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Liniedelingen
set fra den anden side
Af Georg Boye, havearkitekt, m.d.h.

Uddannelsen af havearkitekter har beskæftiget sin¬
dene siden fagets opståen, men næppe mere bræn¬
dende end nu hvor vi trods fagets udvikling stadig
befinder os i den utålelige situation ikke at have en
fast og fyldestgørende uddannelsesform.
Omlægning af Landbohøjskolens undervisning har

tidligere været debatteret i »Havearkitekten« 1946
nr. 1, 2 og 5, og i HAVEKUNST 1956, nr. 1, har
Georg Boye skrevet udførligt om liniedelingen.
Sidst har konsulent Chr. Fich berørt emnet i sin

artikel »Havebrugsteoretisk uddannelse ved Landbo¬
højskolen«, skrevet i anledning af jubilæumsåret og
trykt i »Horticultural nr. 12, 1958.
Som svar på denne har Georg Boye skrevet et ind

læg, som »Horticultura« i sin akutte pladsmangel vel¬
villigst har overladt HA VEKUNST, der meget gerne
ser en debat om uddannelsen fortsat i sine spalter.
Som indledning til Boyes svar kan ganske kort resu¬
meres af Fichs artikel, at denne tilslutter sig tanken
om en deling i en linie for økonomisk plantedyrk¬
ning og en anlægslinie, og iøvrigt mener, at alle kon¬
sulenter bør uddannes i den førstnævnte linie, idet
konsulenternes projektering af haver bør overtages
af kandidater fra anlægslinien eller kunstakademiet.

I sin artikel i Havebrugsteoretisk undervisning på
Landbohøjskolen, fremsætter konsulent Chr. Fich de
ønsker en moderne planteavlsmand må nære med hen¬
syn til kvaliteten af den undervisning, der i fremtiden
vil blive givet på havebrugsafdelingens planteavls-
linie og spørger i den forbindelse »om den videnska¬
belige grunduddannelse, der er ubetinget nødvendig
for de teoretikere, der beskæftiger sig med økonomisk
plantedyrkning, har samme værdi for de æstetisk in¬
teresserede«. Havebrugskandidater tilhørende den
»æstetiske linie« opfordres til at udtale sig om, hvor
megen fællesundervisning, der bør være mellem de
to linier.
Alan kunne måske indvende, at tidspunktet hertil

er ilde valgt, eftersom forslag til liniedelingen, færdig-
drøftet af havebrugsafdelingens lærere er gået til vi¬
dere behandling ved højskolens højere instanser. Men
brud på reglen om tavshed mens retten sidder kan
tages som udtryk for, at den nye studieplan fra alle
sider afventes med en til bristepunktet spændt tål¬
modighed. Jeg skal da prøve på at besvare spørgs¬
målet, men forinden er det nok nyttigt at sige noget
om, hvad man med rimelighed må vente sig af kandi¬
dater fra anlægslinien. De skal alt efter deres ind¬
stilling:

1. kunne gå ind i og avancere normalt i offentlige
gartnerembeder med slutstilling som kommunegart¬
nere, kirkegårdsinspektører, slotsgartnere o. 1.,

2. umiddelbart kunne bruges som konduktør i en
større anlægsgartnervirksomhed eller som kvalifi¬
ceret medarbejder på en havearkitekttegnestue,

3. øve konsulentvirksomhed med speciale i planlæg¬
ning af småhaver (Fich må virkelig undskylde!),

4. kunne tage del i det anlægsgartneriske forsknings¬
arbejde, som det må anses for en meget væsentlig
opgave at få igangsat,

5. have opnået det tekniske grundlag for med fuldt
udbytte at kunne følge undervisningen på Kunst¬
akademiets afdeling for havekunst, en skole der
udelukkende dyrker formgivningens forskellige
aspekter. Afgang herfra må være en forudsætning
for på betryggende måde at drive rådgivende have¬
arkitektvirksomhed, eller for at beklæde embeder,
der ifølge deres art er eller burde være direktør¬
stillinger: haveinspektørembedet,, større stadsgart¬
nerembeder og tilsvarende poster, der for at være
vel besatte, foruden administrative evner kræver
overblik - også ud over embedets formelle rammer
- klar formsans, sikker vurderingsevne og ikke
mindst en autoritet, der skyldes andres og egen be¬
vidsthed om, at man udfylder embedet.

De to linier sigter altså mod klart adskilte mål og
selv de områder, der almindeligvis anses for fælleseje:
jordbund, klima og planter betragtes fra så forskellige
vinkler, at der i realiteten mellem linierne består et
dybere skel end mellem f. eks. havebrugere og skov¬
brugere. Derfor har man også måttet overveje, om
Landbohøjskolen, der - det være sagt i den bedste
mening - er et såre jordbundet institut med yderst
begrænsede muligheder for at danne rammen om en
skoling i formgivning (undskyld ordet, men jeg vil
gerne af med »æstetik« og, »havekunst« er meget for
eksklusivt i denne forbindelse) - om altså nu også
Landbohøjskolen var det rette sted at henlægge en
sådan uddannelse?
Kunstakademiet, der har en påskønnelsesværdig

evne til at få sine ønsker opfyldt hos bevillingsmyn¬
dighederne og som nærer stor sympati for havekun¬
sten, kunne nok tænkes at ville gå ind for tilvejebrin¬
gelsen af en i sig selv hvilende havearkitektuddannelse.
En sådan skole ville ifølge sagens natur lægge hoved¬
vægten på formgivningens mange aspekter, men om
de utvivlsomme fordele der herved opnåedes, kunne
opvejes af manglerne ved en ufuldstændig eller helt
manglende indføring i teknisk gartneriske discipliner,
er et spørgsmål, hvis besvarelse tåler at udskydes så
længe det brede fundament af dygtige teknikere, der
er fen forudsætning for den fulde nytte af en elite
af formgivere, mangler. Det højaktuelle problem er at
etablere en teknisk gartnerisk uddannelse i højt plan.

(fortsættes side 12)
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Have på Lundegårdsvej
Arkitekter: Peter Hvidt og O. Mølgaard Nielsen,
m.a.a. ■

Havearkitekt: Eyivin Langkilde, m.d.h.
,Anlægsgartner: Poid Rasmussen
Haven anlagt 1951-1958.

For bygherren var det en primær ting at kunne få
en så ugenert havetilværelse som muligt, og da nær¬
meste nabo mod nord var Diakonissestiftelsens høje
bygning, var det naturligt, at huset blev placeret så
udpræget med ryggen hertil, endog uden et eneste
vindue mod nord.
Fra de mange nabovillaer mod syd, øst og vest var

der ligeledes rigeligt indblik i haven, således at den
vigtigste opgave under projekteringen næsten var at
forsøge at lukke for indblik. I facadelinien langs Lun¬
degårdsvej blev bygget et 1,2 m højt gærde, og ud-
gravningsjorden fra byggeriet blev da lagt op som en
vold langs dette gærde.
Naturligvis var denne terrænbevægelse ikke nok

til at borteliminere ethvert indblik, men det at be¬
plantningen er hævet op over havens niveau, vil dog
hurtigere give dække.
Gærdet blev udført af fint tilghugne grå ølands-

sten, sat med gennemløbende fuger - et fornemt styk¬
ke håndværk.

Indkørslen er befæstet med chaussesten, hvor den
gående færdsel er størst, med bordursten som træde¬
sten.

Bag garagen, i direkte forbindelse med køkkenet,
er anlagt en køkkengård, hvor man især har glæde
af morgensolen. Gården er befæstet med en italiensk
brudflise, der af hensyn til holdbarheden desværre
er lagt i beton. Beplantningen i denne lille intime
gård er først og fremmest af en vis eksotisk karakter
med Rhus, Aralia, Paulownia, Ailanthus og Bambus,
hvortil kommer en tilsvarende bundplantning.
Selve haven består af en meget stor terrasse, lagt

af gule klinker på kant, en blomsterhave, der ligger
forsænket i forhold til terrassen, et lyngparti og så
iøvrigt græs og randplantning.
Blomsterhaven er tilplantet med roser og stauder, og

for også at have glæde af blomsterne om aftenen, er
der placeret en snes havelamper, tegnet af arkitekt
Simon P. Henningsen.

Disse havelamper kan flyttes, så de til stadighed kan
være placeret over blomstrende grupper.
Fra haveejerens side var det et ønske, at beplantnin¬

gen skulle have et stærkt varieret præg med mange
særprægede vækster. For dog at give haven en rolig
ramme er disse varieteter placeret i større plantninger
af Pyracantha og Cotoneaster.
Som et kuriosum kan nævnes, at der for at dække

enkelte særlig generende nabovinduer, er anvendt
nogle indtil 8 m høje stedsegrønne træer, der har
klaret sig fint, selvom det i nogen grad skyldes en om¬
hyggelig gartnerisk pleje.

E.L.
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Situationsplan 1:400.

Nord opad.
1. Gærde af ølandssten.
2. Indkørsel.
5. Køkkengård.
4. Terrasse.
5. Blomsterhave.
6. Lyngparti.
7. Randplantninger.

Også om aftenen har man glæde af blomsterne. Haven er
forsynet med mange af disse lamper, der let kan flyttes, så
de altid belyser det smukkeste blomsterflor.

Flere gamle træer på grunden er bevarede og indgår som led
i havens komposition.



Erik Glemme
miljoskapande arkitekt
*

2-J. J. I905, t 21. I. I959.

Bland de många arbeten, som den nyligen bortgångne
arkitekten Erik Glemme berikat Stockholms parker
med, har HAVEKUNST i Parkavdelningens arkiv
fått vålja en cirka tioårig anlåggning. Den slutna
gården, vackertinkomponeradi Vasaparken, år repre-
sentativ for sin upphovsman: en konstruktiv inhågnad,
strikt sammanhållna planteringsytor, dår blommor
och gronska spelas ut mot ett orientaliskt livfullt golv-
monster. Just i en sådan intim parkmiljo med alia
sina genomarbetade detaljer kom Glemmes konstnårs-
kynne kanske båst till sin rått.
Erik Glemme borjade på Gatukontorets parkavdel-

ning under framlidne Osvald Almquists tid i slutet
på trettiotalet for att sedan tillsammans med Holger
Blom under en tjuguårsperiod fullfolja en rad av de
nyanlåggningar och moderniseringar av Stockholms
parker, som fått berom långt utanfor landets grånser.
Den som antecknar dessa minnesbilder hade under

några år i borjan på fyrtiotalet formånen att dag-
ligen få samarbeta med Glemme. Det var under kriget,
en avspårrningens tid och i mycket av det som då
projekterades kan man nu efteråt spåra en åstundan
att vårna om det genuint inhemska. Det fanns en ly¬
risk understrom i många av Glemmes arbeten från

dessa år, en folkviseton t. o. m. i våxtvalet: når t. ex.
Norrmålarstrand skulle anlåggas var forebilden det
blonda ångslandskapet, dår inte en fråmmande ort,
buske eller trådart skulle få forekomma. Glemme
visste hur han ville ha det och han forestållde sig hur
parkbesokaren mitt inne i storstaden skulle uppleva
detta stråk utmed Målaren: årstidsvåxlingarna hos den
solbelysta ången mellan nyponsnåren, den svalkande
skuggan under alarna och den spelande vinden i aspar-
nas kronor.

Vågforing och markmodellering sysselsatte ofta
Glemmes fantasi. Marken modellerades med for den
tiden påfallande markanta profiler, som i en senare
utveckling, i den angrånsande Rålambshovsparken,
ficlc allt djårvare konturer for att till sist med drama¬
tisk stegring omformas i en amfiteaters skulpturalt
virila gradånger.
Glemmes intresse omfattade allt som kan berika

i en yttre miljo: Våxter, byggnader, vatten, skulptur,
mobler, belysningsarmatur - allt genomarbetade han
in i minsta detalj. Landskap, parker, platser och torg
vittnar om hans mångsidiga kunnande.

Walter Bauer.
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Detalj av golvmonstret. Plattor av cementmosaik, kom-
binerade med småkullersten. Foto Anton Paulson.

Anlåggningen utfordes i borjan på femtiotalet i gantmal
parktniljo.

Med lått band år skissen till den slutna gården i Vasa¬
parken tecknad. Skala 1:200.

Den vakra interioren av gården visas på forsidan av detta
håfte.



Torgparken i Kiruna
Tradgårdsarkitekt Walter Bauer, FST.

På en med fjållbjorkar bevuxen slutning i Kiruna, ca
540 m. o. h., ordnades 1928 den s.k. Torgparken, dår
sjålva »torget« bestod av ett rektangulårt plan,
inschaktat i en starkt sluttande terrång och på tre sidor
omgivet av stodmurar. Trettio år senare år parken
mogen for en omlåggning. Fråmsta anledningen år
ett monument till minnet av de pioniårer, som borjade
bryta malm i odemarken i borjan på 1900-talet. En
tåvling om detta monument utlystes 1954. Forstå pris
tilldelades skulptoren Asmund Arie, som fyra år se¬
nare var fårdig med sitt verk. Monumentet skulle
placeras i Torgparken, som alltså borde rustas upp.
Ett villkor for omlåggningen var att minsta mojliga

ingrepp fick goras i terrången, trådbeståndet och den
diagonala vågforbindelsen. Ett besok på platsen i de¬
cember 1957 visade att »torget« i stort sett kunde bi-
behållas i sitt ursprungliga låge. De raka stodmurarna
var emellertid i sådant skick att de kunde rivas och
ersåttas med en svångd mur, som på en gång markant
och foljsamt skrev in sig i sluttningen. Med en inte
alltfor brutal nivellering låt sig detta gora och på det
såttet fick man samtidigt en råcka sittplatser riktade
mot utsikten, dår det 12 m. hoga monumentet, på
lagom avstånd från åskådarna, bildar en effektfull
silhuett mot det oppna fjållandskapet.
En aldre rektangulår bassång med en ensam vatten-

stråle ersattes med en rund som forsågs med ett rikare
fontånspel.
Sårskild omsorg ågnades kombinationen murar-

blomsterlådor-bånkar. Projekteringsarbetet for detta
avsnitt anfortroddes inredningsarkitekterna Sture An¬
dersson och Pelle Åkerlund. Mot den meterhoga stod-

Asmund Aries 12 m hoga bronshacka avtecknar sig effekt-
fullt mot det opprnx fjållandskapet, dar Kebnekajsemassivet
•ar synligt vid klart vader.

Situationsplanen visar hur den ovala platsen i Torgparken
skriver in sig i fjallsluttningen. Farken, som på tre sidor år om¬
given av saneringsmogna kvarter, fortsåtter på andra sidan
Hjalmar Lundbohmsvågen i Jårnvågsparken, dår en djup ocb
med fjållbjorkar bevuxen båckravin har kvar något av sitt
vilda ursprung. Skala 1:2000.



Torgparken efter omlåggningen i sept. 1958.

muren anslots 40 cm hoga blomsterlådor, som på
kortsidorna begrånsas av 65 cm hoga betongmurar,
vilka samtidigt bildar ett stod for fasta bånkar. Sjalva
sittplankan monterades fast i sidmurarna och rygg-
stodet fastgjordes i bakmuren. Blomsterlådorna bildar
alltså en nisch for banken och kombinationen låda-
bånk-mur ger parkbesokaren en rytmisk upplevelse,
samtidigt som det litet amfiteatraliska i arrangemanget
understryker platsens nya anpassning till monument
och utsikt i landskapet. W. B.

Marken under och framfor sittplatserna liksom stod-
muren år belagd och bekladd med en gulgrå-svagt
rosafårgad sandsten, som håmtats från ett stenbrott
i Kiruna.

6CKTI0^ "DB-DB

Fasad och sektioner av kombinationen stodmur, blomsterlådor, faste bånkar.



Aso torg
- som det kunde
Ett idéforslag
Trddgårdsarkitekter Sven A. Hermelin och
Inger Wedborn, FST.

Situationsplan, skala i:

Något soder om Medborgarhuset på Sodermalm i
Stockholm låg for några år sedan en oppen plats,
Aso torg, genomkorsad av Skånegatan. »Torget« be¬
stod delvis av obebyggda tomter, huvudsakligen i
gatuplan, delvis av ett område (soder om Skånegatan)
som låg omkr. 3 m. under omgivande gator, belamrat
med skjul och arbetsbodar. Nu reser sig Skatteverkets
mastodontbyggnad skyskrapehogt på den norra delen
av »torget«, och den sodra delen håller på att rensas
upp bl. a. for framdragning av Sodergåtan.
Åso torg ligger inom ett tåttbebyggt distrikt med

stor folkmångd men med få gronområden. Det år
dårfor lått att forstå, att soderborna hellre ville, att

området skulle utnyttjas som lek-, idrotts- och park¬
område, an att få en byggnad av »Barskrapans« ovan-
ligt kraftiga dimensioner placerad dår.
Helt utan strid fick emellertid inte myndigheterna

igenom sitt beslut. Når frågan 1952 skulle avgoras kai¬
lade Katarina hogerforening till ett opinionsmote med
borgarrådet Sandberg i spetsen. På hans uppdrag hade
vi dessforinnan utarbetat ett motforslag, som skulle
visa hur man med bibehållande av befintliga nivåfor-
hållanden och med relativt låga kostnader skulle kun-
na gtira Åsotorget till ett val utnyttjat rekreations¬
område. Det år detta idéforslag, som hår publiceras,
fastån det tyvårr aldrig har mojlighet att bli utfort.
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Flickornas lekplats.

Hoppgrop och ansatsbanci.

Beskrivning
Norra området

Lusthuset och pergolan (i). Avskild från den buller-
samnia Gotgåtan genom en trådplantering och en tåt
mur eller ett plank ligger rosengården (2). Hår år en
lugn och solig plats for dem som vill sitta ifred med
barnens stoj och lek på behorigt avstånd. Ett tak av
rundstav overvuxet med slingervåxter ger lått skugga
åt sittplatserna utmed muren. Lusthuset ger skydd
mot regn och en alltfor brånnande sol.

Småttingarnas lekång (3) ligger som en stor lugn,
gron yta mellan de åldres sittplats och barnens lek-
platser (plaskdammen och lekgården). I små flyttbara
»hagar« kan de allra minsta slåppas på gronbete på
gråsmattan.

Blomstergården (4). En bred rabatt med etikette¬
rade perenna våxter och mindre buskar.

Plaskdammen (5) inramas av plattor eller av en
asfalterad yta. En kraftig stråle i mitten ger liv åt
den stora vattenytan.

Speedway for trehjulingar (6) - Tomten i hornet
av Skånegatan och Våstgotagatan var redan urschak-
tad for grunden till ett hus, som aldrig byggts. Hojd-
skillnaden mellan det ovriga området och den lågre
liggande urschaktade tomten utnyttjades till en svagt
sluttande backe idealisk for tråmpcyklar och kålkåk-
ning for de minsta.

Lekgården (7). Den ovala lekplatsen inramas av
en låg stodmur. Den stora sandlådan (8) i mitten
forses med lekbord och fantasidjur av trå. Lekytan
omkring mobleras med lekredskap av olika slag. Delar
av ytan år asfalterad.

Regnskyddet (9) kan utforas på enklaste sått - som
en infodingshydda med halmtak - eller goras mera
permanent och forses med barntoiletter.

Forbindelse under gatan (10) gor det mojligt att
komma från den sod'ra till den norra delen av om-

9



Bassang for modelbåtar.

Småbarnens lekang.

rådet, utan att man behover korsa Skånegatan i gatu-
planet.

Sodra området. Hela denna del av området år dispo-
nerad som lek- och idrottsplats.

Bollplaner (u) 45X25 m. På vintern omvandlas
planerna till isbanor. Den ena upplåtes for bandy eller
ishockey, den andra for konståkning.

Modellbåtsbassang (14). I den foreslagna bassangen
kan modellbåtar avprovas och tåvlingar anordnas. Ett
par oomma arbetsbord och bånkar, några gymnastik-
redskap ger pojkarna tillfålle till ytterligare sysselsått-
ning.

Badmintonplaner (15). Endast två badmintonplaner
i grus har foreslagits. Skulle det behtivas flera kan man
såtta upp nat på gråsplanerna och krita in banorna
på gråset.

Miniatyrgolf (16) avsett att utnyttjas både av barn
och vuxna. Bollar och klubbor forvaras i parkstugan
och lånas ut mot en liten avgift.

Kalkbacke (17).

Bollvågg (19).

Solslant (19). Hojdskillnaden mellan gatan och om¬
rådet tas upp dels genom en stodmur, dels av en slant.
Den ovre delen av slånten år tått planterad med hoga
buskar och tråd, som ger gråsplanen en gron inram-
ning och dåmpar bullret från gatan.

Flickornas lekplats (20). Små, enkla lekstugor ger
mojlighet for flera grupper småflickor att leka på en
gång. På gråsmattan placeras mobelgrupper i en for
barnen avpassad skala. Ett par gungor, en gungbråda
samt några trådgårdsland fullbordar det hela. På tre
sidor inramas med ett tråstaket.

Parkstugan (21). I det gamla huset, som forr an-
vånts som kontor, residerar parkvakten och lekleda-
ren. Huset fungerar åven som regnskydd på som-
maren och vårmestuga på vintern.

Den lugna vrån (22) for den som vill sitta avskilt
och prata eller låsa eller åta en medhavd smorgås.

Hoppgrop med ansatsbana (23) avsedd for hojd-
långd- och trestegshopp.

Handboll- och korgbollsbanor (24). Forutom att
dessa stora gråsplaner anvåndes for korgspel, kan de
åven utnyttjas vid midsommardans och vid fester och
tillstållningar av tillfållig karaktår.

1. W.
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Lille plads i stor by
Som indledning til denne årgangs artikelserie »det
grønne i byen« har redaktionen bedt arkitekt m. a. a.
Poul Bågø, stadsarkitektens kontor, Ålborg, om at
fortælle om C. W. Obels plads, hvor byens el-værk
har opført en transformer, hvilket gjorde det muligt
at anlægge en lille grøn plads. Stadsarkitektens kontor
har projekteret begge dele.

Plan 1:400.

I den indre by i Aalborg foregår der i disse år en om¬
lægning fra jævnstrøm til vekselstrøm. Det kræver
imidlertid, at der placeres et stort antal transformer¬
stationer, så stort, at stationerne vil komme til at ligge
med kun 200-300 m's afstand.
Vanskelighederne med at få dem hensigtsmæssigt

placeret har allerede vist sig.
I de foreliggende tilfælde fandt man ingen anden

udvej end at lægge stationen under jorden på en åben
plads (off. gadeareal), som bl. a. blev anvendt til
cykleparkering.
Opgaven var herefter at udforme de nødvendige

ventilationsskakter på en sådan måde, at de mest na¬
turligt gled ind i gadebilledet og samtidig bevarede
muligheden for cykleparkering.

I I



Da transformerstationen ligger umiddelbart bag
byens strøg, og mod en større parkeringsplads, har
man forsynet arrangementet med bænke og blomster
for derved at skabe et sted, hvor de travle byboere
kan sætte sig og puste lidt ud.
Det viser sig da også, at bænkene er stærkt søgt -

man diskuterer sine indkøb - spiser en pølse fra den
nærved holdende pølsevogn - eller sidder der blot og
nyder travlheden omkring sig.
Hvis så arrangementet blot kunne inspirere de om¬

kringboende husejere til at lade deres husfacader fri¬
ske op, kunne der sandsynligvis opnås en ret god
helhedsvirkning. Poid

(fortsat fra side t)

Den opgave må og kan løses inden for Landbohøj¬
skolens rammer. Og skolen ønsker at løse opgaven,
forsåvidt det er foreneligt med dens principper og
rutine. Dermed er vi tilbage ved spørgsmålet, i hvor
høj grad og indtil hvilket punkt de to linier kan for¬
løbe parallelt. Fich, der klart erkender liniernes væ¬
sensforskellighed, har allerede med sit spørgsmål an¬
givet dets kompromisagtige karakter: Noget må vi
ifølge højskolens ledende principper have fælles, men
hvor lidt kan vi klare os med og hvor hurtigt får vi
lov til at gå hver sin vej?
Problemet for anlægslinien er i første omgang at

skaffe mest mulig tid til en udvidelse og opdeling af
det nuværende lille fag anlægsgartneri, og der er det
ikke tilstrækkeligt at bevæge sig hen over ligene af de
gamle havebrugsfag, der må også gøres indhug i
grundfagene. Disse vil for en del, i ringere grad end
tilfældet er for planteavlslioien, være egentlige brød¬
fag, det almentdannende og tankeskærpende moment
vil betyde mere, og det må da være rimeligt af grund¬
videnskaberne at fastholde nøglefagene f. eks. kemi
og fysik.
Nu havde man ganskevist tænkt sig, af hensyn til

en betydeligt udvidet tegneundervisning at slippe af
med øvelserne i disse fag, men forslaget er vist i mod¬
vind og det er muligvis også voveligt at insistere på,
at et fag som kemi vil kunne tilegnes med interesse,
om det reduceres til et simpelt terpepensum.
En anden gruppe danner de fag, der i og for sig er

af betydning for linien, men hvor stoffet har udviklet
sig ensidigt i nytteplanternes favør: havebrugszoologi
og plantepatologi. Her må anlægsliniens folk forment¬
lig lide i stilhed, indtil en gradvis forøgelse af stoffet,

med det kryb og de mikrober der ødelægger have¬
planterne, har forøget stofmængden til den grænse,
hvor adskillelse kommer af sig selv.
Til de stabile fællesfag må regnes: kemi (øvelser?),

fysik (øvelser?), matematik, systematisk botanik,
plantefysiologi, samfundsøkonomi, geologi, mineralo¬
gi og jordbundslære.
De labile fællesfag er som allerede nævnt have¬

brugszoologi og plantepatologi. Hertil kunne føjes
landmåling, hvor anlægsliniens folk må være interes¬
seret i et udvidet pensum. Faget forsøgsteknik, gød-
ningslære og afvanding er formentlig for jordbunds-
videnskabeligt til at dække anlægsliniens behov og det
fornødne stof må derfor indarbejdes i liniens special¬
fag.
Endelig skal, uden for den snævre sammenhæng,

nævnes nogle, gartnerilinien uvedkommende, fag, der
påkalder anlægsliniens interesse. Det er landinspektør¬
fagene jord- og vandbygning samt byplanlægning.
Her kunne man tænke sig en vis vekselvirkning,
spørgsmålet er dog, om en sådan ifølge fagenes sær¬
lige opbygning og deres omfang, er gennemførlig
eller overhovedet nyttig.
Hvad angår de egentlige havebrugsfag, er den oven¬

for antydede klare adskillelse mellem linierne forså¬
vidt en ønskedrøm, som det stof der gemmer sig
under den ret misvisende fagbetegnelse blomsterdyrk¬
ning, indtil videre af taktiske grunde må være delvis
fælleseje, og doceres af planteavlsliniens lærer; men
det er af største vigtighed, at der arbejdes hen mod
oprettelsen af en for anlægslinien særlig lærestol i
faget.
Den dag liniedelingen er en realitet, vil blive skel¬

sættende i havebrugets historie. Lad det forundes os
at se den oprinde så betids, at ordningen kan træde
i kraft iste september Anno Domini MCMLIX.

G.B.

Om granit—
Fra svensk side har man bedt om forklaring på, hvad der
menes med »chaussesten« og »brosten«.
Disse betegnelser vil utvivlsomt dukke op i HAVEKUNST

igen, så der er al mulig grund til her at give en kort for¬
klaring på de former for granit, som vi her i landet anvender
til at gå og køre på.
Brosten (engelske brosten) varierer indenfor 6 typer i flade¬
mål fra 9-15X15-25 cm. Højden varierer fra 12-20 cm.
De anvendes meget som kant- og rendesten langs asfalterede
veje og til parkeringspladser med græs imellem.

Chaussesten er noget mindre og altid kubiske (lige store på
alle ledder). De 3 typer varierer fra 8-14 cm. Anvendelses¬
mulighederne er mange, da de egner sig både til gående og
kørende trafik.

Mosaiksten er ligeledes kubiske, men kun 5-7 cm på hver
led, og bruges derfor mest til fortove.
Endelig er der grund til at nævne:

Borduresten, der er ca. 25X80 cm, men ikke fremstilles mere.
De, der anvendes i haver og parker er sten, der har ligget
i fortove, og nu som blankslidte er et sjældent og fornemt
materiale til f. eks. trædesten i græs eller vand.
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Om havearkitektskolen ved
Durham universitetet
i England
Af Asger Ørum-Larsen, m.d.h., Dip. L. D. (Durham)

Nogen komplet teoretisk havearkitekt-uddannelse
kan jo som bekendt endnu ikke fås her i Danmark.
Ønsker man en sådan, som også omfatter planlægning
og pleje af landskabet, må man søge til udlandet. Og
hvorfor så ikke tage til England? - dette land, som i
nyere tid har været den store inspirationskilde for al
europæisk havekunst og landskabsplanlægning. Man
tænker sig blot dansk havekunst uden indflydelse af
navne som William Robinson, Edwin Lutyens, Ger¬
trude Jekyll og Reginald Farrer! - I denne lille ar¬
tikel skal berettes om et studie-ophold ved Durham
universitetets havearkitektskole. - Men først et par
almene oplysninger om uddannelsesforholdene for
havearkitekter i England. -
Ved krigens afslutning i 1945 stod England prak¬

tisk talt uden havearkitekter og muligheder for at ud¬
danne sådanne. Institute of Landscape Architects ar¬
rangerede selv en omfattende eksamen for de have¬
arkitekter, der søgte om optagelse i foreningen. Den¬
ne eksamen bestod af to dele, nemlig først en prøve
i en række teoretiske fag (en slags forprøve) og et år
senere den egentlige praktiske havearkitektprøve,
hvor der eksamineres i fag som overslag, plantekend¬
skab, professionel opførsel, udførelse af beplantnings-
planer, samt fremlæggelsen af en stor plan til et en¬
gelsk parkanlæg, som man har fået et år til at udføre.
Imidlertid har foreningen nu - efter amerikansk

forbillede - fået etableret havearkitektundervisning
ved 3 engelske universiteter. Dette skete under have¬
arkitekterne miss Brenda Colvins og mr. G. A. Jelli-
coes formandsperioder. En gruppe store, engelske in¬
dustrialister satte foreningen i stand til at betale to af
de tre havearkitekt-lærere, som nu findes her.
De tre steder, hvor havearkitektstudier kan gøres

i dag i England er følgende:
London universitetet, som har en to-årig aftenskole

(del-tids), der navnlig er beregnet for arkitekter. Fag¬
læreren er her mr. Peter Youngmann. - Ved Reading
universitetet gives et tre-års fuld-tids kursus, som og¬
så omfatter praktisk havebrug. Faglæreren er her mr.
F. H. Clark. - Disse to kurser er begge extensive,
d. v. s. at der er god tid til læsning af faglitteratur og
diskussioner. - Det tredie kursus ved Durham univer¬
sitet er til gengæld intensivt og »post-graduate«,
d. v. s at man for at blive optaget allerede må have en
universitets-uddannelse som arkitekt, haveårkitekt,
havebrugskandidat, byplanlægger, ingeniør eller
forstmand. - Endelig må det ikke glemmes, at der er
mindre deltids kurser ved Leeds' og Leichester's

kunstakademier. - Durham's kursus strækker sig over
et akademisk år, og der undervises ialt i 13 fag. Fri¬
tagelse kan dog fås fra visse af dem, afhængig af den
uddannelse, man møder med. De egentlige havearki¬
tektfag er dog obligatoriske. Her er en kort gennem¬
gang af alle fagene. De første er hovedfag, resten
bifag:

1. Det engelske landskabs historie fra istiden til nye¬
ste tid (heri indbefattet en gennemgang af den kon¬
tinentale og engelske havekunsts historie).

2. Landskabs-planlægningens teori. Her gennemgås
alle de videnskabelige og æstetiske teorier, som en
havearkitekt bør kende. Under dette fag behandles
også de arbejdsområder landscape design in statutory
planning), som den offentlig ansatte havearkitekt (i
byerne, kommunerne og amterne) har og den lov¬
givningsmæssige og økonomiske støtte, han kan på¬
regne fra stat og kommuner.

3. Professional praksis. Her undervises i ting som
havearkitektens forretningskorrespondance, samar¬
bejdet med de andre teknikere, beskrivelser, opmå-
lingsmetoder til overslag, tilbud, kontraktskrivning,
tilsyn ved anlægsarbejder, aflevering o. s. v. - o. s. v.
4. Planlægning. I skolens tegnestue (studio) skal

der under studiet udføres en række planer - ialt 13 -
hvoraf flere meget store. Disse skal afleveres på forud
fastlagte datoer, og tiden, som er beregnet til dem, er
begrænset, så der arbejdes under et vist pres, omtrent
som ude i praksis. En udvalgt herregård på egnen un¬
dersøges og planlægges til et kulturcenter (med de¬
tail-, drænings-, beplantningsplaner og jordberegnin¬
ger). Desuden udføres en plan til retablering af af¬
falds-bjergene ved en af omegnens kulminer - en
villahave - en dispositionsplan for et større landbrugs¬
areal (med modernisering el. forenkling af haven) -
og en plan til anlægget ved en parkbebyggelse.

5. Landskabs-lovgivningen. En lærer fra det juri¬
diske fakultet gennemgår den engelske byplans- og
landskabs-planlægningslov af 1947 - samt lovgivnin¬
gen om nationalparker - offentlighedens adgang til
naturområder - naturfredning - fredning af træer -
landbrugslovgivningen - offentlige veje og stier,o.s. v.

6. Landmåling. Dette fag er noget mere omfattende
end ved den højere havebrugs-undervisning i Dan¬
mark. Undervisningen finder sted ved afdelingen for
geografi. Foruden almindelig opmåling og nivellering
gennemgås det teotiske grundlag for al landmåling:
triangulation. Desuden undervises i brugen af theo-
dolitten og andre instrumenter til vinkelmåling, samt
i tacheometri - målebord o. s. v. - Her gennemgås
også formler for areal- og jordberegninger, samt bru¬
gen af planimeter. Praktiske landmålingsøvelser haves
en gang om ugen.

7. Geologi. En gennemgang af den almindelige
geologi, bl. a. om klippeformationer, jordens over¬
flade, erosion, flodernes udvikling og kystens geologi.
Der foretages ekskursioner og udføres praktiske øvel-
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ser som tegning af geologiske kort, mikroskopering
af mineraler og dyreafstøbninger, idet kursus'et også
omfatter en almindelig gennemgang af mineralogi og
palæontologi. - Det er indlysende, at en engelsk have¬
arkitekt i et så varieret land som England må være
geologisk orienteret og f. eks. være i stand til at ko¬
piere de naturlige jordformer, når et landskab skal
retableres efter minedrift, eller et stort kraftværk
(atom-anlæg) skal indpasses i landskabet.

8. Plantematialet. Dette fag er delt i to parter som
I) omfatter a) almindelig botanik og plantefysiologi
(med laboratorieøvelser) og b) ekologi og jordbund,
samt II) elementær skovbrug og havebrug. I disse fag
foretages ekskursioner, f. eks. til typiske engelske
landskabstyper som løvskoven, mosen og heden og
kysten, hvor de forskellige plantesamfund studeres.

9. Stads-ingeniørvæsen og bygningskonstruktion.
På den tekniske højskole følges forelæsninger om em¬
ner som nedbør, vandforsyning (purification af drik¬
kevand), kloakvæsen, jord- og vandbygning, jord¬
bunds-mekanik, vejkonstruktion og trafikspørgsmål.
- På arkitekturskolen følges sammen med de arkitekt¬
studerende forelæsninger om elementær bygnings¬
konstruktion, d. v. s. fra husets fundament over mur¬
værk, stenarbejde, materialer, mørtel, muråbninger
o. s. v. op til tagkonstruktionen.
De engelske universiteter har den fordel - om man

vil - at al højere undervisning er samlet her, således
at det administrativt er let at arrangere en så alsidig
om omfattende undervisning som denne. De forskel¬
lige fakultetsafdelinger står til rådighed med deres
dygtige lærere og lokaler.
Ved havearkitektkurserne i London og Reading

undervises der i samme fag og nogenlunde på samme
niveau, blot har man ved London desuden sociologi
og byplanlægning. Det vil forstås, at Durham's kursus
er meget omfattende og koncentreret og derfor stil¬
ler store krav til den studerendes flid, koncentration
og forkundskaber. Man skal da også igennem et nåle¬
øje for at blive optaget. Det betragtes som et privi¬
legium at studere her, og hver enkelt elev følges nøje
af skolens ledelse. Efter hver termin (der er tre ialt)
er der eksamen og termins-interview, hvor den stu¬
derende må fremlægge sine planer og gøre rede for
sit arbejde overfor skolens samlede lærerstab. Påske-
og juleferien er hver på en måned og giver rigelig tid
til studierejser, repetition og extra-læsning.
Den afsluttende eksamen er i juni, og den består af

9 skriftlige fag-opgaver (å 3 timer), en praktisk
(landmåling) og en mundtlig (external), hvor de ud¬
førte planer forklares for en fra den engelske have¬
arkitektforening udsendt censor. Der gives karak¬
terer efter et nøjeregnende point-system, og der skal
bestås i hvert enkelt fag. Fejler man i to fag, kan man
gå om i september, og fejler man i flere, må hele kur¬
sus'et gentages.
Formålet med et sådant kursus er at give landskabs¬

arkitekter en akademisk uddannelse af samme stan¬
dard som den, arkitekter, ingeniører og byplanlæg¬
gere får, således at de er »på talefod« med disse tek¬
nikere. Kursus'ets idé er at undervise udfra engelske
forhold, men tillige give et så godt og grundigt teo¬
retisk grundlag, at havearkitekten vil være i stand
til at løse opgaver overalt i verden. - Man anser i
England en uddannelse af denne standard som den
eneste vej til fagets rette placering.
Durham univesitetet er et af Englands yngre. Det

er delt i to kollegier: Durham i byen af samme navn
og »King's College« i Newcastle-upon-Tyne. Sidst¬
nævnte sted fik man som det første i England - under
fakultetet for kunst - en afdeling for byplanlægning,
hvor der under professor J. S. Allen's ledelse gives
flere praktiske og teoretiske kurser i dette fag. Det
var naturligt at udvide denne skole i 1950 med et kur¬
sus i landskabs-planlægning og havearkitektur. Lek¬
toren heri er mr. Brian Hacke«, og indtil sept. 1958
er ialt 45 kandidater udgået fra skolen med diplom
i landskabs-planlægning. De er beskæftigede ved bri¬
tiske by- og landskabsplanlægningskontorer (navn¬
lig i de nord-engelske counties) eller driver selvstæn¬
dige havearkitekt-virksomheder i England, det briti¬
ske imperium samt i U. S. A. Flere er statslige råd¬
givere i landskabs-spørgsmål, og nogle underviser
som lektorer ved britiske arkitekturskoler. - Skolen
- Departement of Town and Country Planning - har
et udmærket studiebibliotek, som står til de stude¬
rendes rådighed. Der er også muligheder for spcial-
studier, ligesom der foretages videnskabelig forsk¬
ning indenfor by- og landskabsplanlægningen. Re¬
sultaterne af disse undersøgelser offentliggøres i et
lille kvartårligt tidsskrift - »Planning Outlook«, der
udgives af skolen, og som er et af dens midler til
at bevare kontakten med de afgåede elever. - Som
det vil forstås, besøges skolen af vordende byplan¬
læggere og havearkitekter fra hele det britiske impe¬
rium, hvilket i sig selv er meget inspirerende. Der
foregår ved et sådan universitet et meget rigt kultu¬
relt liv, og England er med rette stolt af sine. ca. 35
universiteters høje standard.
I de første år af kursus'ets eksistens var det kun be¬

søgt af få studerende, men antallet er steget fra år til
år og kulminerede i 1956-57, da der var 12 studerende.
Man ønsker dog ikke gerne mere end ca. 10 studen¬
ter årligt på grund af pladsmangel og for ikke at
skabe overproduktion af havearkitekter. - Skolen har
ikke før været besøgt af studenter fra det egentlige
Vest-Europa, og min tilstedeværelse vakte en del op¬
mærksomhed, hvilket bl. a. gav sig udtryk ved lærer¬
nes overordentlig store hjælpsomhed og venlighed. -
Ved de to andre universitets-kurser for havearkitek¬
ter er den årlige tilgang så ringe, at det kniber med at
dække efterspørgslen efter kvalificerede havearkitek¬
ter (navnlig med hortikulturel baggrund).

(fortsættes side 24)



Havens idé træder tydeligst frem i
isometrien, der viser hvorledes de
massive randplantninger lukker sig om
et indre haverum, hvor et smalt pla?i-
tebælte gentaber og forstærker rum¬
mets runde begrænsninger.
Haverummet deles derved op i tæt
sluttede mindre og lange, lige og bu¬
ede kik.

Have ved Kolding fjord
Havearkitekt: Ole Klåborg, m.d.h.
Anmelder: Gunnar Moos, m.d.h.

Et areal som dette, der har højdeforskelle på op til
9 m. og huset anbragt midt på grunden, stiller van¬
skelige krav til en havearkitekt, men hvis man ta¬
ger beliggenheden med dens udsigt i betragtning
og forstår at udnytte det kuperede terræn, er det
samtidig en opgave med sjældne muligheder.
I fortsættelse af adgangsstien er, som planen vi¬

ser, lagt en rampe, der med jævn stigning glider
op til selve haven, og en tilsvarende, som fra husets
sydside fører ned til havens indgang. Som adskil¬
lelse mellem ramperne og den mere åbne del af
haven løber en plantning som et smalt bånd, der
optager terrænforskellen og som i den nordlige ende
slutter sig omkring en solbadeplads. Som en udvi¬
delse af husets plan danner en klinkebelagt halv¬
cirkel en slags udestue for gildesalen; i tilknytning
til opholdsstuen er placeret en terrasse og blomster¬
have og ud for køkkenet en tørreplads.
Jeg tror man må sige, at grundens muligheder fuldt

ud er udnyttet, og at resultatet både er praktisk og
interessant. Ved at give haven denne struktur op¬
deles den klart efter sine funktioner og man vil
færdes overalt på arealet. Udsigten over fjorden er
respekteret, idet en jævn og diskret plantning dan¬
ner forgrund.
Man kan iøvrigt tit forbavses over de udpræget

forskellige opfattelser der er med hensyn til en ha¬
ves indretning, især når man ser de »fastlagte« reg¬
ler, man går frem efter indenfor andre arkitektoni¬

ske fag. Man får indtryk af, at nogle bygger haven
op med charmerende virkninger ved hjælp af de
enkelte planters form og farve, hvilket kan lykkes,
mens helhedsindtrykket navnlig i større anlæg for¬
styrres. Andre giver haven en fast struktur med
arkitektoniske rum, hvor man udfolder sin fantasi
med det funktionelle som det primære, mens en
tredie gruppe arbejder ud fra en idé og søger at ind¬
passe det praktisk nødvendige herefter. Det skulle
være interessant at få klarhed over disse opfattelser
og jeg må pointere, at dette ikke er fremsa't som
kritik eller partitagen, men som et spørgsmål.

G.M.

Plan 1:1000. 1. Vejen Strandhuse - Kolding. 2. Indgangssti. 5.
Græsramper. 4. Indgang. 5. Qræs. 6. Blomster. 7. Terrasse.
8. Friluftsstue. 9. Tørreplads. 10. Solbadeplads, ti. Skovplant¬
ning. 12. Hobbyrum og gildessal.
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Hybridasp
- et nyt navn - et nyt træ

Redaktionen har bedt lederen af Hellestrup plante¬
skole, forstander C. C. Larsen om at gøre rede for
hybrid-aspen, dens opståen og de erfaringer, man ind¬
til nu har indhøstet. Mon ikke også vi i vort fag kunne
finde anvendelse for et træ ?ned så fine egenskaber?

Af den store poppelfamilie er bævreaspen det eneste
medlem, der oprindeligt er hjemmehørende her i lan¬
det. Den findes ofte vildtvoksende i skovhegn og på
fugtige arealer ved søer og moser. På den jyske hede
er den meget udbredt, men under barske forhold på
den magre jordbund opnår den kun sjældent at ud¬
vikle sig til andet end et værdiløst krat.
Danmark importerer årligt ca. 10.000 m3 aspetræ,

fordi vore skove ikke er i stand til at levere de øn¬
skede kvaliteter og kvantiteter. Den stigende import
af aspetræ til industrielt brug måtte vække eftertanke
hos vore skovbrugere, og der blev da også gang på
gang slået til lyd for en rationel dyrkning af kvalitets-
asp i vore skove.
Dr. agro. C. Syrach Larsen har gennem sit arbejde

ved skovforædlingen opnået store resultater med kun¬
stige krydsninger mellem nærtbeslægtede arter inden¬
for træarten lærk. Det var derfor naturligt at fort¬
sætte ad disse veje, og da poppelfamilien blev ind¬
draget i forsøgsarbejdet, viste det sig, at krydsninger
mellem amerikansk og europæisk bævreasp (populus
tremuloides X tremula) var i besiddelse af en udpræ¬
get modstandsdygtighed overfor aspeskurv, og denne
egenskab i forbindelse med krydsningsvirkningen
(heterosis) gav planterne et frodigt udseende og en
øget vækst.
En større planteproduktion kunne ikke etableres på

normal forretningsmæssig basis, og opgaven måtte
derfor løses på anden måde. Det blev Gosch tændstik-
fabriker, som påtog sig de økonomiske ofre i håb om
en fremtidig leverance af dansk aspetræ. I 1942 op¬
rettedes Hellestrup planteskole ved Sorø, og her be¬
gyndte nu en virksomhed af helt ny art, hvor viden¬
skabelige forsøgsresultater blev gjort til genstand for
praktisk udnyttelse.
Med en omdriftsalder på kun 25-35 år ni® hybrid'-

aspen blive en økonomisk gevinst for skovbruget.
Nye planer om igangsættelse af en spånpladefabrika¬
tion samt aspens betydning som nødvendig tilsætning
ved andre træarters udnyttelse i kemisk industri vil
yderligere have den meget store fordel, at gennem-
hugningsudbyttet vil kunne udnyttes fra en dimen¬
sion af kun 5 cm diameter. (fortsættes side 24)

Hybridasp i skovdistrikt på Lolland, 13 år gammel. Målinger
har vist, at man rundt regnet kan sige, at træets højde i meter
svarer til dets alder, ligesom starmnetykkelsen i cm også sva¬
rer til antallet af vækstår.
Således re f. eks. et S-årigt træ ca. S m højt, og dets stammedia-
meter ca. S cm.
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Hulebyen - et legested
Af Erik Mygind, havearkitekt, m.d.h.

Børnenes dårlige opførsel i vore parker og bolig¬
komplekser forværres i takt med mekaniseringen
og rationaliseringen i erhverslivet.
Hvorfor?
Fordi børnene ikke har tidssvarende legesteder. Vi

sætter nok plads af til dem, men har iøvrigt ikke tid
til at beskæftige os med dem.
De voksne har ene af alle tiltaget sig retten til at

rode, bygge og fantasere. Børnene af i dag er ikke
uartige, men de gør oprør mod de voksnes urime¬
lige forbud - de vil i arbejde.
Vi planlægger legepladser, fordi det nu er blevet

et alment krav - men legepladsen har ikke den til¬
sigtede værdi, fordi børnene ikke må lave noget selv
og frem for alt ikke rod. De små børn går det no¬
genlunde med, de kan lege i sandet, køre på tricykel
og falde i staver over ingenting, men børnene fra
skolealderen og op til 14-16-18 år kan vi ikke hjælpe.
Modsat skolevæsenet arbejder park- og boligvæsenet
ikke med en pædagogisk målsætning for børnenes
beskæftigelse og opdragelse, og dermed er opgaven
på forhånd umulig at løse. Vi råder heller ikke over
den hjælp, der er nødvendig for at fremelske den
samfundsmoral, som vi foregiver at repræsentere.
Skal vi finde nye veje fremad, må vi erkende, at

legepladsen med de't færdige og uforanderlige ud¬
styr er utilstrækkelig.
Videre .fremad kommer vi kun ved at skabe bør¬

nesamfund, spejlbilleder af vort eget, hvor børn op¬
drages og skoles til at lege by, gartneri, landbrug,
håndværkere eller sportsfolk.
Disse legesteder kan skabes, når vi tager hensyn

til dem i vor planlægning, og hvis forældre og admi¬
nistratorer følger vort arbejde op.
I den nye lov om tilskud til offentlig forsorg er

der sikret offentlig støtte til et nyt begreb, som hed¬
der legesteder, og herved er der mulighed for i større
udstrækning end hidtil at udvide pædagogernes ar¬
bejdsområde til et helt nyt felt, til boligkomplekserne.
I vor agitation for at få den skabende leg til at

vinde indpas i vore boligkomplekser, har vi hidtil
mødt en kold front af modløshed hos vore bygher¬
rer, som selv med skrammellegepladsens verdensbe¬
rømmelse in mente ikke har turdet tage skridtet ud i
den løse jord, fordi man manglede organisationsap-
paratet. Administratorer er hundeangst for at lave
noget, der kan ødelægge den herskabelige udsigt
over de store græsplæner, hvor der ikke må leges.
Man har forkælet lejerne med en søndagsidyl, som
de ikke har brug for og derved forhalet en tidssva¬
rende løsning af. børnenes lege, beskæftigelses- og
uddannelsesproblemer i boligkomplekset. Kun en-

Abrinken er et rækkehuskompleks på ca. 200 huse. Her er
vist den nordlige del med de fredede, fælles friarealer.

1. Hulebyen.

2. Cykelbane og bålplads.

Lillebyen, med huler for små børn.

4. Qartneri og »kolonihaver«.

5. Mark med korn.

6. Mark til græsning og høslet.

7. Grønning til boldspil.

8. Kælke- og skibakke.

Som legeareal fungerer desuden de blinde billigveje, hvor
småbørn kører på tricykler, og hvor de store børn hinker,
pjatter og leger, når de ikke er i hulebyen.
De private haver, der er ca. 7X16 m fungerer som fantasi-
legeplads for de voksne, idet havehobbyen giver mange den
isolation og rekreation, der er nødvendig for folk i ledende
stillinger, der i-deres arbejdstid taler med et utal af mennesker.
Bebyggelsesplanen er fastlagt ved et samarbejde mellem fir¬
maet Johan Christensen & søn og Lyngby-Tårbæk kommune.
Nord er opad på planen, der er i målestoksforholdet 1:4000.
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Hulebyen ligner på
afstand en rigtig
guldgraverby. Den
er også guld værd
for både børn og
voksne, men de, der
ikke ved, hvad den
gør godt for siger,
at den er grim. (Po¬
litiken-foto).

Mange af byens bor¬
gere har plantet træ¬
er og buske ud til de
små gader - de er

dygtige gartnere og
kender betydningen
af at værne om de
unge planter.

kelte steder i landet har det været muligt at få lov
til at foretage forsøg over børnenes legevaner og
bryde nye veje fremad.
Som et bidrag i forsøget på at finde en organisar-

tionsform, under hvilken byggelegene kunne finde
indpas i de mindre boligkomplekser har jeg i det kvar¬
ter, hvor vi bor, og hvor jeg administrerer grund¬
ejerforeningens ca. 2,5 ha. store friareal, forsøgt at
skabe den kontakt med børnene, som er nødvendig
for, at vi kan tage skridtet fra at være »lyseslukkere«
til at blive »tillidsmænd«.
Et sammentræf af omstændigheder: et stort afsi¬

des liggende areal, som beboerne ikke havde penge
til at anlægge på een gang, og en bestyrelse af for¬
ældre, der så, at skov og mose ikke er en universal¬
legeplads, førte i foråret 1957 til, at børnene erobre¬
de det ingenmandsland tilbage, som de i årtusinder
har haft brugsretten til. De fik lov til at bugge huler
på en mark.
I løbet af et par måneder voksede der under den

»byfred«, som kun en »øvrighed« kan skaffe, et mær¬
keligt, lille samfund op - en by af huler, der nu to
år efter består af ca. 35 små hytter, beboet af 70-
100 børn.
På en opslagstavle læser man følgende:

IfilUpMlli'flp »III!!HlMMII
r 1 »in«mim«
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Hulebyen er ligesom en gammeldags
landsby en broget mangfoldighed af
forskellige indbyggere, mærkelige hu¬
se og mange slags kæledyr. Vildt frem¬
mede mennesker kan li' at gå rundt
og tale med borgerne, fordi byen gen¬
kalder værdifulde minder fra deres
egen barndom.
Den gensidige kontrol med naboernes
dyrehold og den almindelige mod¬
vilje mod at fa hjælp fra forældrene
gør, at børnene passer deres dyr med
stor omhu - evt. forsøtmnelser be¬
handles med stor alvor på byrådsmø¬
derne.

Søndag formiddag futter de store -
de, der engang var med i byrådet -
ned og viser deres knallerter frem, og
fortæller nogle gevaldige historier.
Hulebyen har etidnu ikke noget rig¬
tigt at byde de store på, men en dag
får vi måske lavet et rytmeorkester,
et teater eller et forsamlingshus.

»Dette er Åbrinken1s huleby.
Vor by blev grundlagt i foråret 1957, da de store

drenge gik ind på at bandlyse al bueskydning og leg
med våben, mod til gengæld at få hjælp fra Åbrin¬
ken1s grundejerforening til hulebyggeriet. For at for¬
dele byggematerialer retfærdigt må borgerne købe
alle ting af byens materialeudvalg til stærkt nedsatte
priser. Underskuddet dækkes af det, vi får ind ved at
gøre rent i grundejerforeningens busketter, ved at
samle aviser og vinflasker, ved overskud fra fester m.
v. Borgerne betaler ikke skat, når de hjælper med of¬
fentlig arbejde som avisindsamling o. lign. I det om¬
fang., byen har penge, betaler vi vore hjælpere for det
arbejde, der udføres.
Byens øverste myndighed er byrådet, som vælges

af byens borgere for et halvt år ad gangen. Byrådets
sekretær er en af borgernes forældre, og han sørger
for indkøb af byggematerialer og regnskab og for
lejlighedsvis at hidkalde andre forældre til særlige op¬
gaver som oprydning, bjergning af hø, bundtning af
aviser, indkøb til fester m. v.
Hulebyen hviler økonomisk i sig selv med et årligt

budget 'på ca. 3.000 kr. Den har hidtil ikke fået tilskud
fra grundejerforeningen, kommune eller stat, men vi
får hø af kommunen, vejmateriale af vognmænd og
gartnere og kasser af mange af vore venner.«
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I hulebyen er leg, opdragelse og tilegnelse af erfa¬
ringer gået op i en højere enhed. Flere af borgerne
holder husdyr, høns, kaniner, ged, duer eller marsvin.
For at skaffe foder i vintertiden har vi bjerget hø og
bygget en lade, og borgerne tvinges ud i en række
spekulationer og arbejder, som lærer dem en del om
have og landbrug. Se f. eks. denne mødeinkaldelse:

Byrådsmøde onsdag den u. 5., kl. 16,30.
Byrådsmødet er offentligt og optages på bånd.

1. valg af dirigent. 2. driftsplan for gartneri. 3.
dyrkning af foder. 4. plantning af træer langs gader¬
ne. 5. hvad skal Vi gøre ved møddingen. 6. byplan
og byggevedtægt.

Hulebyen har ikke alene værdi for borgerne, men
for alle de, der tiltrækkes af dens brogede liv og
halløj. Sovebyen ligger ikke længere som en død by¬
del, men er blevet nabo til et arbejdende samfund.
Den lille by er ikke blot til for dem, der har huler,

derfor sørger vi ved forskellige arrangementer for at
sætte børnene i gang. De der er arbejdsløse eller i
pengeforlegenhed kan få lov til at tjene penge ved at
arbejde i timeløn eller på akkord ved at gøre rent,
rydde op, makadamisere veje, bjerge hø o. s. v. Nogle
gange udbetales lønnen i form af råt hakkekød eller
flæsk, som børnene selv må tilberede.
For nogle af beboerne, vel især dem med de stille

børn, er hulebyen bare en samling grimme skure, som
ødelægger den pæne udsigt over mølleådalen.
En by er altid et indgreb i landskabet, og man kan

beklage, at det er nødvendigt, men vi må arbejde på,
at dette indgreb ikke føles som et tab, men som en
berigelse.
Når der skal skabes plads til hulebyer, værksteds-

byer, børnegartnerier eller anden form for legesteder,
så må bebyggelsesplaner underordne sig dette hensyn
både i relation til areal og beliggenhed, og sålænge
vi ikke er nået dertil, at beboerne foretrækker udsig¬
ten til børnenes levende by fremfor udsigten over de
livløsé, stereotype græsplæner, må vi lægge disse lege¬
steder afsides.
Men for overhovedet at få plads til dem, må vi, der

planlægger de kommende byer, flytte om på huse,
veje og parkeringspladser, kort sagt lave bebyggelses¬
planer på en helt anden måde end arkitekterne hidtil
har været vant til.
Samfundet ændrer stadig struktur. Snart er børnene

berøvet hele den erfaringsverden, som tidligere var
knyttet til hjemmeproduktion af fødevarer, hånd¬
værk og husflid, og som ikke kan erstattes af biler,
fjernsyn, slik eller fine haveanlæg.
Vi står overfor valget, om vi vil have harmoniske

og dygtige børn, som kan blive værdifulde borgere
i vort samfund, eller om vi fortsat vil lade tingene gå
deres skæve gang.

E.M.

Mens de store er i skole fodrer de små børn kaninerne og ny¬
der det privilegium det er, at være alene i byen.

Hulebyens lade er offentlig bygning og benyttes derfor som
lege- og forsamlingshus af borgere og gæster.

Vi samler gammelt brød til ænderne, når Brededam er frosset
til. Endnu leverer børnene selv trækkraften, men da vi har
foder nok, ville det være. sjovt med nogle ponny'er, æsler eller
elefantunger.
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Et forbillede -

Københavns kommunes særlig sagkyndige på lege¬
pladsområdet - arkitekt m. a. a. Max Siegumfeldt -
indfletter i sin anmeldelse af børnehaven ved Chri¬
stianshavns vold en række menneskelige og pædago¬
giske betragtninger af betydning for alle, der skaber
rammer om børns leg.

For børnehaveinteresserede har navnet »AnnaWulffs
Folkebørnehave« på Christianshavn er særlig klang.
Anna Wulff - et af de store navne indenfor dansk

børnehavearbejde, - grundlagde sin børnehave i 1912
i Prinsessegade nr. 7, i nogle loftslokaler og helt blot¬
tet for udenomsareal.

Fyrretyve år senere, i oktober 1952, flyttede børne¬
haven til det nye hus i Christianshavns Voldgade,
umiddelbart ud mod volden, mellem Baadsmands-
strædes kaserne og gammel mølle.
En mere idyllisk placering kan næppe tænkes. H. C.

Andersens fortælling om den gamle kone, der »Fra
et Vindue i Vartov« ser børnene lege på volden, og
derigennem ser sit liv passere forbi, gentages - omend
i en helt anden version - her, hvor børnehaven så at

sige bygger sig ind i folkepensionistboligerne på Chri¬
stianshavn, og hvorfra de gamle mennesker kan se
ud på børnenes legeareal, og måske i de travlt beskæf¬
tigede børns leg genopleve noget af deres egen barn¬
dom.

Volden, soldaterne, børnene og de gamle - et mere
inspirerende miljø kunne man næppe have valgt.
Stadsarkitekten har bygget huset, og stadsgartneren
har gjort haven, og det er navnlig den det drejer sig
om her.
En rigtig børnehavelegeplads eller legehave, vil i

grove træk afspejle børnehavens liv og arbejdsform.
Den skal kunne følge rytmen i børnenes dag, så

den til enhver tid er parat til at give børnene netop
det, de har brug for til deres leg, uden at virke slø¬
vende på deres selvvirksomhed.
Den skal - også under skiftende vejrforhold - kun¬

ne beskæftige børnene på en inspirerende måde, og
den skal føles som en ganske dagligdags del af børne¬
haven.
Intimitéten mellem børnehave og legeplads, må der¬

for være så stærk, at overgangen mellem ude og inde
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Fra børnehavens terrasse er der frit ud¬
blik over haven med de mange lege¬
grupper - indtil blikket standses af vold¬
terrænet med de store træer, der i så
høj grad er medvirkende til det umid¬
delbare indtryk af trivsel og intimitet,
der møder den besøgende.

Et træ er skånsomt bevaret, og dets
banket - sat med gamle brosten - er et
godt og svalt tilholdssted for børnene,
når de som her leger med ler en varm
soimnerdag.

Situationsplan 1:1000. Nord opad.
1. Børnehavens bygning. 2. Indgang. 3.
Folkepensionistboliger. 4. Terrasse. 5.
Asfalterede legearealer. 6. Byggelege¬
plads med materialskur. 7. Sandlege¬
plads med klatreredskaber. 8. Sandkasse
for de mindste. 9. Brandvej, der er ar¬
meret med gamle brosten. I fugerne
græs og til brug for tricykler og løbe¬
hjul en slynget asfaltsti.

føles mindst muligt. - Det kan være, at en del børne¬
havelærerinder vil protestere her, af angst for at bør¬
nene skal slæbe for meget snavs ind i stuerne, når
børnene ikke først har en garderobe at passere; men
den direkte kontakt mellem stue og have indebærer
så store værdier, at der ikke er nogen tvivl om, hvad
man bør vælge. Og så har man jo altid den mulighed -
som også er anvendt her - at skyde en slags terrasse
ind mellem haven og huset.
Her er legeterrassens gulv hævet op i højde med

gulvet i børnehaven, og terrassen skiller sig derved
klart ud fra den øvrige legehave, som børnehavens
næreste uderum.
Nedenfor er legehaven klart - måske lidt stramt -

udformet, men med festlige legeløkker, skærmet af
beplantede banketter, der ligesom giver baggrunden
for den tryghed hos børnene, der er nødvendig for,
at de helt kan leve ud i deres legeverden,
Pensionistboligerne, med busket og blomster foran,

er havens begrænsning til den modsatte side - et givet
element, som vel ikke har været så helt let at klare,
og som måske derfor er det mindst inspirerede ved
anlægget.
Det grønne indslag i legehaven er det brolagte

brandareal - med græs mellem brostenene - hvor¬
igennem en »cyklesti« slynger sig.
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Schweizerne kan -

Tiltalende for både voksnes øjne og barnehænder er dette
klatreredskab, der er opstillet i sandet, så den, der falder ned
ikke slår sig. Der er tykke reb, rebstige og bildæk til at gynge
i, og forrest et splejset klatrenet, der giver de ængstelige mu¬
lighed for gradvis at driste sig til vejrs.

Det jeg finder interessant ved denne legehaVe, er
det, at den - til trods for sin begrænsede størrelse, og
egentlig lidt uskønne form, og de mange varierede
legemuligheder - på ingen måde virker ligegyldig
eller tilfældig. Og at legeløkkerne til den ene side
giver den spænding, der er ubrydelig forbundet med
al leg, medens buskettet til den anden side ligesom
giver en vis rygdækning.
Billederne taler deres ganske tydelige sprog om,

at børnene kan bruge legepladsen - den frie leg er
fremherskende - men også at børnehavens ledelse har
forstand på at anvende legepladsen, og at vælge, ikke
alene gode ting, men også spændende ting til lege¬
pladsen, der, som f. eks. teltene virker stærkt lege-
inspirerende.
Legehaven, syntes jeg, lever op til sit miljø, for

på samme måde, som det- i egentlig forstand - bor¬
gerlige miljø idag virker eksklusivt, så virker også
legepladsen som en legeplads af rang, selv om den i
sig selv jo kun indeholder borgerlige elementer - og
det er kunsten'.

M. S.

Havekunst1s tidligere redaktør - havearkitekt Ursula
Seleger-Hansen, der nu er bosat i Ziirich, fortæl¬
ler om hvorledes organisationen »Pro Juventute« i
Schweiz har taget skrammellegepladsens idé op i form
af »Robinson plcitze«.

Pro Juventute - på dansk »For ungdommen« opret¬
tedes efter krigen for at hjælpe ungdommen igang.
P. J. har 4 afdelinger, der arbejder over hele Schweiz,
en af disse har som mål at skabe gode udviklings- og
udfoldelsesmuligheder for børn og unge gennem hen¬
sigtsmæssig udnyttelse af fritiden.
I 1953 opstillede man på en kongres i Ziirich visse

retningslinier og året efter åbnede den første Robin¬
sonlegeplads, der blev så stor en succes, at børn kom
strømmende til langvejs fra. I dag findes der i Ziirich
4 færdige legepladser og 2, der er under opførelse, og
man regner med i 1965 at være nået op på 16, således
at målet - højst /2 times gang mellem legepladserne -
skulle være nået.

Man kan opstille visse punkter, som danner grund¬
laget for en Robinsonlegeplads. Først og fremmest
planlægges den ud fra legen af arkitekter og pæda¬
goger i fællesskab, og der lægges særlig vægt på, at
der findes legeelementer og materialer som kan frem¬
me konstruktive og aktive lege, mens alt hvad der
kun tjener passive lege er bandlyst. Endvidere hører
der til hver legeplads en bygning der indeholder værk¬
steder og samlingsrum, hvor der også er adgang for
forældre og evt. bedsteforældre.
En af de vanskeligste opgaver har været at finde

egnede legepladsledere, og under sin søgen herefter
opdagede man, at selv de bedst uddannede pædagoger
kom til kort, hvis de ikke også var i besiddelse af
håndsværksmæssige færdigheder. Man oprettede der¬
for et »Werkseminar« i tilslutning til »Skolen for
kunsthåndværk«. Uddannelsen varer 2 semestre og
der undervises i brugen af forskellige slags materialer
(træ, metal, stof, farver o. s. v.) i langt højere grad
end i pædagogik, idet man har erfaring for, at den
der har forstand på at omgås råmaterialerne også har
så rige muligheder for at omgås børn, at den teoreti-
tiske uddannelse spiller en underordnet rolle.

P. J. arbejder udelukkende med private midler og
foruden gaver og legater skaffes der penge ved salg
af særlige frimærker, postkort og skrifter. Ydermere
bliver en del arbejde udført på friviljig basis, uden
betaling. Dog bliver legepladsledernes løn (10.000
frc.) betalt af byen, ligesom denne også betaler lege¬
pladsens bygninger.

U. S-H.
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Hybridasp (fortsat fra side 16)
Plantning af hybridasp kan foretages både forår og

efterår, men da løvfaldet er ret sent, kan levering ikke
ske før midt i november. 1/1-planter er bedst egnede
til udplantning og vil hurtigst komme igang. Dyrk¬
ningsmæssigt har man den store fordel, at de ikke kan
standses af græsvækst. Når man ikke ligefrem »druk¬
ner« dem i græs, der tager lyset fra dem i det første
år, så generer græsset dem ikke. Derimod kan de ellers
hurtigt voksende popler blive meget hemmede af ind¬
vandrende græs og er derved vanskeligere at dyrke
i bevoksning.
I modsætning til de klonformerede ensartede popler

falder hybridaspen naturligt ind i skovbilledet. Den
har en smuk lys og glat bark på sin slanke stamme,
og den pyramideformede krone med de bævrende
blade fuldender billedet af en nyskabning indenfor
lystræerne, som æstetisk vil være et velkomment ind¬
slag i skovenes farvesymfoni.
I større haver og parkanlæg, hvor der findes en be¬

skyttet plads ved en lille dam, et vandløb eller blot
en frisk og fugtig bund, vil hybridaspen befinde sig
godt. Den vil hurtigt vokse sig stor og smuk, og på
en bænk i nærheden vil man en sammeraften føle en

ganske særlig stemning ved lyden af bladenes hvisken.
Som vært for misteltenen er hybridaspen særdeles vel¬
egnet, og denne romantiske snylters tilstedeværelse
vil sikkert ikke gøre bænken mindre tiltrækkende.

C. C. L. •

Om havearkitektskolen -

(fortsax fra side 14)

På grund af Englands store befolkningstæthed og
de stadig voksende byer - med deraf skærpede inter¬
esse-modsætninger, hvad angår landskabet - stilles der
store krav til de engelske havearkitekters og land¬
skabsplanlæggeres dygtighed og viden, og tendensen
går da også i retning -at, at disses lønninger ligger
højere end arkitekternes og ingeniørernes.
Ved afslutningen af et sådant kursus fyldes man

med tilfredshed. I det hele taget er et studie-ophold
i England uhyre inspirerende for en havearkitekt, thi
i intet andet land er interessen og kærligheden til
planter, haver og landskab så stor som på de britiske
øer. Herom vidner bl. a. den uhyre rige og alsidige
havebrugslitteratur - vel den bedste i verden. Eng¬
lænderne er fødte gartnere - har i udpræget grad
»grønne fingre« - og i hvilket andet land ser man op
til havens og landskabets epokedannende formgivere
som hørende til nationens elite - på linie med natio-
nal-digterne?
Det er mit håb, at der i fremtiden vil komme en

større kontakt i stand mellem britiske og skandina¬
viske havearkitekter - til gensidig inspiration.

A. 0-L.

Børn bygger
John Bertelsen: Børn bygger. Udgivet af Aktiesel¬
skabet Rockwool og Dansk Gasbeton Aktieselskab,
København 1958.

»Undere er ved at gå af mode, men der kan endnu
ske mirakler«, skriver »Jonas« i omtalen af Erik My¬
ginds eventyrlige huleby i Brede. Det er sandelig også
et mirakel, at John Bertelsen har fået mulighed for
at publicere dette lille hefte, som er trykt i ti tusinde
eksemplarer. Man kan gætte på, at det udgivende sel¬
skabs direktør, I. A. Laursen, som før var chefingeniør
i K. A. B., har sin del af æren, men jeg gætter kun.
Heftet ser nok så sprælsk ud, trykt på gråt papir,

og illustreret med børnetegninger, men her og der
gemmer sig et blad glittet papir med fine fotografier.
Det viser sig at være en saglig og værdifuld lille
afhandling, som nok er morsom, men det kan
den bære.
Vor verdensberømte skammolog finder fine citater

frem, begynder med »Havamål's« lovprisning af eget
bo, morer sig lidt over Jean Paul, som i 1806 varmt
men lidt pudsigt, anbefaler at give børn sand at lege
med, han glæder sig over Thoreau, men mener nok,
at Rosseau ser for mørkt på det, når han for to hun¬
drede år siden mente, at »store stæder er det menne¬
skelige kjøns afgrund«, efter »nogle generationer
uddøe eller udarte stammerne«.
»Jonas« gør fint rede for huleinstinktet, driften til

redebygning er jo ligetil for voksne, men den er ud¬
talt allerede i barnets tidlige år. Han har samlet erin¬
dringer fra mange om barndomstidens byggeeventyr,
huler i jord, hytter af brædder og grene eller sne, på
jorden eller i træer, telte og meget andet.
Han gør rede for skrammellegepladsens dato, lad

os også her nævne, at han lukkede op søndag den
15de august 1943. Videre gøres der rede for ideens
udbredelse, de forskellige former, man har arbejdet
med - og de mange navne.
Jeg savner en omtale af den forskolelærerinde i

Yorkshire, miss Cranitsh, som omkring 1920 indret¬
tede en skrammellegeplads ved sin ,skoIe. Men det
har nu næppe været den første. Ret beset er det hele
jo så ligetil, man kan tænke sig, at der rundt om har
været og er mange af den slags legepladser, som op¬
havsmænd- og kvinder slet ikke ser noget som helst
mærkeligt i.
Til slut må John Bertelsen ønskes hjertelig til lykke

med den værdifulde lille bog, vi er nok nogle tusinde,
som siger hjertelig tak for den. Selv vil jeg gerne
igen udtrykke et stadigt levende ønske om, at han
måtte få ti skrammellegepladser at passe, jeg er over¬
bevist om, at således kunne formen blive almindelig,
noget selvfølgeligt, hvori der ikke var mere »sag« end
i en kravlegård.

C. Th. Sørensen.
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Centralsygehuset
i Nykøbing
Arkitekt: H. Salling-Mortensen m. a. a.
Havearkitekt: Georg Boye m. d. h.
Anlægsgartner: Ernst Hass.

Sygehusets tilblivelseshistorie går tilbage til de sidste
krigsår, da Maribo amtsråd, som et led i renovering
af sygehusvæsnet for hele amtet, sammen med Ny¬
købing F. kommune traf beslutning om i fællesskab
at løse opgaven. Amtets planer omfattede desuden, i
samarbejde med de respektive kommuner et nyt blan¬
det sygehus i Maribo og udvidelse af det bestående
sygehus i Nakskov.
Skitserne til Maribo sygehus og centralsygehuset i

Nykøbing F. godkendtes ved byggeudvalgsmøder 5.
oktober 1945 og sygehusene indviedes henholdsvis 3.
august 1956 og 6. juni 1957, mens der endnu i en år¬
række pågår anlægsarbejder i Nakskov.
At opførelsen har taget så lang tid, skyldes først

byggerestriktionerne i efterkrigsårene og siden ønsket
om at være på højde med de senere års voldsomme
udvikling inden for lægevidenskaben. Resultatet er
blevet et helt tidssvarende sygehus på 331 senge, en
størrelsesorden der sikrer et menneskeligt milieu, der
her i særlig grad understreges ved arkitekt Salling-
Mortensens interiørkunst.

Beliggenheden
Arealet, ca. 6,9 ha, der er beliggende i den nordre ud¬
kant af Nykøbing F. og skråner svagt ned mod Guld¬
borgsund, er udstykket fra gården Ejegod, af hvis be¬
voksninger omkring have og folde en smuk bestand
af store elme, tjørne, en del frugttræer og en magni¬
fik eg er bevaret. I en gammel strandlinie, der marke¬
res af et spring i terrainet i flugt med patientbygnin¬
gens sydvendte gavle, står en række mægtige elme¬
træer.

I byggeperioden er et villakvarter skudt op mod
nord, mens sygehuset mod øst og syd fortrinsvis har
treetagers boligblokke som genboer. Disse boligkvar¬
terer har det fremtoningspræg sådanne nu engang har.

Bygningerne
Midt på arealet, åbnende sig mod udsigten over Guld¬
borgsund og ned mod havnens markante kornsilo, lig¬
ger patient-og behandlingsbygningerne. Førstnævnte,
der er disponeret således at en udvidelse med 240 senge
kan ske uden ændring af de interne trafiklinier, er for¬
bundet med den bagved liggende behandlingsbygning
ved gallerier omsluttende en indre gård.

Den magtfulde skorsten haver sig mellem de store træer tvårs
over kedelhusets lave tag. Fotostandpunkt 1 på planen side 26.

Elm i den gamle kystlinie. Bænkene er udført meget enkelt
af galv. damprør med profiljernskonsoller og tre celcure-
imprægnerede planker. Standpunkt.2.
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Georg Boye. Nykøbing F. Centralsygehus. Flan 1:2000, nord opad.

Køkkenet er placeret i patientbvgningens øverste
etage med kantine lige neden under. Vaskeri, kedel¬
hus, kapel og sektionsafdeling er lagt i arealets nord-
vesthjørne og danner sammen med boligerne en rand¬
bebyggelse, der, suppleret med plantning, lukker mod
nabobebyggelserne på de tre sider.
Boligområderne har, bortset fra elevboligerne, ad¬

gang fra gade og er ved plantninger og tildels hegn

26

adskilt fra den egentlige sygehushave. Enfamiliehuse
for overkirurg og hospitalsdirektør er lagt ud i hjør¬
nerne mod Strandboulevarden.
Mod Ejegodsvej i nord ligger boligblokke for

yngre lægerr maskinmester m. m. Af de lange blokke
langs Fjordvej i øst, rummer den nordlige sygepleje¬
skole og elevværelser, den søndre lejligheder for syge¬
plejersker.



Patientbygningen omslutter en parterrehave adskilt fra det lavere (tidligere opfyldte) areal langs Strandboulevarden af et rampe-
anlæg, der tjener brandsikringsformål. Standpunkt 3.

Vejsystemet
Trafiklinierne er ret enkle, en gennemgående, ensret¬
tet hovedvej med sideforbindelse til tuberkulosesta¬
tion i behandlingsbygningens sydøstgavl og økonomi¬
gården med vareindlevering i den sydøstlige forbin-
delsesbygning. En anden sidevej betjener økonomi¬
bygninger og sektion. Til kapellet kommer man gen¬
nem en murhegnet gård med direkte forbindelse til
Ejegodsvej. Ambulancetilkørslen sker ad et rampe¬
anlæg, der er koblet på hovedvejen, med patientmod¬
tagelse direkte under hovedindgangen, der er ført
på bro over rampegraven. Desuden tjener en mindre
vejforbindelse som adgang for ambulancer til børne¬
afdelingen i patientbygningens nordvestfløj.
Vejene er udført med tæppebelægning, chaussé-

stensramme og fortovene belagt med 25X50 cm be¬
tonfliser.

Brandveje omkring patientbygningen er chaussé-
brolagt på 15 cm singelsunderlag. Fugerne er muld-
fyldt og tilsået med rødsvingel. Det ufrugtbare under¬
lag sikrer en så moderat vækst at græsslåning over¬
hovedet ingen vanskeligheder volder, mens helheds¬
indtrykket på den anden side er tilfredsstillende grønt.

Parterrehavens bede er indfattet i et gammelt kinesisk møn¬
ster. Standpunkt 4.
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Omkring 1940 legede vi på C. Th. Sø¬
rensens tegnestue en leg, der hed: Utopi¬
ske Haver - det gjaldt om at finde på
ting, som bygherrer, der ikke kendte de¬
res besøgelsestid, ville afvise som fantaste¬
rier. Skitsen ovenfor stammer fra den¬
gang. - Og så lykkedes det alligevel at
finde en bygherre, der kurrne acceptere
ideen.
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Fra parterrehaven er der en fin udsigt over Guldborgsund
mod Lolland. Standpunkt 6.

Solgårdene ved elevboligen er beplantet vied roser, salvia
nemorosa, lavendler, buksbom m. m. Standpunkt 7.

Planer 1:500.
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Besætningen på børneafdelingens lege¬
plads er billedskærer Viggo Mortensens
sjove legedyr.

Parkering
Det allestedsnærværende parkeringsproblem blev sær¬
lig brændende her, hvor dispositionen var fastlagt i
bilrestriktionernes glansperiode. De interne parke¬
ringspladser langs hovedvejen og i økonomigården
beslaglægges nu for størstedelen af læger og funktio¬
nærers vogne, men heldigvis har man kunnet etablere,
først en parkeringsplads til 57 vogne ved Hospitalsvej,
og siden, ved inddragning af et fortov og en strimmel
af sygehusgrunden, en anden til ca. 60 vogne på Col-
bjørnsensvej.

Patienthaver
Mellem patientbygningens fløje og adskilt ved en
brandvejsrampe fra det lavere liggende forterrain er
lagt en parterrehave, hvori brandvejene langs faca¬
derne indgår som terrasser. Rummet er iøvrigt græs-
lagt med beplantning i et sekskantmønster: Ailanthus,
Rhus, Lonicera pileata og løgvækster. Arealerne vest
og syd for patientbygningen er iøvrigt udformet som
et uformelt parklandskab, hvis beplantninger giver be¬
skyttende siddemuligheder i alle sol- og vindretninger.
Medvirkende til denne disposition var den omstæn¬
dighed, at arealet langs Colbjørnsensvej er disponeret
til udvidelse af boligområdet. Her skal med tiden rej¬
ses nogle blokke, om hvis form og placering man på
nuværende tidspunkt intet kan vide, ud over at de
sandsynligvis ville sprænge en strammere haveplan
sønder og sammen, mens der med den valgte udform¬
ning, med skovtræer voksende i fodposer af buske,
altid mellem fremtidige bygninger vil kunne bevares
trægrupper, der kan indgå i den endelige planløsning.
Stierne er tæppebelagt. Indenfor en omløbende sti

er indrettet et legeområde for børneafdelingerne.

Boligerne
Fra havestuerne i sygeplejerske- og elevboligernes
kælderetager er der adgang til forsænkede solgårde,
flisebelagte og med blomsterplantninger. På de til¬
stødende græsarealer giver tætte plantninger mulighed
for de solbade, som sygeplejersker er så hengivne til.
Man må holde sig for øje, at smukt brunede sygeple¬
jersker virker befordrende på patienternes velbefin¬
dende!

Lægeboligerne er af hensyn til børnene, stærkt iso¬
leret fra sygehusområdet. Lægebørn har ord for at
være besværlige. Her går det nu ikke så galt takket
være en.ganske populær legeplads.
Til overkirurgens og hospitalsdirektøreris boliger

er der ret store haver, der passes af sygehusets gartner,
som iøvrigt holder hele anlægget mønstergyldigt.
(fortsattes på side 36)

Legeplads ved lægeboligerne består af et stort flisekantet areal
med 20 cm strandsand lagt direkte på jorden. Standpunkt 8.
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Huset er et fornuftigt etplans typehus, placeret på
en koteletgrund i Espergærde. Bygherren ønskede en
hyggelig have, der hurtigt voksede til og virkede fro¬
dig.
Fra vejen fører en klinkelagt sti gennem kotelet¬

skaftet ind til huset, stien ligger i græs, og beplant¬
ningen består af enkelte akasietræer.

På husets sydside ligger terrassen i forbindelse med
en overdækket lækrog. Terrassen grænser op til en
langstrakt græsplæne, hvori der er plantet enkelte
Rhododendron og Decaisnea Fargesii, og desuden er
der lagt en del løgvækster i græsset. Det eksisterende
hegn er suppleret med skyggetålende buske og stau¬
der. For enden af græsplænen ligger en bålplads om¬
givet af bambus. Ved husets vestgavl, med udhug¬
ning til et af husets vinduer, ligger en cirkelrund
græsplæne, omgivet af en beplantning af Rhus typhina
med et lavt stedsegrønt bunddække, hvori er lagt
liljer, Rodgersia m. v. Endelig er et lille areal vest
herfor afsat til køkkenhave.
Dersom man kan tale om et typisk arbejde for en

mand i Moos' alder, har man det her. Planen er klar
og nøgtern, og beplantningen er konsekvent og vel¬
valgt. Af planens to temaer: den langstrakte plæne
med bålpladsen og den runde plæne med rhus-plant-
ningen er den sidste nok mest interessant, ikke mindst
med hensyn til beplantningen. Rhus typhina er hied
alderen tilbøjelig til at bære løvet i toppen, medens
stammerne til dels er nøgne. Man vil altså med tiden
få et smukt løvtag, under hvilket der vil være ideel
vokseplads for mange planter, men mon ikke der
mangler en tæt, helst stedsegrøn baggrund for denne
beplantning, f: eks. i striben mellem rhus-plantningen
Og køkkenhaven. Især i den bladløse tid af året, og det
er jo trods alt ca. 5 måneder, vil rhus-plantningen
virke bar, og planens faste karakter vil delvis forflyg¬
tiges i denne del af haven.
Denne indvending er naturligvis kun en bagatel, og

der er ingen tvivl om, at haven hurtigt vil opfylde
bygherrens ønsker og blive en smuk ramme om fami¬
liens liv, og det er vel en væsentlig del af en sådan
haves berettigelse.
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Have
for arkitekt Ib Andersen
Havearkitekt: Gunnar Moos, m.d.h.
Anmelder: Arne Lindholdt, m.d.h.

*

Bålpladsen (nr. 5 på planen)
er brolagt med sankesten.
De lave bcenke af gennem-
savede stammer giver den
n<ere kontakt med ilden og
bambuskrattet luner i ryg¬
gen.

Mål 1:350. Nord opad.
1. blomster.
2. græs.

hobbygård.
4. tørregård.
5. køkkenhave.
6. bålplads.
7. (be)plantning.



Tåvling om

krematorium och begravningsplats
i Råcksta, Stockholm
Af Gunnar Martinsson, tradgårdsarkitekt, F.S.T.

Tåvlingsområdet i Råcksta, som ligger alldeles i når-
heten av stockholmsforstaden Vållingby, består av ett
stycke typisk mellansvensk ångsmark med barrskogs-
beklåddabergshojder grånsandetill en liten sjo (Råck¬
sta trask).
Tåvlingsområdets låge gav de tåvlande många pro¬

blem att klara. Mot norr finns en trevånings bostads-
bebyggelse i omedelbar nårhet. Mot oster ligger Råck¬
sta trask, som år omtyckt som skridskobana och dår-
for kan verka storande vintertid. Mot våster grånsar
ett stort lek- och friluftsområde. I programmet begår-

des en gångvåg inom tåvlingsområdet utmed Råcksta
trask for att få forbindelse från Råcksta tunnelbane¬

station till friluftsområdet.

I tåvlingsprogrammet angavs bl. a. att stor vikt kom
att låggas vid hur de tåvlande lost begravningsplat-
sens begrånsning dels med hånsyn till en onskvård av-
skildhet från omgivande bebyggelse och friluftsom-
råden dels med hånsyn till sjålva inhågnadens anslut-
ning till terrången.

55 tåvlingsforslag inlåmnades.
G. M.
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Forstå pris
Motto: »Var dag«.
Arkitekt SAR Klas Fåhraeus och

trådgårdsarkitekt FST Gunnar
Martinsson.

Medarbetare: Teknolog C. E.
Montgomery och
ingenjor Jan Wiman.

Ur prisniimndens utlåtande:
Huvudentrévågen år vackert forlagd

och utnyttjar riktigt norra bergspartiets
udde och foljer en anlagd planterad vall.
Krematoriet har fått en god belågenhet
i gliintan våster om den centrala ången
mot vilken byggnaden bildar fond. Ome-
delbart utanfor och rnnt hela begrav-
ningsplatsen loper en i landskapet val in-
fogad våg som tilisammans med vallar och
planteringar ger ostort lugn. Forfattaren
visar ett gott handlag vid dispositionen av

oppna och slutna landskapspartier.
Begravningsplatsens detaljer visar vår-

defulla nya uppslag.
Arkitekturen år harmonisk betråffande

byggnadsvolymernas uppbyggnad och
utformning. Enstaka detaljer har dock en

for åndamålet något fråmmande karak¬
tår. Hos detta forslag år såvål begrav¬
ningsplatsens som byggnadens utform¬
ning av likvårdig, hog klass.
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Andra pris
Motto: »Ensemble«.
Arkitekt Per A. Friberg, Alnarp, Malmo.
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Ur prisnåmndens utlåtande:
Krematorieanlåggningen har fått en myc¬
ket god placering med ett lage n'dra
Grimstagatan intill huvudentré och eko-
nomibyggnader, men år samtidigt lamp¬
ligt avskild från bostadsbebyggelsen.
Från kapellens forhallår får man utblick
mot vaster over den centrala ången och
begravningsplatsen. Kor- och gångvågar
till de båda kapellen åro vål differentie-
rade. Områdets disposition med fattbara
grupper och med stor hånsyn till terrån-
gen år mycket god. Dalgången mot trås-
ket år vackert utformad med centralpar¬
tiet som fritt gråsfålt och med backen vål
tillvaratagen. Inhågnaderna åro vålstude-
rade. Begård forbivåg till jrilnftsreserva-
tet saknas.

Arkitektonisk visar forslaget, trots del¬
vis bristfållig redovisning, mycket go-
da utvecklingsmojligheter. Byggnaderna
våxer vackert upp i terrången.



Grøn Square
Planlægning: Prof. Steen Eiler Rasmussen
Anmelder: Arne S. Lindholt, m.d.h.
Man har efterhånden en række eksempler på, at fri¬
arealerne ved to eller flere selvstændige beboelses¬
ejendomme er samlet til et fællesareal. Det er det, der
normalt sker ved de såkaldte gårdsaneringer. Her
sker sammenlægningen efter bebyggelsens opførelse,
og dette begrænser som regel mulighederne noget;
men man har også set eksempler på, at sammenlæg¬
ningen er sket fra starten.
Sjældent er den dog foretaget så konsekvent og

med så smukt et resultat som i Adelgade-Borgergade
saneringen i København, hvor størstedelen af fire
ejendommes friarealer danner en rektangulær plads.
Bygningerne danner en fast ramme om pladsen, og
selv tilstedeværelsen af 2 krydsende gader slår ikke
skår i helheden, men er tværtimod med til at give
pladsen liv.
Der -er plantet træer på pladsen, og den anvendes

til parkering.
Friarealer ved byernes boligejendomme indskræn¬

ker sig ofte til baggårde men her er de bebyggelsens
ansigt.

Planen viser, hvorledes pladsen
deles op af trægrupper og af
bordurstensstriber. De smalle
striber mellem træerne er tænkt
som fodgængerfelter.
Planen viser også, hvordan man
oprindelig havde tænkt sig, at
bilerne skulle parkeres; men des¬
værre overholdes denne klare
plan ikke i virkeligheden.

Første halvdel af pladsen, den
sydlige del, blev færdig i 1946,
og her er træerne groet godt til.
Pladsens nordlige halvdel blev
færdig i 1956.
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Centralsygehuset i Nykøbing F.
(fortsat fra side 30)

Vandparterret
Den indre gård mellem patient- og behandlingsbyg-
ningen danner loft over depotrum i parterreetagen.
Her tænkte man sig oprindelig en flisebelægning og
nogen beplantning i beholdere. Fliserne skulle sam¬
tidigt tjene til beskyttelse af den asfaltbelægning, der
sikrede dækkets tæthed. Det endte med at blive vand
i stedet for fliser. Ræsonnementet, som asfaltentrepre¬
nøren gik ind på, var dette at dækket under alle om¬
stændigheder skulle være tæt, at vand beskytter as¬
falten fuldt så godt som fliser og er væsentlig billigere.
Vanddybden er fra 2 til 8 cm. Asfaltbelægningen

blev udført med membransikring og med hulkele
langs facaderne. Fem strålerør i forbindelse med nød¬
vandværket, der gerne skal lidt igang hver dag, sørger
for den vandfornyelse der er påkrævet som følge af
den store fordampning på varme sommerdage. løv¬
rigt tømmes vandet kun een gang om året for rens¬
ning af bunden. Der har ikke været generende alge¬
vegetation.
Ud i vandspejlet, og kun få cm hævet over dette,

skyder sig broer og siddepladser af planker, der er
celcureimprægnerede efter forarbejdningen. En spar¬
som beplantning er anbragt som øer i 25 cm høje
betonbrøndringe. Det har indtil nu udelukkende været
tordenskræpper, men de har i nogen grad svigtet:
pæne i forsommeren og igen efter nedskæring om¬
kring Set. Hans, men pjuskede om efteråret og alt i
alt ikke kraftige nok i den begrænsede jordmasse. Nu
bliver de delvis udskiftet med en mere afvekslende
beplantning af fugtighedselskende vækster.
Det skal tilføjes at sygehusets juletræ opstilles midt

i vandfladen og ser aldeles eventyrligt ud med både
op og nedadvendende stråleglans.

Tal

Haveanlægget har alt i alt kostet 636.700 kr., heri in-
cluderet samtlige veje samt parkeringspladsen ved Ho-
spitalsvej, arbejder der også sorterede under havear¬
kitekten. Når der til sygehusarealets 69000 m2 lægges
parkeringspladsen med 2200 m2 og det bebyggede
areal fradrages med 10465 m2 altså 60735m2 giver det
10,48 kr. pr. m friareal. Heri indgår vejarbejdet med
7200 m2, der ialt andrager kr. 170.500 med kr. 0,28
pr. m friareal, mens det beregnet særskilt har kostet
23,68 pr. m. Brandveje er ikke medregnet i vejarbej-
det.

Ved en afsluttende festlighed fandt et udvalgsmedlem
at haveanlægget var blevet dyrt og, omend ganske
pænt, så dog urimeligt bekosteligt at vedligeholde.
Heroverfor gjorde byggeudvalgets formand, stiftamt¬
mand, greve F. Reventlow gældende som sin opfat¬

telse, at skønne haver var et kulturgode man ikke bør
overse. Hvad vi heraf har arvet, er for størstedelen
tilvejebragt af privatpersoner, og når samfundsudvik¬
lingen her har sat snævre grænser for det private ini¬
tiativ, må det være det offentliges pligt at bringe ofre
på det at også vor tid må efterlade en kulturarv.

G.B.

Uddannelsen -

setJra en anden side
Af havearkitekt Gunnar Moos, m.d.h.

I sin artikel om havearkitektskolen i England indleder Asger
ØTuni-Larsen med en fejlagtig udtalelse om den teoretiske
havearkitektuddannelsé her i landet og fremhæver de uden¬
landske - specielt den engelske. Med mit kendskab til akade¬
miets undervisning og de oplysninger, man får om skoler i
udlandet, er jeg tilbøjelig til at tro, at vi her er nået længere
end i noget andet land. Det kunne måske være på sin plads
at give en kort redegørelse for kunstakademiets skole for have¬
arkitekter.
Først vil jeg fremhæve den fri undervisningsform, der af¬

gjort er den sundeste og tvinger til selvstændig udfoldelse.
Den giver eleverne tid til at sætte sig ind i tingene og til at
udvikle sig, i modsætning til skoler med fast timeplan.
Dernæst placeringen. Faget er af kunstnerisk art, hvilket

bl. a. bevises ved den nære kontakt man i praksis har med
arkitekter og billedhuggere. Derfor må den afsluttende ud¬
dannelse ligge på en kunstnerisk skole. På akademiet praktise¬
res! stor udstrækning dette samarbejde, hvilket betyder utrolig
meget for den enkelte, ligesom selve miljø'et er af uvurderlig
betydning.
Undervisningen indeholder i store træk forelæsninger og

projektering, der ofte er fælles for havearkitekter og arki¬
tekter. Herudover har eleverne enkeltopgaver - en hoved¬
opgave årligt - og adskillige fællesopgaver. Opgavernes art
spænder fra villahaver og historiske anlæg til bebyggelses¬
planer og byplanlægning og blir enten stillet som fri opgave,
hvor der stilles krav til elevernes fantasi og kunstneriske sans,
eller som bunden opgave, hvor alle praktiske forhold må tages
i betragtning. Eleverne medvirker i byplanundersøgelser sam¬
men med elever fra andre skoler: arkitekter, ingeniører, land¬
inspektører og sociologer, ligesom de har lejlighed til at del¬
tage i studierejser til udlandet^ Det er min opfattelse, at der
i undervisningen lægges vægt på at give et godt grundlag at
bygge videre på og på personlig udfoldelse hos eleverne.
Det blir for omfattende her at gøre nærmere rede for de¬

taillerne. Egentlige skolefag er der ikke tale om. De opgaver
der stilles tangerer - som i praksis - andre fag, hvad der tvin¬
ger eleverne til selv at sætte sig ind i de pågældende spørgs¬
mål, f. eks. på skolens studiearkiv og bibliotek.
I denne tid, hvor en teknisk fagskole er aktuel, tror jeg, det

nøje må overvejes, hvilke fag der opstilles. Om ikke for at
tage lysten fra eleverne, så dog for at spare deres tid. Det er
interessant at læse om skolen i England, men jeg tror næppe,
den er et eksempel til efterfølgelse. Man får uvægerlig det
indtryk, at hvert fag i de engelske skoler - for ikke at tale
om de tyske - snarere betragtes som et mål der skal nås end
som et middel til senere brug.
Man har brug for at vide noget om terræn, men ikke alt

om landmåling. Et vist plantekendskab må man være i be¬
siddelse af, men behøver ikke at vide alt om botanik. Det er
et spørgsmål, om der udover teknisk tegning og anlægsgartne¬
riske fag - muligvis med enkelte undtagelser - er grund til
at fordybe sig i noget fag. I de ting, man kommer ud for
vedrørende geologi, landskabshistorie, bygningskunstruktio-
ner o. s. v., vil man vel rådføre sig hos specialister.



Hovedbygningen
er omgivet af
gamle, sjældne
træer, og har en
skov som

baggrund.

Louisiana
Rygherre: Dir. Knud W. Jensen.
Arkitekter: Jørgen Bo og Wilh.Wohlert, m.a.a
Havearkitekt: Agnete Petersen, m. d. h.
Gartner: Robert Olesen.
Fotos: Jesper Høm.

Åbningen af dette nye museum i august 19$8 var en
skelsættende begivenhed, ikke alene for alle der har
tilknytning til den moderne kunst men,som det skulle
vise sig, også for »menigmand«.
Det sjældne og fine samspil mellem kunst, kunst¬

håndværk og arkitektur, mellem interiør og eksteriør,
mellem huse og træer betød uanede muligheder for
rige oplevelser, og mangfoldige tidsskrifter har i årets
løb gennem billeder og artikler bidraget til en dybere
forståelse af dette museums særegne tone.
Havekunst ser det som sin opgave at belyse haven,

dens samklang med arkitekturen, dens oprindelse,
mening og fremtid, og derfor har vi bedt Agnete
Petersen om at gå med en tur rundt, fortælle og for¬
klare.

Louisiana kunne let have fået samme skæbne som
så mange andre af de gamle landsteder langs Øresund.
Der lå planer færdige til en delvis udstykning af ha¬
ven og til opførelse af et rensningsanlæg på stranden,
da Knud W. Jensen købte det for, som han selv siger
»at skabe et sted, hvor kunst og mennesker mødes.
For arkitektur, havekunst, maleri, skulptur,' gra¬
fik og kunsthåndværk - som ellers fører deres isole¬
rede tilværelse i samfundet - hører sammen og er
alle udtryk for den tid vi lever i.«
Hovedbygningen blev istandsat og fungerer nu

som indgang til de egentlige udstillingsbygninger, der
blev lagt som en ramme vest om den gamle have,
hvorved ikke alene at de sjældne gamle træer er beva¬
rede, men bevidst er udnyttet som motiv i samspillet
mellem hus og have.
Går man igennem det gamle hus ud i haven er man

i et roligt rum af græs og træer, mod vest grænset af
bygninger og mod øst af skræntens tætte skov, der
næsten lukker af for udsigten over sundet.
Kontrasten bliver herved langt større, når man over

bregnekløft-broen (som endnu er under opførelse)
når pynten og pludselig står i et helt åbent rum med
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himmel, hav og milevid udsigt. Her ligger biblioteket,
med vinduer fra gulv til loft, så man også indendørs
har oplevelsen af lys og luft. Ingen træer bryder her
forstyrrende ind, kun selve skråningen mod kysten er
beplantet med fyr og vilde roser for at holde på jor¬
den og hindre trafik.
I de murgrænsede plantninger på den barske pynt

står bjergfyr, der ved knibning skal holdes lave og
kompakte. De rene, strenge linjer skal understreges
herude.
På cafeteria-terrassen derimod, hvor vi for en stund

slår os ned, skal frodighed ophjælpes, så der bliver
lunt og tillokkende at opholde sig. Ved alle stolper,
der bærer det lette tremmetag, er plantet vin eller
aristolochia, så tagets beskyttende virkning understre¬
ges, og mellem bordene, hvor der nu er blomster, skal
lette buske gro i en bund af grå og grågrønne planter.
Men ingen spraglet blomsterpragt, det ville ikke

være rigtigt ved et hus, hvis indre er fyldt med farver,
som skal opleves.

Ingen steder ser man derfor malerier og blomster
samtidigt, kun rolige grønne haverum, formet til at
opleves indefra huset åbner sig skiftevis mod vest og
øst, under den tur vi nu begiver os på tilbage gennem
det egentlige museum.
Den første glasvæg, vi møder, åbner sig mod vest i

en græshave, hvor Astrid Noacks kvindefigur står
frit i rummet under lette acacietræer.
Stien af bordoursten går fra døren over spejlbas¬

sinet og gennem græsset og idet den stiler lige mod
skulpturen virker det, som den gående pige er på
vej henimod een.
Afvekslende ses nu bregnekløften mod øst, bjørne-

græshaven mod vest, havens store træer, og det beta¬
gende store østvindue, helt domineret af søen, der
synes at strække sig fra husets fod, hvor store pile¬
træer understreger en frodig, drømmende indsøstem¬
ning, der er så væsensforskellig fra den barske kyst¬
natur, vi kort forinden vendte os fra.
Endnu engang åbner glasgangen sig mod øst for at
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Modsatte side:
Plan i målestokforholdet 1:1500.
Nord opad. Til højre Øresund, og
til venstre en sø.

Til højre:
Cafeteriahaven er overdækket med
et ganske let tremmetag, hvorpå
vinranker med tiden vil sno sig.

Nederst:
Bibliotekets store glasflader vender
ud imod skrænten ned til Øresund.
De hvidkalkede støttemure er til¬
plantede med bjergfyr, der skal
holdes lave og tætte ved knibning.
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Gennem store glasvægge ses mod vest ud i
en græshave, hvor Astrids Noachs kvinde¬
figur er så fint placeret ved stien af bordure -

sten, der krydser spejlbassinet inden den når
græsfladen.

slutte sig om en mangestammet kæmpebøg før rund¬
gangen er slut.
Vi har nu oplevet parken i dens nære tilknytning

til huset, således som den oprindelig var disponeret.
Men et problem, man ikke kunne forudse, bringer

nu nye momenter ind i havens liv og udformning,
nemlig den store publikumstilstrømning.
Havemæssigt vil det sige, at sliddet bliver for stort

på de relativt små arealer, der nu er tilgængelige.
For at undgå dette slid, og en sammenklumpning,

der vil virke totalt ødelæggende på stedets ro og hele
stemning, må også de dele af haven, der ikke knytter
sig umiddelbart til huset gøres så indholdsrige, at gæ¬
sterne af sig selv fordeler sig over hele terrænet.

Den netop fuldførte rosenhave er det første led i
denne aktivisering af haven. Indramningen består af
endnu spæde takshække, gangene er her som overalt
både inde og ude belagt med Hasleklinker.
D. T. Poulsens planteskole i det nærliggende Kvist¬

gård har skænket alle roserne, og det er tanken, at de
stadig skal skiftes ud med nye sorter, således at der
her skabes en altid aktuel demonstrationshave for ro¬
senelskere.
Rosenhaven er som hele den øvrige park anlagt og

passet med stor dygtighed af gartner Robert Olesen,
der er fast knyttet til Louisiana.
Søbredden er det næste motiv, der skal digtes over.

En sti bliver lagt på den smalle strimmel mellem hus
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Forbindelsesgangen vender glasfladen ud
imod den store bøg, som den er bygget riden-
om. Hasleklinker er brugt som gulvbelæg¬
ning inde såvel som ude for at understrege
den tilsigtede fornemmelse af at gå ude i
selve parken.

og sø og i tilknytning hertil er der mulighed for en
»sumphave«.
iMod øst ligger den gamle frugthave endnu intakt

af veneration for havens tidligere ejer, konferensråd
Bruun, der i skødet har ladet indføje, at denne have
til enhver tid skulle kunne levere «ympequiste» af de
frugtsorter, han selv havde tiltrukket der på stedet.
Helt i tråd med frugthavens præg af noget, der en¬
gang var, er fem slidte møllesten lagt op i en lysning,
der derved både har fået skulpturelt indhold og er
blevet et sted, hvor det er værd at dvæle lidt.
Med den store tilstrømning er en udvidelse af par¬

keringsarealet blevet tvingende nødvendigt, og ved et
samarbejde mellem fredningsmyndighederne, kom¬

munen og teknikerne er der nu udarbejdet planer til
en helt usædvanlig parkeringsplads.
Den skal ligge inde i den lille skov umiddelbart ved

Strandvejen, og ved kun at fælde syv træer og des¬
uden anvende brosten som befæstelse overalt søger
man at bevare den lukkede skovkarakter intakt. Lyk¬
kes det, vil skoven snarere vinde end tabe i udse¬
ende og brug ved dette indgreb.
Hvad den næste opgave vil blive, vides endnu ikke,

men sikkert er det, at Louisiana med Knud W. Jensen
som levende og fantasifuld leder, aldrig bliver helt
færdig - og at Agnete Petersen her fortsat vil få nye
opgaver at digte videre på.

Agnete Mygind.
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Plads ved Almenskolen i Helsingør
Projekteret i 194S af havearkitekt m. d. h., Aksel Andersen, t.
Anmelder: Jørn Palle Schmidt, m. d. h.
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Til højre: Det er urimeligt og i
de færreste tilfalde tvingende
nødvendigt at sunde, karakter¬
fulde træer skal vige for en stram
fortovslinie.
Der skal som regel kun meget
små ændringer til i det »stram¬
me« projekt for at give et be¬
stående træ en plads i fortovet.
Det har snildt kunne lade sig
gøre her, og desuden er to unge
linde plantet midt i fortovet.

Forrige side, nederst til venstre:
Muren, der omgiver pladsen er
opført af slidte kørebanebrosten,
og støbningen er let afrundet for¬
oven. Langs muren er plantet
lind, hvor de ikke forud fandtes,
således at pladsens ramme af træ¬
er med tiden kan blive fast og
rolig.

Forrige side, nederst til højre:
Terrænforskellen mellem plad¬
sefis to dele dækkes af en lav og
bred bøgeplantning. En forbin¬
dende trappe er knyttet til en
smuk gammel tjørn.

Igennem det sidste årti har biltrafikkens krav til vore
veje været stadigt stigende, og projekter omfattende
udbygning'og regulering af eksisterende veje udgør
en betydelig del af de opgaver kommunernes tek¬
niske forvaltninger beskæftiger sig med.

Især er problemerne ofte store og vanskelige at
løse i de lidt ældre bydele der ikke er anlagt med veje
som opfylder øjeblikkets trafikale krav. - Mange ste¬
der, og det gælder særlig de ældste smukke, men snirk¬
lede dele af provinsbyerne, er det næppe muligt uden
at forårsage ubodelig skade at søge problemerne ef¬
fektivt løst. Disse bydele er og bliver dele, der ikke
egner sig til stort mere end gående trafik. De er an¬
lagt sådan og bør forsåvidt bygningerne er værdi¬
fulde bevares sådan, men udenfor disse snævre by¬
dele er problemerne også store og det er da også
>her der sættes ind for at tilfredsstille de trafikale
krav.

Forslag til ændring af vejene angiver oftest udvi¬
delse og mindre forlægninger af de eksisterende veje.
Ikke mindst forlægningerne medfører at uregelmæs¬
sigt formede arealer frigøres, næsten altid arealer
der er for små til at kunne bebygges. Resultatet er
da også at disse arealer på den ene eller anden måde
bliver vejtilliggender, der alt for sjældent anlægges

til hensigtsmæssige formål. - Det giver uvægerligt
tomhed i bybilledet og gør den ellers hensigtsmæs¬
sige vejforlægning el. udvidelse uskøn, så sandt som
det netop er vejomgivelserne, der giver stedet og vej¬
en karakter.

Som eksempel på hvad der kan gøres for at give et
vejafskæringsareal værdi for vej- og bybilledet, har
jeg valgt det af havearkitekt Aksel Andersen i 1948
projekterede anlæg øst for Almenskolen i Helsingør«
Dette areal, der ganske vist var delvis kantet af smuk¬
ke store træer, lå som en udflydende plet, indtil det
blev begrænset af den lavé mur af gamle kørebane¬
brosten. Muren ændrede stedets karakter og med den
omsorgsfulde hensyntagen til selv de træer, der stod
midt i det omgivende fortovsareal, virker anlægget
helstøbt. Både pladsen og en bræmme udenfor muren
er brolagt, og i terrænspringet indenfor pladsen, dæk¬
ker en bred, tæt og lav bøgeplantning skråningen. -
Pladsen bruges dels som parkeringsplads, dels som op¬
holdsplads. En pølsevogn el. isvogn møblerer pladsen
og man fornemmer ro og ligevægt ved blot et øje¬
blik at sidde stille ved muren, hvor man i et smukt
grønt rum kan følge den livlige trafik på vejene om¬
kring. . J.P. S.
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Søllerød Park
Arkitekter: Eva og Nils Koppel m. a. a.
Havearkitekt: Knud Preisler m. d. h.
Anlægsgartner: H. Toxværd.
Fotos: Striiwing.

Bebyggelsen ligger, som navnet antyder, i Søllerød i
en charmerende gammel park, anlagt af Erstad Jør¬
gensen for bankdirektør Isak Gliickstadt. Det var
derfor med en vis spænding og en utålmodig, nys¬
gerrig forventning, at man imødeså »Parkens« fær¬
diggørelse. Havde man nu givet de rigtige råd, eller
havde man været med til at ødelægge den forhen så
fortryllende og fængslende naturpark?
Charmen ved Krags Mose, som arealet forhen blev

kaldt, lå jo netop i dens uberørthed. Her kom ingen
mennesker, skovstierne groede til, underkrattet
bredte sig, og på den store slette i midten voksede
græsset frodigt og blev mandshøjt, ja, her var der
sandelig poesi og kogleri. Og gik man en sommerdag
over sletten gennem det høje græs, faldt tanken lettere
på vestens prærier end på et tamt villakvarter i Sølle¬
rød. Hvordan ville det nu gå, når her blev opført
350 lejligheder, og der kom 1200 mennesker, hvor

meget af »mosens« stemning kunne der blive tilbage?
Eet stod os ved planlægningen klart, man måtte be¬

holde den lukkede karakter, og man måtte værne om
de gode skov- og kratagtige randplantninger, som alle¬
rede forefandtes. Det lykkedes arkitekterne at få lagt
en bebyggelsesplan, som netop på en heldig måde
lod de eksisterende plantninger i fred. Der er nok ble¬
vet fældet træer for at gøre plads til bygninger eller
veje, men det har ikke været nødvendigt at lave huller
i de samlede plantninger.

Som situationsplanen viser, ligger bebyggelsen,
som består af zVi etages blokke, nu rundt om den
store oprindelige slette og lukket med randbevoks¬
ning mod alle veje og naboer. Et butikscenter med
tre store forretninger er placeret i arealets nordvest¬
hjørne ved Vangebovej.
Det kunne måske have været fristende at skabe en

større kontakt mellem sø og bebyggelse ved at fore-
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Modsatte side: Hemiig Koppel har
i sin akvarel fastholdt den stem¬
ning af uberørt natur, der lå over
Krogs Mose før byggeriet tog fat.

Indkørslen til bebyggelsen fra
Skovagervej går gennem den skov¬
agtige randplantning. Husene er
placeret bagved i kanten af den
oprindelige slette. Der er 3 ind¬
kørsler til Søllerød Park, og de er

ligesom her markeret af hvide pil¬
ler med navn. Trafikskiltet pynter
ikke, men gør forhåbentlig gavn.

tage store udhugninger og få græsset fra sletten til
at gå helt ned til søbredden. Der er imidlertid ikke
gjort her, idet vi har ment, at det ville svække den
stemning af uberørthed og frodig natur, som nu fin¬
des ved søen.

Veje og adgangsstier.
For at bevare den lukkede karakter er der lagt en
vej parallelt med Vangebovej, men adskilt fra denne
ved bevoksning, til at forsyne de nordligste huse, me¬
dens en anden intern vej fra Vangebovej tværs over
sletten til Skovagervej forsyner de sydlige og østlige
huse.
Alle adgange til selve husene er udført som 1,5 m

brede flisestier. Garage og parkeringsplads har været

for småt dimensioneret; der var planlagt et garage¬
kompleks til 30 biler i det nordøstlige hjørne, og jeg
havde tænkt mig, at de øvrige biler kunne holde i
vejsiden, men inden byggeriets slutning blev det alle¬
rede klart, at dette ikke kunne gå. Der er derfor yder¬
ligere bygget 50 garager i det hak, man ser på pla¬
nens vestside, og der er anlagt fem parkeringspladser
jævnt fordelt langs vejene.

Legepladser og boldbane.
Til de små børn er der udført flisebelagte legepladser
med sand og bænke, som er søgt placeret tæt ved hu¬
sene, så man kan have børnene under opsyn fra vin¬
duerne i lejlighederne. Til de store børn er der ikke
lavet nogen speciel legeplads, men der er planeret et
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Parti fra søen. Et eldorado for voksne og børn. Der bliver både badet og fisket i søen. Man aner også beplantningens artsrigdom.Banken er lavet af stedets egne materialer, en gennemsavet planke på to pæle. Der er banke flere steder, og de bliver flit¬
tigt brugt.

Situationsplan, c. 1:4000. Det er stærkt
medvirkende til bebyggelsens usædvan¬
lige præg af helhed, at den på to sider er
omgivet af veje og på den tredie grænser
til lukket villabebyggelse.

8co£ t kxjo ■
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Billedet er taget fra arealet mellem de to nederste blokke,'der ligger ved Skodsborgvej, hvor den oprinde¬
lige randbevoksnings værdifuldeste træer bevaredes. De giver bebyggelsen et velgørende islæt af trivsel,
der stenmier godt overens med barnevogne, sandkasser og terrasseliv. Bagest i birkegruppen star to bøge,
skal man fælde dem?

stort areal,-hvor de må spille bold, og desuden har de
hele området omkring søen at tumle sig på.

Terrasser.

Alle stuelejlighederne har dør ud til havesiden, og her
er anlagt en lille terrasse, skærmet fra naboen med be¬
plantning enten af liguster atrovirens eller af egepur.
Det har i begyndelsen knebet med at holde styr på
folks opfindsomhed for at finde på afskærmning
mod naboer; men nu går det godt, blandt andet fordi
beplantningen efterhånden vokser godt til.

Beplantningen.
Søllerød Park adskiller sig på afgørende vis fra de
arbejder, vi - i hvert fald jeg - sædvanligvis er be¬
skæftiget med: at starte på en bar græsmark og der¬
efter vente, til man bliver gammel for at se resultatet.
Dette har været en leg med store træer på stedet,
ikke så meget ved tegnebordet, som på selve bygge¬
pladsen, men med det minus, at hvad der een gang
er fældet, ikke kan rejses igen. Man betænker sig
mange gange, før man lader et stort smukt træ falde,
selv om det står mellem andre smukke træer af en

Til trods for bebyggelsens mange antal etagemetre var der
ikke plads til gartnerens redskaber, der blev derfor bygget
denne lille hytte af rafter og stråtag til en sum af 2900 kr.
Stierne ned til søen er fordringsløse og anvendelige.
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helt anden karakter, f. eks. en bøg i en birkegruppe.
Anlægsgartner H. Toxværd har været en trofast og
værdifuld hjælper i alle disse overvejelser.
Den nye beplantning er i sagens natur ringe domi¬

nerende og indskrænker sig til plantning af under¬
krat, udfyldning af huller, beplantning mellem ter¬
rasser og mellem huse og stier, og der er her brugt
liguster, eg, bøg, kornel, stephenandra med taks, og
fyr. Til at pynte op med er der plantet benved, vilde
roser, druehyld, ulvsrøn og lignende.
Søllerød Park er opført af et håndværkerkonsor¬

tium, bestående af murermestrene Erik og Willy G.
Andersen, tømrermester P. J. Storm, snedkermester
V. M. Brockhuus og blikkenslagermester Thorvald
Larsen og Co. Administrationen er varetaget af over¬
retssagfører Svend Aage Funder og landsretssagfører
Peter Ditlevsen.
Det er en udbredt opfattelse, at håndværkerkonsor¬

tier er fedtede, når det gælder haveanlæg; jeg er glad
for at kunne sige, at det ikke er min erfaring. Det
samlede haveanlæg har kostet op mod 500.000 kr.
Dette er måske ikke så meget for 30 tønder land, men
dog ganske pænt for 350 lejligheder i 1953, da det
blev afsluttet. ir p

Butikstorvet er belastet med brosten, og afgrænset fra gene¬
rende trafik af plantninger, indrammede af granitkantsten.
Bankene er beregnet til buspassagerer. Der har varet plantet
nogle traer i hakkene, men jeg tror, forretningsfolkene har
taget livet af dem.

Om havearkitektskolen ved Durham

Af Asger Ørum-Larsen, landskabsarkitekt, m. d. h.

At jeg skulle bringe en fejlagtig oplysning i indled¬
ningen af min artikel, som havearkitekt Gunnar Moos
påstår det i sin kommentar »Uddannelsen - set fra
den anden side«, vil jeg gerne have lov til at protestere
imod! - Selv har jeg studeret ved Akademiet ialt i
7 år, først som hospitant og derefter 3 år på dagsko¬
len. I vinteren 1956-57 var jeg knyttet som assistent
til denne, og i efteråret 1957 tog jeg afgang. Derfor
skulle jeg have de bedste forudsætninger for at be¬
dømme hvad Akademiets havearkitekt-undervisning
har at byde på: Den er en skole, som hovedsagelig be¬
skæftiger sig med havens form! -
Ellers er jeg fuldstændig enig med G. M. i at den

frie undervisningsform er den bedste, når det gælder
et kunstnerisk fag, men det forudsætter selvfølgelig
at den studerende allerede har en solid teoretisk viden.
Hvor fås den i dag? - Havebrugsstudiet på Landbo¬
højskolen er ingen havearkitektskole (se Georg Boyes
udmærkede redegørelse for liniedelingen i nr. 1), pg
Akademiet underviser ikke i visse fag. -
Havearkitektskoler med fri undervisningsform

kendes også i udlandet, f. eks. i England (se min arti¬
kel), og er ingen speciel dansk foreteelse. Skolen i
Durham er et videregående kursus for havekunstnere
og landskabsplanlæggere, som yderligere ønsker at

udbygge deres teoretiske viden og træning på den
kortest mulige tid. At en grundig orientering i visse
videnskaber som geologi, botanik, økologi, geodæsi
m.' m. skulle hæmme en havearkitekt i hans mere

kunstneriske virksomhed tvivler jeg på, tværtimod
skulle den virke inspirerende. Jeg håber at G. M. ikke
har mange meningsfæller her! - Navnlig landskabs¬
planlæggere har brug for disse videnskaber for med
sikkerhed at kunne forudse hvornår specialisthjælp er
nødvendig og for at være i stand til at samarbejde
med dem. - Engelske havearkitekter supplerer ofte
deres teoretiske viden og træning yderligere ved på
visse amerikanske universiteter at tage magistergra¬
den i landskabsplanlægning (landscape-design), - det
gøres navnlig af dem, som skal undervise. -
Eliten af de engelske havearkitekter er meget dyg¬

tige i bedømmelsen af terrænet og dets forhold. - En
kombination af dansk formsans og engelsk realisme
i vor havearkitekt-undervisning vil givet bringe dansk
havekunst og landskabsplanlægning meget vidt! -
Forøvrigt kunne det interessere mig at vide - og

sikkert også andre - om Dansk Havearkitektforening
ligesom G. M. mener, at uddannelses-spørgsmålet,
som nu har været debatteret i en årrække, skulle være
tilfredsstillende løst i Danmark? - A. Ø.-L.
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Karlskoga - d
I forbindelse med den nordiske have¬

arkitektkongres, der iår finder sted i Sve¬
rige i dagene fra 19.-22. august, er der
arrangeret besøg i forskellige byer i
Varmland og Nårke.
Blandt disse er »Karlskoga« og redak¬

tionen har derfor bedt stadstrådgårds-
måstare Carl Fredby fortælle lidt om
byen og nogle af dens grønområder.

I hjårtat av Karlskoga anlades Ekmans-
dalen i bor jan av 1940-talet. Trots om¬
rådets ringa storlek inrymmes dår både
plats for lekande barn och blomster-
anlåggningar med sittplatser. Båck-
anlåggningen i norra delen får sitt vat¬
ten från den gamla kalla, dår karlskogin-
garna forr brukade håmta vatten.
Gronskan år ett dominerande inslag

i stadsbilden. Detta beror på, att den ti-
digare bebyggelsen består av villor med
stora tomter, och att ganska stora gron-
ytor utlagts melian de senare uppforda
bostadshusen. Terrångforhållandena har
gjort, att vissa de far av staden varit svåra
att exploatera for bebyggelse, och kan¬
ske just dårfor har Karlskoga fått en
naturpark, som stråcker sig in i stadens
centrum.

Carl Fredby

Bilden visar Ekmansdalens norra del, den lilla
backen och vegetationens saftiga gronska i
halvskuggan under de m'aktiga bjdrkarna.

rian over Ekmansdalen, som i vaster begransas
av HSB-bebyggelse och i norr och oster av
naturliga slanter med stora bjdrkar. Sodra de¬
len av parken ar oppen och ljus, norra delen
mera intim och sluten.
1:2000.

mi
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Karlskoga Vårdhem med too vårdplatser
utfordes i slutet av 40-talet, och en nyare
del med 50 vårdplatser fårdigstålldes
1958. For att underlatta skotselrt har bygg-
naderna sammanbyggts, men stravan har
varit att trots detta skapa två avskilda an-
laggningar, vilket aven kommit till ut-
tryck i tradgårdsanlåggningen, dar båda
avdelningarna forsetts med var sin
blomstergård Som yttre samlingsplats for
de gamla. 1:2500.

Bild av blomstergården.
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Detaljplan till blomstergården.
Vagarna har utforts ctv Glava-
skiffer och monstret i rutorna
runt dammen av savmia mate¬

rial samt kalksten och små kul-
lerstenar. Flanteringen utgores
av låga vdxter med en och an-
nan hogre solitårvåxt. 1:200.
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Ut over Fryken spe-
jar Ivar Johnssons
Sjomanshustru. De
båda kvinnofigurer-
na år Carl Eldhs

Ung flicka och Dan¬
sen. Paviljongen an-
vandes for privat
bruk och ger denna
del av anlaggningen
en fornam herr-
gårdspraget.

Rottneros
Tradgårdsarkitekt: Edvard Jacobson, FST.
Bokanmalan: Walter Bauer, FST.

Når årets nordiska kongressdeltagare samlas till sin
rundtur i Vårmland och Nårke står Rottneros sjålv-
fallet på programmet. For den som vill veta något
mera om parken ock den rika skulptursamlingen ån
vad ett hastigt besok kan ge har ett nytt bildalbum
sammanstållts med ett stort antal fotografier av skulp¬
turer och parkinteriorer (Rottneros, Bonniers forlag,
1959, kr. 9:75).

Parken och skulpturmuseet presenteres av Henrik
Cornell och varmlandskronikoren Nathan Hedin
bidrar med en uppsats om Rottneros historia. En si¬
tuationsplan underlåttar orienteringen i parken, dår
Edvard Jacobson under en femtonårsperiod fått full-
folja ett overvåldigande rikt program: att skapa en
omvåxlande miljo for en ståndigt våxande skulptur¬
samling.
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Skulptursamlingen
omfattar ett hundra-
tal nummer, darav
avgjutningar efter
arkaiska, hellenisti-
ska samt renassans-

och barock orginal
vid sidan om aldre
och nyare nordisk
skulptur. Bilden vi-
sar den hellenistiska
Adorante i en ro¬

mantisk parkmiljo.

»Parken,« sager Cornell, »år det ideala skulptur¬
museet, dårfor att all museumskaraktår ar utplånad.
Åven i den basta utstållningssal med fullandade be-

lysningsforhållanden och den kånsligaste fargsatt-
ning talar varje befintligt konstverk om att det år
ditflyttat, håmtat ur sitt egentliga sammanhang. I
parken på Rottneros synes skulpturerna icke. uttagna
ur ett annat sammanhang. De har hår sitt levande hem.
Deras egenskaper kommer till sin rått i dessa tråd-

gårdars konstnårliga miljo, i vilken de samtidigt ingår
som smycken. Men konstverken år icke parkskulp¬
turer i vanlig mening, sådana, som i enhetliga, dekora-
tiva serier pryder så många slottsparker i Europa. De
år alla individuella verk, som foretrader sina skapare
och det årtionde i vilket de tillkommit. Inte heller
de har skapats med tanke på parken. De har så att såga
inbjudits dit och funnit sitt hem dår.«

W. B.
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Radhustrådgårdar
i Hålsingborg
Arkitekt: ]an-Erik Lund, SAR
Trddgårdsarkitekt: Sven-Ingvar Andersson, FST

Radhusågarens synpunkter på tomtplaneringen kon-
centrerar sig tyvårr ofta till kravet att få sin jordbit
inhågnad och fredad, och det blir arkitektens sak att
se till att åven kollektivet fungerar, att var och en
får storsta mojliga trevnad på sin bit utan att grannens
mojligheter forsåmras.
Radhuset i kv. Rågen vid Kulisvågen år i 2 våningar

och lågenheterna bara 6 m breda. Egentligen vore det
båst om området behandlades som vid ett vanligt fler-
familjshus, men det finns givetvis också mycket som
motiverar ågarnas krav på en privat, skyddad tråd¬
gård. Dåremot finns det ett tydligt behov av en storre
gråsyta som komplement till de intima trådgårdarna.
Den allmånna lekplatsen nås visserligen ganska lått,
men åven foråldrarna kan behova koppia av med bad¬
minton eller krocket.

Varje trådgårdsparcell består från huset råknat av
en tegeltåckt sittplats med vasskårm, ett parti med
plantering, ett håckrum och ytterst mot våster en bit
gråsmatta. Genom att variera forhållandet melian
dessa år detmojligt att råtta trådgårdarna efter ågarens
privata behov utan att helheten spolieras. Plantering,
håckar och gråsytor kommer åndå att rada upp sig
till stråk som motverkar de smala tomternas långd-
stråckning. Gråsstråket kan få mycket varierande
bredd, men det blir alitid sammanhångande eftersom
en 3 m bred remsa år belagd med servitut som gemen¬
sam trådgårdsgång.
Håckarna skall vara av avenbok och manshoga. De

kan dolja det man helst vill ha for sig sjålv: en sol-
plats, ett rosenkvarter, barnens skråphog eller bara
en gråsmatta. De skall ge intimitet åt familjetråd-
gården och stadga åt kvarterets tomtmark. Plan 1:1000.



Kv. Formbrådan,
Hogdalen
Arkitekt: prof. Helge Zimdahl
Tradgårdsarkitekt: Gunnar Martinsson, FST

Huskropparna har grupperats så att små torg och
gator bildats på entrésidan. Varje gata och varje torg
har fått en speciell karaktår genom våxtvalet. Gatorna
år kantade med ronnar eller oxlar, som skall hålla
ihop gatubilden. Tråden år planterade så att en par¬
kerad bil precis får plats melian två tråd. Då kan det
vårdefulla parkeringsutrymmet utnyttjas effektivt
åven under den långa snovintern. Torgen och gatorna
år omgivna av buskbålten av i huvudsak vildrosor,
som tål hård slitning och passar till omgivningens
bjorkar och tallar. Varje entré har en helt individuell
plantering av buskar och klåttervåxter samt några
robusta perenner i vintergrona ortmattor.
Dessa radhus, som tillhor de billigaste som uppforts

i Stockholm under de senaste åren, år intressanta vid
funktionernas fordelning på det lilla tomtområdet.
Huset får 50 kvm (byggt i två plan), trådgården får
50 kvm och bilen 100 kvm (garage plus trafikytor).
50 kvm for en trådgårdstomt år nog inget idealiskt
mått. Den år for liten for gråsmatta, som snabbt skulle
bli utsliten, och for stor att anvånda enbart som sitt-

plats. En håck, som skall skydda for insyn, planterades
dårfor kring ett lagom stort plattbelagt uterum, och
tomtmarken utanfor adderades till den angrånsande
parkmarken. Barnen får på så vis ett storre och mera
anvåndbart lekområde. Når anlåggningen om några år
blivit uppvuxen, kommer man utifrån knappast mer
ån att kunna ana sittplatserna bakom de långa, enhet-
liga buskbåltena, som skiftar fårg och karaktår for
varje huslånga. • G. M. Plan 1.1500 norr uppåt.

55



Santo Domingo de Silos
Fyra mil sydost om Burgos, vid sidan om de stora
turiststråken i en av Spaniens många fortorkade och
isolerade trakter, ligger benediktinerklostret Santo
Domingo de Silos. Under en konsthistorisk studieresa
for ett par år sedan gjorde vi ett besok dår for att se
prov på en hogt utvecklad bildhuggarskola från iooo-
talet i denna ursprungliga miljo.
Kring en sluten gård, uppdelad i fyra kvarter med

en cirkelformad brunn i mitten, loper en korsgång
med rikt skulpterade kolonner och kapital. Forvå-
nande år den tidiga dateringen av dessa fint utarbetade
kalkstensreliefer, som framståller scener ur passions-
historien. Morisk modellering har hår forenats med
kristen figurteckning med traditioner från målarinnan
Endes tid, slutet av 900-talet.
Utanfor klostret flåmtar den lilla byn i okensolen.

En svartklådd flicka håmtar friskt bergsvatten ur en
brunn mitt på bytorget. I slagskuggan från en hog
mur tassar en pojke omkring med en flock svarta svin.
Svartklådda man i olika åldrar betraktar forstrott de
sentida pilgrimerna från fjårran.

Walter Bauer.
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Vatix-le-Vicomte set fra
syd.

Europas Havekunst
C. Th. Sørensen: Europas Havekunst, fra Alhambra
til Liselund.

G. E. C. Gads Forlag, København 1959.
306 sider, ill., 4.0 kr. uindbundet.
Anmeldt af arkitekt m.a.a. Hans Henrik Engquist.

Fra alle der interesserer sig for haver og havekunst
bør lyde en jublende tak til professor C. Th. Søren¬
sen, fordi han har samlet sin vældige viden og sit me¬
get personlige syn på haver og havekunst i bogform.
Det er blevet en aldeles dejlig bog med et storartet
og meget fint gengivet illustrationsmateriale og med
en tekst, der, udover at være en klar og inspirerende
indføring i havekunstens historie - spækket med kon¬
krete oplysninger, rummer mange personlige og ret
epokegørende iagttagelser og nytydninger.
For anmelderen, som ikke i forvejen var synderlig

bevandret inden for emnet, har det været en stor

oplevelse at fordybe sig i dette værk; det er som en
ny verden har åbnet sig for en, og meget, som man
hidtil har stået ret uforstående overfor, har fået me¬
ning og er blevet placeret i en større sammenhæng.
I indledningen skriver C. Th. Sørensen: »Begrebet

havekunst står næppe læseren klart som maleri og
skulptur, arkitektur eller musik, skuespil eller digte¬
kunst. Mange vil det rent ud overraske, at der i det

hele taget kan være tale om kunst i denne forbin¬
delse.«
»Haven er sikkert en af de ældste former for kul¬

tur, måske den ældste. Mennesket lærte tidligt at dyr¬
ke planter i stedet for at samle de frø og rødder, der
var gode til føde. Grostedet måtte hegnes, andre plan¬
ter måtte luges bort, således at det nyttige fik gode
vilkår, og der måtte under visse omstændigheder van¬
des. Haven var - og er endnu - et sted, hvor egnens
planter dyrkes til større fuldkommenhed, eller hvor
man kan dyrke fremmede vækster, som kræver bedre
betingelser, end marken udenfor kan byde. Der må
være fred, beskyttelse mod ufredelige dyr og men¬
nesker, bedre jordbund og bedre klima... Den gode
have, det fuldkomne grosted, er i sig selv også et
tiltrækkende opholdssted, og tidligt søgte man at gøre '
det til noget skønt.«
Senere hen kommer forfatteren ind på den stilisti¬

ske placering af havekunstens værker, og han frem¬
sætter her en inddeling, som på en gang forekommer
overraskende og overbevisende. C. Th. Sørensen skri¬
ver således: »... en indpasning i det vedtagne stilske¬
ma fører til urimeligheder. Er der i havekunsten tale
om andet end barok? Haven var som et stilløst begreb
fra tidlig oldtid til langt ind i den nyere tid. Efter
barokken smittede Louis Seize, rokoko og empire lidt
af, men meget lidt, jeg tror således, at det vil være
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Vandings- og dræningsgrøfter i toscansk vinmark. Er det mon
ikke urformen til Generalife?

ganske umuligt at finde en rokokohave. Da empiren
satte ind, skulle haver være romantiske. Der var dog
ikke tale om, at der tilstræbtes en kontrastvirkning,
man havde simpelt hen forskellige aspekter med hen¬
syn til arkitektur og havekunst, der var ingen sam¬
hørighed mere. Men jeg mener ikke, at der er tale
om en engelsk, kinesisk inspireret nyskabelse fra mid¬
ten af 1700, ved Villa Lånte blev der anlagt en en-
gelsk-romantisk-park allerede 1550.
Jeg er endelig kommet til den overbevisning, at

det vil være nok så klart at dele havekunstens værker
i egentlige haver og stiliserede landskabsformer.
Haven er grostedet, begrebets simple urform, det

hegnede sted, som ordet betyder på alle sprog... Klo¬
sterhaver, middelalderlige slottes borgfred, Padovas
Giardino Botanico og Pasello da Mercogliano's an¬
læg ved Blois og Gaillon er haver.
De stiliserede landskabsformer vil naturligt kunne

opdeles i fire hovedgrupper. Vandingsanlægget er vel
ældst, formen har sikkert haft en meget stor udbre¬
delse, men vil ofte kun være et islæt i en have. Cor¬
dobas og Sevillas orangégårde ved domkirkerne er
meget klare eksempler, her er markernes vandings-
render blevet fine kanaler, der ligger som ornamen¬
ter i marmorgulve. Alhambras løvegård hører med,
ligeledes Patio de la Acequia i Generalife. Det skøn¬
neste er vistnok Taj Mahal ved Agra i Indien.
Den italienske have, som måske er højdepunktet

såvel i begreb som epoke, er en stiliseret bjergbæk,
renest oplevet i Villa Lånte og Villa Aldobrandini,
rigere og festligere i Villa d'Este.
I sine hovedværker, Vaux-le-Vicomte, Chantilly og

Versailles stiliserer Le Notre Ile-de-Frances flodlatid-
skaber med skove og enge, andre fine eksempler af
denne form er Hampton Court ved London og Nym-
phenburg ved Miinchen.

Når endelig William Kent skaber haven ved Rous-
ham, den første »engelske« have, formodentlig Kent's
eneste, så kan den opfattes som stiliseret bakkeland¬
skab, som de mange arbejder af »Capibility« Brown,
af Morel og samtidige i Frankrig, af Sckell og Lenné
i Tyskland og mange andre.«
»... (det er) nok tilstrækkeligt at dele i fem hoved¬

former. For det første haven. - For de andre fire kan
det måske være rimeligt at bruge de gamle nationale
navne, men jeg gør det ganske vist ud fra en helt
anden opfattelse end den gængse. - Derefter er det
stiliserede vandingsanlæg spansk, bjergbækken itali¬
ensk, flodlandskabet fransk og bakkelandskabet en¬
gelsk.«
I en række afsnit beskrives et meget stort antal ha¬

ver og parker, ligesom der gives oplysninger om ha¬
vekunstnere og undertiden gartnere, hvor disse ken¬
des - alt belagt med nøjagtige årstal. Også de mere
betydende bygherrer får vi en del at vide om. Så at
sige alle de behandlede monumenter er illustreret med
gengivelser af stik, malerier, opmålinger og fotogra¬
fier.
• For at give et indtryk af bogens disposition og ind¬
hold skal de enkelte afsnit herefter gennemgåes gan¬
ske kort i den orden, de forekommer. Det første afsnit
»Tidlige toscanske haver« behandler fortrinsvis Me-
dicislægtens villaer illustreret med en række meget
interessante og utroligt instruktive temperabilleder
malet af Guisto Utens i 1598-99. Disse billeder viser
med tilsyneladende minutiøs nøjagtighed de fæst-
ningsagtige hovedbygninger, avlslængerne, de mur-
hegnede haver med kvarterer, beplantning og udstyr,
ligesom de giver et godt indtryk af placeringen i land¬
skabet. I dette afsnit omtales bl. a. Poggio a Cajano -
en af de første virkelige villaer i mere moderne for¬
stand -, som Giuliano da Sangallo opførte for Lo¬
renzo il magnifico omkring 1485. Med udgangspunkt
i Utens billede af Poggio a Cajano beskriver C. Th.
Sørensen en lille have på følgende måde: »Den er
uden forbindelse med slottet, et helt selvstændigt an¬
læg med høje mure om. Langs disses indersider er
der gange, i hjørnerne er der løvtage, vin på et trem¬
metag, og der er også sådanne midt på langsiderne,
hvor der er indgangsdøre. Der er en større trægruppe
i havens midte og fire kvarterer med fem træer i
hvert. Det hele er opdelt meget stærkt med lave hæk¬
ke af hvide provence- eller centifolieroser, af buks¬
bom eller myrter. Vi kan gætte på, at træerne i mid¬
ten er laurbær, de andre morbær, som spillede så stor
en rolle for datidens gartnere, kirsebær, der bliver
så store og søde på egnen, ferskner, abrikoser, fine
pærer eller æbler. I bede dyrkedes blomster, læge-
og krydderurter, ofte kan samme vækst tjene alle tre
formål.« — Det lyder aldeles dejligt, men selvom ma¬
leriet er omhyggeligt udført, må forfatteren nu have
taget fantasien - og sin viden om forholdene på ste¬
det idag - lidt til hjælp.
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Afsnittet »Pasello da Mercogliano i Frankrig« om¬
handler denne neapolitanske gartners arbejder på
franske slotte bl. a. Blois og Gaillon, som kendes fra
Du Cerceau's fine planer og fugleperspektiver.

1 »Tidlige spanske haver« beskrives bl. a. Alhambra
og Generalife, samt det fantastiske Taj Mahal i In¬
dien, der er anlagt omkring 1635 vistnok af en itali¬
ensk arkitekt.
»Italien i begyndelsen af 1500« (bl. a. Villa Ma-

dama, Giardino Boboli, Villa Petraia og jagtslottet
L'Ambrogiano), »Du Cerceau og de l'Orme« (bl. a.
Charleval, Anet og Chenonceau). »Tidlige engelske
haver« (Hampton Court og den fine have på Mon-
tacute i Somerset fra dronning Elisabeth's tid).
Det meget spændende afsnit »Den italienske have«

behandler bl. a. Villa Farnese i Caprarola og Villa
Lånte begge af Vignola samt Villa d'Este i Tivoli.
Her lærer vi for alvor den italienske have - den sti¬
liserede bjergbæk - at kende i dens fulde blomstring
med kaskader og fontæner i alle tænkelige former. Og
helt forbavsende er forfatterens påvisning af, at man
såvel ved Villa Lånte som ved Villa Pratolino havde
romantiske haver med hytter, grotter og allehånde
overraskelser af den art som blev så moderne to hun¬
drede år senere. Også Giacomo della Porta's og Carlo
Maderna's villa Aldobrandini med terrasser, ramper,
nymphæum, kaskader og »wasserkette« bliver man
gjort bekendt med. Her som flere andre steder i bo¬
gen er gengivet nydelige og meget anskuelige opmå¬
linger udført af de havearkitektstuderende ved Kunst¬
akademiet.
I afsnittet »De første bøger« omtales en del af de

havebøger og mønsterværker, der fik så stor betyd¬
ning for havekunsten i 1600-årene. Her er bl. a. gen¬
givet forskellige parterremønstre og C. Th.Sørensen
skriver i denne forbindelse: »... jeg tror ikke, at par¬
terret er en messehagels broderi omsat i buksbom,
græs og marmorgrus. Der er temmelig sikkert tale
om en meget interessant udvikling af noget rent ha-
vemæssigt. Meget tidligt er man begyndt at indram¬
me bede med sten, træ eller planter, vel oftest det
sidste. Bedene er på et vist trin en inddeling af et
haverum i kvadrater eller rektangler; er der mange
og forholdsvis små bede med pæne, lave buksbom¬
hække om, kan det i sig selv se meget smukt ud, Mer¬
cogliano f. eks. morede sig med at lave runde bede
eller mange andre former, og derfra er der ikke langt
til Boyceau's arabesker. Det, der oprindelig var ram¬
me om et indhold, er nu selve indholdet.
Afsnittet »André Le Notre« giver en righoldig og

spændende oversigt over den store havekunstners
værker, bl. a. Vaux-le-Vicomte, Versailles, Chantilly
og Marly le Roi. »Når jeg ser Le Notre's franske
have som en stilisering af Ile-de-France og Val-de-
Loires blide flodlandskaber,« skriver C. Th. Sørensen,
»må det naturligvis forstås således, at dette er det
egentlige i et langt mere kompliceret begreb. Boyceau

Villa Aldobrandini, målt og tegnet af havearkitektstuderende
ved Kunstakademiet.

og Molletslægten udviklede Mercogliano's have,
kvadratbedene blev til parterrer, tømrede løvgange
erstattedes af alleer, buske og træer fik i det hele
større betydning. Af italienerne lærte de at knytte
hus og have sammen, at det var klogt at komponere
over en akse, og de begyndte at udnytte vandets mu¬
ligheder. På en mærkelig måde er det, som om der
var samlet erfaringer, gjort forsøg og lavet skitser
til brug for den mester, som kom, og som forstod
at samle det hele i uforlignelige kompositioner«.
(Fremhævet af anmelderen.)
De følgende afsnit har navn efter en rækkp have¬

kunstnere: »Daniel Marot« (Nederlandene), »Char-
bonniers, Girard og Welsch« (Herrenhausen, Nym-
phenburg og Briihl i Tyskland og Belvedere ved
Wien), »Vallée'er og Tessin'er« (Drottningholm).
Afsnittet »Scheel og Krieger« omhandler Frede¬

riksberg have, Fredensborgs og Frederiksborg slots¬
parker Det er morsomt at læse forfatterens bedøm¬
melse af Krieger som den største havekunstner, der
har levet i Danmark. C. Th. S. skriver om ham: »Selv¬

følgelig var han Le Notre's elev, og selvfølgelig måtte
han arbejde i tidens formsprog, men han var ikke
eklektiker som Tessin, han var personlig. Det er sagt
om ham, at han som så mange autodidakter havde et
silndt og uakademisk syn på tingene, men hemmedes
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Fugleperspektiv af Qaillon efter Du Cerceau.

af manglende arkitektonisk uddannelse. Hvorvidt
dette er rigtigt for hans virksomhed som arkitekt,
tør jeg ikke sige, men hvor han arbejdede med haver,
var han en overlegen kunstner.«
I afsnittene »London og Wise« og »Charles Brid¬

geman« anskueliggøres, hvordan man i England ar¬
bejdede i Le Notre's stil, men anderledes end Le
Notre's elever i andre lande. »De var på vej mod den
engelske have, som Kent fandt frem til, på lignende
måde som Boyceau og Molletslægten forberedte det,
som Le Notre fuldkommengjorde.«
I afsnittet »Latinske eksempler« (bl. a. det spanske

La Granja, de italienske Caserta og Villa Doria Pam-
philij og det tyske Wilhelmshohe) vises, hvordan
man i disse lande fortsætter den italienske tradition
med vandet som det bestemmende element. Afsnittet
»Kent og Brown« handler om romantiske haver i
England. Det er et spændende kapitel, hvori forfat¬
teren søger at finde frem til, hvordan denne have¬
form opstår, hvem der bringer den frem, og hvorfor
den bliver så populær, som det var tilfældet. C. Th.
Sørensen skriver bl. a.: »Rimeligvis har Jean Jacques
Rousseau med sit »tilbage til naturen« og sin have¬
skildring i »la Nouvelle Héloise« været en af årsa¬
gerne til dyrkelsen af den romantiske have, og det
er vel også sandsynligt, at den meget omtalte indfly¬
delse fra Kina har betydet noget.«
»For læge har hovedsagen dog vistnok været en

reaktion mod haven som sådan. Man vil lægge sit
hus i skovbrynet, ved søbredden eller ved bækken, i
læ eller skygge af træer eller hegn, som bønder eller
naturfolk har boet og bor den dag i dag.« »Den ro¬
mantiske have var ikke noget nyt, der kom frem i det
attende århundrede, eller noget, der kom frem som
resultatet af kendskabet til kinesisk kultur, parken
ved Villa Lånte og haven ved Pratolino var roman¬
tisk, og der har meget langt tilbage været romantiske
detailler i mange gamle haver. Det mærkelige er, at
den bliver dominerende mode i en meget lang peri¬
ode, og at der »kæmpes« for den med rent ud sek¬
terisk iver.« Senere hen skriver C. Th. S.: »Måske er

den romantiske have også et udtryk for dilletanternes

oprør. Mennesker vil altid trænge til noget at lege
med, og leg med have har altid fristet og vil forment¬
lig altid gøre det. Men kunstnerisk udformning af en
have er lige så krævende som al anden kunstnerisk
virksomhed, hvorimod anlæg af romantiske haver til¬
syneladende ikke kræver kunstnerisk evne og skoling.
Det kan gøres mere eller mindre godt, naturligvis,
men alle kan være med, den læge bliver kunstnerens
lige, dennes supremati er brudt.«
I afsnittene »I Frankrig omkring 1800« og »I Tysk¬

land omkring 1800« behandles den romantiske have
i disse lande, bl. a. Petit Trianon, Bagatelle og Er-
menonville samt den gigantiske park ved Hohenheim
med dens utal af stemningsvækkende »sætstykker«,
såsom schweizerhus, kulsvierhytte, kirke, ruiner,
grotter, vandfald og meget, meget andet, et anlæg
der af samtiden blev betragtet med betagelse og be¬
tegnet som yderst smagfuldt, men som på vor tid
nærmest virker uhyggeligt og usmageligt og i alle til¬
fælde aldeles ukunstnerisk. C. Th. Sørensen gengiver
en længere begejstret beskrivelse af stedet skrevet om¬
kring 1780 af en af den romantiske haves talsmænd.
Et enkelt afsnit herfra skal citeres: »Også kulsvier¬
hytten, der ligger i en tæt poppelskov, er en artig
ting. Udvendig ser den nok så mærkelig ud, men
rummer i sit indre et fint, lille kabinet, som indeholder
rigsgrevinde von Hohenheim's udsøgte bibliotek. Et
sødt og elsket opholdssted, hvor hun har lært at skatte
åndelige sysler(?). Hytten får sit lys fra to vinduer
i hver side, den læner sig mod en udgået gammel eg,
i hvis hule stamme kamin og røraftræk er gemt.« I
dette afsnit omtales også ændringen af det store ba¬
rokanlæg Schwetzingen og Englische Garten ved
Miinchen. Bogens to sidste afsnit »Barillet-Des-
champs« og »Blomfield, Lutyens og Jekyll« handler
henholdsvis om franske park- og haveanlæg fra Na¬
poleon II. tid, der trods deres ringe kunstneriske kva¬
litet blev efterlignet over alt i verdeh, og om den en¬
gelske reaktion ved århundredskiftet.
C. Th. Sørensen slutter med en liste over de have¬

kunstneriske monumenter, der endnu er tilbage, -
en meget nyttig og værdifuld ting. Desuden findes
der en god bogliste og et sted- og personregister, så
værket også vil kunne anvendes som håndbog og op¬
slagsbog, hvilket den vil være velegnet til på grund
af de mange præcise oplysninger om monumenter og
personer.
Med Europas Havekunst har Vi fået en storartet

indføring i havekunstens historie på dansk, - og det
er i sig selv yderst bemærkelsesværdigt - samtidig har
vi fået et helstøbt og meget personligt kunstværk
præget af, at C. Th. Sørensen ikke blot er en klog
og meget vidende historiker, men tillige - og dette
måske fremfor alt - en af vor tids største havekunst-
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En del af det store sandbassin i afd. i, samt en del af den befæstede sti der forbinder legepladserne.

Boligbyggeri ved Stadionvej i Glostrup
Af havearkitekt Niels Ulrichsen, m. d. h.

Når byer udvikler sig opstår der nye behov for boli¬
ger og butikscentre. Glostrup kommune blev arne¬
stedet for Storkøbenhavns nye amtssygehus og der¬
med opstod behovet for boliger til de mange menne¬
sker, som bygningen af et så stort hospital medfører.
Denne opgave blev Glostrup Boligselskab stillet

overfor. En opgave der skulle løses i forbindelse med
hospitalet. På grund af arealmangel kunne der ikke
være tale om at bygge parcelhuse og derfor valgte
man at bygge 3 etagers bygninger.
Følgende arkitekter kom til at løse de forskellige

afdelinger:
V.K.Jensen i forbindelse med Haubro og
Ammentorp 1.-2. afd.

Krog Knudsen 3. -
Børge Hvidkjær 4. -
Henning Hvidkjær 5. -
Veikko Malmoe 6. -

For havearbejdet har jeg varetaget fra 1.-4. afdeling
og havearkitekt Svend Hansen varetager 5.-6. afde-
ling.
Et påtænkt børnehjem tegnes af arkitekt Krog

Knudsen.
Ved udformningen af et sådant anlæg sørger man

først og fremmest for fuld udnyttelse af arealets og
bygningernes rigtige placering med hensyn til lys og
færdsel.
Bestræbelserne er gået i retning af at adskille børn

og trafik, og med henblik på dette forhold har jeg

gennem første afdeling placeret en gennemgående
legegade på tværs af vejene. Formålet med denne pla¬
cering er at trække børnene bort fra bygningernes
indgangssider, bort fra trafikken og over mod have¬
siden. Fra vinduerne kan man have et overblik over

børnenes leg.
Som vist på planen er der udført et sandbassin af en

størrelse, som man ikke sædvanligvis finder. Bassinet
er opstillet af B. & L. elementer, og der er anbragt
legeborde og gyngeheste til brug for de mindre børn.
Når man første gang laver et så stort sandbassin,

kan det ikke undgås at man er lidt spændt på, hvor¬
ledes virkningen vil være den dag det skal »møbleres«
med legende børn, men imidlertid har det tist sig at
dette legeområde er et af de mest anvendte. Ved bas¬
sinet er der placeret bænke, således at mødrene kan
finde et sted at slappe af samtidig med at de kan have
opsyn med den næste generation.
For de lidt større børn er der indrettet legepladser

med de nødvendige legeredskaber - gynger - vipper
og karruseller - tillige de morsomme legehuse.
Disse pladser er ligeledes indrammet af B. & L.

elementer på hvis udvendige side der er plantet Ber¬
beris Thunbergii. Måske nok en noget dyr indheg¬
ning, men en indhegning der holder mange år frem
i tiden. Problemet med udgravningsjord fra bygnin¬
gerne blev løst ved at anvende dette overskud til en
tre meter høj jordvold omkring en asfalteret lege¬
plads. Denne plads er bestemt for fodboldspil og
cyklekørsel. Der er nedlagt hvide striber i asfalten

6l



1. Græsvold hvorpå der er plantet Sy-
ringa vulgaris.

2. Sandlegeplads forsynetmed legeborde
o. 1.

3. Legeplads med almindelige legered¬
skaber.

4. Asfalteret legeplads med jordvolde
omkring, beregnet til boldspil og
skøjteløb.

5. Parkeringspladser.
6. Blomsterbede i grås.
7. Butikstorv.
S. Børnehave.
9. Garager.
10. Ringvej B 3.
11. Stadionvej.
12. Sportsvej.

Målforhold, ca. 1:3000
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Den indvendige
side af den store as¬
falterede legeplads.
Linierne på asfalten
er udført af hvidt
asfalt.

til at markere boldbanen, og af inventar findes der
kun to fodboldmål.
På den indvendige side af volden er der opsat »tea¬

terfliser«, således at der fremkommer terrasser, bereg¬
net for tilskuere eller for dem, som trænger til et hvil
midt i legen. Voldkronen er tilplantet med en række
popler og på den udvendige side er der anlagt to
kælkebaner, således at børnene om vinteren kan køre
ned over plænerne.
I vintertiden oversprøjtes den asfalterede plads så¬

ledes at man her kan få en skøjtebane. Med en sådan
plads, der kan udnyttes såvel sommer som vinter, op¬
når man at trække børnene bort fra færdselsvejene og
ind på deres eget område.
Den resterende del af overskudsjorden blev an¬

vendt til jordvolde langs vejene. På disse volde er
der plantet Syringa vulgaris. Med anbringelse af disse
volde er der opnået det, at man fra opholdsstuernes
vinduer ikke kun ser veje, parkerede biler og ind¬
gangsdøre. Naturligvis kan sådanne volde kun anven¬
des hvor der er plads dertil, men resultatet bliver at
man får et roligt uforstyrret udsyn over græsfladerne.
I græsarealerne er der udskåret blomsterbede ind¬

rammet af klinker. Da blomsterbedene så absolut er

anbragt for synets skyld gælder det om at tilplante
disse bede, således at de virker pyntelige hele året.
Foråret må starte med løgvækster, der senere afløses
af roser eller stauder. Der er lagt vægt på, at planterne
har en rigelig blomstringstid, så man ikke har et blom¬
sterflor bare en måned og derefter et vissent eller
halvvissent bed resten af sommeren og efteråret. Lige¬
ledes bør man lægge vægt på at planterne ikke kræver
for meget opbinding, da dette næppe vil blive nået af
den varmemester, som jo i reglen skal passe havean-
læget.
Når havearkitekt og gartner har frembragt et have¬

anlæg,'var det jo ønskeligt at man en gang kunne nå
Sammenslutningen af fliser og plantesten ved nedgangen til
hoveddør i blok K.

dertil, at det sidenhen også blev vedligeholdt af en
gartner. Uden at sige noget ondt om andre samfunds¬
borgere kan man vist godt fastslå, at fagmæssigt ar¬
bejde er bedst.
Sportsvej udføres som en parkvej med fortovet ad¬

skilt fra kørebanen af en græsrabat og selve vejan-
læget går helt ind i parken. Fra kommunens side er
det velvilligt blevet tilladt at føre beplantningen på
visse steder ud i græsrabatten, hvilket giver et samlet
billede af anlæget.
Store træer er ikke blevet glemt, hvor det har været

muligt at placere disse. Der er taget hensyn til deres
udvikling således, at der ikke her vil fremkomme
skamskårne træer, noget af det mest uhyggelige at
se på.
I afdeling 3 og 4 vil der også blive opsat et stort

sandbassin og anlæget vil blive udformet således, at
det opfylder de krav, store og små beboere venter
af bebyggelsen. Noget til leg - noget for øje og noget
for den snart så nødvendige bil. N. U.



Et langsomt skuespil
Af kirkegårdsinspektør Hans Rønø.

Det er professor Steen Eiler Rasmussens åndfulde es¬
say: »Haven, det langsomme skuespil,« der har inspi¬
reret overskriften til følgende betragtninger over en
ældgammel kirkegårds faser gennem de sidste halv¬
andet hundrede år.

Kirkegården er »Gråbrødre« i Roskilde, liggende
ved jernbanestationen. Navnet hidrører fra den for¬
længst nedrevne Gråbrødre kirke med tilhørende
kloster, oprettet 1237. Efter reformationen blev kir¬
ken sognekirke indtil ca. 1600, hvor kongen bestem¬
mer, at menigheden skal søge domkirken, som sam¬
tidig bliver ejer af Gråbrødre kirke og kirkegård, der
begge op gennem tiden fortsat benyttes til begravel¬
ser. Kirken forfalder og forsvinder, men kirkegården
består. 1755 skriver provst Meier: »Dog benyttes end¬
nu Gråbrødre kirkegård«. Loven 1805 med forbud
mod begravelser i kirkerne og påbud om kirkegårdes
oprettelse og indvielse danner afslutningen af forspil¬
let til det egentlige skuespil. Hvordan scenen har
taget sig ud under det lange forspil, er kun gætteværk,
men da alle, der kunne betale, blev begravet i kir¬
kerne, har synet utvivlsomt været kummerligt.

*

Roskilde domkirke er i besiddelse af et righoldigt
tegningsarkiv, hvis ordning og registrering domkir¬
kens historiker, dr. phil. J. O. Arhnung, efter flere

Gråbrødre kirke¬
gård i dag. »Rester¬
ne« af Wolffs og
Wendts busketter
ses som store træer.

I baggrunden kapel¬
let, tegnet af Hen¬
ning Wolff, fra 1R55.
Kirkegården er
under nedlægning.

års arbejde nu i sommer har afsluttet. Efter anmod¬
ning har dr. Arhnung givet forfatteren af disse linjer
lejlighed til at gennemse de fremdragne kirkegårds¬
planer, hvoraf to, der har betydelig interesse, gen¬
gives her. Den ældste er ikke dateret og bærer spor
af igennem længere tid at have opholdt sig i en bag¬
lomme og jævnlig være taget frem og studeret med
snavsede hænder. At den, dette taget i betragtning,
er sikret: bevarelse er lidt af et under. Det vides, at
det er slotsgartner Wolff fra Frederiksberg,have, der
har været havearkitekt.
For at finde frem til dateringen bliver det nødven¬

digt igen at tage et par årstal. 1806 skriver det kgl.
kancelli, at kirkegården skal udvides med 20.100 kva¬
dratalen, og 1821 anfører topografen Gliemann i sin
beskrivelse over Københavns amt følgende: »På
Byens østre Ende, hvor Gråbrødre Kirke har været,
er nu en Assistentz Kirkegård indrettet og indfattet
med en simpel, men smuk Mur på Domkirkens Be¬
kostning«. Kirkegården må således være anlagt i tiden
mellem 1806 og 1821. Nærmere kan vi ikke komme
det.
Forneden på planen er noteret: oprindelig 14.890

kvadratalen, tillagt 20.100 kvadratalen, ialt 34.990
kvadratalen. Ruinerne af kirken, der er markeret på
planen, ligger på kirkegårdens højeste punkt, men
stort set er arealet jævnt.

64



Planen er såre typisk for sin tid. At kirkegården skulle
være en begravelsesplads, interesserede ikke gartner
Wolff. Det kunne den graverkarl, med hvem man i
henhold til kirkegårdens ældste regulativ havde at af¬
finde sig, hvis man ønskede sit gravsted pyntet, stelle
med. Nej, det var en »engelsk Hauge«, der skulle
laves, og gangenes elegante kurver derfor det pri¬
mære. Den eneste lige gang er en underordnet ad¬
gangsvej til gravkvartererne. At det var en kirkegård
man kom ind på, skulle mest muligt sløres. Gangene
kantes derfor med græsrabatter, rigt forsynet med
busketter som blikfang, enten på den ene eller anden
side af gangene eller dem begge. Selve gravarealerne
må tænkes at henligge som nøgen jord.
Kirkegården gjorde stor lykke. Roskilde-topogra¬

fen Behrman skriver 1832: »Kirkegaarden er et af de
fornøieligste (sic) Spadseresteder, thi man vandrer
ikke iblandt de Døde, men i en Hauge, omgivet af
blomstrende Træer og Væxter«.
Vi lader tæppet falde for 1. akts romantiske scene¬

billede.
*

Når tæppet efter en mellemakt på ca. 40 år går op
igen, er scenen blevet noget større, men billedet er i
princippet det samme, hvad næste plan, der er dateret
1856 og signeret Frantz Wendt, der kaldte sig kunst¬
gartner, tydeligt vidner om. Kirkegården er nu udvi¬
det både mod syd og øst, og Wendt har fået til op¬
gave at incorporere de nye arealer i det gamle anlæg.
De elegante kurvers tid er ikke forbi. Selv om der
er bygget kapel og ny hovedport mod øst, drømmer
Wendt ikke om at forbinde kapel og portparti med
noget så trist som f. eks. en allé. Nej, man har at be¬
væge sig op til kapellet ad sirligt slyngede gange. An¬
derledes kunne det ikke være. Man var vel kunst¬

gartner?
Der er dog den afgørende forskel på de to planer,

at Wendt har opgivet at skjule gravstederne. Medens
Wolffs busketter løber langs gangene, klumper
Wendt sig sammen i gravkvarterernes hjørner. Kir¬
kegården begynder at vedkende sig gravstedet, men
det er stadig graverkarlens sag at anlægge den egent¬
lige kirkegård.

Plan til regulering af Gråbrødre Kirkegård i Roskilde af slots-
gartner Wolff, Frederiksberg Have, fra tiden mellem 1806 og
1821.

Plan til udvidelse af kirkegården mod syd og øst af kunstgart¬
ner Wendt, Roskilde, 1856.

Efter en mellemakt på 100 år går stykket videre i
dag. Den tredie plan, der skyldes en opmåling af
Breinholt i 1955, viser hvorledes graystederne af egen
kraft har udryddet den »engelske Hauge«. Der er
svage spor tilbage af Wolff, men ingen af Wendt.
Man tænker sig, at graveren er begyndt at begrave
midt i kvartererne, og efterhånden som belægningen
er vokset ud til gangene, har gravstederne, hvis form
bestemmes af den rektangulære kiste, rettet disse ud.
De gamle gange er på planen skraveret, for at de op¬
rindelige gravkvarterers beliggenhed tydeligere kan
erkendes. Selv om de er forvandlet til polygoner,
ligger de på deres gamle pladser. (fortsattes side 68)

Opmålingsplan 1955 med de gamle gange samt en lindeallé fra
1872 skraveret.
Alle tre planer er i mål 1:2500
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Lys i haven

Af Simon P. Henningsen, arkitekt m. a. a.
og
Eyivin Langkilde, havearkitekt m. d. h.

Indtil for ganske få år siden så de fleste havearkitekter
vel nok med en vis foragt på spørgsmålet om lys -
effektsbelysning i haven. Det var vel ganske naturligt,
at noget sådant gerne blev sat i en vis relation til
Tivoli og tilsvarende forlystelsesparker, men årsagen
var sikkert ganske enkel, man havde ikke armaturer,
der var tegnet specielt til belysning af blomster; så
skulle forsøget endelig gøres, blev resultatet gerne
en for dominerende virkning, der ikke fristede til
yderligere forsøg.
Efterhånden som utallige mennesker har været i

U. S. A. er det blevet aktuelt også at forsøge sig med
belysning i vore hjemlige haver.
Vi har set lys i forbindelse med utallige udstillings- .

arrangementer i Planzen und Blumen i Hamburg, i
Diisseldorf og i Kassel, H 55 i Helsingborg arbejdede
med lys, og sidst så man en masse forsøg ved verdens¬
udstillingen i Briissel.
Herhjemme er det som nævnt først og fremmest i

Tivoli, man har forsøgt sig, men dog også enkelte
hoteller og industriforetagender.
Det er vel nok naturligt, at de fleste belysningslege-

mer er inspireret af, hvad der er set i U. S. A., og må¬

ske har netop dette forhold bevirket, at ikke mindst
havearkitekterne har vist en vis tilbageholdenhed.
Spørgsmålet er derfor om det faktum, at der nu ar¬
bejdes bevidst på at få en produktion i gang af vel¬
egnede armaturer vil bevirke, at vi i højere grad i
fremtiden kan udnytte lysvirkningens værdi, så ha¬
verne også kan aktiviseres om aftenen.
Hvilke muligheder er der nu for at dyrke lyset i

haven, og hvilke hovedsynspunkter må gøre sig gæl¬
dende:

Først og fremmest kan der være tale om den di¬
rekte belysning af blomsterpartier ved hjælp af lam¬
per, der er afskærmet således, at lyset ikke virker
generende på beskueren.
Dernæst kan der være tale om en ledebelysning, så

man har mulighed for at finde rundt i haven. Der kan
også tales om effektbelysning, som man kender det
fra historiske bygninger, i haven anvendt til belys¬
ning af træer eller specielle havepartier. Endelig kan
der være tale om en lampe, der samtidig giver en vis
varme således, at f. eks. terrassen kan udnyttes gen¬
nem en længere periode.
Ser vi på blomsterlampen,' så må det være en be-
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tingelse, at den på en gang både er neutral og smuk.
Er den blot ikke dominerende, så gør det ikke noget,
at den har en dekorativ virkning i haven.
De første typer, der kom her til landet, var padde-

hattetypen, der nok gav en god belysning, men som
vel alligevel er temmelig tung, da den står som en
mørk klat i de oplyste blomster. Dette forhold er
imødegået i havelampen, der blev tegnet til have-
anlæget ved Tivolis legeplads sidste år. Her er forsøgt
udformet en lampe, som om dagen er så diskret, at
den ikke forstyrrer det egentlige, nemlig beplant¬
ningen, og som om aftenen oplyser et rimeligt areal
uden selv at stå som en mørk klat midt i de oplyste
blomster. (Se HAVEKUNST, 1959, side 3).
På udstillingen »Blomster i hjemmene« i havesel¬

skabets have blev præsenteret et par andre typer, byg¬

get efter samme princip, men med lidt andre anven¬
delsesmuligheder end Tivoli-lampen. Den ene er for¬
met som en parasol med »stivere« af teaktræslister
og undersiden med fiberglas. Den flade kegleform
gør, at lyset spredes over et stort areal, og listerne
bryder lyset, der går igennem skærmen. Lampen eg¬
ner sig efter min mening bedst til at placere i en
græsplæne og er derfor mere en »havelampe« end en
»blomsterlampe«.
Den tredie type, der blev vist på udstillingen, er en

»blomsterlampe«, som samtidig skulle have en vis
dekorativ virkning. Den bøjede »stængel«, der bærer
armaturet, gør en opstilling i grupper naturlig og
skulle derfor give endnu en variationsmulighed i ha¬
vens belysning.
Endvidere bør varmelampen omtales. Den er be-

Forrige side:
Tivolilampen: Meget neutral om dagen, giver god belysning
om aftenen.

Denne type er velegnet til at stille sammen i grupper, men
hvad enten den står alene eller flere sammen, virker den
meget yndefuld.

Denne side, øverst:
Pergolaarrangement med varmelamper.

Denne side, nederst:
Parasollen er særlig velegnet placeret på en græsplæne. Lys-
virkningen er næsten af samme værdi som træers skygge¬
virkning om dagen.

Alle de afbillede lamper er tegnet af
arkitekt Simon P. Henningsen.
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regnet til at oplyse og opvarme det udendørs opholds¬
areal. Lyset er afskærmet og behageligt, og omkring
lysgiveren er anbragt et cirkulært varmelegeme. Den
kan indrettes, så lys og varme tændes hver for sig, og
kan enten hænges i en pergola eller fås med spyd som
transportabel lampe.
Med hensyn til spørgsmålet omkring installationen

bør et par tekniske problemer nævnes. I Amerika er
der 11 o volts vekselstrøm, medens vi her i landet har
220 volt. Det bevirker, at myndighedernes krav til
udendørs belysning er langt strengere her. Hvis glø¬
delampen ikke er kapslet helt vandtæt inde, kræves
normalt, at armaturet skal være mindst 2,2 m over

jorden, men det ser jo lidt fjollet ud, når det drejer
sig om blomsterbelysning.
Man er imidlertid gået med til en mindre højde, når

havelamperne forsynes med vandret fatning, som er
placeret sådan i armaturet, at vandet ikke kan løbe
ned i fatningen. Samtidig skal lamperne forsynes med
mindst 20 m gummikabel med stik til en indvendig
stikkontakt. Dette krav er for at forhindre samlinger
udendørs, som kan være farlige især i fugtigt vejr. Na¬
turligvis er der intet i vejen for at udføre en mere
permanent installation, så der fra huset lægges bly¬
kabel i jorden til partiet, der skal belyses.
Man kan da slutte lamperne til faste dåser, og på

denne måde undgå at have lange kabler liggende gen¬
nem haven.
At der netop for nylig er udskrevet en arkitektkon¬

kurrence om nye typer havelamper, må vel yderligere
tages som et udtryk for at spørgsmålet er aktuelt, og
at det i fremtiden vil blive betydelig lettere at finde
anvendelige armaturer.

S. P. H. é E. L.

Et langsomt skuespil
Fortsat fra side 65

Alléen, som Wendt ikke ville anlægge, kom i 1872
omtrent samtidig med den sidste udvidelse mod syd.
For at få den igennem måtte man flytte nogle grav¬
steder.

Kirkegården har været under nedlægning i ca. 25
år. Derfor er planens »bevoksning« med gravsteder
så spredt. Alle gravpladser, der engang har danne;t
sammenhængende gravstedslinjer, er imidlertid be¬
lagt, selv om de nu er græssået eller tilplantet.
Planen er et talende vidnesbyrd om, hvilken for¬

virring dårlig planlægning afstedkommer. Gravste¬
derne har alle mulige størrelser og retninger. Allige¬
vel skylder kirkegården både Wolff og Wendt tak,
fordi resterne af deres busketter i dag ses som præg¬
tige træer, der breder deres kroner over gravene.
En dag er det sidste gravsted sløjfet og de store

træer alene på skuepladsen.

Når de går ud, slutter det langsomme skuespil om
Gråbrødre Kirkegård, og et nyt er i fuld gang i skue¬
spillet om Gråbrødre park - og for kommende slæg¬
ter vil de akter, der her er gennemspillet, kun være
et forspil. H. R.

Parkunderholdning
Anmeldt af Asger Ørum Larsen, landskabsarkitekt
m. d. h.

Fællesrådet for Havekultur og Landskabsgartneri har
nu udsendt det 10. hæfte i sin lille nyttige skriftsrække,
som hermed fejrer sit første jubilæum. -
Titlen og emnet er »Parkunderholdning«, og for¬

fatteren - slotsgartner Åge Nicolaisen - behandler
det i 16 klare afsnit, spændende fra formålet for disse
parkunderholdninger, deres forskellige former, dis¬
ses krav til parkerne og endelig til administrationen
af dem. -
Det er et dygtigt forfattet skrift, og det sætter man¬

ge tanker i gang hos den interesserede. F. eks. skriver
Åge Nicolaisen, at vore parkkontorer melder om
svigtende besøg, en påstand, som vækker til efter¬
tanke, thi selv om vel ikke alle danske stadsgartnere
uden videre vil underskrive denne udtalelse, så er der
dog desværre nok en hel del om snakken! - Forfat¬
teren nævner selv meget interessant én af den mo¬
derne parkunderholdnings historiske forudsætninger:
barokkens fyrstelige havefester. Og netop her har vi
sikkert forklaringen, thi Danmarks parkvæsen ned¬
stammer i for høj grad fra de kongelige prydhaver.
Byengen - prato'en eller fælleden, de ufriserede grøn¬
ne arealer, som alle byer allerede fra middelalderen
havde i sine udkanter til fri og uhæmmet adspredelse
for befolkningen, er en gammel tradition, som uden¬
for vore største byer er næsten glemt. I parkerne er
der stadig for mange ordensregler og »løftede pege¬
fingre« til, at den brede befolkning kan tage dem i
sin besiddelse! -

#

Parkunderholdningerne er et relativt nyt fænomen
i de skandinaviske landes liv og et ret ukendt begreb
udenfor norden. - Interessant er det at følge, hvor¬
dan opgaven - siden ideens opståen i Sverige i 1942-43
- er løst i de forskellige nordiske byer. - At nå frem
til en fornuftig balance imellem kommunale arrange¬
menter og spontan aktivitet fra vore kulturelle og
sportslige organisationer, hvad angår brugen af vore
parker, må være målet! -
Der er næppe tvivl om, at den nyskabelse som park¬

underholdningerne er - når de er kommet ud over det
eksperimentelle stadium - vil indgå som et værdifuldt
og naturligt led i vort folkelige liv. -
Til lykke med jubilæet og fortsat held med de kom¬

mende udgivelser. A. Ø.-L.
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Planlægning på eget ansvar -
social eller liberalistisk parkpolitik?
Af Erik Mygind, havearkitekt m.d.h.

Under overskriften »Boligbyggeri på eget ansvar«
skrev Politiken i en leder den 6. nov. blandt andet føl¬
gende:

itui.i'Jl UHJU Skal bo-)
ligbyggeriet fortsat være et stats- j
finliggeude, som alle danske bor-
gere maa betale for uanset behov
og trang — eller skal boligerne j
igen betragtes som enhver anden j
naturlig forbrugsvare, der frem->
stilles paa almindelig forretnings- [
mæssig basis, underkastet marke-
dets vilkaar og uden statsligt for- i
mynderskab? Cteii*n-yø bøføgfo»■*■-toy i

Bladet går ind for det liberalistiske boligbyggeri som
et svar på en kronik af direktør Erling Knudsen,
D. A. B. den 4 november 1959.
Jo, jo, nu skal vi være fornuftige og sætte de dyre

idealer oVer styr - det gør man i andre kredse. Poli¬
tiken har fundet en ny type idealister, håndværkere,
der er villige til at indskyde deres beskedne kapital
i produktionen.
Os bekendt lider håndværkerne, ligesom mange an¬

dre, under en stadig mangel på driftskapital, fordi
den hurtigt voksende maskinpark kræver enorme in¬
vesteringer.
De penge, som håndværkerne og vi selv i givet fald

overtales til at indskyde i det forretningsmæssige byg¬
geri, må ligesom den anden driftskapital lånes i ban¬
ken og må føre til højere byggeomkostninger eller
til færre lejligheder og ringere kvalitet.
I en årrække har vi sammen med det sociale byggeri

kæmpet for at skaffe bedre muligheder for ieg og
rekreation i vore boligkomplekser. Vi har gjort man¬
ge fejl, fordi vi ikke har set langt nok ind i fremti¬
den, vi har været lidt blåøjede her og der, men vi har
i mange tilfælde ved vor naive omhu og vore drømme
om at skabe mere menneskeværdige boligkomplekser,
sparet de pågældende kommuner for betydelige ud¬
gifter til anlæg af offentlige legepladser, boldbaner
og sikkert også for udgifter til social forsorg.
Det »sunde private liberalistiske boligbyggeri« kan

spare en hel del, hvis det kan få kommunerne til at
anlægge og drive de humanistiske goder, som det
sociale boligbyggeri har skabt. Men i samfundsmåle-
stok er det blot ompostering fra én konto til en
anden.
En fordobling af bilparken er sandsynligt indenfor

en 10-15 årig periode - automatiseringen står for dø¬
ren - nedsat arbejdstid - 5 dages skoleuge - samfunds¬
strukturen er under omdannelse, det må også give sig
udtryk i friarealernes udformning - der må skaffes

plads til en ny aktivitet, hvis former vi endnu ikke
kender.
Politiken har megen ære af sin behandling af sove¬

byens livsfjendtlige miljø - de vrede hustruer - de
tiloversblevne børn - ensomheden, som kun øget so¬
cial planlægning kan komme til livs. Sovebyen er
fuld af materielle forbrugsvarer, mens det skorter på
de sociale og humanistiske forbrugsvarer som børne¬
haver, fritidsklubber, værksteder og skrammellege¬
pladser.
Sovebyens problem er så vidt det foreløbig kan

ses, at man ikke er gået langt nok i den sociale plan¬
lægning. Det er stadig den forretningsmæssige øko¬
nomi, der går fremfor de menneskelige behov.
En socialrådgiver fra et kommunekontor sa' for¬

leden: »Vi får ikke bebyggelsesplanerne til udtalelse,
(fortsattes side 80)

Vil fremtidens spekulationsbyggeri give børnene den plads i
byggeriet, som de har vundet hævd på gennem de sociale bo¬
ligselskabers virke i de sidste 15 år, eller bliver det hele til par¬
keringspladser?
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ANLÆGSGARTNERI
Anmeldt af
]. Arevad-Jacobsen, havearkitekt, m.d.h.

Forsænket bålplads, konstrueret efter en »kinesisk cirkel«
hvis hjcelpelinjer er trukket op med brostensstriber i chaussé-
behegningen. Indre diameter er ca. 6 m.

Det er ikke så lidt af en begivenhed, når der på mo¬
dersmålet udkommer en bog om et så specifikt emne
som anlægsgartneri. Det ligger i sagens natur, at der
for en sådan bog er - og må være - et begrænset mar¬
ked. Noget lukrativt foretagende kan det vist næppe
være, hverken for udgiver eller forfatter. Med udgi¬
velsen af Georg Boye's »Anlægsgartneri« har Aim.
Dansk Gartnerforenings Bogforlag derfor indlagt sig
uvisnelig hæder, Georg Boye sat sig et værdigt efter¬
mæle (ét af mange, ganske vist, men litterært så
afgjort det smukkeste) og vi andre dødelige fået den
tekniske håndbog, vi savnede, allerede da vi som grøn¬
ne snusede til fagets mysterier.
Det er dygtigt gjort af forlaget at få en mand i sin

bedste alder, stående midt i en frodig virksomhed,
behæftet med tidsrøvende tillidshverv - til at hoppe
på den limpind: at skrive en bog om anlægsgartneri
i videste forstand - anvendelig for både teknikere og
entreprenører. Og det er dygtigt gjort af forfatteren
at gøre det!
Man har vist hørt en eller anden sige engang, at der

ikke kan skrives en havebog, uden at den indledes
med et historisk afsnit. Det skal være blevet sagt med
en stemme fuld af håbløs fortvivlelse.
Havde jeg kendt vedkommende, skulle jeg have

anbefalet ham at læse Boyes afsnit »Træk af Have¬
kunstens Historie«. Noget mere veloplagt skal man
lede længe efter. I et letlæseligt, hyggeligt fortælle¬
sprog berettes sagligt om den historiske udvikling,
krydret med personlige iagttagelser og slutninger.

JO

I kapitlet »Havearkitekt og Anlægsgartner« for¬
tælles interessant om den historiske baggrund for den
adskillelse mellem den projekterende og den udøven¬
de gartner, som nu i alt væsentligt er tilendebragt.
Herefter falder bogens deling naturligt i to hoved¬
afsnit: »Forarbejder« og »Anlægsarbejder«.
I afsnittet »Forarbejder« berettes om »en sags em¬

piriske forløb«, kan man vist godt sige. For den, der
aspirerer, er der viden at hente her, om havearkitek¬
tens arbejde.
Forfatteren starter med at omtale de indledende

manøvrer, der er nødvendige for at opnå kontakt med
opgaven, kaster sig derefter ud i opmåling og den
deraf følgende korttegning og arealberegning, fort¬
sætter med nivelleringens grundprinciper og grafisk
fremstilling af nivellementet, samt jordberegning.
Foretager derefter en instruktiv gennemgang af de
med projektering forbundne problemer af grafisk¬
teknisk art (også for en gammel rotte er det en for¬
nøjelse at læse et afsnit som indledningen til »projek¬
tering«).
Den mere administrative side af havearkitektens

v-irksomhed berøres i såre værdifulde omtaler af for¬
skellige former for prisindhentning og derfor gæl¬
dende regler, udarbejdelse af beskrivelse med dens
almindelige og særlige betingelser samt tilbudsan-
tagelse og kontrakt. Kapitlet afsluttes med en omtale
af forholdet til offentlige myndigheder.

f
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Jeg vil ikke påstå, at »Anlægsarbejder« er det vigtig¬
ste afsnit i bogen, men det er nok det afsnit, der vil
få størst betydning for de fleste. Emnet er så omfat¬
tende, at det for en mindre kapabel forfatter ville
være fristende at forfalde til snakkesalighed. Det er
imidlertid ikke årsagen til, at afsnittet udgør to tredie-
dele af bogens sideantal. Den, der søger sin viden ud-
bygget her, får god besked. Kvantitet modsvares af
kvalitet.
To af vore dygtigste udøvende gartnere har med¬

virket ved udarbejdelsen af dette afsnit: Willy F.
Hansen og H. P. Samuelsen, og det er, som de fleste
vil vide, folk, der ved, hvad de taler om.
Enhver beskrivelse rummer normalt en passus om,

at al afsætning foretages af anlægsgartneren under
eget ansvar. Nøjagtig afsætning er den grundlæg¬
gende forudsætning for et projekts heldige gennem-

Bogen sluttes med et udvalg af planter til forskel¬
lige formål - der er også tænkt på Nordnorge!

Så megen viden og erfaring for kun 65,- kr. Det er
egentlig storartet, at det kan lade sig gøre.
Det må anses for en selvfølgelighed at Anlægsgart¬

neri finder anvendelse som lærebog ved kursus for
anlægsgartnere, på gartnerskoler - på landbohøjsko¬
len! At den er at finde på den travle anlægsgartners
skrivebord, på havearkitektens tegnestue, på stads¬
gartnerens - ja, og hvorfor egentlig ikke også hos
arkitekten, han, som bygger huse, og derved er år¬
sag til anlægshalløjet!

S. A.-J.

førelse, og forfatteren begynder derfor meget natur¬
ligt afsnittet med en udførlig omtale af afsætningens
problemer. Grundlæggende for et anlægs fremtidige
trivsel er jordarbejdet, som ofres megen omtale: muld-
arbejde, jordflytning, jordbehandling, jordforbed¬
ring, gødskning og dræning. Over bortledning (klo¬
akering) og tilførsel af vand når vi til vand som have¬
element.

Kapitlet »Vejbygning« er godt og instruktivt.
»Stenarbejder« omfatter næsten alt, hvad der er værd
at vide om fliser, trapper og tørsatte mure. I sin om¬
tale af plantestensmure anker forfatteren over nør¬
gaardstenens facon, der medfører jordpakning mel¬
lem skifterne, hvor kun forkanterne berører hinan¬
den, hvilket naturligt nedsætter murenes stabilitet.
Anmelderen er forundret over, at man i København
stadig holder fast ved nørgaardstenen med dens ska¬
vanker, og over at forfatteren ikke viser vej ud af
uføret. I den del af landet, hvor anmelderen bor (vest
for Valby bakke) har man for flere år siden fundet
frem til en sten, der muliggør opførelse af mure efter
princippet beton mod beton. Erfaringerne er fine.

0 \J
Instruktive tegninger fra bogen, hvori også forklaringerne
findes.



Stengærde af ølands-
sten langs hovedvej¬
en i Glostrup.

Diget virker som en
spærring, således at
papir og lignende
ikke blæser ind på
plænerne, uden at det
i(ivrigt tager synet
fra græsarealerne, set
fra vejen.

Glostrup nye rådhus
Af Niels Ulrichsen, havearkitekt m. d. h.

I Glostrup kommune, der er en del af Storkøbenhavn,
foregår en rivende udvikling. Dette medfører at ad¬
ministrationen kræver mere plads, og det blev derfor
nødvendigt at bygge et nyt rådhus, der blev placeret
i umiddelbar nærhed af det gamle.
Mange af de offentlige" institutioner i Glostrup er

placeret omkring det tidligere rådhus og danner den
egentlige kerne i Glostrup by, således har politista¬
tion - brandstation - teknisk skole og alderdomshjem
til huse her.
Efter færdiggørelse af det nye rådhus er der blevet

indrettet dommerkontor i det gamle rådhus.
Jeg har haft den glæde at skulle danne rammen om

de mange institutioner og har mødt en enestående
velvilje fra byens råd. Der er meget at tage hensyn
til, når en sådan opgave skal løses. Adgang og parke¬
ring til de forskellige institutioner måtte etableres.
Der skulle tages hensyn til eksisterende bygninger, og
alligevel skulle anlægget, når det var færdigt, stå som
et samlet hele.
En offentlig vej, der gennem mange år havde ført

over hele arealet, blev nedlagt. En anden vej ud for
det nye rådhus blev omdannet til en stor plads. Resten
af vejen forbi alderdomshjemmet blev ført som flise-:
vej gennem anlægget. Det store areal mellem politi¬
stationen og det nye rådhus - langs hovedvejen -

blev udlagt med græs. Heri har man bevaret enkelte
gamle træer.
Glostrup og omegn er fattig på træer, hvorfor jeg

lagde vægt på at bevare så mange gamle træer, som
muligt. I de tilfælde hvor det må antages at træerne
ikke fortsat kan bevares, har jeg plantet nye træer, der
til sin tid skal tjene til afløsning. Helst havde jeg truk¬
ket græsarealet helt ud til fortovets bagkant på ho¬
vedvejen for derved at få en kontakt iViellem anlæg
og vej.
Jeg indså imidlertid, at denne tanke ikke kunne

gennemføres. I et bysamfund må man regne med
gadesnavs, hovedsagelig papir. Iskageboder og bio¬
graf sætter sit præg, og jeg indså at plænerne ikke
kunne holdes rene for papir, medmindre man ville
feje plæner mindst én gang om dagen.
For at undgå denne renholdelse og de dermed for¬

bundne udgifter blev jeg klar over, at der måtte
etableres en spærring.
At spærre anlægget inde bag en hæk fandt jeg ikke

tilrådeligt, idet jeg sigtede imod at give frit syn over
anlægget såvel for gående som kørende. For at opnå
denne virkning måtte afspærringen ikke være over
■70 cm.

Jeg valgte derfor at opsætte en 30 cm høj stenmur,
udført dobbelt af grå ølandssten. Denne blev så til-
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plantet med krybende stenbedsplanter og enkelte lave
buske. Som buske er anvendt Potentilla frut. Beesii,
Berberis gagnepainii, Rosa Margo Koster og Hyperi¬
cum pat. henryi, alt eftersom der er mere eller mindre
lys eller skygge på stenmuren.
Da muren har en anselig længde langs hovedvejen,

har jeg valgt en rytmisk tilplantning, der gentager
sig for hver 8-10 m. Derved mener jeg at understrege
helheden og tillige fremhæve muren i sin længde.
Umiddelbart bag muren er anlagt en flisesti, og der

er her anbragt bænke, hvorfra byens borgere kan
nyde udsigten til færdselen på hovedvejen og sam¬
tidig være i kontakt med det grønne i anlægget.
Måske vil man mene, at menneskene ville søge bort

fra hovedvejens larm og spektakel, men det har vist
sig, at de anbragte bænke bliver flittigt anvendt. Be¬
boerne fra anlæggets alderdomshjem søger herhen
for at være i kontakt med det pulserende liv. Måske
virker det opmuntrende at komme ud i hverdagens
larm fra hjemmets stille stuer.
Vejen, der fører fra hovedvejen - forbi politista¬

tion og brandstation til teknisk skole, var oprindelig
projekteret som asfaltvej. Af hensyn til helheden i
anlægget blev den imidlertid ændret og fik en flise¬
belægning af kørefliser i en helt nye form.

De fliser, der er anvendt til denne vej, er 8 cm tyk¬
ke og støbt uden jernindlæg. Prisen bliver derfor væ¬
sentlig billigere end for normale kørefliser.
Flisen er fremstillet med afrundede kanter, hvilket

bevirker, at selve mønstret altid træder tydeligt frem.
Ved anvendelsen af fuldkantede fliser ser man tit, at
belægningen mister sit udseende, især i tørre perioder,
og især på afstand fortaber mønstret sig, så belægnin¬
gen nærmest ligner en betonplads.
Den her anvendte flise har fået navnet gladsaxe¬

flisen og er fremstillet af firmaet Brandt & Lumholtz.
Flisen styrer sig selv i længderetning, så vi bliver

fri for de ret almindelige forskydninger, der som
regel fremkommer ved opgravninger i de lagte flise¬
arealer. I gladsaxeflisen har man et godt materiale til
belægning af kørearealer.
Oprindelig var det tanken at parkeringspladsen

skulle-placeres i umiddelbar nærhed af politistationen,
men for at få en samling af hele arealet med den
ubrudte græsflade fra politistation til rådhus, blev
parkeringspladsen rykket nærmere teknisk skole, som
vist på planen.
Ved de gamles hjem er der, udover den nødvendige

indhegnede tørregård og cykleskur, indrettet en lille
blomsterhave med bænke, således at de ældre menne-

Beliggenhedsplan i målforholdet ca. 1:1500
1. Det nye rådhus - 2. Det gamle rådhus - 5. Politistation -
4. Brandstation - 5. Teknisk skole - 6. De gamles hjem - 7.
Rådhuspladsen - 8. Parkeringsplads - 9. Hovedvejen -• 10.
Græs.
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sker også har fået en mere uforstyrret plads at søge
hen til.
Blomsterhaven er imidlertid ikke indhegnet med

noget skel ud imod det øvrige anlæg.
Af hjemmets tidligere forhave blev det nødvendigt

at inddrage et stykke til parkeringsplads i forbindelse
med den etablerede vej, den tidligere indelukkede
have er nu blevet en del af det samlede anlæg.
Som planen viser blev der øst for rådhuset anlagt

en stor plads, der skal tjene som indgangsparti for
rådhuset og tillige kunne anvendes som parkerings¬
plads for vogne med ærinde til rådhuset.
Rådhuspladsens størrelse kunne ikke gennemføres

uden at inddrage en eksisterende vej, hvoraf kun for¬
tovet mod nabobebyggelsen blev bevaret, men des¬
værre blev det nødvendigt at fjerne 4 store, fine træer
fra pladsen.
Det niveau, hvor træerne stod, lå ca. 40 cm over

pladsens niveau, og selvom der var blevet etableret
en bastion omkring træerne, turde man ikke tage no¬
gen chance ved en evt. hård storm. Til erstatning for
dette smertelige tab blev der plantet 5 kastanietræer
.af 6 m højde, så disse inden så længe kan gøre sig gæl¬
dende i anlægget.
Ved nabohusene mod øst - der er af meget forskel¬

lig karakter - blev der plantet en stammehæk af små¬
bladet lind for at skabe samling på pladsen. Stamme-
hækken fortsætter helt ned langs de gamles hjem og
står umiddelbart langs kanten af fortovet.
Under hækken er opstillet et 60 cm højt fletværks-

hegn, og der er plantet en tilsvarende ligusterhæk for
at hindre gennemgang fra fortovet ind på pladsen og
anlægget.
Selve pladsen er befæstet med fliser i lighed med

vejen gennem anlægget. Afvandingen er klaret med
specielt støbte riste som vist på billedet.
Det kan tit være vanskeligt at få placeret afløb så

ubemærket som muligt på arealer befæstet med fliser.
De gængse former på brønddæksler kunne ikke være
anvendt i de her benyttede fliser. Det ville måske være

en idé om man fremtidig kunne få afløbsriste til de
mest anvendte fliser, således at afløbene faldt natur¬
ligt ind i det anvendte mønster.
For at give befæstelsen et så gedigent præg som

muligt, er der lagt vægt på at tilpasse fliserne så godt
som muligt ved lyskasser o. 1. Denne tilpasning ses
tydeligt på billedet.
Værdien af gennemført arbejde til mindste detalje,

kan ikke nemt overvurderes. Vort fag som sådant
skulle gerne nå dertil, at vore arbejder står som selv¬
stændige ting. Ikke som nu, en slags staffage hvis for¬
nemste opgave er at fremhæve andre ting, f. eks. byg¬
ninger og bybilleder.
Man skal umiddelbart kunne glæde sig over tin¬

gene som de er. Selv om det er vigtigt at kunne ud¬
forme tingene som en direkte tilknytning til omgi¬
velserne, i nøje samarbejde med og forståelse af arki-
tekstens arbejde, må vi aldrig glemme, at det vi selv
udfører skal gennemføres fuldt ud.
Det er vigtigere at tingene går op på en naturlig

måde. Kun sjældent giver specielle og raffinerede
løsninger den bedste løsning i det lange løb. Dette
gælder døde materialer som fliser og brosten, og det
gælder i uhyggelig grad, når talen er om plantemate¬
rialet. Vi kan godt indrømme, at der laves mange fejl
ved tilplantning af et anlæg. Vi forsynder os ofte
mod ting som planteafstand, krav til jordbund, lys¬
forhold, holdbarhed mod slid som planterne kan
komme ud for o. s. v.
Vort fag har et stort arbejdsområde, og skal man

blot nogenlunde opfylde de krav, som samfundet
med rette venter af os, må vi aflægge alle påtagne
fordomme og gå direkte ind for sagens løsning.

N. U.

Til venstre: Kloakrist på rådhuspladsen, udformet efter flise-
størrelsen. Her er ingen vanskeligheder med tilhugning.

Øverst: Flisesti langs stengærdet. Her er anbragt en del bænke,
hvorfra der er fri udsigt til trafikken på gaden.

74



En have
i en have

Af Agnete og Erik Mygind,
havearkitekter m.d.h.

Inde i gårdhaven er der læ for vind
og indblik. Vandstrålens plasken
i kummen af træ er den'lille haves
sandende motiv.

Denne haves ejer tilkaldte os i 1957, efter en normal
blæsende sommer og bad os om fremfor alt at skaffe
læ i haven.

. Læ mod blæst og læ mod indblik, så haven blev til
at leve i for familien.
Huset lå smukt på en stor grund med frit udsyn

over plænerne mod skellenes plantninger og hække.
Men derved også frit indblik i havelivet fra naboernes
1. sals-vinduer og frit spillerum for vindens sus om
hushjørnerne.
Det var en ønskeopgave, for løsningen var så ind¬

lysende en gårdhave, og det betød, at vi kunne ar¬
bejde videre med det motiv, der oprindelig fortryllede
os i Rønne og Neksøs murkransede haver, og som vi
siden brugte i vores egen have.
Her fik vi nu mulighed for at lave en ny og mere

righoldig komposition over samme betagende tema.
Ved husets sydgavl var der mulighed for at forlænge
bygningen med en sådan »udestue« uden at forstyrre
arkitekturen. »Væggene« består af rammer af tæt-
flettet fyrrespån på trykimprægnerede stolper. Selve
spånen er behandlet med linolie og står i træets gyldne
farve, rammerne er for kontrastens skyld strøget med
brun solignum, mens stolper og overliggere står sort¬
brune og fremhæver væggenes inddeling i felter.
»Gulvet« er af gule klinker, hvis materialevirkning
og format gør sit til at lede tanken hen på et gård¬
motiv.

Som »inventar« bringer en springvandskumme af
træ liv og indhold i interiøret.
Ved plantevalget er der lagt vægt på lave forårs- og

efterårsblomster med baggrund af vintergrønt, set fra
stuens vindue, og med let skygge af Rhus, Ailanthus
osr Sophora.3 v

A.ogE.M.

Beliggenhedsplan i målforholdet ca. 1 :;oo.
Gårdhavens mål er 8,5 X 1' m.
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Ack, Vårmeland du skona...
eller IX nordiske havearkitektkongres i Varmland
Af havearkitekt J. Arevad-Jacobsen, m.d.h.

Fra Ransåter kirkegård er der nu
åbnet for frit udsyn over Klar¬
elven. Mon man nogen sinde kan
blive træt af at lade blikket følge
de drivende tømmerstokke på
deres færd nedover?

»Sommeren 1959 vil i erindringen stå som en næsten
ubrudt kæde af solskindage«, sagde de to små engle
øverst på siden i Blæksprutten til hinanden, »en som¬
mer, hvor man rigtig kunne leve et udendørsliv i sin
have. Og den sommer, hvor vi besøgte det skønne
Vårmland. Husker du ....?«
Men de to små sorte nederst på siden var af en an¬

den mening: »Den skrækkelige tørre sommer i 59,
hvor det aldrig regnede, og hvor der var vandings-
forbud, så alt i haven døde af tørke. Den sommer, vi
var i Varmland og blev slæbt .rundt i stegende hede
fra sted til sted til bevidstløshed. Og hvor de havde
fundet på at lave akademikursus i Stockholm bagef¬
ter, så en hel del slet ikke kom til Vårmland ....!«
Tja - det sete afhænger af øjnene, der ser.
Sikkert er det, at 9. nordiske havearkitektkongres i

Vårmland afvikledes under klimaforhold, der står mål
med sydligere landes. 25° C i skyggen hørte til dags¬
ordenen. Men denne tørre varme generede overras¬
kende lidt. Bevares - man søgte gerne ly for solens
stråler i selskab med kølige læskedrikke, når lejlighed
bødes - og det havde vore storartede værter sørget
for, selv på de mest afsides steder.
Og et bad i en skovkranset sø med nøkkeroser og

mudder på bunden var huldsaligt og forfriskende, in¬
den man igen tog plads i busserne for at ristes ganske
svagt.
Men, som man sagde til sig selv - sæt det nu havde

regnet hver dag!
Ved' kongressens åbning i Karlstad stillede FST's

formand sig selv og forsamlingen det spørgsmål, om
disse nordiske kongresser havde nogen betydning,
havde sin berettigelse i vore dage, hvor samkvem ud¬

over landegrænserne var almindeligt, hvor man hav¬
de IFLA o. s. v. Ved kongressens afslutning var der
almindelig enighed om, at de nordiske møder burde
fortsættes, fordi man simpelthen ikke kan undvære
den slags, netop i dag, hvor det internationale sam¬
kvem er muligt.
Kongressens tilrettelæggere havde haft heldige

hænder - det var et vældigt fint program, som gen¬
nemførtes. Og megen gæstfrihed blev lagt for dagen
fra offentlig og privat side.
Prægtig var turen fra Karlstad op i landet langs

Klarålven til Ransater med den kønne lille kirke og
fint beliggende kirkegård, hvor en prægtig udsigt
over Klarålven ved en regulering af kirkegården var
åbnet. Videre til Ransåter hembygdsgård med fri¬
luftsscenen, bygget af egnens unge som frivilligt ar¬
bejde, og skueplads for »Vårmlåndingene«.
Munkfors, Skogsvårdsstyrelsens skole i Sunne, og

sidst Rottneros. Sent glemmes vel efter middagen i
Rottneroshallen børneballetten i den lune sommer¬
aften - og lyden af tørnende tømmer på elven. Eller
nattevandringen i parken med de fine lysvirkninger
i det grønne, i vand og på skulpturer.
Besøget i Karlskoga var noget for sig. En by, som

takket være fjeld og skov ikke virker påtrængende. En
grøn by, en venlig by, præget af formuenhed og dyg¬
tigt lederskab.
Skovkirkegården -. Mon ikke hemmeligheden ved

en kirkegård af denne type består i, at man faktisk
kan tillade sig næsten alt, fordi skoven er den så al¬
deles dominerende faktor. De vældige graner knejser
over en dal, hvis sider dækkes af lækkert mos, bregner
og linnæa, og på hvis græsbund solen tegner et flim-
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mer af lyspletter. Ostre kyrkogården Fra det blæn¬
dende sollys føres du, intetanende vandrer, til kre¬
matoriet, hvis døre på mystisk vis åbner sig og byder
dig indenfor i kapellets kølige hvælv. Vogt dig. Om
et øjeblik vil man øve åndelig voldtægt mod dig.
Uvirkeligt flagrer et orgels toner i rummet. Du ser

dig søgende om - en cello falder i - hvad er det du
mindes? Åh, jo. Huxleys »Efter mangen en sommer«!
Det stedse hulkende wurlitzerorgel i kapellet på den
af bogens mangemillionær ejede og drevne kirkegård.
Lad dig ikke narre. Dette er jo kun en prøve på en
begravelse af de dyre. Lad vær med at tude! Det kan
man ikke. Tænk i stedet på Huxley. Endelig efter
en solosang ud i solen - og du er præpareret til at be¬
træde kirkegårdens græsslette af eremitagestørrelse,
at beundre og farvefotografere de prægtige vandløbs-
og blomsterarrangementer, at stirre udover Svartål-
ven og beundre Bullerdalens natur og strudsevinge-
bregner!

Øverst: Skovkirkegården i Karlstad svarer for alvor til sit
navn. De stejle skrænter og bjergåsene er tæt bevokset med
gamle graner, mens dalbundene er græsklædte og rummer selve
begravelsespladserne. Stammernes umådelige højde og detmør¬
kegrønne-, hængende grennet dominerer fuldstændig gravste¬
nenes virvar. De lyserøde begomer er anderledes påtrængende.
Her må være pænest om vinteren.

Til venstre: Svenske børn må være mere hårdføre end danske!
De har både soppedamme og brusebad i deres parker uden at
forældrene som det sker her i landet, sætter en stopper for
vandlegen, under påskud af forkølelser.
Nederst: Udsnit af friluftsteatret ved Ransater hembygdsgård.
Bænkene ligger i græs, mens forsiderne ganske enkelt og smukt
er af imprægnerede brædder, ligesom stødtrinene i trapperne.
Hver tilskuer får udleveret en japansk sivbrik til at sidde på.
Samklangen i materialerne: græs, træ og siv kan desværre kun
gengives i farvefoto.

Som kontrast til ovenstående skal Frodingsparken
nævnes, et herligt grønområde midt i et boligkvarter,
med legetanter og parklege - for det er jo på se-
mestern, vi er her. Nøgne brune unger i plaskdam-
mar, og hvinende af fryd under den kolde bruser.
Karskt og menneskeligt - men som førnævnte og alt
andet i Sverige velorganiseret.
Orebrodagen lærte os, at et industriland har sine

problemer af landskabelig art. Kvarntorps skifer¬
værk, dets åbne brud og giftige dampe fra olieraffina¬
deriet, et trøstesløst og stinkende inferno. Al trævækst
i omegnen overtrukket med et gråt støvpudder. Nå¬
leskov indenfor et område af 10 km viger. Det er et
problem i et træproducerende land. Skønt billigere
med transportører at dynge affald og slagger op i et
højt højt bjerg, som ses videnom i slettelandet, er man
nu i færd med at regulere de kæmpemæssige kratere
med affald og afrømningsjord.

(fortsættes side So)
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Akademiets elvte kursus for havearkitekter
Stockholm i dagene 24.-26. august 1959
Af havearkitekt J. Palle Schmidt, m.d.h.

Under god tilslutning behandlede det n. kursus em¬
nerne: »Stockholms parker«, »Gamle Tradgårder i
Stor-Stockholm« og »Strømninger indenfor nutidig
mellemsvensk havekunst«. I forbindelse hermed eks¬
kursioner til en lang række af Stockholms parker, til
de nye byer »Vallingby« og Hdsselby« i Stockholms
periferi, til »Gamla Staden«, og endelig til »Sture-
hof«, »Norsborg« og Drottningholm Slott«. - Om¬
fattende stof, i sandhed så omfattende, at der nok blev
tid til at følge med, at se og høre, men ikke, eller
næsten ikke tid til drøftelse af vurderingerne under¬
vejs.
- Men hvorfor dog denne skævhed?
- Må jeg først bede om undskyldning for, at jeg

tager mig frihed til en række indledende bemærknin¬
ger hertil?
Tilfældet er netop ikke isoleret. - Det er til overflod
et kendetegn for tiden, at der indenfor snart alt hvad
vi er omgivet af må herske en, i det mindste tilsyne¬
ladende »effektivitet« uden lige og mage. - I en grad
der ind imellem går nær grænsen af menneskelig for¬
måen, gøres der alt for at vise hvor vidt den rækker.
- Det kan let gå sådan, at der på baggrund af dette

. faktum ikke bliver tilstrækkelig tid til dybere og bre¬
dere vurdering af også de forhold som har andet og
mere i sig end de materielle værdier. - Med alt det
der var at se og høre i Stockholm under dette kursus,
kom det da også på enkelte punkter til at stå klart, at
der netop for at vise effektiviteten ofres for meget
på et samarbejde, hvis resultater i for høj grad alene
har materiel karakter og værdi.
- Lad mig straks sige for ikke at blive misforstået,

at jeg helt og holdent opfatter samarbejdet som af¬
gjort betydningsfuldt og nødvendigt, det er blot som
om der i samarbejdet er en tendens til at overvurdere
de materielle faktorers betydning. - Dette er både
naturligt og selvfølgeligt, når talen er om at skabe
værdier i form af rent tekniske fremskridt, og her
skorter det heller ikke på i et vidtgående samarbejde
at vurdere betydningen af de samspillende faktorer,
fordi disse, der helt og holdent kan »måles og vejes«, .

ofte ret enkelt kan gives den rette position i samarbej¬
det. -

Det er derimod straks noget andet, når nyskabelser
skal indeholde mere end de faktorer hvis værdi eksakt
kan gives, da kommer der let til at herske forvirring.
- Jeg mener hermed, at det i så mange eksempler er
at se, at forvirringen i de samarbejdende faktorer
netop spiller med ved nyskabelser hvor også rent

medmenneskelige og den mere eller mindre uhånd¬
gribelige æstetiske faktor er med i samarbejdet. -
Tag mig det ikke ilde op at jeg vil til »Vallingbyo

med disse tanker, der er mange andre steder hvor
analoge tanker lige så let opstår. - Det er rigtigt og
godt at der sigtes efter at opfylde alle krav, det er
blot ulykkeligt, at det gang på gang ikke gennemfø¬
res, fordi der bliver for kort tid til de vurderinger, der
skal danne grundlag for placeringen af de enkelte
krav efter deres betydning.
De enkelte krav finder gang på gang ikke den rette
plads i samarbejdet, og det er derfor intet under, at
der let sker det, at den eller hin som har til opgave
overfor samfundet at varetage opfyldelse af et eller
enkelte af kravene, let kommer til at drive på med et
virke, som enten står væsentlig over, af og til også
under den betydning det pågældende krav har i den
komposition nyskabelsen er. - Det er let at påvise
dette dilemma, men straks frygteligt svært at finde
den rette vej til at overvinde vanskelighederne.

Således lærte det 11. kursus bl. a., at selv det dygtigt
ledede og grundigt organiserede »Stockholm park¬
afdeling« havde vanskeligheder at kæmpe med, van¬
skeligheder som bevirkede, at selv de efter velover¬
vejet valg trufne beslutninger ikke lod sig realisere så
dygtigt som projekteret, fordi andre faktorer ved op¬
gavens virkeliggørelse havde maset sig i en position
hvor de ikke burde være. - Men hvor var det alligevel
inspirerende at se det store arbejde parkafdelingen
har taget op for at dække nogle af bybefolkningens
behov. Jeg tænker her på parkunderholdningen som
kursusdeltagerne fik lejlighed til at overvære, de glim¬
rende legepladser med legetanteordninger, løsning af
parkeringsproblemer og varetagelse af værdierne i
»Gamla Staden«. Her var på mange punkter meget
at lære. -
Som kursusleder bød havearkitekt, lektor Georg

Georgsen, der i professor C. Th. Sørensens fravær
havde overtaget lederpligten, velkommen, og som
leder af Stockholms parkafdeling talte ark. S. A. R.
Holger Blom om udviklingen indenfor byens park¬
væsen. - Det var et glimrende oplæg og de kursister,
der ikke før havde haft lejlighed til at opleve Stock¬
holm, fik et udmærket indtryk af de betydelige vær¬
dier Stockholm by fra naturens side har at bygge på.
Efter foredraget fulgte ekskursion til flere parker

med friluftsteatre og udmærkede legepladser, - der¬
efter til Vallingby og Hdsselby. -

På den anden kursusdag fortalte dr. Gosta Selling
(fortsættes side So)
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Butikker - og træer
I det store og hele kan det siges, at samarbejdet

mellem kommunen og de private grundejere inden
for ovennævnte område er lykkedes, i det dog ikke
hele strækningen med butikker endnu er anlagt.
Som foran nævnt er aim. ask, Fraxinus excelsior,

plantet langs vejens nordside. Herudover er på vej¬
hjørnerne ved de tilstødende vejes udmunding fore¬
løbig plantet andre askearter som F. Ornus og F.
americana.

S. A. Hansen.

Til venstre: Butiksforpladser på Virumvej, afskærmet med
plantninger, der giver pladserne ro og frodighed, samtidig
med at selve vejbilledet strammes op af trærækken.

På meste side vises endnu et eksempel fra Lyngby kommune
på træernes betydning for en butiksplads.

Nederst: Beliggenhedsplan i målforholdet ca. 1:600
1. Vej.
2. Cykelsti.
]. Fortov.
4. Rabat med ask og Rosa rugosa, Dagmar Hastrup.
5. Butiksplads.
6. Butik. ■

7. Beboelse.
S. Garage.
9. Ensartet, privat plantning.
10. Have.

Hvor ofte har man ikke modstræbende måttet give op i be¬
stræbelserne for at få disse to ting til at forliges?
Konrmunegartner S. A. Hansen, Kongens Lyngby, fortæller

her om et par tilfælde, hvor det virkelig er lykkedes at skabe
det venlige og frodige miljø, vi havearkitekter så gerne kæm¬
per for, og som vi mener giver en større 'handel end de rekla¬
meskilte, som nu barmhjertigt skjules af løvet.

Ved udstykning af byggegrunde langs nordsiden af
Virumvej blev der tinglyst en partiel byplan på om¬
rådet, hvor det i princippet blev fastlagt at lade byg¬
ningerne opføre efter en af kommunen udarbejdet
plan, således at der udførtes butikker ud mod vejen
og beboelse i den bagved liggende del af huset samt
i tagetagen. Ligeledes henstilledes det til ejerne at
lade forpladserne anlægge efter den foran nævnte
plan, hvorefter såvel fortov som pladserne foran bu¬
tikkerne blev anlagt med fortovsfliser kantet med
chaussésten. Planterabatterne mellem det egentlige
fortovsareal og butiksforpladserne blev beplantet med
Rosa rugosa, Dagmar Hastrup, samt med aim. ask
som karaktergivende vejtræer. På arealerne foran be¬
boelserne tilstræbtes efter aftale med de enkelte ejere
ensartede beplantninger med Pyracantha, Cotonea-
Fter o. 1.

79



Ved arkitekt, professor Kay Fiskers bebyggelse med butikker
ved Kulsviervej, projekterede afdøde stadsgartner Aksel An¬
dersen haveanlægget og herunder butiksforpladserne.
Som adskillelse mellem fortov og forpladser blev plantet lave,
brede bøgehække, der desværre måtte ryddes ved en senere
vejudvidelse.

Tilbage står nu de karaktergivende træer - spidsbladet løn -
og forener sig på en god måde med de kønne små butikker.

Planlægning (fortsat fra side 69)
vi bliver ikke taget med på råd, vi får kun besværet og
udgifterne med at lappe på de fejl, som boligprodu¬
centerne påfører os ved en altfor snæversynet finan-
ciel planlægning.«
Om få år vil liberalisterne af idag, under tryk af

dagligdagens realiteter gennem presset på de øgede
sociale udgifter, blive tvunget til at fremsætte kravet
om en mere fremsynet bolig- og parkpolitik.
Gud nåde og trøste de teknikere, der virkelig ar¬

bejdede på 1959-programmet!
Det er vor opgave som planlæggere at advare mod

en kortsynet forretningsmæssig boligproduktion med
høje udnyttelsesgrader, fordi det fremtidige parke-
ringsbehov med en bil pr. lejlighed vil medføre en
sådan formindskelse af rekreationsarealerne, at der
er al mulig grund til at råbe vagt i gevær.

E. M.

Ack, Varmland .. . (fortsat fra side 77)

Akademiets kursus (fortsat fra side 78)

om »Gctrnla tradgårder i Stor-Stockholm«, og ved
den efterfølgende ekskursion gennemgik dr. Selling
det store projekt man igennem mange år har arbejdet
på for at bevare og sikre værdierne i »Gamla Staden«.

På denne kursusdag blev der også tid til et meget
kort besøg på den berømte »Skogskyrkogården«. Det
havde nok været værd at gøre et lidt længere ophold
her. Enkelte af kursisterne, vel de der ikke før har set
skovkirkegården, tog dog initiativet til at forlænge
opholdet her. Denne fint planlagte store kirkegård
indeholder så meget, at den uvilkårligt påkalder sig
opmærksomhed. Det var bl. a. for mig, der før kun
har set billeder og planer, også en stor oplevelse at
se kirkegården. Den fine komposition med bygnin¬
ger i skov og landskabelige rum er stærk og fuld¬
kommen. På denne baggrund var det derfor særlig
trist at se, at en meget stor del af de nyeste begra¬
velsespladser slet ikke kan stå mål med det oprin¬
deligt skabte. Planlægningen af de nye gravkvarterer
følger ikke den grundtanke og linje, som har været
basis for den oprindelige planlægning. Det er måske
hårdt sat op, men skovkirkegården vil, hvis den nu¬
værende linje følges, komme til at indeholde mange
falske toner.

På den sidste kursusdag talte friherre, haveark. Sven
A. Hermelin om »Strømninger indenfor nutidig mel¬
lemsvensk havekunst«. - Det var et fortræffeligt fore¬
drag med en hel og personlig opfattelse af havekun¬
stens stilling i de sidste årtier.
Efter formiddagens foredrag fulgte så den afslut¬

tende ekskursion til Drottningholm Slott, hvor Pro¬
fessor Niels G. Wollin havde tilrettelagt og ledede
gennemgangen. /. P. S.

Efter besøget på Kvarntorp forekom Herrefalls-
ången som et besøg på Himmeriges enge. Interessant
var det at høre fortælle, hvorledes et fredet skovareal
listelig var omskabt til en skoveng, et agerland som
det, oldtidsbonden kendte, hvor hans kvæg græssede
mellem de spredtstående træer, og han havde sit
høslæt, hvor de selvsåede træer fældedes og afbrænd¬
tes for at gøre jorden.
Og så var det slut Man spredtes udover Skandi¬

navien. Nye kontakter var sluttet, gamle styrket, me¬
get var lært.
En tak til vore svenske venner, der på så storartet

måde havde tilrettelagt kongressen. Der bliver noget
at leve op til, når vi skal være værter næste gang.

/. Arevad-Jacobsen.

80



Natur og have
Nogle betragtninger over haveformernes inddeling
Fra mag. scient. Johan Henrik Wanscher, Landbo¬
højskolens havebrugsafdeling, har HAVEKUNST
modtaget denne redegørelse for tanker og indven¬
dinger, der har meldt sig ved læsningen af C. Th. Sø¬
rensens EUROPAS HAVEKUNST.

I sin store og smukke bog om havekunstens hoved¬
værker i Europa har professor C. Th. Sørensen ind¬
ledningsvis forsøgt at inddele og beskrive de større
stilarter på en ny måde, der nok kan sætte vore tan¬
ker igang.
C. Th. Sørensen skelner i sin nye inddeling mellem

egentlige haver på den ene side (iøvrigt udefineret)
og stiliserede landskabsformer på den anden, idet han
blandt disse især skelner mellem følgende fire: den
engelske, den spanske, den italienske og den franske.
Nævnte tvedeling synes mig uklar af den grund, at
det mere konkrete begreb have (det indhegnede og
formede jordstykke) ikke kan vejes sammen med den
abstrakte form, hvori det samme jordstykke er bragt
gennem kunstnerens indsats. Haven bærer sin form.
Medens man oftest har betragtet den engelske have
som den, der i særlig grad har haft den omgivende
natur som inspirationskilde og mål, har C. Th. Søren¬
sen set, at også de andre haveformer har haft deres
rod i den omgivende natur i de pågældende lande.
Altså også de stærkt formede, »menneskeskabte«
haveformer er på denne måde naturalistiske i deres
væsen. Dette nye syn på havekunsten må vække vor
interesse, og der er grund til at gå nærmere ind herpå.
Nemmest at forstå er C. Th. Sørensens sammenlig¬

ning mellem den engelske haves udformning og den
omgivne natur, og han karakteriserer da også den en¬
gelske have som et stiliseret bakkelandskab, altså et
landskab, der er bragt ind under en bestemt synsmåde
og orden, en stil. Denne haveform søgte at gøre na¬
turen mere »naturlig« ved at arrangere træer og bu¬
ske i landskabet. I sin udartning har stilmoden ført til
sterilisering. Til havers udførelse i denne stil kræves
sikkert fuldt så stor en kunstnerisk indsats som for de
andre stilarters vedkommende.
I den spanske have finder C. Th. Sørensen som ty¬

pisk element det nødvendige, men her kunstnerisk
udformede, stiliserede vandingsanlæg. Her lader han
et enkelt træk beskrive helheden, altså pars pro toto,
hvilket altid er noget farligt. Thi det kan meget vel
vise sig, at et sådant valgt karakteristikum måske helt

kan fjernes fra billeder, uden at dette derved mister
sit - in casu - spanske præg. Men utvivlsomt har de
spanske kunstnere fundet inspiration i kunstvandings¬
anlæggenes fine linier og gartnerhavernes frodighed,
ganske som vi bliver overmåde indtaget deri, når vi
ser dem.
For den italienske haveform lader C. Th. Sørensen

den tæmmede, stiliserede bjergbæk være det typiske
og finder det oprindelige motiv f. eks. i vandfaldene
ved Tivoli. Sådanne vandfald, ja, al slags rindende
vand, er dog »romantiske« i deres udtryk, og måske
netop derfor synes jeg, at de ikke på bedste måde
siger noget dækkende om det specielt italienske. I
haven ved Villa d'Este er der masser af vandkunst i
alle tænkelige former; men al denne vandplasken gør
dog ikke haven til specielt italiensk. Jeg må indrøm¬
me, at jeg fandt vandspringene og de mange rislende
stråler lidt barnlige og lidt for meget »legetøj«. Alen
hvad der gjorde indtryk på mig var selve havens
store form, de enorme højdeforskelle, ramperne, ter¬
rasserne og endelig parterret forneden med de æld¬
gamle cypresser med de kraftige, karakterfulde stam¬
mer. Det er vel netop det store vandrette plan i kon¬
trast til den stejle stigning, og udsigten heroppefra
ned over parterret, som kendetegner det italienske.
Som naturligt forbillede, om et sådant skal søges, har
vi selve det italienske land, der byder på store flade
flodsletter, kanaliserede og flittigt opdyrkede med
sporebeskårne elmetræer til at bære vinrankerne, og
så lige ved siden af det stejle bjerg, som rejser sig
uden overgang. Også i olivenplantningerne på de
terrasserede bjergsider er der jo forbilleder at finde.
Vender vi os nu til vor egen store »italienske« have
ved Frederiksborg, finder vi, at denne have, der op¬
rindelig havde en kaskade i midteraksen, er forblevet
fuldt ud italiensk eller barok i sit væsen uden dette

vandanlæg. Derimod virker de to store reservoirer,
den ovale og den hesteskoformede sø foroven med
deres høje, omkransende linde, og så hele det impo¬
nerende jordværk meget stærkt på os. Faktisk virker

(fortsættes side 88)
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Krat og træer omgiver huset og står
som en klump i det åbne fjordland¬
skab.
I udsigtslinjerne går græsningsarealer-
ne næsten op til huset, kun adskilt fra
haven ved et el-hegn.
Mål i :$oo. Nord til højre.

Have ved Roskilde fjord
Morten Klint, havearkitekt m. d. h., viser med denne have, hvorledes de tanker, der var baggrunden for hans sommerhushave i
Havekunst 1958, har gyldighed, også hvor det gælder et større hus og dets placering i et åbent landskab.
Baggrunden er stadig den skulpturelle værdi, der ligger i den traditionelle placering af »gården« med de høje træer tæt om¬
kring sig, omgivet af dyrkede flader således, som det endnu præger f. eks. Københavns vestegn.
Denne have er udtryk for en usædvanlig fin forståelse for linjerne i det danske landskab, der er så lette og sarte, at selv en
skelplantning kan virke væsensfremmed og brutal.
Ikke mindst på baggrund af den stående debat om højhusenes berettigelse, og især deres virkning i det åbne landskab, kan denne
have og de tanker, der ligger til grund for dets udformning,have en ganske særlig interesse.

Midt i bondelandet nord for Roskilde - på et svagt
skrånende terræn - ligger denne cirkulære have med
vid udsigt over fjorden.
Ud mod det dyrkede land er haven begrænset af

et uigennemtrængeligt krat, hovedsagelig tilplantet
med egnens kendteste planter. Slåen, vilde roser, al¬
mindelig syren, liguster og hvidtjørn er brugt i bun¬
den, mens der er plantet fuglekirsebær og ask som
overstandere. Men hvor marken er ført helt op til

huset, opleves gennem de smukt dimensionerede vin¬
duer den vide udsigt over fjorden med de græssende
kreaturer i forgrunden som et maleri med stadigt
skiftende stemninger.
Huset ligger på et vandret plateau i grundens nord¬

østlige hjørne. Den tiloversblevne jord fra udgrav¬
ningen er lagt øst for huset som en vold mellem op-
holdshave og vej, sådan at hustaget kun akkurat kan
skimtes fra vejen (se snit). Den 3 m brede indkør-

Snit gennem hus og have. Fra venstre: vold med krat, glacis, blomsterhave, hus, indkørsel og krat.
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Blomsterhaven, set fra voldens østhjørne.
Ideen med bedenes tilplantning har været
den, at dække jorden helt med pudeplan¬
ter. Opad dette grønne tæppe stikker
højere stauder, der egner sig til små grup¬
per.
Huset er tegnet af ark. Alex Poulsen,
m.a.a.

Arbejdsplan, hvor der er gjort rede for anbringelse af udgrav-
ningsjorden fra huset. Den er anvendt som en vold, der skær¬
mer beboerne mod indblik fra vejen, og derved også slører
husets virkning i landskabet som det opleves fra hovedvejen.
Mål 1:1000.

selsvej er begrænset af et skifte gamle brosten i niveau
med terrænet og er ellers dækket med asfalt lige¬
som amtsvejen.
Opholds- og blomsterhave, der måler 12 X 20 m,

er på de tre sider omgivet af en høj skråning (højde
ca. 2 m - hældning 45 °) udformet som en glacis tæt
belagt med håndsten (se snit). Skråningen er tilplan¬
tet med Thymus, Alyssum, Aster alp., Campanula
m. m.

Omkring opholdshaven er plantet gyvel, bjergfyr
og ene. I blomsterhaven er der i alle bedene brugt
lave pudeplanter f. eks. Iberis, Saxifraga, Aubrietia,
Campanula og Azorella (der viser sig at være bedst).
Op igennem bundplantningen vokser også enkelte
højere stauder som Aster, Veronica, Salvia, Rud-
beckia m. m.

I blomsterhavens sydvestlige hjørne er der afsat
plads til børnene, og også en krydderihave er her ble¬
vet plads til.
Ejerens ønsker om at haven skulle kunne vedlige¬

holdes uden fremmed hjælp, og at der ikke måtte
være græs, som skulle slås, er der taget tilbørligt hen¬
syn til ved planløsningen. Et absolut krav om at hver¬
ken opholdshave eller hus må kunne ses fra den of¬
fentlige vej, vil det tage tid at opfylde, men når først
den tætte kratbeplantning rigtig vokser til, skulle også
dette krav være fuldt honoreret.
Haven er anlagt i efteråret 1955, og arbejdet, der er

af meget høj kvalitet, er udført af anlægsgartner Poul
Rasmussen, København. M. K.
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Chok i Rom
Af Erik Mygind, havearkitekt, m. d. h.

Fra den højtliggende del af Villa Orti Farnesiana's have ser man ned til en lille kirke. - Kortet fortalte ikke, hvad den hed.

Det korte pefspektiv
Rejseførere - hvor der med én, to eller tre stjerner
er angivet, hvad der er seværdigt - havde jeg slet ikke
studeret, da jeg i september i år rejste til Italien.
Jeg kom til Rom som en uvidende bondeknold i et
rejseselskab af havearkitektstuderende fra Kunstaka¬
demiet under prof. C. Th. Sørensen ledelse. Men net¬
op fordi jeg blev ført rundt og ikke var distraheret
af gadenavne og bykort, blev det en overvældende
oplevelse at fornemme gadebillederne i den gamle
bydel.
Tænk Dem én af vore middelalderlige byer: Ribe,

Rønne eller Svaneke med de 4-5 m brede, krogede
gader. Bytter man disse beskedne huse om med mæg¬
tige paladser og lejekaserner i fire-fem etager pudset
i en mærkelig okker, brungrå farve, så har man næsten
et billede af Rom.
Dette, at gaderne er smalle og med høje vægge, gør,

at gadens forløb gentegnes af gesimser og tagrender
oppe mod den blå luft.
Rumvirkningen er overvældende og giver én en be¬

læring om, at væggene i et haverum skal være meget
høje, for at den rumlige virkning kan fornemmes,
også når mennesker og biler fylder grundfladen op.
Man ser ikke ret langt i en romersk gade. Den

krummer eller afbrydes af fremspringende huse. Den
er fuld af overraskelser.
Som de romerske gader er også de romerske haver -

fra storhedstiden i renaissance og barok - præget af
det korte perspektiv. Medens de franske haver fra
le Notre og hans skole er storslåede, pragtfulde og
mægtige, så det kan slå én med væmmelse, fordi man

føler sig så uendelig lille i forhold til herskeren på
slottet, så har de gamle haver ved Rom et menneske¬
ligt format - en overkommelig størrelse og en særlig
ynde, som griber én og slår bro over de 3-400 år,
der skiller.
De føles som helt nutidige.

Det karakteristiske for den romerske have er, at man kan op¬
leve huset fra neden. De store højdeforskelle, der skal over¬
vindes, gør perspektivet kort og arkitekturen meget dramatisk.
Villa Oorti Farnesiana.
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Vand, vand
Én ting man må misunde romerne, er alt det vand,
de kan lege og solde med. Det rindende eller sprin¬
gende vand tilfører haven det handlingsmotiv, som vi
i så høj grad mangler, og dog er det jo ikke ander¬
ledes, end at vi med elektriske pumper nu til dags
er stillet lige så frit som romerne, kun savner vi tra¬
ditioner som baggrund for at turde foreslå en leg med
vand.
Tradition og manér bøjer folk sig for i dyb ærbø¬

dighed - vi er slaver af skik og brug. Den, der bryder
nye veje, risikerer at blive hængt ud, og dog er hele
vor kultur skabt af mennesker, der brød nye veje,
og som af deres samtid blev betragtet som fantaster
og dårer.
Haven ved Villa d'Éste i Tivoli er et eksempel på,

hvad en fantast kan finde på, når han får frie tøjler. -
Skrupskørt er det at solde sådan med vandet! Men

tænk på, hvor mange tusinde mennesker, der har væ¬
ret henrevet af vand-symfonien iVilla d'Éste. Et skue¬
spil i vand og form, der strækker sig lige fra det
banale og barnlige over det ophøjede og storslåede
til det yndefulde melodiøse, poetiske og sværmeriske.
I Villa Madama opleves den italienske have i al sin

dristighed. Stik imod vore tilvante idealer ligger hu¬
set ikke parallelt, men vinkelret på havens terrasserede
planer.
Husets ene trediedel er orienteret til et nymphæum

i kælderetagen og de øvrige trediedele til et parterre
udfor stueetagen.

En trappe skal opleves fra neden. I Villa (TEstes have, under
skyggefulde, duftende cypresser findes denne. Langs trinene
er der et utal af kummer, hvor vandet risler og klukker på sin
vej nedad mod de store bassiner.

Snit af haven ved Villa Madama. Bemærk hvorledes den højt¬
liggende parterrehave passer til de tre fag tilhøjre, medens
den lavtliggende have markeres af de to fag tilvenstre. ..
Hvem tør gøre noget lignende i dag?

Sikken et nummer at gøre ud af et overløb fra et bassin! Her¬
hjemme, hvor vi arbejder med lave sokler og tilsløring af
højdeforskelle, er det sundt at se, hvor andre tør lege og over¬
drive. Villa Madama.
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I stedet for, som vi nu gør, at gemme vore grimme regnvands-
afløb mest muligt, brugte man i Rom hele vandaflednings¬
systemet med højderygge, grater og afløb som ledende motiv.
Således i det gamle universitet, hvor en rektangulær gård ved
hjælp af hvide flisebånd i den sorte chaussestensbelægning er
delt op i to kvadrater, der hver for sig danner et stjernemøn¬
ster. Midten er kunstfærdigt huggede sandstensfliser, hvori
afløbene ligger som en kreds af huller.

a- jafHaJb*.
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Torve og pladser
Da jeg tog til Rom, var det først og fremmest for
at se på pladser og torve. Gennem arbejdet med at
formgive disse ting herhjemme, var jeg blevet klar
over, at der er mangt og meget ved vor planlægning
af pladser, der slet ikke går op. Rent arkitektonisk er
der i reglen en konflikt mellem den rumvirkning,
som bygninger og plantninger skaber, og den, som af¬
vanding af pladsens befæstelse lægger op til. De flise¬
eller brostensmønstre, som vi ynder at anvende for at
stramme formen op, får ikke den tilsigtede rolige
virkning, fordi de talrige overfladebrønde - til afled¬
ning af regnvand - får pladsen til at bule op og ned
ude af takt med mønstret.
Medens vi kæmper med at få faldet mod afløbs¬

brøndene til at syne mindst muligt, er faldet mod af¬
løbene noget man i Rom overdriver, så det udnyttes
til en arkitektonisk effekt.

I de store kvadratiske gårde havde man, stik imod
vort ideal, fremhævet faldet ved diagonale flisebånd
(bl. a. Villa d'Este), og i en rektangulær gård med
to brønde var højderyggen mellem de to afløbssek-
tioner også markeret af 30 cm brede, lyse sandstens-
fliser (det gamle universitet).
Brønddæksler er i Rom altid af sandsten, og når de

ligger i midten af en gård, er de gerne runde. Man
er heller ikke bange for kun at nøjes med ét afløbs-
punkt i midten, selv om gården er ca. 60 X 60 m.
Pladsen foran Peterskirken er således formet som

en stor skål. Faldet mod midten erkendes tydeligt,
for selv om det ikke er mere end 25 %o (2,5 cm pr. m),
så bliver det med en radius på ca. 60 m til ca. 170 cm,
og det er noget, der kan ses. Og det skal ses og opleves
på stedet, for at man tør gå ind for det i et hjemligt
projekt.
Fra denne mægtige skål ledes regnvandet mod plad¬

sens midterparti, hvor en cirkulær opstilling af små
søjler omkring en obelisk skjuler en rendestensanord-
ning. Støbejernsriste, som vi har dem, findes ikke.
I rendestensrenden er der i fire lygtepæles sokler ud¬
sparet store afløb for overfladevand. Pladsen er bro¬
lagt med en blålig stenart i cirkulære skifter. Et lyst
flisebånd inddeler pladsen i en række mindre felter,
som yderligere spænder formen op, og som sammen
med takten i pladsens søjlevæg gør det muligt for
underbevisthedcn at »tælle« rummets og pladsens
størrelse.

Skitseopmåling. Peterspladsen er en mægtig skål, hvor hoved¬
parten af regnvandet samles i den cirkulære rendesten udenom
obelisken, markeret ved en krans af piller.
Selve afløbet sker gennem huller, hugget i soklerne på de fire
store lysmaster.
Fra kolonnadens sokkel til rendestenen er der fald på ca. 1,50m.
Det erkendes tydeligt, men virker ikke spor af ubehageligt.
Også på fotografiet til højre herfor anes faldet.
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Det galder om at gøre en
dyd ud af nødvendighed,
og det harman forstået med
den aftrappede støttemur
om Piazza del Popolo. Af¬
trappede mure er ofte fæle,
fordi man ikke som her ar¬
kitektonisk understreger be¬
vægelsen i terrænet bagved.

Piazza del Popolo er en anden stor skålformet plads,
som er god at få forstand af. Den er indrammet af en
sjov, aftrappet mur med et indmuret skråbånd, som
får aftrapningerne til at synes mindre grelle og mere
organiske, fordi den fortæller noget om det højtlig¬
gende terræn bag muren. Ved en sådan lejlighed bli¬
ver man klar over, at man som havearkitekt ikke bare
må lære at beherske planlægning i planter og befæstel¬
ser, men også i sten og træ.
Disse to smukke arkitektoniske pladser anskuelig¬

gør, at den, der vil arbéjde med formgivning af disse
ting, også må beherske anlægsteknikken for pladsers
afvanding og befæstelse; og modsat må den, der plan¬
lægger befæstelser og afvanding, også kende lovene
for formgivning af rum.
Vore offentlige gader, et stort antal parkerings¬

pladser' og torve, rutebilholdepladser og skolegårde
er talende eksempler på, at en sådan gensidig for¬
ståelse mangler.

Det er ikke, fordi folk er dumme eller uvidende,
men fordi målsætningen for planlægningen er alt for
ensidigt kørselsteknisk eller slidteknisk formuleret.
Det føles af mange teknikere - også af havearkitekter
- som en falliterklæring, hvis man skal rådspørge en
anden teknikergruppe.
Vore hjemlige arkitekters store styrke har i bolig-

og skolebyggeri været dette, at de delte arbejdet ud
til teknikere, der kunne gøre arbejdet bedre end de
selv. Svagheden ved vej- og gadeplanlægning her¬
hjemme har derimod været det manglende samarbejde
mellem vejteknikerne og de, der er skolet i formgiv¬
ning af rum og landskab. Betydelige momenter i færd¬
selssikkerhed og velfærdsfornemmélse går tabt, fordi
alt, hvad der angår underbevidstheden og den plasti¬
ske billeddannelse, der kan advare os følelsesmæssigt,
endnu er irrationelle faktorer i planlægningen.

E. M.
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(Natur og have - fortsat fra side 81)

den stiliserede bjergbæk som et fremmedelement, og
det typisk italienske ligger skjult i helt andre og større
træk.
Den franske have giver C. Th. Sørensen det stili¬

serede flodlandskab som symbol. Det er det dyrkede
land langs floderne og kanalerne med deres poppel¬
alléer og grønne marker. Hampton Court nævnes
som typisk eksempel. Men også i den franske havestil
er det fremhævede element ikke nødvendig, dette
sine qua non. Forfatteren fremhæver da også for Fre¬
densborghavens vedkommende, at »det er fransk i
hele sit anslag, selv om der er meget lidt af vand og
vandkunst«. Man kunne måske ty til andre forbille¬
der og karakterisere den franske have ved begrebet
»stiliserede landeveje«, men også dette ville jo være
utilstrækkeligt. I Fredensborg er det betydningsful¬
deste for mig det smukke sammenspil mellem alléerne
og den yndige skovnatur imellem dem. Det er den
indrammede, og derved beskyttede natur, de store
rum og de lange linier, som virker så stærkt og derfor
må være det essentielle.
Ved på denne måde at gøre os opmærksomme på

motiverne i landenes forskelligartede natur - ikke
alene den vilde, tilfældigt formede, men nok så me¬
get den af praktiske mennesker skabte landskabsnatur
med kanaler, landeveje og dyrkede marker eller ter¬
rasser - har C. Th. Sørensen ligesom sat alle de nævnte
fire hovedformer i klasse sammen. Men er vi over¬
beviste om rigtigheden heraf? Ikke helt, thi de virk¬
somme kræfter, kunstnerisk set, er åbenbart så for¬
skellige i den engelsk-romantiske haveform på den
ene side og de italienske eller franske formhaver på
den anden. Det ligger nemlig i hele sagens væsen,
at natur og have altid må være hinandens modsætnin¬
ger, ja på en måde hinandens fjender, i den forstand,
at haven beskytter sig imod naturens ukrudt og vilde
dyr. Naturen er udtryk for det tilfældige, medens
haven viser menneskets trang til orden. Men denne
modsætning har sin skabende værdi. Et eksempel her¬
på: I Nordsjælland er landet ved uforstandig plant¬
ning og ved træers selvsåning ved at »springe i skov«
omkring sommerhusene. Rundt om i denne kratskov
finder man enkelte gamle smågårde med rester af
traditionelle haver med buxbomkransede bede. Det
har gjort et stort indtryk på mig at mærke den betyd¬
ningsfulde kontrast mellem det formede og det vilde.
Her mærker man nødvendigheden af at give haven et
præg af orden og vilje. Det må være af en sådan
primær opdagelse af formens betydning, at al stor
havekunst er opstået. Tendensen er så afgjort: bort
.fra naturen, d. v. s. bort fra det tilfældige. Men selv¬
følgelig har man også opdaget, at en plantebestand
skal beskyttes imod geders og andre dyrs hærgen,
og således har man opdaget også skønheden i den
beskyttede natur, hvor planterne når fuld udvikling.

Der er således to tendenser eller udviklingsretninger
inden for haven, den naturvendte og den formende.
Begge dele kan så udmærket trives sammen, hvad
netop Fredensborghaven viser i sin franske udform¬
ning.
Under bestræbelserne på at skabe nye løsninger på

givne opgaver skabes nye virkemidler, der oftest kun
har ringe kraft i sig og derfor kun er kortlevende
som moder. Men løsninger på opgaver kan være så
personligt prægede og så nye og stærke, at de sætter
udviklingen i gang og trækker nye løsninger med
sig i samme formsprog. Så kan man sige, at en ny stil
er skabt, først gennem en enkelt mands indsats, siden
ved manges. En levende stil er i udvikling; men stilen
kan stivne og blive en spændetrøje og optræder da
som en række krav og forskrifter med tilhørende filo¬
sofi. Nået hertil vil stilens modsætning føles som en
befrielse, og således vil formalisme og naturalisme
svinge frem og tilbage.

/. H. W.

Amerikanska stipendier for
trådgårdsarkitekter
Från professor Mc Harg har trådgårdsarkitekt Sylvia
Gibson fått foljande upplysningar om stipendier for
fortbildning vid universitetet i Philadelphia. Till dessa
kurser samlas elever från många olika lander, men
några skandinaver har annu inte deltagit. Tonvikt
laggs på projektering, ofta i samarbete med arkitekt-
eleverna på universitetet. Att domma av de elevarbe-
ten som utstålldes vid kongressen i Washington 1958
står undervisningen på hog nivå och de konstnarliga
kraven verkade vara stora. Upplysningar kan ges av
professor Mq Harg - se adressen nedan:
"A number of Fellowships and Scholarships are

open to application from persons wishing to under¬
take graduate studies in Landscape Architecture.
These range in value from free tuition, free board
and a stipend of dollar 500 per annum to a minimum
of free tuition.
Successful applicants are eligible as applicants for

Fulbright Travel Awards which cover all transpor¬
tation expenses. To be eligible applicants must hold a
degree or diploma in landscape architecture or ar¬
chitecture. '

Enquiries should be directed to Ian L. Mc Harg,
Chairman Department of Landscape Architecture,
University of Pennsylvania, Philadelphia 4, Pennsyl¬
vania.
The closing date for completed applications is

March 1, i960." Sylvia Gibson.
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