløst forældede i parkmæssig hen¬
seende, før de er indflyttet, fordi man i byplanmæssig
henseende arbejder helt i blande, hvad der angår be¬
folkningens behov for friarealer ved boligerne. Sam¬
tidig med at kommunens stadsgartner og byplaneks¬
perter sukker efter grønne områder - får boligselska¬
ber eller private lov til at disponere over store arealer
på en måde, der er i strid med beboernes og dermed
også kommunens interesser på langt sigt. - Kommu¬
nens opgave er ikke at være rar, men at forhindre, at
fejlene fra den gamle bebyggelse gentages.

Fra døren er forældrehaven lukket og intern, men fra stuens
højre side, hvor vi sidder og tegner, åbner haven sig ud til
børnenes verden.

Den lille have kan virke meget større, når den opdeles i
flere smårum, og når man udnytter de perspektiviske effekter.
Netop fordi forældrehaven er så lille, kan der blive råd til at
ofre noget mere på den, så foraldrene føler slet ikke savnet af,
at børnene har fået 'A af haven.

Hvis vi på samme måde i boligkomplekserne kunne komme
ind på at arbejde mere arkitektonisk med husblokkenes place¬
ring - ja, så kunne man alene herved skabe nogle af de rum¬

lige og perspektiviske effekter, som vi voksne så gerne vil se
eller lave - og så kunne de store arealer anlægges til børnene.

Dagen efter generalforsamlingens chokerende be¬
slutning havde vi inviteret nogle af vejens store drenge
ind i haven. De var så glade for at hygge sig i lege¬
huset, at vi faldt for fristelsen til at spørge: Hvorfor
får I ikke et sådant legehus i jeres have? Den tolvårige
Find svarede: Vi må ikke, for det ødelægger udsigten.
- Find ramte lige i centrum: Det er udsigten, de
voksne overalt er bange for at få spoleret, og vi satte
derfor et andet skilt på vor lille opslagstavle, hvor der
stod:

GODDAG - børn fra vejen!
kom indenfor.
I må gerne lege i haven,
når bare I passer på, at ingen klatrer-
i hegnene eller plukker blomster og ærter. '
Meningen med haven er at vise jeres forældre,
at en legehave godt kan se pæn ud, og at børn ikke
ødelægger haven, når bare den er indrettet rigtigt.
I må gerne vise jeres far og mor, hvordan »forældrehaven«
bag det høje hegn - helt nede ved huset - ser ud.
Måske kan I så også få lavet »børneværelse« i jeres have!

Børnenes have kræver opsyn.
Vore egne børn har nu godkendt, at haven er åben

for alle andre børn. Tit leger der 6-8 stykker og tit i
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/ dette boligkompleks på ca. 100 lejligheder i Nørresundbys udkant via børnene kun lege på det skraverede areal, der for¬
uden 5 sandlegepladser på ialt jo ni2 og et gruset areal med træer på 600 ni1 omfatter 900 in'1 boligstier i 1,5 m bredde.

Den antydede boldbane for håndbold og langbold må ikke bruges, fordi de større børn så vil spille fodbold her, og det er
for farligt, siger bestyrelsen.
' Børnene har ca. 1.500 ni1 at lege på, men de voksne har 9.000 ni1 pænt haveanlæg at se på. - Det kan vi ikke vare bekendt!

alderen helt op til 13 år. Det er forbavsende, så lidt
der ødelægges, og hvor lidt der er grund til at påtale -
men børnene er naturligvis også gæster, og dette at vi
er i stand til at smide dem ud, dæmper på de værste
udskejelser, som næsten altid sker, når børn hidser
hinanden op. Kunne boligselskabernes legepladser på
samme måde stilles under en voksen beskyttelse - få
et fadderskab - kunne man dæmme op for det værste
hærværk og hermed gøre legepladsernes udstyr mere
rigt og afvekslende.

I Hvidovrebo's bebyggelse »afdeling 6« på Strand¬
havevej i Hvidovre, sydvest for København, har vi
sammen med arkitekt m. a. a. Eske Kristensen lavet en

»fantasilegeplads«, en slags skrammellegeplads med
klodser, legeskib og et stort legehus og her er der dan¬
net en »forældrekreds«, der fører et vist opsyn med
legepladserne og arrangerer udflugter og underhold¬

ning for børnene. Det er utroligt, hvad børnene øde¬
lægger på legepladsen, siger man i »forældrekredsen«,
og den afrunding, der er sket af de oprindelige fuld-
kantede klodser og brædder, dokumenterer, at tingene
bliver brugt til andet end til at bygge med. - Til gen¬
gæld er der ingen, der leger på vejen, og ingen der
ødelægger haveanlæget, så pengene til det, der bliver
ødelagt på skrammellegepladsen, er nok givet godt ud
rent samfundsmæssigt. Men det vil alligevel sikkert
også her vise sig, at det er sværere at skaffe penge til
legetøj end til reparation af ødelæggelser forårsaget af
for lidt legetøj.

Påskønner nu de andre fædre og mødre »foræl-
drekredsen«s indsats for at dæmme op for hærværket?
Ja, mange gør det - men et ringe antal sure eller
associale eller uforskammede fædre eller mødre kan
let skræmme nogle i »forældrekredsen« til at holde
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mund og la' stå til, men er der blot nogle, der holder
ud og får børnenes tillid, kan der udrettes meget, og
i Hvidovrebo har børnene nu en teaterklub. - Nogle
kan med børn, andre får dem på nakken. Nogle have¬
mænd forbander børnene, og andre har en hale af
små hjælpere efter sig, når de fejer, gør rent eller slår
græs.

Spørgsmålet om, hvorvidt et haveanlæg eller en
legeplads skal forfalde eller blomstre, afhænger ikke
alene af børn, voksne og funktionærer, men i nok så
høj grad af, om administrationen tilstrækkelig be¬
slutsomt værner om de skabte værdier. Stadsgartner
Sandberg i Århus fortalte ved en lejlighed, at udgif¬
terne til istandsættelser ved hærværk i Århus park
altid søges inddrevet hos dem, der har forvoldt dem.
De har lærlinge-drenge, som må af med ugentlige bi¬
drag til kommunens kasse, fordi de i en ophidselsesrus
havde ødelagt nogle cykelstativer ved at hejse dem op
i en flagstang, - og der er mælkekuske, som har måttet
bekoste udskiftning af allétræer, som hesten havde
gnavet barken af. I Århus har man derfor bragt øde¬
læggelserne i parkerne ned til et minimum, og mon
ikke boligselskaberne burde tage lære af Århus park¬
væsen på dette område og gå fra defensiven over til
offensiven.

Bebyggelsesplanerne skal laves af havepolitikere.
Der findes to linier indenfor alt skabende arbejde,

det være sig kunst, politik, filosofi og opdragelse: den
defensive og den offensive. Vore statslige og kommu¬
nale politikeres tid går for en stor del med at hitte ud
af, hvad vi kan nøjes med idag.

Fremtiden tør man slet ikke tænke på, det er for
dyrt, den lader man arkitekter, ingeniører og admini¬
stratorerne om at planlægge — de har fantasi og er¬
faring.

Teknikerne er på en mærkelig måde blevet poli¬
tikere, der søger nye veje, og politikerne er blevet
teknikere, som tager sig af gennemførelsen, og derfor
er det teknikerne, der må vejlede politikerne.

Vi haveteknikere er blevet gjort til havepolitikere
- vi skal forme haver og bebyggelsesplaner, så de
passer til fremtidens boligpolitik. -

Vi skal forkynde en ny tid, før den er født, d. v. s.
vi skal opsummere vor tids erfaringer om haven, om
børns leg og om voksnes reaktion og give det, vi laver,
en form, der kan passe til en ny tids mennesker. Vi
må tro på, at menneskene vil erkende, at et bedre
samarbejde vil gøre livet lettere og rigere, og vi må
tro på, at den erfaring, vi har indhøstet gennem en
10-15 års arbejde med boligbyggeriets haveproblem,
er en del af den erfaring, som også brugerne blot langt
senere vil indhøste. Men spørgsmålet synes i høj grad
at være, om vi opsummerer og registrerer erfaringerne.

Boligministeriet forholder sig i partipolitisk hen¬
seende i reglen passive. Boligministeriets krav til eta¬

gebyggeri, hvortil der søges statslån, giver i punkt 6
angående opholdsarealer mulighed for en aktiv ind¬
griben i planlægningen, idet der står:

»Projektet skal være udformet med en i forhold til
beboernes behov forsvarlig udnyttelse af opholdsare¬
alerne. Det friareal, der er nødvendigt til opnåelse
af den forudsatte udnyttelsesgrad skal betjene ejen¬
dommens beboere. En ejendoms friareal må således
ikke udnyttes erhvervsmæssigt eller afspærres, udover
det for ejendommens drift nødvendige omfang el¬
ler senere inddrages til garager o. lign. Der skal i
fornødent omfang indrettes legepladser i det fri for
ejendommens børn og opholdsplads for de øvrige
beboere.«

Boligministeriet synes imidlertid ligesom mange
boligselskaber og arkitekter kun at kende een slags
legeplads: sandkassen til de helt små. Den lille sand¬
legeplads, der ikke generer det landskabelige sceneri
ret meget, vinder efterhånden indpas som et uund¬
værligt element i etagehuskomplekser på linie med
cykel- og bankestativer, men i alt for mange stats¬
støttede række- og parcelhusbyggerier mangler man
stadig disse pladser.

Vi har fået græs og lys mellem husene, der er kom¬
met pæne kik og smukke vejbilleder, og meget er ble¬
vet bedre, men parkbebyggelserne savner parken, for¬
di husblokkene placeres forkert, man arbejder efter
skemaer i stedet for at komponere - man låser bebyg¬
gelsesplanerne fast som en uforandelrig ting, inden
man søger havearkitekt-bistand og bortskærer på for¬
hånd muligheden for at lave store og gode legeplad¬
ser, boldbaner og meget andet. Fejlene fra de gamle
kvarterer gentages og gentages, fordi erfaringerne om
det forkerte ikke når op til de planlæggende organer.

En parkpolitisk offensiv efterlyses.
Vi kan som arkitekter og skønhedsdyrkere være

stolte af mange detailler i vore bebyggelser, - men
det er på tide at erkende, at vi ikke udnytter arealerne
på en samfundsmæssig forsvarlig måde.

Det akademiske sværmeriske skønmaleri har spillet
uvægerligt fallit, - børnene har trampet det ned, -
men vi lader bare - som i »Kejserens nye Klæder« -
som om vi ikke ser det.

Kravene til bedre legemuligheder vil en dag også
blive rejst af de voksne beboere, og så kan det ikke '
hjælpe at sige, at vi troede, at det var noget, kommu¬
negartneren ordnede, for vi kan, hvis vi åbner vore

øjne, se, at kommunerne intet foretager sig. Initia¬
tivet til en samfundsmæssig parkpolitik i boligbygge¬
riet må ligge hos de almennyttige boligselskaber, hos
boligministeriet, den kommitterede i byplansager og
hos arkitekter, ingeniører og havearkitekter.

Kontrol med boligbyggeriets tekniske standard er
absurd, når man tillader slum i parkmæssig henseende.

En parkpolitisk offensiv efterlyses.
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Terrcisse.Indgang. i

Villahave i Bagsværd,
Hjortevænget 59
I nye villakvarterer er det altid karakteristisk at pro¬
blemet: Anlæg og tilplantning af den nøgne have,
melder sig med stor styrke, om ikke før, så når boligen
er taget i brug. Det er svært at føle sig tilpas når der
ikke er spor formildende grønt omkring det nye hus.
Et udviklet træ, en stor busk, en stump gammel hæk,
omend umotiveret placeret, hjælper altid under så¬
danne omstændigheder. I tilfældet her var dog ingen
fragmenter af tidligere bevoksninger, og det var der¬
for særlig vigtigt at få anlagt terræn og plantninger,
så man kunne begynde at ane den nye have og for¬
nemme samspillet mellem hus og have. - Det er klart,
at det er af betydning, at der under projekteringen,

og herunder udarbejdelse af beplantningsplanen, til
en have af denne art især må lægges vægt på, at de
valgte planter og plantningssystemet foruden at op¬
fylde de estetiske og funktionelle krav også i videst
muligt omfang opfylder kravet om en hurtig og fro¬
dig udvikling.

Som et blandt de exempler man af og til i nye villa¬
kvarterer støder på, er det formålet rhed dette at vise
den udvikling en planlagt beplantning, tildannet af
gode veludviklede planter (mandshøje) i gængse han-
delsstørrelser, kan opnå i løbet af 5 vækstsæsoner. Ved
dygtig gartnerisk vedligeholdelse af og forståelse fol¬
det planlagte er havens træbevoksninger af lærk, birk
og Robinea, i dag efter 5. sommer, hushøje og kraf¬
tige. - Haven er begyndt at få fast karakter og man
føler at den allerede nu danner en beskyttende ramme
om familiens udendørsliv. -

/. Palle Schmidt.

54



55



Om byens træer
Af havearkitekt Ingwer Ingwersen,
udgivet af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse,
tilrettelagt af arkitekt M. A. A. Willy Hansen.
Arkitektens forlag november iy$6 - 88 sider.

Træer er et vanskeligt emne at behandle. Et træ har det sin¬
dige lange liv, det kan overleve mange generationer af fortrav¬
lede mennesker, men får det lov til at leve sit lange liv? Er det
stadig ønskeligt eller gennemførligt? Netop træets lange liv,
de årtier der forløber inden træet opnår bemærkelsesværdig
størrelse og anseelse er en fare for træet selv. Samspillet mel¬
lem træet og mennesket er så forunderligt skiftende.

Hver generation har sin opfattelse af træet. (Tænk bare på
striden om landevejstræerne.)

Netop derfor er det af betydning, at hver generation gør
status over sin opfattelse af træet. Det er sket før, stor anseelse
har lønnet de mænd af foregående generationer, der har for¬
met deres opfattelse af træer i en afhandling, der har dækket
det samtiden har erkendt som vcerende rigtigt og har kunnet
bruge som retningsviser.

Havearkitekt Ingiver Ingwersen har nu med sin bog føjet et
led til den afhandlingernes kongerække, den dækker den nu¬
levende aktive generations opfattelse af træet i byen.

Kun fagfolk, der kender de komplicerede problemer kan
tilfulde forstå, at Ingwersens arbejde er en bedrift, så meget
mere som det er bestilt arbejde, men det tjener dog også til ære
for bestilleren, »Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse«,
for dens initiativtagen til fremkomsten af en publikation om
et enine, hvorom der nu kun forekommer forældede skrifter.
Tiden rider hastigt i vore dage.

Havearkitekt Ingiver Ingwersens bog er svær at an¬
melde, for een eneste glose: - fortræffelig dækker
det hele, den er svær at referere indholdet af eller at
citere, fordi den er skrevet i en knap, næsten lapida-
risk stil, er et koncentrat af iagttagelser, betragtninger,
analyser og konklusioner.

Anmelderen har haft stort udbytte af at læse den
to' gange, hvilket herved anbefales.

Allerede i indledningen er vi midt i problemerne.
Landevejens træer stilles modsætningsvis op mod by¬
ens træer. Hine der havde et overvejende praktisk
formål at skabe sikkerhed og tryghed for de vejfa¬
rende ved bl. a. at støtte orienteringen i mørke, tåge
eller efter stort snefald - nu er træerne direkte farlige
for trafiken på vejene, modsat var hensigten med
byens træer oprindeligt æstetisk betonet, de kunne
forskønne og glæde - men nu:

»Træets egen langsomme livsrytme harmonerer slet
ikke med alt det som foregår omkring det i en storby
idag. Nye bydele skyder hastigt frem... gader og
veje udvides for at kunne afvikle den voksende trafik
hurtigst muligt. Træets og storby ens livsrytmer mod¬
arbejder hinanden.. .«-

Også for den enkelte kan byens træer være en gene.
»... et eneste træ kan i flere retninger formørke

tilværelsen for en enkelt borger ved at forhindre sol¬
lyset i at nå ind i stuerne... forurene forhave, fortov

og gade med løv - og frugtfald (Manna)...« »Når
træerne først begynder at forulempe private eller
offentlige interesser, ses de ikke længere som ubetin¬
gede goder, men forvandles til generende og irri¬
terende onder som for enhver pris må bekæmpes.«
Det turde være stillingen idag - og dog kan, som
havearkitekt Ingwersen selv skriver, træerne ingen¬
lunde undværes i bybilledet. Forfatteren påpeger at
en del af miseren skyldes at træernes form, placering
og behandling ikke er i harmoni.

I taktfulde, nænsomme vendinger forkaster han det
lille, ved beskæring vedblivende infantile, stortræs
anvendelse i fortovskanten ud for husrækkerne. I en

propagandamættet tid bliver havearkitekt Ingwersens
behageligt afdæmpede ord måske hørt af de rette - de
der endnu kan tænke.

Hr. Ingwersen konkluderer i flere fremtidsmulig¬
heder for træerne i byen - med de engelske Square-
plantninger som den lykkeligste udvej herhjemme, og
påpeger at vi allerede har et smukt eksempel herpå i
København. Det lille anlæg på Gråbrødretorv med
den store platan. Efter behandling af nutidens pro¬
blemstilling overfor fremtidig plantning i byen føl¬
ger nogle overmåde værdifulde afsnit om bevaring af
værdifuld bestående ældre beplantning. Her er det så
betydningsfuldt at der allerede foreligger virkelige
forsøg med behandling af gamle træer, især de af
G. N. Brandt udførte og af Aksel Andersen fortsatte
i Gentofte Kommune, især Jægersborg Allé.

Værdifuldt at disse forsøg af vore afdøde forgæn¬
gere nu offentliggøres og at det i bogen tillige gøres
på en så overlegen måde at det ikke alene er den
rent mekaniske fremgangsmådes resultater der om¬
tales, men også hvilke fremgangsmåder der bør an¬
vendes i forhold til den foreliggende opgaves betyd¬
ning. Interessant at se, hvorledes havearkitekt Ing¬
wersen skelner mellem Kongens Haves alleer, der
ikke er led i en kunstnerisk helhed i modsætning til
Frederiksberg Haves og Søndermarkens alleer og dif¬
ferentierer den forestående behandling derefter.

Et særligt interessant og aktuelt afsnit må nævnes,
forfatterens analyse af Kongens Nytorvs træer, hvor
konklusionen falder ud til fordel for Krindsens be¬
varelse. Det vil virke overraskende for mange, men
Ingwer Ingwersens argumenter forekommer i alle
fald anmelderen helt overbevisende.

Læs bogen selv, den er bedre end dens anmeldelse.
Der har været levnet meget kort tid til anmeldelsen,
og man har, hvad værre er, krævet bogen færdig med
alt for kort tidsfrist. Initiativtagere er så energiske,
det ér så let at stille krav. Vi træffer det næsten alle

vegne. Vi ved at tid kræver arbejde, men må ikke
glemme at arbejde kræver tid. Nødvendigheden af
en vis balance mellem disse to krav er ved at blive
overset. Trods alt blev det en god bog og i arkitekt
Willy Hansens tilrettelæggelse er det tillige en smuk
bog. Georg Georgsen.
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DANSK HAVEARKITEKTFORENING
25 ÅR
Den 19. december er der gået 25 år siden Dansk Have¬
arkitektforening stiftedes. Det er ikke noget særlig
stort og rundt tal og tiderne er vel ikke til jubilæums¬
festligheder i større stil, men lejligheden bør dog be¬
nyttes til et tilbageblik over hvad der er hændt i de
25 år og en vurdering af hvad der er nået.

Før 19. december 1931 eksisterede Dansk Anlægs-
gartner- og Havearkitektforening der havde udvik¬
let sig af den i 1902 stiftede Forening for arbejds-
givende Anlægsgartnere.

Det var i overensstemmelse med det oprindelige
navn en mesterforening, hvis formål var at varetage
fælles interesser, herunder særlig højnelse af standens
tekniske formåen, fastlæggelse af ensartede priser på
arbejdsydelser, og overenskomstforhandlinger med
anlægsgartnerfagforeningen.

Der kom orden i tingene og en dygtig og velorgani¬
seret anlægsgarstand kunne derfor tilfulde udnytte
højkonjunkturen omkring iste verdenskrig. Arbejds¬
området var på den tid fornemmeligst den fine og
dyre privathave, villahaven, der i sig selv indebar mu¬
lighed for yderligere dygtiggørelse og eksperimente¬
ren, men som også krævede bevidst planlægning; og
her kommer så havearkitekterne ind i billedet, eller
rettere havearkitektnavnet. Mens tidligere en enkelt
eller nogle få havearkitekter, for en del i egenskab af
kgl. haveinspektører eller i andre embeder, kunne dæk¬
ke landet, blev der nu erhvervsmuligheder for mange.
Selvstændige virksomheder med mange medarbejdere
blomstrede op. Det var dog sådan at skellet mellem
anlægsgartner og havearkitekt var flydende, sådan at
forstå at det fortrinsvis var blandede forretninger der
både tegnede planerne og udførte arbejdet. Som det
fremgår af Havekunst, hvis første årgang løb af sta¬
belen i 1920, var det en frugtbar tid hvor problemerne
toges op til drøftelse og man gjorde meget ud af at
skabe kontakt med og belære det haveinteresserede
publikum.

Konjunkturerne skiftede, økonomiske krisetider
fulgte og særlig havearkitekterne gik en vanskelig tid
i møde. Alligevel befæstedes begrebet havearkitekt
udadtil mere og mere i den almindelige bevidsthed og
samtidig vågnede i inderkredsen forståelsen af at an¬
lægsgartnere og havearkitekter ikke på alle områder
havde fælles interesser, og at det ville være ønskeligt
om de to faggrupper stod adskilt.

Utilfredshed med konkurrenceregler for en af
Aim. dansk Gartnerforenings københavnskreds i
efteråret 1931 udskrevet konkurrence om en forårs¬
udstilling i Forum var den beskedne anledning der

skulle føre til adskillelsen, som forøvrigt foregik i
allerstørste fordragelighed.

Det var nu heller ikke nogen skelsættende begiven¬
hed der havde fundet sted, man havde markeret en
adskillelse udadtil, men indadtil var linierne uklare.
Den opfattelse, at man ikke kunne leve af alene at
være havearkitekt var dengang fremherskende og for¬
eningens medlemmer var da også med ganske enkelte
undtagelser havearkitekt-anlægsgartnere eller mer
eller mindre offentligt ansatte.

Det gik godt nogle år, men ikke så forfærdelig
mange, så opstod visse gnidninger mellem grupperne,
gnidninger man dengang ganske naturligt tilskrev
gensidig ufordragelighed, men som i virkeligheden
var et resultat af at udviklingen arbejdede for de rene
havearkitekter. Arbejdsområdet flyttedes gradvis fra
privathaven til mere offentligt betonede opgaver, for¬
trinsvis boligbyggeriet. Dette førte til en nær kontakt
med andre teknikere, arkitekter og ingeniører, der
som forudsætning for et samarbejde på lige fod måtte
kræve, at også havearkitekten respekterede det klare
skel mellem tekniker og entreprenør. Dette samar¬
bejde udviklede i høj grad havearkitekterne, der måtte
indstille sig på rationel planlægning af store opgaver
med socialt fortegn og en hertil svarende fremstil¬
lingsteknik.

De rådgivende havearkitekter kom således til at
repræsentere et revolutionært element i foreningen,
i skarp opposition til de kolleger der tillige drev
entreprenørvirksomhed, men også til tjenestemands-
gruppen.

Grunden til det sidste modsætningsforhold er knap
så indlysende. Det turde være uden betydning for en
havearkitekts kvalifikationer om han er fast lønnet af
det offentlige eller modtager honorar af sine bygher¬
rer, og man hår aldrig i nævneværdig grad fæstet sig
ved det konkurrencemoment der lå i tjenestemænde¬
nes privatarbejder. Forklaringen må nok søges deri
at tjenestemandsgruppen som helhed endnu ikke
havde nået at indstille sig på det nye i tiden og derfor
følte sig utryg ved situationen, måske også for en del
provokeret af udtalelser der er uundgåelige i en bryd¬
ningstid.

I 1939 overtog foreningen udgivelsen af Have¬
kunst der nu med vaklende kurs og tyndslidt øko¬
nomi gik ind i sin 2onde årgang. Hermed tilspidsedes
konfliktsituationen. De konservative gruppers stand¬
punkt var at tidsskriftet fortsat skulle redigeres med
adresse til et haveinteresseret publikum, mens oppo¬
sitionen ønskede et fagtidskrift.

Bølgerne gik meget højt, og det endte da også ved
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årets slutning med et krak, efter hvilket et betydeligt
antal havearkitekter udmeldte sig. Foreningen fort¬
satte sin tilværelse tilsyneladende upåvirket af det
skete, men dog har formentlig ikke få medlemmer
følt det uholdbare i situationen, og den omstændig¬
hed at udbryderne ikke dannede en konkurrerende
forening har været medvirkende til den heling af
bruddet der skete syv år efter.

I mellemtiden havde foreningen søgt nye veje for
udadtil at gøre sig gældende og blev i 1921 medstifter
af Fællesrådet for Havekunst som det dengang hed.
Rådet var oprettet på Aim. dansk Gartnerforenings
initiativ som en parellel til Erhvervsrådet for Gart¬
neri, og var en fællesrepræsentation for alle erhvervs¬
grupper med tilknytning til anlægsgartneri - samt
gartnerforbundet. At det ikke skete uden en vis betæn¬
kelighed fremgår af en meddelelse fra D. H. bestyrelse
til medlemmerne, hvori det hedder: »Hvis sagen bli¬
ver grebet rigtigt an, kan dette fællesråd antagelig få
en ikke ringe betydning for vort fag, men man kan på
den ånden side ikke være blind for den fare det rum¬

mer at så mange, der langtfra alle kan antages at have
nogen dybere forståelse af havekunstens væsen, sam¬
les i et fællesråd, der vil få væsentlig indflydelse på
forholdet mellem faget og autoriteterne.«

Man var således opmærksom på den risiko der var
forbundet med at gøre foreningen til kunstnerisk ga¬
rant for fællesrådet. Derimod gjorde man sig ikke
klart de tilfælde, hvor foreningen ville svække sin au¬
toritet ved at gøre fælles sag med organisationer der
med god ret kunne påkalde myndighedernes opmærk¬
somhed i beskæftigelsesspørgsmål, hvilket forsåvidt
- når henses til begivenhederne i 1939 - ikke var så
mærkeligt. Fællesrådet nåede da heller ikke - så længe
havearkitektforeningen var tilsluttet - i forholdet til
myndighederne resultater af betydning.

Efter at foreningen havde vegeteret i en årrække
og udadtil kun givet sig til kende gennem fællesrådet,
opstod i 1947 et ønske om fornyelse der resulterede
i optagelse af et større antal, fortrinsvis unge have¬
arkitekter der repræsenterede den nye linie. Forenin¬
gen skiftede dermed ganske struktur og ved den ordi¬
nære generalforsamling 1948 vedtog man endelig en
klar afstandstagen fra blandede virksomheder idet
vedtægtens paragraf 1 og 2 fik følgende ordlyd:

§ 1. Foreningens navn er Dansk Havearkitektfor¬
ening. Dens formål er at samle de danske havearki¬
tekter, der ifølge vedtægterne kan være medlemmer,
til fælles arbejde for havekunstens fremme, og for
den danske havearkitektstands anseelse og interesser.

§ 2. Foreningens medlemmer må ikke drive entre¬
prenørvirksomhed, modtage provision eller på anden
måde forflygtige det tillidsforhold, der bør bestå mel¬
lem bygherre og havearkitekt.

Foreningen var fra nu af en ren havearkitektfor¬
ening, en forening der varetog de rådgivende have¬
arkitekters tarv, men som også stod åben for sådanne
kvalificerede tjenestemænd der ifølge deres embede
og indstilling var havearkitekter i egentlig forstand.

Endnu et par år var foreningen repræsenteret i fæl¬
lesrådet og fik blandt andet ændret navnet til Fælles¬
rådet for Havekultur og Landskabsgartneri; men da
rådet ved et formandsskifte anlagde en mere aktiv
politik - hvilken for den sags skyld var tiltrængt -
kom modsætningerne så grelt for dagen at en udmel¬
delse måtte blive konsekvensen. Utvivlsomt har denne

udgang været til fordel for begge parter. Fællesrådet
har siden koncentreret sig om dannelse af sektioner
for stads- og kommunegartnere og for embedsgart-
nere.

Dansk Havearkitektforening har gennem tider¬
ne knyttet kontakter ud over landets grænser, i før¬
ste række med de skandinaviske brødreforeninger, i
særdeleshed med Foreningen Svenska Trådgårdsarki-
tekter, der siden 1934 har været medudgiver af Have¬
kunst. Det begyndte med at nogle svenske kolleger
anmeldte deres besøg i København i august 1933 og
blev vel modtaget med et fyldigt program.

Til gengæld inviterede F. S. T. til nordisk have-
arkitektmøde i Stockholm i august 1934. Så var Norsk
Hagearkitektlag værter i Oslo i august 1935 og Fin¬
lands Trådgårdsarkitekter i Helsingfors i august 1936.
Ved mødet i København i september 1937 afholdtes
en interskandinavisk udstilling af havepalner og bil¬
leder i forbindelse med 6te nordiske havebrugsudstil¬
ling i Forum. Efter 5. nordiske havearkitektmøde i
Goteborg i August 1939 kom krigens tvungne pause,

• og det var da ganske naturligt at svenskernes invita¬
tion til Stockholm august 1946 formede sig som en
veritabel invasion. Man vedtog ved dette møde at
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fortsætte traditionen, men med en toårig turnus, i
hvilken der dog kom nogen uorden, idet møder siden
har været afholdt i Danmark 1949, Oslo 1951 og Fin¬
land 1954.

Grunden til uregelmæssighederne var dannelsen af
International Federation of Landscape Architects,
der kom til verden ved en international havearkitekt¬

kongres i England 1948 og hvori Danmark deltog.
Siden har der været afholdt IFLA kongresser i Spa¬

nien 1950, Sverige 1952, Østrig 1954 og Schweiz 1956.
Danmark kan notere sig en smuk position i det inter¬
nationale selskab.

Indadtil må fremhæves forholdet til Foreningen af
Yngre Havearkitekter, der blev dannet i 1944. Det
har altid været det bedste. I 1946-47 financierede
D. H. et supplement til Havekunst kaldet Have¬
arkitekten, der udkom med ialt 20 numre under
Y. H.s redaktion. Siden har Y. H. været medudgiver
af Havekunst.

Ser man på hvad der rent fagligt er sket i de 25 år
D. H. har eksisteret, konstaterer man en enorm ud¬
vikling. Som allerede nævnt var endnu ved begyn¬
delsen af trediverne den fine privathave et meget be¬
tydende arbejdsobjekt, og holdt forsåvidt stillingen
tiåret ud, men under og efter krigen lagde bygge-
restriktioner en stærk dæmper selv på velhavende pri¬
vatfolks udfoldelser. Der var nok en periode, hvor
man lavede haver til tænkte drømmepaladser, der ikke
kunne realiseres indenfor 110 m2 reglens snærende
bånd, men efterhånden som restriktionerne afvikledes
sørgede skattevæsenet for at træerne ikke voksede
ind i himlen. Den store fine privathaves tid må der¬
for i alt væsentligt siges at være udløbet. Til gengæld
opstod et behov for relativt beskedne haver til stats-
lånshuse, af hvilke der er tegnet mange i det sidste
tiår, uden at det på nogen måde kan siges, at vi har
dækket det absolute behov. Hovedparten af disse op¬
gaver er ifølge deres natur og de midler der er til
rådighed oplagte objekter for en konsulentvirksom¬
hed, som foreningen beklageligvis ikke selv har mag¬
tet at etablere.

Forklaringen er ligetil, andre opgaver har lagt be¬
slag på havearkitekterne. Tiden var løbet fra privat¬
haven, det statsstøttede boligbyggeri trådte så stærkt

i forgrunden, at det en overgang overskyggede alt
andet.

Vi har her i 25 års perioden oplevet en udvikling
fra havearkitektens banebrydende arbejde med at
give det rektangulære jordstykke der blev tilovers,
når den obligate ringvej var lagt langs karreernes
gårdfacader, en funktionsbestemt, børnevenlig ud¬
formning, og til de udstrakte parkbebyggelser, hvor
han er taget med på råd ved udarbejdelsen af bebyg¬
gelsesplanen, planlægger friarealerne til de mindste
detaljer og har ansvaret for meget betydningsfulde
og omfattende anlægsarbejder.

Denne udvikling havde været utænkelig, hvis ikke
de vekslende byggestøttelove havde givet kontant
udtryk for forståelse af den betydning rigtig plan¬
lægning og forsvarlig udførelse af friarealerne har
for boligstandarden.

Staten har investeret meget store beløb i boligpar¬
ker og havearkitekterne har grund til at være tak¬
nemmelige for den tillid, der er vist dem som admini¬
stratorer af pengene. Tør det siges at de i alt væsent¬
ligt har været tilliden værdig?

Det er dog næppe sandsynligt, at staten fortsat vil
støtte boligbyggeriet i samme omfang. Den nugæl¬
dende boligstøttelov med lån til markedsrente og et
kvadratmetertilskud, der kun ved visse lejlighedsstør-
relser dækker forskellen i renteudgifter mellem den
nye høje og tidligere loves meget lave rente, er et
fingerpeg herom.

Til gengæld ligger andre opgaver og venter. Efter
krigen måtte der først og fremmest skaffes boliger,
og omend behovet langtfra er dækket, må arbejds¬
kraft, valutareserver og skattemidler sættes ind på
løsningen af anden nødvendig anlægsvirksomhed;
sygehuse, sindssygehospitaler, åndssvageanstalter,
skoler, administrationsbygninger, militærbygninger
og meget andet, og ved løsningen af alle disse op¬
gaver, der kan suppleres med kirkegårde, offentlige
parker, vejplantninger o. m. a., har havearkitekterne
en fair chance for at være med, og er det forsåvidt i
vid udstrækning.

Problemet for vort fag ligger så vist ikke i mangel
på arbejde, snarere i at for få må påtage sig for meget.
Den enkelte formår i bedste fald at gøre hvad han
skal, men må helt give op for hvad han bør. Der er
ingen tid-tilovers til nødvendig regeneration. Inspira¬
tionen må godhedsfuldt indfinde sig i de .sene og
sparsomme aftentimer der bliver tilovers, når det mest
presserende rutinearbejde er skaffet af vejen. På den
måde kan man ikke i længden fastholde det vundne
terrain, endsige udbrede det til områder, der natur¬
ligt ligger indenfor havearkitektens virkefelt, men
som hidtil har måttet ligge uopdyrket hen.

Man må undre sig over, at et fag i så stærk frem¬
gang har så ringe tilgang. Det kan alene skyldes, at
uddannelsesforholdene ikke er i orden.
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Selv om meget er opnået i de senere år, først og
fremmest skolen på kunstakademiet, savnes smerteligt
den tekniske skole, der skulle forsyne tegnestuerne
med gode og dygtige medarbejdere, og som i sig selv
må være en betingelse for, at den undervisning i
højeste plan der finder sted på akademiet kan opnå
fuld nyttevirkning. Den kgl. Veterinær- og Landbo¬
højskole skulle kunne løse denne opgave, og hvis pla¬
nerne for en sådan undervisning, der forudsætter en
liniedeling af havebrugsstudiet og om hvis ønskelig¬
hed der er enighed, skulle strande på formodninger
om, at der ville melde sig for få elever, ville det være
en stor ulykke, også med meget alvorlige konsekven¬
ser for en række hidtil betydningsfulde og velreno-
merede tjenestemandsstillinger.

Når hensyn til det absolutte behov tages i betragt¬
ning, må det være klog politik at bringe rammerne i
orden for derved at stimulere tilgangen. Den skal
nok komme. Georg Boye.

Den lillebitte have
The New Small Garden af Lady Allen of Hurtivood,
F.l.L.A. og Susan Jellicoe, udgivet af The Archi¬
tectural Press, London, oktober 1956. 15 s. net.

Lady Allen og Mrs. Susan Jellicoe lavede for nogle
år siden en bog med eksempler fra alverdens haver.
Den adskilte sig fra samtidige sådanne derved, at for¬
fatterne ikke bare havde plaget fagfolk jorden over
med anmodninger om stof, men virkelig kendte og
for en del selv havde fotograferet de haver, der blev
vist.

Dennegang har de på ganske få eksempler nær
holdt sig på hjemlig grund, og har fundet frem til 29
diminutive haver. Hensigten har været at vise læg¬
folk, hvad der kan bringes ud af et lille jordstykke,
en rækkehushave, en baggård eller blot en stor bal¬
kon, og eksemplerne er valgt med fuld forståelse af,
at forbilleder skal være gode. Det siges at de viste
haver med ganske få undtagelser er lavet af ejerne
selv, og man har på fornemmelsen at disse ejere, der
fortrinsvis er havearkitekter, arkitekter og kunstnere
af forskellig slags, hører til forfatternes omgangs¬
kreds. Haverne er ikke bare flygtigt set og fotogra¬
feret, men beskrivelserne tyder på at de er oplevet
under hyggelig tedrikning på alle tider af døgnet.

Den tid er forbi, hvor engelske landsteds- og cot-
tagehaver var uopnåelige forbilleder verden over, og
hvad der er tilbage af fordums glans opretholdes
mere eller mindre nødtørftigt af National Trust, eller
går tilintetgørelsen imøde til ærgrelse for ejere, som
tiderne har afskåret fra at ofre de uhyre beløb der
går til vedligeholdelsen, og til sorg for hele det bri¬
tiske folk, der anså disse haver for et nationalt kle¬
nodie.

Fornyelse i dette plan var naturligvis udelukket, og

det var vist en almindelig opfattelse, at traditionen vai
ved at dø bort, eller måske snarere udviklede sig ad
et vildspor som en ensidig interesse for det hortikul-
turelle: større og bedre nelliker, sjældnere og sjæld¬
nere løgvækster.

Og så viser denne bog, at Gertrude Jekyll og Ed¬
win Lytyens ikke har levet forgæves, men at den tra¬
dition som de i fællesskab gav så overbevisende ud¬
tryk for, og hvis kendetegn er en tvangfri komposi¬
tion, der ved nærmere undersøgelse viser sig at være
bygget på en indgående analyse af de givne forud¬
sætninger, de være sig gunstige eller ugunstige, samt
et nøje afvejet samspil mellem faste, til tider hårde
linier i fladens opdeling og rummets begrænsning, og
en uformel, næsten skødesløs, ofte ganske artsrig be¬
plantning, der igen nærmere betragtet viser sig at
være så fast komponeret, at der så godt som intet er
at lægge til eller trække fra - at altså denne tradition
lever i bedste velgående.

Der er en ganske klar linie fra Gertrude Jekyll's
berømte Munstead til Susan Jellicoe's enkle række¬
hushave og ved nærmere eftertanke også en afgre-
ning til bogens ene danske eksempel, Eywin Lang¬
kildes egen have. G. B.

' P

Inspirerende håndbøger
Eigil Kiær: Havens Blomster i Farver og Havens
Træer og Buske i Farver. Politikens forlag henholds¬
vis 1955 og 1956.

Intet er så opslidende som at gennemgå beplant-
ningsforslag med klienter, der ikke kender noget vi¬
dere til planter. De forvirres af de latinske navne, og
eventuelle danske siger dem heller ikke noget. Have¬
arkitekten bryder sammen, når han, efter at have op¬
brugt al sin verbalkunst på malende beskrivelser af
plantelistens fem første numre, stilles over for spørgs¬
målet, om han nu også har husket den blomst - eller
er det en busk? - som fruen så godt kan lide, den dér
med grønne blade og røde blomster def sidder sådan
op ad stilken, nærmest som sommerfugle, De ved.

Nu har Eigil Kjær løst problemet med sine to små,
let håndterlige bøger, der i udmærkede farveplancher
af tegneren Verner Hancke viser på det nærmeste
alt, hvad der kan tænkes plantet i haver, ialt ca. 500
blomsterplanter og 350 træagtige. Planterne er ord¬
net alfabetisk efter de latinske navne, det samme gæl¬
der de korte beskrivelser der indeholder dyrknings-
anvisninger og oplysninger om højde, pladsbehov
m. m. For blomsterne er således opgivet antal pr. m2,
og de træagtige planters relative størrelse i udvokset
tilstand er meget instruktivt angivet i forhold til hen¬
holdsvis et hus og en mand. De to bøger der, fordi
de er trykt i oplag på 25.000, kan sælges for ca. 10 kr.
stk., anbefales som nyttige håndbøger på tegnestuen.

G. B.
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