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Havekunst
Det er ikke nogen nem opgave i et lille land at ud¬
give et tidsskrift for noget så specielt som have¬
kunst. Interessen for dette emne er begrænset til en
meget lille kreds, og man må somme tider spørge
sig, om det overhovedet er ulejligheden værd at
fortsætte udsendelsen.

At tidsskriftet hermed går ind i sin 32. årgang må
tages som et udtryk for, at dette spørgsmål, hver
gang det stilles, besvares bekræftende. Om så dette
skyldes en professionel overvurdering af eget arbej¬
des betydning får stå hen. Det kan dog næppe bort¬
forklares, at tilstedeværelsen af et fagtidsskrift i alle
disse år har medvirket til, at danske havearkitekter
målt med en international alen er ganske pænt pla¬
ceret.

En beskeden kreds af fagfolk insisterer altså på
fremdeles at ville udsende et tidsskrift for en be¬
skeden kreds af interesserede læsere og ønsker at
fortsætte den farefulde sejlads mellem de økonomi¬
ske skær.

Har Havekunst hidtil kunnet efterleve byen Pa¬
ris' berømmelige valgsprog: fluctuat nec mergitur -
det omtumles af bølgerne, men det synker ikke, så
har der dog i de senere år været arbejdet ganske
bravt ved pumperne. Papirprisernes himmelflugt i
forbindelse med de mere normale, men dog særdeles
mærkbare prisstigninger, har tilføjet den ellers sø-
dygtige skude en slem læk.

Det er næppe undgået læsernes opmærksomhed,
at årgangen 1951 har stået i dobbeltnumrenes tegn,
og redaktionen udlægger klagernes relative fåtal som
bevis for, at abonnenterne i almindelighed har for¬
stået og billiget disse triste spareforanstaltninger.

Overbærenheden er knap så åbenbar, når det gælder
den forsinkede og uregelmæssige udsendelse. Men
også dette er et økonomisk spørgsmål. Skal det for¬
sømte oprettes, må der inden for regnskabsåret ud¬
sendes et overskydende antal hefter, en hård belast¬
ning for et i forvejen stramt budget.

Når redaktionen ikke desto mindre vil forsøge at
få udsendelsen ind i en normal gænge, er det ind¬
lysende, at noget sådant ikke er muligt uden en for¬
øgelse af indtægterne, en nedskæring af udgifterne
eller naturligvis helst begge dele.

Abonnementsprisen, der sidst forhøjedes i 1950,
har i forhold til det almindelige prisniveau udvist en
tilbageholdenhed, der faktisk overgår bladets. Måtte
læserne påskønne, at den trods alt ikke vil blive sat
op dennegang!

En livlig tilgang af abonnenter vil virke særdeles
stimulerende, håbet beskæmmer ingen, men det er
måske mere realitetsbetonet at appellere til de nu¬
værende abonnenters velvilje. I forhold til hvad De,
kære læser, skal af med i skat, er de 14,80 kr. til
Havekunst en dråbe i havet. Undlad derfor at ind¬

drage denne ubetydelighed i Deres økonomiske sa-
neringsforsøg!

Samarbejdet med Foreningen Svenska Tradgårds-
arkitekter har været særdeles frugtbart, og det var
ønskeligt, om det kunne udvides til også at omfatte
den finske og den norske havearkitektforening. Tan¬
ken må dog vist udskydes til bedre tider.

Er der således kun begrænsede - eller ingen - mu¬
ligheder for forøgede indtægter, må de manglende
midler fremskaffes ved besparelser.

Havekunst vil gerne være et fint blad, der viser
smukke billeder og tydelige planer, men da rigtig¬
heden af det gamle ord om ikke at slå større brød
op end man kan bage, har fundet sin bekræftelse i
den foreliggende situation, må der slås noget af på
denne honette ambition. Det er gået ud over papir¬
kvaliteten, opsætningen er en anden og mere øko¬
nomisk, og der vil blive sparet på clicheerne, hvis
størrelse og antal mere vil blive bestemt af sagens
betydning end af rent typografisk-æstetiske hensyn.

Samtidig ændres bladets linie. Mens der hidtil er
gået i dybden med behandling af afgrænsede emner
i fyldige, gennemillustrerede artikler, vil man nu
tage stoffet overtværs, gøre det mere aktuelt og
af mindre enheder forsøge at sammensætte et møn¬
ster, der giver et nogenlunde udtømmende billede
af, hvad der i stort og småt rører sig i vor tids have¬
kunst;

Der vil i 1952 udkomme otte enkeltnumre å otte
sider, og de skal komme i marts, april, maj og juni
- september, oktober, november og december.

Redaktionen.
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Tavian om kyrkogå

Nr. 21. Motto: »Emerald«. Arkitekterna MAA Leif Damgaard och Paul Nieport, Danmark. Plan r : 6000, våster uppåt.

Kyrkogårdsnåmnden i Orebro hade inbjudit Nor¬
dens arkitekter och trådgårdsarkitekter till en tav-
Ian om utvidgning av Orebro Norra kyrkogård.
Uppgiften var intressant, inte minst med hansyn till
områdets våxlande terrång. Det område tavlingen
omfattar ligger mellan Stora landsvågen Orebro-
Hovsta och jårnvågen Orebro-Frovi.

Den nu snart fullbelagda aldre delen skiljer tåv-
lingsområdet i en nordlig del och en sydlig, vilka
båda forenas av en smalare våstlig. Norra delens ost¬
liga hålft år starkt kuperad (delvis gammalt grustag)
och bevuxen med ca 30-årig barrskog med inbland-
ning av lovtråd och dess våstliga består av en stenig
bjorkbacke omgiven av vackra ångmarker. Sodra
delen utgores av odlad jord, som från en hojdrygg
nåra landsvågen sluttar dels mot denna, dels ner mot
jårnvågen i våster. Området nårmast jårnvågen sto¬
res av trafiken.

Vid tåvlingstidens utgång den 15 januari 1951
hade 23 tåvlingsforslag inkommit. Prisnåmnden be¬
stod av disponenten Levi Malm, stationsinspektor
Thord Collini, trådgårdsarkitekt FST Sven A. Her¬
melin, arkitekterna SAR S. Lewerentz och Helge
Zimdahl. Forslagen detalj granskades av kyrkogårds-
sysslomannen Gunnar H. Andersson och stadstråd-
gårdsmastaren Edvin Knutsson.

Ur nåmndens utlåtande anfores foljande allmånna
omdome om tåvlingen.

Ett flertal principiellt olika sått att angripa upp¬
giften ha kommit till uttryck i tåvlingsmaterialet.

Exempelvis ha en del forslagsstållare valt att skapa
en mer eller mindre genomford enhet av hela om¬
rådet med storre eller mindre hånsyntagande till
delarnas olika terrångforutsåttningar. Andra ha åter-
igen valt att skapa helt skiida och sårpråglade om-
råden av anlåggningens delar. Prisnåmnden har fun-
nit att terrångens olika betingelser måste komma till
uttryck i en differentiering av området. Om det
oaktat ett visst sammanhang i kompositionen kun-
nat åstadkommas, har detta visat sig vara till fordel.

En del forslagsstållare ha givit området en sam-
manhångande parkkaraktår, medan andra laborera
med att innesluta gravkvarteren i rumsenheter, som
bildas av håckar, murar o. dyl., vilket avser att min-
ska de overblickbara enheterna for att dårigenom
skånka storre intimitet åt anlåggningen. Prisnåmn¬
den kan icke sårskilt fororda någon sådan princip
framfor den andra utan har i stållet sett till den

skicklighet, varmed det valda uppslaget tillåmpats.
Prisnåmnden vill emellertid konstatera att dessa

ofta ganska komplicerade vegetationsinramade rum
i viss mån tillkomma for att dolja en bristfållig kva¬
litet och bristande enhetlighet hos de enskilda grav-
monumenten. Kunde man i stållet oka forståelsen
for det liggande eller lutande, vid terrången bundna
monumentet, skulle en viss fornyelse av kyrkogårds-
anlåggningen kunna åga rum. Denna monument¬
form gor det mojligt att minska och forenkla de åt-
gårder, som nu vidtagas for att begrånsa intrycket
av stort antal stående monument mot deras, trots
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Havearkitekt Georg Boye i samarbete med arkitekterna MAA Chr., Erik och Aage Holst, Danmark. Plan i : 6000, vaster uppåt.

alla servitut, storande inverkan. Gravmonumentet
utgor det mest beståndiga materialet, varmed kyrko-
gården uppbygges. Det bor dårfor anbringas på så¬
dant sått, att det icke skall behova doljas av onodigt
mycket vegetation. Uppdelningen av området kra¬
ves for att ge skydd mot vind och viss grad av av-
skildhet men skall helst icke komma till for att dolja
en monumentanhopning med olåmplig uppbyggnad.
Man måste gora klart for sig, att vår tids masskyrko-
gårdar år något helt annat ån den lilla landskyrko-
gården med dess fåtal gravar.

Bland de inkomna forslagen har prisnåmnden an-
sett att forslagen nr 1, 6, 7, 16, 19, 20, 21 innehålla
så vårdefulla uppslag att de bora komma ifråga till
pris och inkop.

Fråmst bland dessa har prisnåmnden satt forslaget
nr 21 motto: »Emerald« på grund av dess många
nya uppslag for områdets ordnande -i dess helhet
och dess arkitektoniska fortjånster och beslutat till-
dela detta forstå pris kr. 6.000:-. (Arkitekterna
iVIAA Leif Damgaard och Paul Niepoort, Danmark.)

I andra rummet har prisnåmnden placerat for¬
slaget nr 6, motto: »Suecia antiqua et hodierna« lika-
ledes for dess allmånna fortjånster och noggranna
studium av uppgiften och beslutat tilldela detta an¬
dra pris kr 4.000:-. (Havearkitekt Georg Boye i
samarbete med arkitekterna Chr., Erik och Aage
Holst, Danmark.)

I tredje rummet har prisnåmnden placerat for¬
slaget nr 20 motto: »Kvadraten« for dess klara och
fasta huvuddisposition av sårskilt det sodra området
och beslutat tilldela detta tredje pris kr. 3.000:-.
(Havearkitekterna Knud Preisler och Axel Thom¬
sen samt arkitekt Mogens Anthon, Danmark.)

Ovriga forslag har prisnåmnden beslutat inkcipa:
Nr 19. Motto: »Sandemar« for 2.000 kr med be-

aktande av dess speciella losning av sodra området.
(Arkitekt Per Ake .Friberg, Sverige.)

Nr 7. Motto: »Sphinx« for 1.000 kr som en in-
tressant representant for ett forslag av utpråglad
parkkaraktår. (Arkitekt Erkki Rautiala, Finland.)

Nr. 1. Motto: »Kirkegaarden er ogsaa for de le¬
vende« for 1.000 kr for sårskilt den fortjånstfulla
utformningen av norra området. (Arkitekt Peter J.
Vedel, Danmark.)

Nr 16. Motto: »Why should this a desert be« for
1.000 kr for en konsekvent genomford losning med
gravkvarter inramade i geometriska rumsformer.
(Havearkitekt Ronald Lund, Danmark.)

Prisnåmnden vill fororda, att forfattaren till det
med forstå pris belonade forslaget erhåller stadens
uppdrag att som arkitekt vidare utarbeta sitt forslag
och senare i samarbete med stadens myndigheter
leda och folja planens genomforande på sått, varom
låmpligt avtal må kunna tråffas.

Prisnåmndens beslut har varit enhålligt. ,

Prisnåmndens utlåtande.
i:sta pris.

Ommådets olika delar ha på ett interessevåekande
sått disponerats med en omvåxling av fria ytor och
gravfålt. De fria ytorna ha utnyttjats for att skapa
genomblickar och utsikts stråk i anlåggningen. Mån¬
ga vårdefulla uppslag till ordnande av de olika grav-
fålten har presenterats for såvål det norra som det
sodra området. For det senare har sålunda gravfålten
utlagts mellan ett kulissystem av parallella, fritt ut-
placerade håekar, som åro orienterade i riktning mot
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Havearkitekterna Knud Preisler och Axel Thomsen samt arkitekt Mogens Anthon, Danmark. Plan i : 6000, vaster uppåt.

utsikten och som skydda mot forhårskande sydvåst-
liga yindar. En blickpunkt i anlåggingen redan från
entrén utgor det centralt belågna kapellet, som fått
en fortjånstfull och rikt skulptural utformning. En¬
trén har givits en måktig forplats, som utnyttjas for
parkering med åkdonen uppstållda i skuggiga trad-
arkader. Dessa trådarkader bilda också en vårdig fa-
sad till anlåggningen mot Hovstavågen och utgor
samtidigt en skyddande ridå mot storningar oster-
ifrån. Trafikforhållanden och utformningen av en¬
trén åro dock icke tillfredsstållande studerade.

2:dra pris.
Huvudgreppet ar till stora delar fortjånstfullt, sår¬

skilt såttet att samkomponera de olika delarna, den
gamla, den norra och den sodra delen till en enhet.
Sårskilt den norra delen år vål lost. Hår ta terrångens
naturliga forutsåttningar tillvaratagits på et fint och
hånsynsfullt sått. Den sodra delens utformning som
en glest bevuxen ångsmark, på vilken placerats serier
av sinsemellan något forskjutna rektangulåra gårdar
omgivna av hoga granhåckar år av stort intresse.
Kontrasten mellan å ena sidan de morka håckarna
och å andra de breda fria båltena med ljus bjork-
gronska i utsiktsstråken kan bli effektfull. I ett fler¬
tal fall ha kvartereh lagts så tått intill varandra, att
endast en smal gråskorridor uppstått mellan gran-
håckarna, vilket medfor att kånslan av friliggande
enheter praktiskt taget upphort. Dessutom ståller sig
underhållet av den rika håckarkitekturen, sårskilt
inom kvarteren, i långden betungande. Kapellets pla¬
cering i anslutning till dessa olika rum och till det
fria landskapet beaktansvård. Vågdragningen inom

området verkar enkel och naturlig och binder vål
samman de olika delarna. Huvudentrén till området

synes dock ostuderad med otillråckliga utrymmen
for parkering. Ekonomiavdelningens forlåggning till
det ur belåggningssynpunkt svåranvånda området
utmed Hovstavågen år fortjånstfullt men den ome-
delbara kontakten mellan huvudentrén och ekonomi-

byggnaderna kan ge anledning till storningar. Ka¬
pellet har givits en naturlig, enkel och for platsen
låmpad utformning. Forslaget presenteras i ett på
samma gang distinkt och charmerande sått.

y.dja pris.
Huvudgreppet år av utomordentligt intresse med

ett samspel av rumsbildande alléer och mindre en¬
heter bestående av små kvadratiska gravgårdar. Tra¬
fiksystemet har också blivit enkelt och overskådligt.
Man kan invånda mot vissa gravgårdars nårhet till
jårnvågen och de dår rådande oformånliga mark-
forhållandena. Samtidigt har plantskolan placerats på
en for begravningsåndamål låmplig plats. Den norra
delen av området har endast i mindre omfattning
utnyttjats for begravningsåndamål och har redo-
visats summariskt i tåvlingshandlingarna. Forslags-
stållaren har lagt ned ett stort intresse på kapellet
och dess nårmaste omgivning, huvudentrén. Man kan
invånda emot att kapellet kommit at ligga vål nåra
trafikleden. Den vid huvudentrén redovisade parke-
ringsplatsen torde vara otillråcklig for sitt åndamål
och forutsåtter att parkering tillåtes åven på annan
plats. Alia processioner från kapellet måste passera
denna trafikplats, vilket år olåmpligt.

Sven A. Hermelin.
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Statslån til projektering
Indenrigs- og boligministeriets cirkulære af 14. de¬
cember 1951 om støtte til afholdelse af byggeriets
projekteringsudgifter omhandlende alt statslånsbyg-
geri med undtagelse af een- og tofamiliehuse samt
ombygninger, betyder en stor lettelse for arkitek¬
ter, ingeniører og havearkitekter.

Nyordningen går ud på følgende:
Projektet indsendes som skitseprojekt til forhånds¬

godkendelse. Det særlige F-skema indeholder rubrik¬
ker for kortfattet teknisk beskrivelse, anskaffelses¬
sum fordelt på grundudgiften (herunder havean¬
læg), kalkulerede håndværkerudgifter og omkost¬
ninger, herunder honorarer (havearkitekten har en¬
delig fået egen rubrik). Det må tillige opgives, hvor
lang tid der beregnes til udarbejdelse af den ende¬
lige statslånsansøgning, herunder totalprojektering
og indhentning af bindende tilbud.

Cirkulærets punkt 2 lyder:
»Boligministeriet udvælger blandt de indsendte

skitseprojekter de sager, som kan forventes fremmet
til statslån. Bedømmelsen sker på basis af de enkelte
projekter, dels med henblik på lokale behov, herun¬
der tilstedeværelsen af den nødvendige arbejdskraft,
og dels under hensyn til hvilke lånemidler, der på
det pågældende tidspunkt måtte stå til rådighed. De
projekter, der udvælges, får hermed, foruden den
sædvanlige godkendelse af byggegrundens anven¬
delse og pris, byggeriets art og placering på grun¬
den samt den tekniske og økonomiske hoveddisposi¬
tion, tillige tilsagn om, at staten, når endelig lånean¬
søgning med totalprojekt indsendes indenfor en nær¬
mere angivet frist, vil garantere lånsøgeren, at 80 %
af de på det pågældende tidspunkt påløbne udgifter
til projektering m. m. vil blive dækket.

Sager, som ikke straks kan godkendes til totalpro¬
jektering, vil ministeriet ved senere tildelinger af
statslån til indkomne projekter tage op til ny be¬
handling. Senest et år efter ansøgningens modtagelse
vil ministeriet tilkendegive lånsøgeren, om sagen
overhovedet kan forventes fremmet på det forelig¬
gende grundlag og da, hvornår omtrent det pågæl¬
dende byggeforetagende kan påregnes igangsat.«

Og punkt 3:
»Ordningen omfatter alene støtte til en del af de

med byggeforetagendets tekniske forberedelse for¬
bundne udgifter, hvorimod udgifter til grunderhver¬
velse, sikring af materialer og lignende falder uden¬
for ordningen. Det bliver herefter i første række ud¬
gifter som honorar til arkitekt, ingeniør og have¬
arkitekt for projektets udarbejdelse samt udgifter til
landinspektør, til bundundersøgelse samt til tryk¬
ning af tegninger og beskrivelser m. v., som kommer
i betragtning.«

I punkt 4 hedder det:

»Støtten ydes i form af forskud på statslånet eller
- såfremt byggeforetagendet ikke kommer til udfø¬
relse, og dette skyldes årsager, som bygherren ikke
kan bære ansvaret for - som direkte statstilskud.

Forskudslånet kommer til udbetaling, når den
endelige statslånsansøgning er indkommet til bolig¬
ministeriet, og totalprojektet er godkendt. Udbeta¬
ling finder sted, uanset om tilsagn om statslån even¬
tuelt ikke straks kan meddeles.«

Derefter følger bestemmelser om hvordan, og at
bygherren, hvis projektet går i stå af ham tilregne¬
lige grunde, skal afbetale lånet på nærmere angivne
vilkår, og at ministeriet endeligt afgør om dette er
tilfældet.

Punkt 5:
»For at et projekt skal kunne omfattes af ordnin¬

gen må følgende forudsætninger være opfyldt ved
forhåndsansøgningens indsendelse:

a. Bygherren må have sikret sig dispositionsret
over grunden, enten ved skøde (betinget eller ende¬
ligt) eller ved køberet. Dokumentation herfor må
indsendes til ministeriet sammen med ansøgningen.

b. Grunden må være byggemoden eller forventes
at blive det indenfor en rimelig tid.

c. Den påtænkte bebyggelse må være hensigtsmæs¬
sig og, navnlig i henseende til beliggenhed, udform¬
ning og omfang, stemmende med vedkommende
kommunes byplanmæssige dispositioner.

Desuden stilles følgende betingelser ved den ende¬
lige statslånsansøgnings indsendelse:

d. Det endelige projekt må være fuldt gennem¬
arbejdet og udformet i overensstemmelse med mini¬
steriets almindelige tekniske krav. De tekniske krav,
der var gældende på tidspunktet for forhåndsgod¬
kendelsen, vil også - uanset om der senere måtte
være sket ændringer i kravene - kunne danne grund¬
laget for det endelige projekt. Projektet må være
udarbejdet så detailleret, at ændringer og rettelser
under byggeriet så vidt muligt helt kan undgås og
iøvrigt således, at det bedst mulige grundlag for pris¬
fastsættelsen kan foreligge, før statslånstilsagn gives.
Det materiale, der har dannet grundlag for tilbuds¬
afgivelsen, må indsendes til ministeriet med den en¬
delige ansøgning; foruden de sædvanlige hovedteg¬
ninger og arbejdsbeskrivelser kræves tegninger i
1 : 20 af bad, køkken « ,

(Her følger en række krav, der vedrører arkitek¬
ten.)

» Ministeriet skal i denne forbindelse hen¬
stille til de projekterende teknikere at søge kontakt
med de kommunale myndigheder under projekte¬
ringen, for at eventuelle tvivlsspørgsmål m. v. kan
søges løst i samarbejde med disse myndigheder, al¬
lerede før den endelige ansøgning indsendes.
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e. Den endelige ansøgning må af bygherren være
indsendt til vedkommende kommunalbestyrelse in¬
den udløbet af den frist, der er fastsat i ministeriets
forhåndsgodkendelse. Denne frist sættes af ministe¬
riet på grundlag af en konkret bedømmelse af den
enkelte sag og under hensyntagen til det tidsrum,
som de projekterende har forbeholdt sig til total-
projekteringen.

Indkommer den endelige ansøgning efter udløbet
af den fastsatte frist, må forhåndsgodkendelsen be¬
tragtes som bortfaldet, ligesom det givne tilsagn om
støtte til projekteringsudgifter ikke er bindende for
ministeriet.«

Punkt 6 indeholder forskellige bestemmelser, der
skal lette passagen gennem kommunalbestyrelsen,
amtsråd m. v.

Punkt 7 siger at ordningen træder i kraft straks,
og at man stadig gerne må indsende projekter uden
forudgående behandling af skitseprojektet.

Når boligministeriet rækker en hjælpende hånd til
de betramgte teknikere, er det naturligvis ikke ude¬
lukkende for at vise en venlighed. Stigende priser
og vanskelige låneforhold har bevirket en vis til¬
bageholdenhed hos bygherrerne, og ministeriet vil
derfor gerne ligge inde med en reserve af projekter
til igangsætning, hvor behov og mulighed forelig¬
ger; så det er jo noget for noget. Det bemærkelses¬
værdige ligger deri, at boligministeriet og de projek¬
terende teknikere har fundet hinanden i ønsket om
bedre og mere gennemarbejdede projekter, der re¬
ducerer muligheden for ændringer med påfølgende
ekstraudgifter under byggeriets gang. Man har ind¬
set, at virkelig omhyggelig gennemarbejdelse af et
projekt ikke kan præsteres på de økonomiske vilkår,
hvorunder teknikerne hidtil har måttet arbejde.

Den nye ordning giver følgende fordele:
I stedet for at lave et fuldt færdigt projekt, der

måske pure kasseres, eller kræves ændret væsentligt
f. eks. ifølge forordninger, der udstedes med tilbage¬
virkende kraft, et projekt, som ialtfald når stats-
lånsbevilling omsider foreligger (ventetid efter om¬
stændighederne 1-5 år) er forældet i økonomisk hen¬
seende - alt for de implicerede teknikeres regning
og risiko - så kan man i første omgang nøjes med
et forsvarligt skitseprojekt og et overslag, hvis even¬
tuelle godkendelse og videre behandling sker på
grundlag af de i øjeblikket gældende tekniske krav,
og uanset om der senere måtte ske ændringer i
disse.

Hvad det koster at fremstille skitseprojektet må
vi selv lægge ud, og det kan stadig blive en lang
kredit, omend en klatskilling i sammenligning. Men
før eller senere kommer så den ventede ordre til at

gå rigtig i gang med projektet, og så kan man altså
til en vis grad selv bestemme, hvornår man vil have
pengene - nemlig når projektet er færdigt og ind¬
sendt med den endelige statslånsansøgning.

Varen betales ved leveringen!
Der står ikke meget i cirkulæret om, hvad have¬

arkitekten skal præstere af materiale til forhånds¬
godkendelsen, og i skema F kun, at situationsplan
skal indeholde angivelse af friarealets anvendelse.
Derudover er der en lille rubrik til teknisk beskri¬
velse af vej- og haveanlæg, og der spørges om der
skal bort- eller tilkøres jord. Deraf kan dog uddra¬
ges, at planen skal give et klart billede af anlægets
hoveddispositioner, terrainændringer (nye og gamle
højder), vejføringen, brandveje, eventuelle terrasser,
legemuligheder, tørre- og bankepladser, bil- og
cykleparkering, græs, plantning osv., og den må og¬
så indeholde væsentlige oplysninger om de anvendte
materialer, flisebelægning, macadam, asfalt osv.,
hvortil nødvendigvis må komme en grov jordbereg¬
ning.

Hvad angår honoraret må de 80%, hvortil der
ydes statslån, ifølge honorarvedtægten beregnes af:

a. tegninger 40 %. b. beregninger, beskrivelser
m. m. 15 % = 55 % af det samlede honorar.

Af et honorar på 5.000 kr. kan der altså såsnart stats¬
lån foreligger, og selv om det pågældende arbejde
p. gr. a. manglende materiale, arbejdskraft - eller
banklån ikke straks kan igangsættes, opnås en projek-
teringsrate på kr. 2.200. Georg Boye.

Dansk Anlægsgartnerforening
gennem 50 år
Dansk Anlægsgartnerforening har med anledning i
sit 50 års jubilæum 5. februar 1952 udsendt et state¬
ligt, både rigt og morsomt illustreret festskrift, re¬
digeret af havearkitekt Eig. Kiær. På små halvtreds
sider skildres anlægsgartneriets trivsel og tilvækst i
det forløbne halve århundrede. Man får alt at vide
om anlægsgartneriets organisation, om økonomiske
forhold, undervisning, teknisk udvikling og propa¬
ganda og i tilgift et afsnit om danske haver gennem
50 år. Når sidstnævnte i alt væsentligt er helliget
havearkitekters arbejde, er motiveringen den natur¬
lige, at anlægsgartnere og havearkitekter indtil 1931
dannede een forening; men artiklen savner dog som
modstykke en skildring af anlægsgartneriets egne
banebrydende personligheder - også uden for det
rent organisatoriske. Det er meget godt med et bil¬
lede af Niels Nørgaard i egenskab af foreningens
grå eminence, men der kunne, for blot at nævne et
eksempel, godt være spundet en ende over Nør¬
gaardstenens betydning for udformningen af etage-
hushaven. Dette bør man betænke ved næste runde
fødselsdag.

En lille unøjagtighed har indsneget sig i teksten
til fig. 12 på side 27. Den eksotiske Emskhave i
Haveselskabets have er lavet af Erna Friis og Troels
F.rstad, ikke som angivet af G. B.
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Godt betonarbejde
Med undertitlen »Bedre kendskab - bedre resulta¬
ter« er en lille bog, skrevet af dr. techn. Erik V.
iMeyer, udgivet på Teknologisk Instituts forlag 1951.
Bogen, der omfatter 78 sider, er, foruden at være en
lærebog, tænkt som en praktisk vejledning for ar¬
bejdspladsens folk.

Selv om hovedparten af de betonvarer, vi sæd¬
vanligvis bruger inden for faget, er færdigstøbte fra
fabrik, kan det ikke undgåes, at en vis procentdel
må fremstilles på arbejdspladsen, og da de entrepre¬
nører, som normalt udfører vore arbejder, næppe
har rutinerede folk inden for dette felt, må særlig
vi ønske en så letfattelig vejledning velkommen.

Jeg vil derfor anbefale enhver, der ikke er dus
med betonfremstilling, at gennemgå bogen, inden
gruset, cementen og vandet blandes. ^ Ulrichsen

Standardelement
Ved projektering af anlæg på de frie arealer ved
statsstøttet boligbyggeri spiller det økonomiske en
ikke uvæsentlig rolle, idet der er sat ret snævre
grænser f.or, hvor meget der må ofres pr. kvadrat¬
meter for at opnå statsstøtte.

Hertil kommer bygherrens ufravigelige krav om
holdbarhed, da vedligeholdelsesudgifterne fremover
må begrænses til et minimum. Så det er jo ret nær¬
liggende, at vi, der beskæftiger os med projekterin¬
gen, skeler til standardiseringsprincippet over for de
»døde« materialer, for derved at binde så få penge
til disse formål som muligt til gavn for det øvrige
anlæg.

Standardvarens prisbillighed afhænger af den
mængde, der kan fremstilles, hvilket igen afhænger
af dens anvendelighed, hvorfor det er ufravigelige

krav, at den egner sig til formålet, at den har den for¬
nødne styrke samt den rent æstetisk kan underordne
sig de forhold, hvorunder den ønskes anvendt.

Under disse synspunkter har vi i flere år arbejdet
med et standardelement til sandbassiner, som skulle
være mere holdbart end træ, mere modstandsdygtigt
over for børns hærværk end de oftest anvendte
plantesten, samt billigere end de bassiner, der støbes
på stedet med store fundamenter.

Resultatet er blevet en betonplade på 120X63
X 6 cm, der foroven er afrundet, og hvis sider er
formet som et led, der griber i næste element og

derved forhindrer, at jordtryk forskyder disse i for¬
hold til hinanden.

Leddet, der forbinder elementerne, er således kon¬
strueret, at elementerne kan opstilles med vinkler fra
90-180 grader, så bassinets form spænder fra kva¬
draten over cirklen til alle mulige slyngede former.

detalje mal 1-k

Der fordres ingen fundament, men det opstilles di¬
rekte i jorden som vist på indtegnet snit. Der er in¬
gen fare for frostsprængninger, og det har yder¬
mere den fordel, at elementerne let lader sig optage
og anvende andetsteds, om dette er ønskeligt.

Vort første forsøg med elementer blev opstillet
for ca. 3 år siden i et større boligbyggeri, og har her,
trods stor belastning fra børnenes side, indfriet de
krav, vi stillede til dem.

Betonvarefirmaet, som har deltaget i forsøgene
og fundet frem til en rationel fremstillingsmetode,
er Brandt og Lumholtz, som nu fremstiller og for¬
handler elementet under mærket B. og L. nr. 10.

C. Th. Sørensens tegnestue.
N. Ulrichsen.

Tidskriftsregister
Tidskriftet Vore Kirkegårde har udsendt et re¬
gister over årgangene I-XVI 1923-50. Det er til¬
rettelagt af Alice Nissen og meget overskuelig delt i
forfatter- og emnelister. Der findes henvisning til
ca. 65 danske og et lignende antal udenlandske
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kirkegårde, og enkelthedernes spændvidde måles
måske bedst ved følgende tilfældige stikordsudvalg:
Ansvar, belægningsplan, beskæftigelsesarbejde, byg¬
gelinier, censur, gravgårde, indhegning, katakomber,
kirkegårdsloven, ligbrænding, materialebevilling,
mønstre i gruset, overtro (se tro), pietetsfølelse,
planter og vandkandeautomater. Et nyttigt hefte,
der formedelst 2 kr. kan erhverves i Foreningen for
Kirkegårdskultur, Teaterstien 6, Haderslev, eller på
Vore Kirkegårdes redaktion, Laurits Sørensensvej 2,
København F.

Konkurrence om

centralkirkegård i Lyngby
Resultatet af den interskandinaviske konkurrence
om kirkegård og kapel ved Borrebakken i Lyngby-
Tårbæk kommune blev bekendtgjort 3. februar efter
at bedømmelsen havde stået på i otte dage. Der ind¬
kom ialt 64 projekter. Sognerådets repræsentanter i
dommerkomitéen gjorde brug af deres majoritet og
tildelte et projekt af arkitekterne Henrik Iversen &
Harald Plum iste præmie, kr. 9.500, for såvel kirke¬
gård som kapel, mens de af fagdommerne foretrukne
forslag, kirkegården arkitekterne Edith & Ole Nør¬
gaard og kapellet Finlands store arkitekt, professor
Alvar Alto pænt måtte nøjes med andenpræmierne,
henholdsvis 4.000 og 1.750 kr. Arkitekt Arne Jacob¬
sen fik trediepræmien kr. 4.250 for såvel kapel som
kirkegård, for sidstnævnte tilmed mod havearkitekt¬
dommernes veto. Så det var jo ikke så godt.

Endelig indkøbtes Alvar Altos kirkegårdsforslag
for 1.500 kr.

En udførlig omtale følger i aprilnummeret.

I. F. L. A. Konference 1952
Til de foreninger, der er tilsluttet International Fe¬
deration of Landscape Architects, har F. S. T. ud¬
sendt indbydelse til international konferrence i
Stockholm 10.-13. Juli. Vore svenske koleger har
haft et stort arbejde med at tilrettelægge et fint og
righoldigt program, spændende fra reception på
Stadshuset over ekskursioner med rutebil og motor-

.båd til natlige baletter i parken ved Haga. Ved selve
konferrencen vil repræsentanter fra U. S. A., Tysk¬
land, Danmark, Canada og Japan under mottoet
»Ideen og dens udførelse« forelæse om konkrete op¬
gaver, således at kongresdeltagerne derved får et ind¬
blik i, hvordan havearkitekter fra alle verdenshjørner
arbejder med en opgave: idéens undfangelse og dens
tekniske realisation.

Efter konferencedagene arrangeres en seksdages-
tur fra Stockholm til Nordkap og en tredagestur

Stockholm-Goteborg. Derimod har man ikke i år
ment at kunne arrangere en international havearki¬
tektudstilling. Deltagelse skal meldes inden den 15.
april.

Havebrugsuge
De Samvirkende Haveselskaber, der repræsenterer
Det Kgl. Danske-, Østifternes- og Jydsk Havesel¬
skab, vil sætte hele landet på den anden ende i ugen
30. marts til 5. april, altså når jorden er bekvem og
havedriften vågner hos enhver der råder over en
jordlod eller en altankasse. Alle skal tale have i den
uge. Der arrangeres offentlige møder over hele lan¬
det, plakater udspredes, pressen mobiliseres med alle
midler, og radioen skulle gerne aktiveres ud over
den tid, der er forbeholdt den bedste morgensøvn.

Summary
The editor starts by giving an account of the plans
for 1952. It has been necessary, owing to present
circumstances, to reduce the quality of the paper,
and the general presentation of the review will also
be of a more austere nature. Eight numbers will, on
the other hand, appear.

Three prize-winning projects from an Inter-Scan¬
dinavian competition on cemetery at Orebro, Swe¬
den, are presented. The competition concerns the de¬
velopment of the old cemetery on an area, the greater
part of which gradually falls towards the east, open¬
ing out onto a wide view, whilst the area to the
north is wooded and very rugged. The project
awarded first prize will be adopted.

State loan to house-building projects, has been
granted for some years, but where the salary of the
architects, engineers and landscape-architects con¬
cerned, could only be paid out after the commence¬
ment of building operations, or after the fully worked
out project had waited perhaps, 1 to 5 years for
state loan, projects may now be sent in for approval
as soon as the preliminary scetch-diagrams are com¬
pleted. The final drawings and details of the project
may then be completed within a certain time limit
sat by the Ministry of Housing. 44 % of the salaries
will then be paid out, irrespective of whether build¬
ing operations have commenced or are to commence
later. The purpose is to assure a supply of projects,
so that building operations may commence without
delay where materials and manpower are available.

Landscape-architect Niels Ulrichsen describes a
concrete-unit which may be used as frame around
sandy recreation spots, low enclosures etc., and the
final paragraphs mention the results of another Inter-
Scandinavian cemetery competition which will be
dealt with in greater detail in the April issue.
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Kirkegård1skonkurrencerne i Næstved\ Orebro og Lyngby
Da lektor Georg Georgsen lovede at skrive om Lyngby-konkurrencen, bad han om også at få plads til nogle
tanker, han i anledning af det ham pålagte dommerhverv havde gjort sig om kirkegårde i almindelighed og
om det forarbejde, en dommer må gøre, inden han går ind til sit brydsomme og muligvis utaknemmelige hverv.
Det blev en meget lang artikel, som redaktionen har anset det for rigtigt at bringe udelt, selv om det derved
af pladshensyn er umuligt at bringe andre projekter end det af fagdommerne foretrukne; de øvrige præ¬
mierede og enkelte andre kommer med i maj-nummeret. red.

»Alt hvad du gør til genstand for overvejelser
skanker du livet.« (Antoine de Saint Exupéry).

I anledning af at havearkitekt Ingvuer Ingwersen og
jeg af Dansk Havearkitektforening blev udpeget som
foreningens repræsentanter i dommerkomiteen til be¬
dømmelsen af de indkomne projekter til en ny cen¬
tralkirkegård for Lyngby-Taarbæk kommune, hvor¬
over der var udskrevet en konkurrence for nordiske
arkitekter og havearkitekter, har jeg som forberedelse
til dommerhvervet haft forskellige overvejelser, hvor¬
af de der vedrører en kritisk gennemgang af resulta¬
terne fra de to nærmest foregående konkurrencer:
Næstved 1948 og Orebro 1950 anføres i det følgende,
efterfulgt af et forsøg på at gøre havekunstens status
op for i dag; og endelig afsluttes denne artikel med en
gennemgang af resultaterne af Lyngby konkurrencen
1952, der ikke forekom mig helt at give udtryk for
det fremskridt jeg egentlig havde håbet på.

»Konkurrencen er fremskridtets lokomotiver«, si¬
ger man, vi vil derfor begynde med at forsøge at op¬
lede fremskridtet, det nyes spor i kirkegårdskonkur-
rencerne.

Et af de mest farlige problemer i en konkurrence er
vel spørgsmålet: Hvis der nu kommer noget helt nyt,
noget-revolutionerende godt, kan dommerne så se det?

Jeg tvivler.
Et nyt geni er endnu aldrig blevet modtaget med

den røde løber udlagt af en begejstret samtid. Hvis
anerkendelsen kommer, kommer den ofte sidst fra
kolleger. Hvordan gik det G. N. Brandt?

Han revolutionerede havekunsten herhjemme, men
fagets koryfæer betragtede ham i mange år nærmest
som en forrykt amatør! Nu må vi vist erkende, at al
havekunst i dag udfolder sig trygt i læ af den respekt,
velvilje og forståelse for vort fag, han alene har skabt.

Der er siden formet haveanlæg på anden måde, end
han har gjort. Det er dog i Brandts ånd altsammen.
Er det en umærkelig evolution eller er det rutine?

Tidspunktet for det nyes fremkomst må være inde.
Forandringer i havekunsten har altid fulgt forandrin¬
ger i byggekunsten, omend med nogen forsinkelse,
det tager kortere tid at ændre byggemåde, end at æn¬
dre haveform.

Idag ligner vort tids bygningskunst jo ikke mere
helt 1920-ernes nye klassicisme, det er vist synligt for
enhver.

Virker vor tids bygningskunst i modsætning til tid¬

ligere tiders ikke både udadtil og indadtil som noget
meget opløst? Både i interiørets rumvirkning, og i
eksteriørets - populært sagt: silhuet.

Med »opløst« form mener man ikke »form der er
gået i opløsning« - tværtimod. Det man kalder »op¬
løst«, er stadig form, god form, måske mindre højtide¬
lig form, ny form. Betegnelsen opløst (oplukket)
bruges nærmest som modsætning til tidligere tiders
udprægede bundne, lukkede form. Vi har allerede en
tilsvarende parallel bevægelse i havekunsten, den har
været kendt længe, men det er først i de seneste år, at
den har været benyttet som hoveddisposition i have¬
anlæg. Omend - i følge sagens natur - på en lidt anden
måde i haveanlæg end i huse.

Først vil vi nu se hvorledes denne nye parallel¬
bevægelse allerede var synlig i to projekter til kirke-
gårdskonkurrencen i Næstved 1948 (Havekunst pag.
71 - 1948). Det er Georg Boye og Knud Preislers pro¬
jekt (iste præmie og udført) og projekt Georgsen.

De to projekter har mange forskelle og mange
lighedspunkter.

Boye-Preislers projekt repræsenterer den ene side
af det nye i helhedens opbygning, der er »opløst« i
frit liggende gravrum, der dog på traditionel måde
er lukkede.

Projekt Georgsen har traditionel opbygning af hel¬
heden, men med den anden side af det nye: de opluk¬
kede gravrum. Begge har de også et tredie af den
nye arkitekturs karakteristiska: benyttelsen af andre
vinkelstørrelser i grundplanen end de sædvanlige 90°.

Men sammenfattet til koncentration, kan man sige
at projekt Georgsen har tradionel helhed med de nye
enheder. Projekt Boye-Preisler har modsat den nye
helhed, men med traditionelle enheder. Det er dog
altid helheden der må være afgørende; at Boye-Preisler
fik iste præmien, og fik projektet udført ser jeg som
en rigtig bedømmelse; det var det mest »moderne«
projekt, moderne i god forstand, der fik prisen.

Næstved fik en ny kirkegård, der var et fuldgyl¬
digt udtryk for 1948, bedre kan det ikke være, og den
kirkegård vil altid forblive en seværdighed, selv om
tiderne skifter.

Udfaldet af Næstved konkurrencen må dog også
betragtes som en strømpil.

Konkurrenceprojekterne viste, at den rene natura¬
lisme er totalt forladt, og domsafgørelsen viste, at
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også den rene formalisme har udspillet sin rolle, selv
i projekter, der i nogen grad søgte at optage det nye
i tiden i sig. Dommerkomiteen i Næstved har knæsat
den nye retning, der hverken er ren formalisme, end¬
sige ren naturalisme, ej heller en blanding af de to
former, snarere en kombination af dem begge.

Det var 1948.

Så kom 1950 med afgørelsen i Orebro kirkegårds-
konkurrencen (Havekunst nr. 1 - 1952). Her er bille¬
det ændret på ret chokerende måde. Udviklingen skri¬
der frem med rivende hast. Var de »oplukkede grav¬
rum« måske kommet for tidligt i 1948, i 1950 ville de
visselig være kommet for sent. For her er der slet in¬
gen gravrum mere i første præmietagerens projekt, de
danske arkitekter Leif Damgaard og Poul Niepoort,
der fortsat har arbejdet med »opløst form«.

Hele »fællesudstyret« i gravområderne synes for¬
enklet til lange, lige hækstykker, ca. 3 m høje og ca.
30-60 m lange og parallelle, dog ikke flugtende men
parallelforskudte. Afstanden mellem hækstykkerne er
15-30 m.

Virkningen må være omtrent som de nord-syd plan¬
tede læhække, der med lignende indbyrdes afstand ses
overalt i planteskoler i Jyllands hedeegne. Fælles for
Jylland og Orebro er, at der er helt åbent mod nord
og syd, d. v. s. der er ingen tværgående hække.

Det er dog i øjeblikket vanskeligt for mig at blive
frigjort fra en vis uklar instinktiv fornemmelse af at
udviklingen nu er ved at køre i ring, og nærmer sig
til udgangspunktet: de uoverskuelige trøstesløse, ikke
leddelte grav-marker, hvor det dertil var svært at finde
en bestemt grav, man måtte søge.

Damgaard og Niepoort har muligvis ret, hvis der i
Orebro skulle være lagt mindre vægt på den klare ori¬
entering. Derimod må jeg med sorg og indre uro til¬
stå mine egne betænkeligheder - jeg ville slet ikke
have kunnet gå med til at give projektet præmie. Pro¬
jektet er grumme talentfuldt gjort, men opgaven er
løst forkert.

Det principielt urigtige er hoveddispositionen med
kapellet som det samlende midtpunkt, det må et ka¬
pel ikke være.

Projektet er særligt farligt, fordi det er så talent¬
fuldt, det rent artistiske er i orden, der er også arbej¬
det med hensyntagen til de bestående højdeforhold,
de tre meget store, rigtigt formede græsflader, der
tværs gennem arealet fra tre sider afsluttes af kapel¬
komplekset, er meget smukt komponeret, og det er
æstetisk rigtigt set, at græsfladerne skal være ubrudte
og uden detaljer, d. v. s. uden målestok-givende en¬
keltheder, ellers ville kapellet ikke virke stort nok, gan¬
ske som Eremitagen i Jægersborg Dyrehave netop
virker stærkt, fordi den har sletten som forgrund. -
Det er altsammen så smukt, og dog så ganske forkert.

En storkirkegård er noget helt andet end en landsby¬
kirkegård. I en landsbykirkegård er kirken dominan¬

ten, medens den lille kirkegård udenom er det under¬
ordnede i den samlede helhed. - Herfra stammer mis¬
forståelsen, fordi det glemmes at forholdet bliver om¬
vendt når kirkegården bliver storkirkegård, så bliver
kirkegården emanciperet fra bygningernes dominans.
Nu er det storkirkegården der er dominanten, det pri¬
mære, og hovedformålet, den indtager et uhyre stort
areal, samtidig med at kirken forsvinder, både som den
fysisk sete tunge, store masse, og som det åndelige,
symbolske stærke midtpunkt. Kapellet, der kommer
i stedet, har ingen af kirkens funktioner. Det er ikke
noget samlende midtpunkt, kun en gennemgangslejr
for de døde.

I bygningernes rangfølge er kapellet, hvor smukt
man end udstyrer det, hverken et slot eller en kirke,
- men et udhus og må placeres i overensstemmelse
hermed.

To forskellige, men forbilledlige eksempler på ka¬
peller, kan nævnes. Først professor Edw. Thomsens
kapel på Ordrup kirkegård, det ligger til en side, uden
at gøre forsøg på at beherske kirkegården. Det er for¬
met som en lade (dødens høst).

Dernæst Lewerentz første kapel i Malmo. Det er
helt bygget ind i, og skjult i en stejl skråning. Kun
forsiden, indgangen, er synlig ude fra den nærmeste
del af kirkegården. En anden måde at underordne ka¬
pellet den store helhed - den grønne kirkegård.

Både Edw. Thomsen og Lewrentz har indset, at det
lille kapel ikke kan beherske en stor kirkegård.

Se så endnu engang på Orebro-planen. Kapellet lig¬
ger som et herresæde midt i en slotspark med plæner
om sig, og med gravfelterne ganske som herregårdens
køkken- og frugthaver, skudt ud til siderne, »hvor de
ikke generer«.

Er det rigtigt?
Orebro-projektet giver iøvrigt anledning til spørgs¬

målet om hvad der er den rette anvendelse af det over¬

skydende areal, der er afsat til græs og plantninger.
Regnede man i gamle dage med fuld udnyttelse af

arealet, betød det halvdelen til netto-gravareal og
halvdelen til veje, gange og bygninger. '

I nutiden ønsker man en mindre stærk arealudnyt¬
telse og har rundt regnet en trediedel netto-gravareal,
en trediedel veje, gange og bygninger og en trediedel
»overskuds«-areal til plantninger og græsarealer.

Hvorledes skal denne trediedel af arealet bedst ud¬
nyttes?

I Næstved 1948, blev overskudsarealet benyttet til
»luft« mellem gravkvartererne, i Orebro til at skaffe
»luft« omkring kapellet, på Stockholms gamle nord¬
kirkegård medgår overskudsarealet mange steder til
at skaffe »luft« mellem gravarealerne, der bliver ind¬
byrdes adskilte ligesom på gamle sydfynske kirke¬
gårde.

Det er værd under en konkurrences bedømmelse
også at se efter, hvor denne relativt store arealprocent
er udnyttet på mest værdifuld måde.

IO



Det er nu forsøgt at uddrage læren af de forud¬
gående konkurrencer.

Det næste må blive at forsøge på at opstille en have¬
kunstens status for idag, med særligt henblik på stor-
kirkegårdsforhold.

Haveanlæg (herunder kirkegårde) er som nævnt i
de sidste år blevet udformet på en anden måde end
det har været kendt i tidligere tider.

Så langt tilbage, som man kan følge havekunsten,
har lange perioder med formalistiske (»regelmæs¬
sige«) anlæg skiftet med korte perioder med natura¬
listiske (»landskabelige«) anlæg, og dette modeskifte
skete, såvidt det kan følges, under gensidigt fjendskab
mellem de to retningers tilhængere, hvorfor man sjæl¬
dent ser overgangsformer mellem disse to anlægs¬
måder.

Fælles for begge retninger, formalisme og natura¬
lisme, var en nødvendig og omfattende ommodelle-
ring af terrænet. Terrænet var i næsten bogstavelig
forstand det ler, hvoraf man formede - og man arbej¬
dede hermed lige ivrigt, hvad enten man skabte de
plane flader, terrasser og skråninger i formalistiske
perioder, eller man stræbte efter at idealisere og »for¬
bedre« et naturterræn i naturalistiske perioder.

I de senere år har man i stigende grad (under for¬
hold, hvor haveanlæg har kunnet formes nogenlunde
ubunden af ydre faktorer), set anlæg, der på mærkelig
måde er formet som en kombination af formalisme og
naturalisme. (Boye-Preisler, Næstved kirkegård, C.
Th. Sørensen, kolonihaver i Nærum m. fl.) Tyngde¬
punktet kan snart være lagt på den ene form, snart på
den anden. Men begge former er repræsenterede. Ten¬
denser synes dog at gå mod stadig stærkere opløsning,
således at formalismen tilsidst kun optræder i rene de¬
taljer. (Damgaard og Niepoort, Orebro).

Selv om dette muligvis er tidens ideal, og måske
snart mode, har jeg en mistanke om, at det hele ikke
er begyndt helt ægte. Jeg tror, det er et kompromis
mellem stærke idealer og bitter nødvendighed. Kær-

- lighed til form er stadig levende - heldigvis; men øko¬
nomisk tryk (pengemangel og høj arbejdsløn) har
medført, at man må arbejde med den sære selvud¬
slettende have»form«, som er nutids-naturalismens
særkende, og som optræder, når den er fattigst alene,
og når den er bedst som udfyldning mellem formele¬
menter.

I nogle tilfælde kan form bevares trods fattigdom,
at man f. eks. nu mere og mere opgiver anvendelsen
af hække, skyldes mindre, at man ikke kan lide hække,
mere at de er for kostbare i arbejdsløn. På steder, hvor
jorden ikke er kostbar, kan man i stedet anvende krat
af fritvoksende buske, det luner og lukker for indblik
på ligeså effektiv måde. Krat kræver større areal, men
mindre arbejdsløn. Ligger den sunde økonomi i an¬
vendelsen af krat i stedet for hække, kan man også
opnå ønsket form ved kratanvendelse. Ændres dimen¬

sioneringen, kan virkningen i de fleste tilfælde blive
den samme som ved hække, og man kan stadig få det
billede, man ønsker.

Helt anderledes stiller det sig med planeringen,
ommodelleringen af terrænets form. Da man trillede
rundt med jorden med håndkraft, og flytning af hver
lAibikmeter jord kostede 5-10 kr., var der intet over¬
raskende i at man trøstede sig med, at arealets naturlige
bølgede form var ganske pæn »som det var«, fordi
man havde god brug andetsteds for de penge, man
sparede ved at undlade planering.

Det var dog at gøre en dyd af nødvendigheden, og
ret beset er det ganske »de forhåndenværende søms
princip« om igen, en fuldkommen opgiven af bevidst
formgivning, svarende til naturstenen som gravmonu¬
ment. Visselig blev der gjort et stort arbejde på at
finde »billeder der passede til de forhåndenværende
søm«, således at virkningen ikke blev slet så vanvittig,
som det på forhånd kunne se ud. Havearkitekter har
her vist stor opfindsomhed, men det er dog den om¬
vendte verden.

Det synes i al den naturalistiske vane, der efter¬
hånden er opstået, ofte ganske at være overset, at man
nu har jordplaneringsmaskiner, der udretter arbejdet
ligeså billigt som dengang man havde tugthusslaver og
soldater til at udføre arbejdet.

Kan man ikke forudse opståen af en maskin-form-
kunst, hvor man virkelig arbejder med modellering af
terrænet? Måske i formalistisk retning, for skal ma¬
skinkraften gøre den store nytte, skal den ikke alene
være midlet til for en rimelig anlægsudgift at opnå
smuk form - men også midlet til at skaffe sådanne
former, der letter anlæg og vedligeholdelse af grave
og gravkvarterer. Eksakt plane, ja vandrette, flader
er nu engang billigere at administrere, end alt det op
og ned, der har været anlagt for at spare i første om¬
gang.

Terrænet må atter blive det ler, hvoraf man former.
Maskinkraftens største fordel er dog ikke om den

gør det af med naturalisme, og måske befordrer for¬
malisme, eller omvendt, den største fordel ligger deri,
at man nu kan forme et anlæg - ikke mindst en kirke¬
gård - således som man finder den rettelig bør formes,
uden at man mere behøver at lade bekostningen til
jordflytning influere afgørende på ens intentioner, og
skulle alligevel den kommende haveanlægsform blive
således, at man fortsat former helheden ved at sam-
menkomponere den af både bundne og frie enheder,
så må det nu være ægte, det må være vor tids ansigt
vi ser, netop fordi vi ikke mere er tvungne til at an¬
vende denne anlægsmåde.

Det bundne, sammen med det frie, kan måske virke
lidt slapt, men vor tid må have lov til at være lidt slap,
ovenpå al den grimasserende fanatisme vi har levet
side om side med. Det bundne hånd i hånd med det
frie, betyder også at vi på langt mere tydelig og be¬
vidst måde end hidtil får kontrasten ind i anlægene.
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Vi har også tilforn kendt kontraster, men mest i en
ensartethed i hele anlæget der blev formet, enten i
harmoni, eller i kontrast til noget andet, især til de
huse, hvortil anlæget var knyttet. Harmoni eller kon¬
trast i forhold til omgivelserne vil fortsætte, uanset
hvilken havemode der hersker, det nye er, at der i
selve haveanlæget er opstået en indre spænding ved
kontrasten mellem frie og bundne elementer. At ha¬
ven derved synes at være i kontakt med sin samtid,
der også på andre områder dyrker kontrasten, ikke
mindst i maleri og musik, bevirker at jeg tror, vi er
nået til en af de få hovedveje der fører fremover, og
det er det, der er det nye.

Inspirationskilden til denne ejendommelige dua¬
lisme i havekunsten har måske været bitter nødven¬
dighed, sådan som nød og fattigdom, bedre end no¬
get andet, kan inspirere, fordi denne tilstand ikke fri¬
ster til capricer. Kun en ny udvej, en virkelig løsning,
er brugbar i den situation, og den har vi fået, men
mange, især bevillingsgiverne, glemmer fortsættelsen,
at kunst nok kan fødes i nød, men kun kan udvikle sig
til blomstring under gode kår. Jeg ville ikke anføre
denne sandhed, der er gentaget så ofte, at den virker
banal, hvis ikke jeg syntes det var nødvendigt at pege
på, at vi for tiden møder megen offervilje fra sam¬
fundets side, netop i kirkegårdsanlæg. Noget sådant
er visselig ikke et udtryk for, at man ønsker at støtte
havearkitekter, men et udtryk for trangen til, og for¬
ventningen om noget værdigt og smukt; det er derfor
også udtryk for en ikke ringe tillidsfuldhed til vor tids
fagfolk, at der afholdes konkurrencer, en tillid der
forpligter os til yderste anstrengelse. Dette gælder
ikke alene de konkurrerende, men også dommerne.

En fagdommer kan jo kun dømme efter bedste
overbevisning, nu har jeg nået min, men er stadig vil¬
lig til at lade mig overbevise om noget andet og bedre,
man søger jo ikke efter at få ret, man søger efter
sandhed.

#

# *

Til konkurrencen om en centralkirkegård ved
Lundtoftevej i Lyngby-Tårbak kommune 1951-52
indkom 50 projekter. Alle projekterne var program¬
mæssigt udførte, men resultatet af den første gennem¬
gang var en stor skuffelse.

Opgaven må have været langt vanskeligere, end
den for de fleste har set ud til.

Der er især to problemer, der har vist sig at være
svære at klare på tilfredsstillende måde. Først det i
programmet så stærkt ønskede samvirke mellem kirke-
gårdsarealet og landskabet i nord, især med den nord
for kirkegården liggende genbo-dalside, og den an¬
den vanskelighed har været at indkorporere de to slug¬
ter, der fra nord skærer sig ind i kirkegårdsarealet.

Det synes som om næsten alle de konkurrerende er
begyndt at tænke på kirkegårdsarealets opdeling, at

tænke på arealet, hvor de skulle være begyndt med at
tænke på dets omgivelser.

Denne kirkegård skal ikke løses indefra, men ude¬
fra.

Her er hele miséren i en nøddeskal.

Omgivelserne møder kirkegården på to lange fron¬
ter eller facader. Mod syd har vi Fuglevadsvej med
trafik og uro, det må blive kirkegårdens mest lukkede
facade, og den må nærmest betragtes som kirkegår¬
dens bagside, medens kirkegårdsarealets kuplede nor¬
dre halvdel, der er den del af arealet, der i kraft af sin
bløde naturform har været afgørende for at netop det
areal er blevet udpeget til fremtidig kirkegård, må
blive kirkegårdens fine og åbne forside.

Det er da så ligetil, og det virker derfor ganske ube¬
gribeligt at flertallet af de konkurrerende netop luk¬
ker, helt eller delvis, mod nord, lader nordsiden blive
bagside.

Kun nogle få projekter har gravrum der åbner sig
mod nord, mod udsigten (arkitekt AIvar Aalto samt
arkitekterne Erik Nilsson og Ole Nielsen), men det
alene er ikke tilstrækkeligt, dermed er opgaven ikke
løst, fordi vi skal ikke alene se ud fra kirkegården, vi
skal også se mod kirkegården, fra genboskråningen,
og ingen af de to løsninger kan siges at være klare og
gode i eksteriøret. D. v. s. omgivelserne kræver yder¬
ligere overvejelser.

Kirkegårdsarealets beliggenhed op mod et andet
»grønt areal«, genboskråningen, berettiger i høj grad
sognerådets, i programmet fremsatte ønske, om at den
landskabelige enhed, der nu er tilstede, bevares, selv¬
om den ene dalside ændrer karakter ved at blive

kirkegård. Konsekvensen heraf må da blive, at den
anden dalside også må forandres, for at opnå at en-
hedsfornemmelsen kommer igen, omend på ny måde.

Den anden dalside, genboskråningen, kan til op¬
nåelsen heraf tænkes behandlet på to måder, enten
inddraget i kirkegårdsarealet (uden dog at benyttes
til grave), hvorved der vil kunne opnåes enhed i den
synlige benyttelse, stilfærdig gåen tur i anlæget, der
får samme åbnings- og lukketider som kirkegården.
Eller adskilt fra kirkegården med et hegn i den nu¬
værende nordgrænse, og bag dette hegn, men synligt
fra kirkegården, kunne der plantes buske i dalbunden,
og højtvoksende træer øverst på dalsiden, derved ville
dalprofilet bevares. Genboskråningen vilde da blive
en synlig bred og storstilet ramme om den side af
kirkegården; der vil være enhed i det synlige, selv om
genbodalsiden skulle få andet formål og anden benyt¬
telse, og det ville være smukt om man fra genbodal-
sidens skovpartier havde kig mellem træerne over til
kirkegården.

Den første udvej er benyttet af alle tre præmierede
forslag, den anden udvej har ingen af de konkurre¬
rende fundet. (Havearkitekterne Fanny og Arne Fal-
mer-Nielsen er dog delvis inde på tanken).
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Fælles for begge udveje er, at de åbner mulighed for
at der også kan blive kirkegård på genboskråningen,
men det forudsætter at projektet udformes således,
at den nuværende nordside af kirkegården også vil
kunne bruges, om genboarealet skulle inddrages til
kirkegård, hvorved det, der nu er nordside, fremtidig
bliver en del af kirkegårdens midtparti.

Denne uhyre interessante mulighed havde ingen
stillet sig rigtig klart, hvilket fremgår deraf, at ingen
havde forsøgt også at vise kirkegård på genboskrå¬
ningen.

1 henhold til det ovenstående fremførte, udgik fler¬
tallet af projekterne af bedømmelsen: de der havde
bagside mod nord, de der havde høj beplantning eller
allé ved nordskellet, o. s. v., selv om de rummede man¬

ge gode enkeltheder til kirkegård - så var hoveddis¬
positionen fejlagtig.

Det andet problem, der har voldt de konkurrerende
vanskeligheder, er som nævnt de to slugters indarbej¬
delse i anlæget. Slugterne er i de fleste projekter kun
benyttede som åbninger for udsynet mod nord. Slug¬
terne ligger i de fleste projekter græsklædte, bare og
ubenyttede, de kan skyde sig længere eller kortere ind
i kirkegårdsanlæget, men virker nærmest som frem¬
medelementer, fordi de ikke er søgt samarbejdede
med kirkegårdens gravkvarterer (havearkitekt Eyivin
Langkilde havde dog et tilløb hertil). Selv i de for¬
slag, hvor slugterne er omkransede af hækhegnede
gravrum, er overgangen mellem disse klare former og
naturterrænet dækket eller »sløret« med fri plantning,
hvorved enhver chance for stærk kontrast og et fint
eksteriør er forskærtset.

Her havde man chancen for at give vor tids dua¬
lisme et fint udtryk. Det stilsøgende og det natur¬
følende, der er så svært at forene, men som dog var en
opgave værdig at prøve kræfter på. Kun een konkur¬
rencedeltager (arkitekt Arne Jacobsen) har gjort et
enkelt forsøg, ved at lade en af slugtens sider krones
af en lige hæk og et rundt hækrum, en smuk virkning
- men desværre også projektets eneste fortjeneste, der
tilmed kun opstår derved, at ikke een eneste konkur¬
rencedeltager har søgt at give hele kirkegården en al¬
vorlig og stærkt kirkegårdspræget eksteriørvirkning
set fra genboskråningen. Ikke et eksteriør som bare er
en lukket væg, den siger jo ikke noget, og er i vejen,
hvis genboarealet skal inddrages til kirkegård engang
ad åre, nej et eksteriør der tillader indblik i kirke¬
gården fra nord, et stærkt eksteriør, der fortæller at
det er kirkegård man sex-, selv om hverken gravsteder
eller gravsten er synlige udefra.

I vor tid skal tingene ligne det de er. Et uhr skal
ligne et uhr, men værket, tandhjulene, behøver ikke
at ses.

En kirkegård formes ganske analogt hermed.
Hvad vi udad tabte, kunne måske indad vindes.

Samtlige projekter, også de udgåede, blev endnu en¬
gang undersøgt, om der trods manglerne i hensynet til

omgivelserne dog skulle være projekter, hvis indre
opbygning var god.

Her kom slugterne igen som værdimålere.
Kirkegårdsprojekternes forhold til slugterne kan

opdeles i to grupper, den ene, og mindre gode, hvor
kirkegårdsanlæget på forvirrende måde så ud som om
det var ældre end slugterne, d. v. s. at slugterne vir¬
kede som om de var jordskred, der havde beskadiget
kirkegården! Projekter hvor kirkegårdsafdelingerne
pludselig, og uden egentlig afslutning, holder op ved
randen af slugterne. I nogle projekter fortsatte afde¬
lingerne uden videre på den anden side af slugten. I
denne gruppe lå flere anlæg, der var gode på andre
områder.

Den anden gruppe, hvor slugterne virker som de
skal, som de ældste, var desværre meget fåtallig
(f. eks havearkitekt Ursula Hansen), men projekterne
her var af andre årsager ikke gode nok.

I næsten alle projekter kan slugterne kun ses oppe¬
fra, det er uheldigt. Det mærkelige projekt, der blev
indkøbt (arkitekt Aalto m. fl.), viser dette tyde¬
ligst. Det har to systemer radiære gravrum, der
hver peger mod en af de to slugter. Gravrummene er
svagt faldende, slugterne stærkt faldende, d. v. s. at
alle gravrummene sigter mod noget der ikke kan ses
- et hul!

I flere andre projekter er slugterne også usynlige
indefra anlæget, selv om udsigtslinier i planen stiler
ned på dem. En slugt skal iøvrigt ikke ses oppefra,
den virker stærkest set nedefra.

lYleget få (f. eks. havearkitekt Georg Boye) havde
en sekundær vej langs nordskellet, derfra blev ganske
vist slugterne set rigtigt, men et flertal af lægdom¬
merne fandt at vejen skæmmede på dette sted, og
foretrak et lignende projekt, der så pænere ud, rent
grafisk, fordi der var få veje, selv om dette projekt
også på anden måde var ringere (arkitekterne Henrik
Iversen & Harald Vium).

Mærkeligt, at ikke een eneste havde indkørsel nede¬
fra, gennem en af slugterne, f. eks. den østlige, så blev
den slugt da set - og benyttet.

Endelig var der mange projekter, der i for høj grad
var .Mariebjerg kirkegård om igen, andre der blot var
for svage, atter andre der var for anstrengte, det føltes
som om forfatterne bare havde stræbt efter at finde
på noget hidtil helt uset.

Et projekt, der ved navnekonvoluternes åbning vi¬
ste sig at være udført af arkitekterne Edith og Ole
Nørgaard, ragede højt op over alle de øvrige. Det
kan forklares således:

Mod syd skal alle kistegrave rummes indenfor en
fast rektangulær grøn blok, som et eneste gravrum.
(Den indre inddeling må desværre ændres, der er for
mange store gravsteder). Mod nord urnegrave i en
række »langdysser« med pyramidepopler som en sam¬
let gruppe grøn skulptur på det forbjergagtige bakke-
fremspring, der ligger mellem de to slugter. »Lang-
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dysserne« var hævede, dadelkærneformede stensæt¬
ninger til inskriptioner for urnegravene udadtil, og
inden for denne stensætning pyramidepoplerne, og i
inderrummet to rækker skråt liggende tavler over
urnegravene. Genboarealet er inddraget, og bortset
fra rammeplantningen af tjørn, danner genboskrånin¬
gen en stor ubrudt græsflade sammen med slugterne,
hvis græstæppe fortsættes og forener sig syd om lang¬
dysserne.

Kapellet burde måske rykkes noget tilbage mod
syd, og erstattes med Aaltos fremragende kapelpro¬
jekt. Børnegravene ligger godt på terrasser, der har
fald nedad fra græsfladens niveau, og er derfor usyn¬
lige fra sletten. Fællesgravene, under et fladt tag af
klippede lind, ligger på et lille naturligt forekommen¬
de plateau. Og endelig tænkes en mur, der indhegner
arealet i syd og øst, indrettet til askeurner, der ved
pladsleje forrenter murens anlægsudgifter.

Om dette projekt noterede jeg under bedømmelsen
følgende:

Eneste projekt der rummer en selvstændig stor idé,
og en klar og ny hoveddisposition, og det eneste pro¬
jekt der helt er præget af følelse for omgivelsernes og
terrænets særpræg.

Genboarealet er foreslået inddraget i kirkegården
•og slugterne i terrænet har her fået en funktion og
mening derved, at det i projektet understreges at de
danner og fremhæver det sære forbjerg eller »ø«, der
forekommer mellem slugterne.

Forslagsstillerne er de eneste, der har »set» terræn¬
formen rigtigt, set at slugterne er det sekundære, de
ebber ud her mod hoveddalens bund, medens forbjer¬
get, »øen«, står stærkt og stejlt.
»Øen« er det primære, er dominanten set fra nord.
Det er fint og rigtigt set, at det magtfulde plateau

kan krones med noget monumentalt, og med grøn
monumentalitet - de omtalte langdysser med pyra¬
midepopler. Virkningen er dog ikke alene monumen¬
tal - men paradoksalt nok - også romantisk og kirke-
gårdspræget med sin Ermenonville stemning. Rous¬
seaus grav på øen på en ny måde, den hævede ø, bakke¬
øen. - Dualisme igen og klaret.

»Øen« omsluttes af de ubrudte græsflader, således
at den ligger helt isoleret på sletten. Det er det første
eksempel vi kender herhjemme på en virkelig fornem
løsning af urnegrave.

Ideen bygger tilmed på et olddansk motiv.
De almindelige grave, kistegravene, er også klart

udformede, de er, som nævnt, samlede til en enhed, der
ikke alene giver en glimrende orientering, men også
tillader at alle kister kan begraves rigtigt, øst-vest.

Ideen er chokerende, men i dette tilfælde rigtig.
Det blev under bedømmelsen indvendt, at det fore¬
kom højst besynderligt at nogen kunne fatte in¬
teresse for et projekt, der lægger det meste af arealet
ud til græsmark og klemmer alle gravene sammen og
lægger dem ud i den ene side af arealet. Meningen med

at kommunen giver en trediedel af arealet fri til plant¬
ning og græsareal var tværtimod at opnå en åben
spredt »landskabelig« kirkegård.

Sagen er dog den, at den sydlige 100-150 m brede
stribe er næsten plan og næsten vandret, og derfor
overordentlig velegnet til kirkegård, medens den nor¬
dre halvdel af kirkegårdsarealet er så kuperet og til¬
med med sine nordvendte skråninger så kold, at den
stort set, og uden planering, er ret uegnet til kirke¬
gård.

Det er derfor ganske logisk, at man koncentrerer
kistegravene i den gode syddel af arealet. Hvis man
på syddelen havde spredte gravrum, blev meget godt
areal slet udnyttet, det kunne måske forsvares, hvis
man kunne rumme alle de ønskede kistegrave inden¬
for de spredte gravrum - men det har man ikke kun¬
net. Alle forslagsstillere, der har smukt fordelte
spredte gravrum, har tillige kistebegravelser udenfor
gravrummene, så er den egentlige mening med de
spredte gravrum borte, hele billedet bliver let no¬
get roderi, orienteringen vanskeliggøres, og i realite¬
ten bliver den jævne sydstribe af kirkegårdsarealet
ligeså stærkt belagt som i det kritiserede ene gravrum,
der er den ærlige løsning.

Det kan yderligere tilføjes, at kirkegården vil være
billig i anlæg, og hvad der har større betydning, den
vil også være billig i drift, og anlæget passer så ud¬
mærket til et anlæg i vore dage, hvor begravelse ba¬
lancerer med kremortering. Man anlægger med en
fremtid for øje, man ikke kender. Vil urnegravene nå
ned mod kistegravener Eller vil kistegravene vandre
videre mod nord? Begge muligheder kan imødekom¬
mes, hvis der skulle blive trang til mere plads. Kirke¬
gården vil kunne tåle både at forblive som foreslået,
uden at virke ufuldendt, og den vil kunne udnyttes
stærkere uden at blive overlæsset. Det er et elastisk

projekt, og det levner plads og mulighed for tilføjel¬
ser, hvis kirkegårdsidealerne skulle blive ændrede. Den
danner noget der er smukt i øjeblikket, og binder
ikke fremtiden ved at aktivisere hele arealet straks, og
derved prædestinere dets udseende et århundrede
frem i tiden, tværtimod er denne eventuelle mulighed
for en indre udvidelse en stor og smuk opgave at over¬
lade vore efterkommere.

Lidt malurt må dog tilsættes denne rbs af forslaget.
Først og fremmest rummer forslaget faren for en

vis atavisme, at vi kommer tilbage til noget, der for¬
længst er forladt. Forslagets idé passer til dette an¬
læg, men ideen må ikke danne skole.

Den store græsflade og de koncentreret udlagte
grave kan minde lidt om Ohlsdorf Friedhof ved Ham¬
burg, der ved sidste århundredskifte var berømt for
sit »manglende kirkegårdspræg«, den rummede vidt¬
strakte landskaber uden, eller med meget få grave
(heltegrave), medens det uhyre antal almindelige
gravsteder omhyggeligt var skjult bag dybe dæk¬
plantninger. Landskabet var velsoigneret, medens
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gravkvartererne var uoverskuelige, grimme og ofte
slet renholdte. At man kunne gå i Ohlsdorf Friedhof
i timevis uden at se en grav, det er ikke det vi ønsker
i dag, vi ønsker den ærlige kirkegård, der viser hvad
den er, og gør det smukt.

Ohlsdorf-tendensen er mærkbar i dette projekt, kun
terrænets lidenhed og de særlige højdeforhold gør
anlægsmåden berettiget her. Farlig er de få »fine«
urnegrave i langdysserne, og de mange mere jævne
urnepladser i hegnsmuren, det er ikke helt godt, også
derved at dette projekt, der ellers udmærker sig ved
sin konsekvens, er svagt fordi disse urnenicher ligger
fjernt fra de fine urnegrave, men nær kistegravene,
der må være flere urnegrave i sletten end de der kan
rummes i langdysserne, adskillelsen af de to gravfor¬
mer bør være helt konsekvent. Utilstedeligt er det
også, at kirkegårdens randplantning i syd, føres ind
mellem urnesletten og det store gravrum med kiste¬
gravene. De to gravformer er adskilte nok ved af¬
standen, og kistegravene er også kirkegård, derfor må
randplantningen omslutte hele områdets grænser, så¬
ledes at begge gravformer ses sammen indenfor ram¬
meplantningen, de klæder tilmed hinanden. Der er her

noget meget betydningsfuldt, der er forsømt: Kiste-
gravblokkens eksteriør, det store gravrum skal ses
udefra, d. v. s. fra forsiden, fra nord, det betyder at
gravrummet i besøgs- og begravelsestimerne altid vil
blive set mere eller mindre i modlys, og det vil atter
sige, at det vil virke som en massiv mørk væg.

Der savnes netop i dette eksteriør noget der giver
smukke modlysvirkninger! Hertil er hække aldeles
storartede, fordi hækkenes øverste kant står lysende
mod den mørke baggrund.

Nordsiden af det store gravrum ville have givet et
levende eksteriør, hvis det havde haft opløste, knæk¬
kede hækkonturer. Derfor foreslog de to havearki¬
tektdommere at tildele tredie præmien til et følsomt
formet, men teknisk svagt forslag af arkitekterne Jo¬
hannes Sivertsen og Gunnar Johansen, Frederikshavn,
hvis aflange, sekskantede gravrum formentes at være
det forslag, der ville give den smukkeste eksteriør¬
virkning, 'og egnet i alle fald til forgrund mod urne¬
sletten.

Endelig kan det også i Edith og Ole Nørgaards pro¬
jekt indvendes, at der mangler stier, så man kan kom¬
me rundt i anlæget - eller skal man gå på græsset?

Arkitekterne Edith og Ole Nørgaard. 2den præmie. Mål 1:4000, nord opad.
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Da ingen af disse indvendinger vil kunne medføre
rettelser, der svækkede projektets idé, tværtimod, gik
fagdommerne stærkt ind for at give forslaget første
præmien, under henvisning til at en skitsekonkurrence
ikke giver det endelige arbejdsgrundlag, den færdige
kirkegårdsplan. Det er ideen man køber ved præmie¬
ringen, og ideen var der ikke noget i vejen med. At
fagdommerne blev nedstemt af flertallet, der bestod af
de af sognerådet udpegede dommere er desværre ret
forståeligt, man turde ikke binde sig til et forslag,
hvor så meget skulle rettes. Den ene part så fortri¬
nene, den anden part så på manglerne, man må nøjes
med at beklage, at det eneste projekt, der havde gni¬
sten af noget genialt, samtidig var meget amatørpræ¬
get, især i det tekniske. (Hårnålesvinget foran kapellet
på flad mark, en idé taget fra Stockholm, hvor samm^
sving forekommer, men der berettiget på grund af
klipper og højdeforskel, er et af de mange eksempler
der kunne nævnes). Amatørforslag skal man dog ikke
foragte, det er ofte, at det nye, fremskridtet, netop
kommer fra amatører, der ved lidt om tingene, har
talent, og er ganske uden de hæmninger, som de, der
har den dybe indsigt i faget, næsten altid er behæftet
med.

Det friske syn! Hvor vil vi savne at den kirkegårds-
idé ikke blev til virkelighed i bearbejdet form. Det
ville være bleven en seværdighed.

Til anden præmie indstillede fagdommerne et pro¬
jekt som de dommere, der repræsenterede sognerådet,
syntes særlig godt om, og som disse i kraft af deres
flertal derefter tildelte første præmien. Det var arki¬
tekterne Henrik Iversen og Harald Plums forslag.

Det har korsformede gravrum i den sydlige halvdel,
og samme rumform på »øen«, på samme sted som
ovenfor omtalte projekt havde langdysserne.

De lokale dommere fandt især behag i en skovkirke-
gårdsafdeling ved østskellet, der var tænkt udformet
som skovkirkegården i Ryvangen.

En sådan afdeling gav anledning til mere individuel
gravstedsudformning, end i de mere stramme grav¬
rum. Det var vistnok denne skovkirkegårdsafdeling,
der gjorde udslaget. Fra fagdommernes side blev det
fremhævet, at et projekt af havearkitekt Georg Boye,
i samarbejde med arkitekterne Chr. Erik og Aage
Holst, der mærkeligt nok også havde korsformede
gravrum, på alle punkter, klarede opgaven bedre, men
da det projekt manglede skovkirkegården i østgræn¬
sen, kunne det ikke komme i betragtning hos fler¬
tallet. Nu kan det siges, at ingen af fagdommerne var
synderlig begejstrede for de korsformede gravrum.
Ligeså smukt korset er i grundplan (set fra luften) og
ligeså smukt et opretstående kors er, ligeså uheldigt
virker korsrummet set fra jorden, fra øjehøjde, man
fornemmer slet ikke korsformen, når man går inde i
rummet. Der blev formet mange korsformede have¬
rum i 1920-erne, og man måtte allerede da erkende, at
de kun virkede kantede og urolige.

I begge forslag var der presset grave ind i de knæk¬
kede smøger mellem korsrummene, hvilket vil gøre
orientering og opsyn vanskelig.

Tredie præmie tildeltes - mod de to havearkitekt¬
dommeres stemmer - det tidligere nævnte forslag af
arkitekt Arne Jacobsen i samarbejde med arkitekt
Knud Lautrup-Larsen. Præmieringen af kapellerne
kan undlades i denne omtale af kirkegårdene.

Tilbage står nu omtalen af det indkøbte kirkegårds-
projekt af arkitekt Alvar Aalto, Finland og arkitekt
S. S. Baruel, Danmark, medarbejdere Elsa Mdkinieni,
Keijo Strom og E. Neuenschzvander.

Det er svært at opfatte forslaget, der var en løst
henkastet blyantskitse, uden detailtegninger, og med
mangelfuld signaturforklaring. Det kunne opfattes,
at det hele var superromantisk, der var mange mure,
knækkede og springende, der var, på spansk vis, små
rislende vandbække gennem gravrummene, medens
gravstederne, mærkeligt nok, var helt traditionelt ud-
formede, (ryg mod ryg systemet). Af det til kirke-
gårdsforslaget hørende kapels arkitektur, var man klar
over, at kirkegårdsprojektet var et arbejde af en
kunstner af verdensformat, hvorfor der blev anvendt
megen tid på at forsøge at tyde tegningen, jeg måtte
opgive det, og måske er det uretfærdigt at give ud¬
tryk for, hvad jeg følte, men det var som om kunstne¬
ren havde anvendt hele sin sjælsstyrke på at forme
kapellet, medens kirkegården syntes for ham at blive
den rene modsætning hertil, blev det område, hvor
kunstneren boltrede sig, befriet for alle hæmninger,
ikke følte sig bundet til økonomi, hensigtsmæssighed,
fornuft eller nogetsomhelst alvorligt, som skoledren¬
gen der får fri, kommer på landet, og slår saltomorta¬
ler i høstakken i engen. D. v. s. brugskunst, behandlet
som fri kunst, et uhyre menneskeligt dokument.

Måske tager jeg fejl, stor kunst er ikke altid umid¬
delbart tilgængelig, men hvad kunne der ikke være
bleven ud af det, om Aalto også havde taget kirke¬
gårdsprojektet alvorligt, og arbejdet på det i samme
plan som på kapellet.

Søger man at gøre konkurrencens resultat op, blev
dette for Lyngby-Tårbæk kommune, formentlig
ikke så strålende som indsatsen fortjente, men konkur¬
rencen har ikke derfor været uden betydning, den
har klarlagt mange problemer. Vi ved alle meget mere
nu end før konkurrencen, og hvilken kirkegård kunne
man ikke nu projektere derude på Lundtoftevej! Man
fristes til at ønske en ny konkurrence på det grundlag,
vi nu har fået.

Men uanset hvilket resultat der bliver det endelige
i Lyngby, så er der noget meget glædeligt og smukt
ved den stærke tilslutning, der har været til denne
konkurrence - og med adresse både til konkurrence¬
udskriveren og til deltagerne, kan man passende slutte
med et ord af Saint Exupéry: »Kulturen hviler ikke
på udnyttelsen af en opfindelse, men udelukkende på
den ildhu, der førte til opfindelsen«. Georg Georgsen.
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Trappvcig vid katedralen i Gerona. Foto IV. Bauer juli 1951.

Gerona och Segovia
Blad ur en reseberiittelse av Walter Bauer.

Till Gerona i nordvåstra Spanien kom vi for att se
på målarinnan Endes Apokalyps-illustrationer från
900-talet. 1 vantan på att bli inslåppta i katedralen,
dår dyrgriparna forvaras innanfor många låsta dor-
rar, tog vi några bilder av gatan utanfor: en brant
backe, belagd med småkullersten, uppdelad i långa
fålt av en ljusare kantsten. Vid sidan om backen
loper en smal gradångtrappa med plansteg av flata,
rundade småstenar, stållda på hijgkant i solfjåders-
monster. Den breda trappa av kalksten, som syns på
fotot, och som sammanfaller med åsnestegen, leder
till en av planerna utanfor katedralen.

En trappvåg i Segovia minns man for det fina sått
med vilken den underordnats den romerska akve-
dukten. Trappan foljer de våldiga murpelarna upp
mot en hogt belågen stadsdel. Man vånder sig om
och finner sig stå infor ett hisnande perspektiv:
trappvågen i motsol befolkad med rorliga figurer i
olika hiijdlågen på olika avstånd. Så akveduktens i
rundbågar forenade murpelare, två våningar ovanpå
varandra. Genom valven flyger svalorna in och ut,
en flykt i cirklar, beledsagad av deras entoniga kor.

Trappvåg vid den romerska akvedukten i Segovia.
Foto W. Bauer Juli 19^1.
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Spredte bemærkninger om et konkurrenceprogram

Konkurrence om en centralkirkegård ved Lundtoftevej i
Lyngby-Tårbæk kommune. Kurveplan.
Denne og de følgende ikke præmierede konkurrenceprojekter
er gengivet i mål i : Sooo og med nord opad.

Arkitekterne Joh. Sivertsen og Gunnar Johannessen.
De aflange sekskantede gravgårde er indrammet med ensartede
hække, der trækker et fint net hen over det bølgede terrain.
Dalene er holdt frie, bortset fra mindre terrasserede urnehaver
langs kanten.

I april-nummeret behandlede havearkitekt Georg
Georgsen kirkegårdskonkurrencen i Lyngby-Tår¬
bæk set ovenfra og nedefter fra dommersædet. Det
er måske også en idé at anskue sagen nedefra og op¬
efter under konkurrencedeltagernes synsvinkel, idet
der samtidigt bringes et udvalg af projekterne. At
de præmierede forslag ikke gengives, som det er stil¬
let i udsigt i sidste nummer, må ikke udlægges som
ond vilje. Der har været bud efter dem fra mange
sider, og visse omstændigheder har bevirket at Lyng¬
by-Tårbæk kommune kun så at sige glimtvis har kun¬
net undvære dem. Så da det nu med bestemthed

vides, at de er kommet - eller vil komme - i Arki¬
tekten, Byplan og Vore Kirkegårde (nr. 9, 1952), kan
det vist forsvares her at bringe et skønsomt udvalg af
det ikke præmierede materiale.

Som det fremgår af Georgsens artikel, indfriede
konkurrencen langtfra de forventninger Lyngby-
Tårbæk kommune havde gjort sig, og af det oplyste
ser det ud som om dette i mindre grad skyldtes den
principielt beklagelige uenighed dommergrupperne
imellem, end den omstændighed at der overhovedet
ikke fremkom projekter, der løste opgaven ud fra de
forudsætninger, der af konkurrenceudskriverne og
disses rådgivere måtte anses for fundamentale.

Af Georgsens analyse fremgår med indlysende
klarhed at opgaven skulle løses udefra og fra nord,
hvorved opmærksomheden koncentreres om det
grønne område - genbodalsiden - mod nord. Og
spørgsmålet er så, hvorfor ingen af de konkurre¬
rende fuldtud har taget konsekvensen heraf, lavet
kirkegård - d. v. s. lagt grave - på begge dalsider.

Det kan være programmets skyld. Blandt konkur¬
rencedeltagerne var ikke så få gamle, i fortolknin¬
gens kunst ganske velbevandrede rotter, der nok
skulle være i stand til at fange en antydning. Men
genbodalsiden var betegnet som »grønt område«,
hvorved i almindelighed forstås et areal forbeholdt
almene rekreative formål. Når det opgives »at dets
endelige udformning og anvendelse endnu ikke er
bestemt«, er dette naturligvis en oplysning, men
man måtte dog formode, at de overvejelser, der er
mundet ud i udlæggelsen af 13,5 ha til kirkegård er
baseret på en nøje og velmargineret vurdering af be¬
hovet i en overskuelig fremtid, og der er intet, der
tyder på, at arealbehovet i forhold til befolknings-

Havearkitekterne Fanny og Arne Faimer-Nielsen.
Hovedindkørselen og kapellet er lagt ved den vestre side af
Fuglevadsvej og i forbindelse med den store slugt i terrainet.
Kirkegårdsarealet er iøvrigt udlagt med ret små kvadratiske
takshegnede gravgårde i en lund af hvidtjørn, der fortsættes på
det grønne område mod nord, og kun levner en smal græsklædt
udsigt vis a vis kapellet. Den mindre østdal er derimod helt for¬
svundet.
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tallet skulle stige uventet - tværtimod. Konkurrence-
udskriveren havde nok været bedre tjent med at
rykke ud med de faktiske oplysninger og have for¬
langt et forslag til fremtidig anvendelse af terrainet.

Og så skulle man forøvrigt lade være med at skrive
det ene program efter det andet, eller i det mindste
gøre det skønsomt. Hvad ligner det fra Orebro at
låne kravet om at placering af vandhaner og rive-
stativer skal angives i et skitseforslag der forlanges
i mål 1:1000? Her har vi et afskrækkende eksempel
på, at noget væsentligt er blevet borte i en tåge af
ligegyldige detaljer, som intet fornuftigt menneske
kan tage alvorligt.

Men nu brækkede vi altså allesammen halsen på
det grønne område. Samtlige præmier er afsat til for¬
slagsstillere, der har udlagt det til - brugsmæssig
unyttig - forgrund for kirkegården. Man synes her
helt at have overset, at udnyttelsesgraden derved for¬
skydes i retning af det urimeligt ekstensive. Når det
i programmet forlangte antal grave, 13000 til kister
og 8000 til urner, optager 47000 m2 svarende til en
udnyttelsesgrad på 35 %, får vi, når det grønne om¬
råde inddrages, uden iøvrigt at blive udnyttet til
begravelse, 47000 m2 gravareal af et samlet areal på
cå. 180000 m2, hvilket giver en udnyttelsesgrad på
26 %.

For græsarealet må i de præmierede projekter nød¬
vendigvis unddrages rekreative formål, der kan ikke
ligges i telt eller spilles fodbold på en kirkegård. Dette
er der mange der har indset. »Den nærliggende tanke,
at det stærkt kuperede »grønne område« mod nord
gennem disse slugter umærkelig skal forene sig med
kirkegården, er næppe holdbar. Kirkegårdshegnet
danner en skillelinje, der vel nok rent materielt kan
gøres lidet iøjnefaldende, men som, da den adskiller
to tilsyneladende ens arealer med vidt forskellig funk¬
tion, vil fornemmes meget stærkt og være indlysende
urimelig. Principielt må den viede jord adskilles klart
fra den profane og et umærkeligt hegn (a-ha«) vil i
denne forbindelse være den uheldigste løsning« (citat
af egen beskrivelse).

Programmet er ganske øjensynligt kommet til ver¬
den på den måde at Lyngby-Tårbæk kommune har
lavet et udkast som fagdommerne har haft lejlighed
til at gøre deres bemærkninger til, og det har så for¬
met sig som en tovtrækning om, hvem der skulle

Havearkitekterne C. Th. Sørensen, Morten Klint og Niels Ul¬
richsen i samarbejde med arkitekt Viggo Møller-Jensen.
Hovedindgangen er lagt i en allé, der rejser sig over genbo¬
dalen. Ud for alléen er der en åbning i kapellet, således at per¬
spektivet fortsætter gennem dette ud i en cirkulær hækindram-
met ceremoniplads. Den store dal mod vest står i direkte for¬
bindelse med det grønne område og tænkes belagt med urne¬
grave. Østdalen er derimod afskåret ved hovedalléens dæmning
og får herved en udpræget interiørvirkning. Kistebegravelse
sker dels i kvadratiske gravgårde, dels i de åbne egeplantninger
mellem disse.

Havearkitekterne Sven Hermelin og Bertil Mo, Sverige.
De mere plane områder er udlagt som gravfelter indrammet af
brede bøgeplantninger. Inden for disse har man dels lukkede
gravgårde med thujahække, i hvilke der kan begraves på tra¬
ditionel vis, dels åbne græsarealer.
Hele kirkegårdsarealet, de lukkede gravgårde, græsarealerne
mellem disse og dalsænkningerne er inddelt i et liniesystem
med S m interval og forløbende nord-syd, således at gravene
orienteres traditionelt øst-vest. Der vil således efter behov
kunne begraves også uden for gravfelterne, og det er forsåvidt
ligegyldigt om det bliver kister eller urner.

Havearkitekt Sigurd Hoff, Norge.
Åbnende sig mod en hovedvej er på de plane dele af området
udlagt store gravgårde, hvis takshegn trækker dalens kon¬
turer op. Uden for gravgårdene er terrainet bevaret uændret,
her er plads til urnegrave i fri beplantning.
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tilføje hvilket og slette hvad. Tilsyneladende har
kommunen haft et ganske bestemt ønske, mens fag-
dommerne har villet holde alle mulighederne åbne.

Ifølge Georgsen gik kommunens ønsker i retning
af en skovkirkegård, og man må så spørge sig, om
det ikke havde været formålstjenligt at udskrive kon¬
kurrencen om en sådan. En skovkirkegård må dog
være en agtværdig opgave, om hvilken vi i alminde¬
lighed ikke ved meget mere end at en sådan er lyk¬
kedes for Asplund & Lewerentz i Enskede syd for
Stockholm, og at Brandt har haft uheldet med sig i
Høsterkøb nord for København. I begge tilfælde var
der bevoksning i forvejen, i Enskede en åben lund af
slanke fyr, i Høsterkøb tæt bøgeskov. Græstæppet
breder sig grønt under fyrrene, men under bøgens
tætte kroner er det småt med skovbund, og når det
brune bladtæppe omhyggeligt fjernes af nidkære
gravstedsejere, griner den sorte jord frem i små fir¬
kanter koparret af regndryp fra træerne. Havde op¬
gaven været en skovkirkegård, kunne dommerne
næppe have overset det meget interessante og i sine
synspunkter helt friske projekt af Arevad-Jacobsen
og Sacho Rath. Planen er ikke særlig tydelig i det lille
mål, men man skimter dog den knækkede allé, der me¬
get nøje følger 33 ni kurven og de græsklædte gyder,
der indrammer gravgårdene. Disse, der på planen står
som lyse flader, er tilplantet med skov, der vel tænkes
udtyndet, så de enkelte træer kan udvikle sig frit, men
som dog stadig vil bevare en sluttet karakter, således
at de grønne gyder forløber mellem lukkede skov¬
bryn.

Til slut en rent praktisk ting 1 almindelighed: Ud¬
leverede planer, hvorpå forslag skal - eller kan -

indtegnes, kunne gerne være trykt på en tegnemæs-
sigt appetitlig papirkvalitet, og når de udleveres i
flere eksemplarer kunne der ligeså godt være et
transparenttryk imellem. Qeorg Boy£

Havearkitekt Sven Hansen og arkitekt Max Briiel.
Det ret flade areal mod syd er udnyttet til begravelser på tradi¬
tionel vis (ryg mod ryg), mens der i de fire nordlige grav¬
gårde er regnet ined en vekselvirkning mellem ensidige grave
med ryghæk og større grave frit i græsset. De to dale er adskilt
fra det grønne område med 2 m høje, ensidige stengærder.

Havearkitekterne Knud Preisler og Axel Thomsen i sainar-

bejde med arkitekt Mogens Anthon.
Landskabet er trukket helt ind i kirkegården, hvis gravgårde
åbner sig mod dette, mens de på de tre øvrige sider er hegnede
med 4 m høje granhække. En bred platanallé med to kørebaner
forbinder samtlige gravgårde. Mellem trærækkerne er bag
kampestensgærder indrettet urnebegravelser.

Havearkitekt /. Arei'ad-Jacobseti i samarbejde med arkitekt
Sacho Rath.
Kirkegården er opdelt i et antal gravgårde, hvis form og be¬
liggenhed er bestemt af bevægelserne i terrainet, således at der
bliver mindst muligt jordarbejde.
De er hegnet med ca. 7o cm høje markstensgærder med be¬
voksning af vilde roser o. 1. lokale planter.
Arealerne mellem gravgårdene fremtræder som grønninger af
varierende bredde, i hvilke veje og stier er lagt, mens grav¬
gårdene tilplantes med skov.
En $ vi bred hovedvej, endende mod vest. i en vendeplads, be¬
tjener samtlige gravgårde og forløber, følgende terrainets kur¬
ver, gennem hele arealet som en allé af akasier.
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Kontorbygning i engelsk boligkvarter
Lektor ved Durham University, England, Mr. Brian Hackett, M.A., A.R.I.B.A., A.M.T.P.I., A.I.L.A., skri¬
ver i det følgende om synspunkter for planlægning af friarealer i bymæssig bebyggelse belyst ved et kon¬
kret eksempel.
Der er to hovedtendenser i moderne byggeri som
til en vis grad er uoverensstemmende. På den ene
side har vi nået den erkendelse, at mere lys og luft
er nødvendigt omkring bygningerne, med andre ord,
at der bliver sørget for større friarealer omkring
dem, mens det på den anden side, i det mindste i de
små tæt befolkede lande, hvor agerland bliver mere
og mere betydningsfuldt for den nationale økonomi,
er en nødvendighed at indskrænke det areal, der be¬
slaglægges til bebyggelse til fordel for en landbrugs¬
mæssig ekspansion.

Den gængse løsning af problemet går ud på at
bygge højere end man hidtil har gjort, således at ud¬
nyttelsesgraden forøges, samtidigt med at det bebyg¬
gede areal formindskes, og man opnår mere lys og
luft. Selvfølgelig er der en begrænsning, der blandt
andre faktorer beror på dagslysets indfaldsvinkel.
Tendensen til på denne måde at forøge de åbne are¬
aler mellem bygningerne har givet de projekterende
byplanlæggere, arkitekter og havearkitekter en ny
form for bebyggelsesplan inden for hvilken de på
en eller anden måde må skabe et behageligt miljø for
de mennesker, der skal leve og arbejde der. I nogle
tilfælde kan denne enhed kun opnås ved at skabe
en sammenhængende gadefront med brede forhave¬
arealer og større åbne arealer bagved. I andre til¬
fælde frembringes et tilfredsstillende resultat ved at
føre visse bygningspartier op til en større højde,

mens rytmen fastholdes i de lavere sammenhæn¬
gende led. Men tilbage er de mange andre tilfælde,
hvor dygtig anvendelse af plantemateriale er den
eneste måde på hvilken helhed kan opnås i et om¬
råde med åben bebyggelse.

Et eksempel på det sidstnævnte er nu under op¬
førelse i Newcastle upon Tyne, England, hvor fir¬
maet Mrssrs. Thomas Hedley & Co. ltd. på een byg¬
gegrund samler de mange forskellige kontorer, der i
øjeblikket er spredt over hele bycentret. Firmaet har
høje idealer i retning af at skabe velordnede og
smukke omgivelser om sine mange virksomheder.

Arkitekt er S. Burn L. R. I. B. A. i samarbejde med
arkitekterne Henning og Chitty, London. Forfatte¬
ren af denne artikel er havearkitekt på anlæget. Byg¬
gegrunden er stor og ligger i en af byens bedste be¬
boelseskvarterer, hvor bebyggelsen består af store
huse på egen grund med gamle bevoksninger af pop¬
ler, ask, ær, nogle bøg og andre store skovtræer.
Den opmærksomhed som den nye britiske Town and
Country Planning Act. 1949 retter mod planlægning
af områder, der tages ind til bebyggelse, har frem¬
kaldt ønsket om at bidrage til bevarelse af kvarterets
sobre karakter.

Det er ved projekter af denne art, at havearkitek¬
ten i tidens ånd bør arbejde såvel indad fra grundens

. omgivelser som udad mod disse, dette i modsætning
til den mere gængse arbejdsmetode, der løser opga-
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ven inden for en afgrænset ramme. I dette tilfælde
blev bygningslegemerne på og omkring arealet bun¬
det sammen ved regelmæssigt fordelte plantninger af
Populus tremula, et træ som ikke har en for frem¬
trædende eller dominerende karakter, men som plan¬
tet i stort antal nok skal anskueliggøre gruppens
funktion i landskabet. Bævreaspgrupperne udgør det
ene element i den højere beplantning, det andet be¬
står af mere tilfældigt placerede Fagussylvatica, Salix
Jaune des Ardennes, Fraxinus excelsior, Æsculus
hippocastanum og Tilia platyphyllos, der ligesom
trækker de omgivende havers bevoksninger ind på
og gennem arealet. Mens der ikke blev gjort forsøg
på at skjule bygningen fra vejen blev dens størrelse
og tyngde i forhold til husene i nabolaget gjort min¬
dre iøjnefaldende ved plantning af særlige træarter
i det åbne areal. For eksempel mildner og fremhæver
det lette grenvæv af Betula verrucosa pendula Youn-
gii, Betula verrucosa og Betula Adrewsii i sydøst¬
siden uden at formindske synet af bygningen. Andre

planter af interesse er Morus nigra og Prunus padus
Watererii i den åbne gård og Ilex altaclerensis og
Quercus ilex der er stedsegrønne.

At skabe rum med velafbalancerede proportioner
og en eller anden særlig karakter er en kunst, der har
været dygtigt anvendt i bygningskunsten gennem
århundreder. Men bortset fra de historiske, arkitek¬
toniske haver har havearkitekterne ikke altid udnyt¬
tet rumdannelsens muligheder. Ikke desto mindre er
denne arbejdsmåde også taget i brug ved udarbejdel¬
sen af beplantningsplanen for dette anlæg. Arealet er
i virkeligheden blevet opdelt i et antal tildels lukkede
rum, hvis proportioner er bestemt såvel af de omgi¬
vende private haver som af afstanden mellem byg¬
ningens fløje.

Det er tvivlsomt, om den helt opløste form er
anvendelig i forbindelse med det i forhold til den
plads, bygningen optager, relativt lille haveareal, der
forekommer ved en bebyggelse af denne art. Byg¬
ningen, den være sig symmetrisk eller usymmetrisk,
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Detalje af beplantningsplan i : 450.

er trods alt til en vis grad et formelt element, og hvis
den ikke placeres på en meget stor grund, kræver
den en meget nøje tilpasset beplantningsplan. Derfor
blev det besluttet at visse buske og andre plantegrup¬
per skulle placeres regelmæssigt med klare begræns¬
ninger mod de partier af buske, vilde blomster og
løg, der skulle forvilde sig i græsset. De førstnævnte
felters strenge geometriske form genspejler bygnin¬
gens form uden ligefrem at gentage den, og beplant¬
ningen som helhed påminder om et regelmæssigt
mønstret tæppe, selv om det ikke er meningen, at
den skarpe afgrænsning skal opretholdes strengt un¬
der den fremtidige vedligeholdelse.

Spørgsmålet om den gartneriske vedligeholdelse er
vigtig idag og må nøje overvejes ved projekteringen,
særlig hvad angår de årlige udgifter. Man kan for
eksempel behandle en del af anlæget landskabeligt

I T t C T

med halvvildt græs, der slås med le to eller tre gange
årligt og plantninger af vilde blomster. Omkring
selve bygningen er en formel anvendelse af plante¬
materialet mere passende, her må tilstræbes et sam¬
spil med det arkitektoniske formsprog. Disse ideer
er klart illustreret i de medfølgende tegninger og
fotografier. En interessant detalje er det smalle flise-
lagte bånd langs bygningen, afbrudt ved visse fa¬
cader af blomsterbede, som giver en fastere forbin¬
delse mellem bygningen og haven. En lignende frem¬
gangsmåde blev også brugt ved de formelle elemen¬
ter, tennisbaner og bowlinggreen.

Grunden og de omliggende beboelseskvarterers
åbne karakter i forbindelse med de specielle vind¬
problemer i de nordøstlige kystegne af storbritanien,
måtte medtages i overvejelsen af anlæg og plantning;
såvel i valg af træer, buske og andre planter som i
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deres placering. En fordobling af planteantallet i
visse grupper blev derfor foreslået, hvorved tillige
opnåedes en større fylde i de første 10 år. En anden
vanskelighed, man stødte på, var dårlig vandafledning
som følge af et lerlag under mulden. Det var derfor
nødvendigt at anlægge et dræningssystem, der måtte
samarbejdes med beplantningsplanen.

Nutildags, hvor bygninger projekteres for mange
specielle formål og derfor må være forskellige i ka¬
rakter og form, kan det godt tænkes, at et vist hen¬
syntagen til omgivelserne ved planlægning af grønne
områder mellem huse er vejen til et helstøbt harmo¬
nisk milieu i bydannelsen som helhed. Hvert vellyk¬
ket forsøg på at planlægge i overensstemmelse med
de tanker, der her er fremsat, vil formentlig bidrage
til gennemførelse af dette ideal.

Brian Hackett.

Forladte miner
Journal of The Institute of Landscape Architects,
de britiske havearkitekters tidskrift, bringer i marts-
nummeret referat af et foredrag holdt af G. A. Jel-
licoe P.P.I.L.A., F.R.I.B.A., M.T.P.I. om det indu¬
strielle landskab, et problem, der optager vore bri¬
tiske kolleger meget.

Kolonirigets bortsmuldren har lært britterne at
økonomisere med deres eget, at aftvinge den hjem¬
lige jord enhver tænkelig rigdom. Landbruget op¬
hjælpes og minedriften udvides samtidig med at der
skal skaffes plads til en uhyre mængde nye boliger
til erstatning for dem, der gik tabt i krigen.

Der er ikke råd til at opgive godt landbrugsland
til boligbyggeri, og opmærksomheden samler sig
derfor om retablering og ibrugtagning af »dødt
land«, forladte sten-, kalk- og oljeskifferbrud, grus¬
grave o. 1., der fremtræder som kratere i terrainet,
eller bjerge af affald fra minedrift og sværindustri.

I det såkaldte »Black Country«, egnen omkring
Coventry, optog forladte miner i 1945 9000 acres,
hvoraf i 1948 1900 acres er retableret og yderligere
400 acres planeres nu til boligbyggeriformål. Mo¬
derne maskiner bringer det indenfor mulighedens
grænse at skubbe affaldsbjergene ned i gruberne,
således at der opnås plane arealer for rejsning af nye
industrielle virksomheder og boliger, og det næste
problem er så at skabe betingelser for plantevækst.
Hvor affaldet ikke ligefrem indeholder giftstoffer,
og det er muligt at dræne, lykkes skovplantning som
regel uden videre. Havearkitektens bistand er også
påkrævet ved indpasning af nye industrielle anlæg
i terrainet. Det må nødvendigvis være sådan, at hvor¬
somhelst et nyt mineral påvises, må det ikke alene af
hensyn til det nationale forsvar, men også for op¬
retholdelsen af levestandarden udvindes uden hensyn
til de landskabelige værdier, der dermed måtte gå

tabt. Jellicoe imødeser med rædsel hvad der vil ske,
når der første gang påvises et mineral af vital be¬
tydning i undergrunden under en National Park.

Til slut udmaler Jellicoe hvordan den industrielle
udvikling vil bevirke vældige omprofileringer af hele
landskaber, havearkitektens arbejde er nu kun på be¬
gynderstadiet, og det, den yngre generation står over
for, er i den grad kompliceret og med et så mægtigt
perspektiv, at det næsten er ufatteligt. G. li.

Et forenklet farvesprog
I nær fremtid udkommer et af magister Johan Henrik
Wanscher for Fællesudvalget for Bedømmelse og
Prøvedyrkning af Prydplanter udarbejdet lille hefte,
der bringer en meget enkel og brugbar løsning af det
så uhyre indviklede problem: i praksis at beskrive
blomsterfarver.

Horticultural Colour Chart (H.C.C.) er med rette
anerkendt som en fortrinlig hjælp til sådanne bestem¬
melser, men da det er et faktum at det åbne øje kan
skelne langt flere overgange, end man kan genkalde i
erindringen, var det ønskeligt, om der kunne findes
frem til et forenklet farvesprog.

Wanscher har derfor i en farvetavle reduceret
H.C.C.s 64 kulører til 21 grupper, der hver har fået en
betegnelse dannet af det talte sprogs almindelige glo¬
ser: gul, rød, blå, grøn, med mellemkulørerne: orange,
purpur, violet og grøngul. Ved hjælp af tilføjede ad¬
jektiver betegnes trinene mellem de rene kulører. Går
man fra violet til blåt har man som sidste trin i det
violette interval - blålig violet (H.C.C» 38, 39, 40) og
som første trin i det blå - violetagtig blå (H.C.C. 41,
42), derefter blå (H.C.C. 43,44, 45,46), så grønlig blå
(H.C.C. 47, 48, 49, 50) - hvorefter det grønne inter¬
val begynder med blålig grøn (H.C.C. 51, 52, 53, 54),
o. s. V.

Farvetavlen kan således ingenlunde overflødiggøre
H.C.C., og tjener da også fortrinsvis det praktiske for¬
mål at sætte blomsterproducenten i stand til at be¬
skrive sine varer på en sådan måde, at hans kunder får
klar besked om, hvad katalogets ord fortæller.

Et sådant fælles farvesprog, hvis dybere finesser
ikke kan fremgå af denne korte fremstilling, men som
klart fremgår af Wanschers udredning, ville havde
stor værdi for samarbejdet mellem planteskoler, an¬
lægsgartnere og havearkitekter, og de sidstnævnte vil
formentlig ved drøftelse af dette delikate spørgsmål
med deres klienter have stor nytte af det lille skrift,
hvis pris formentlig vil komme til at ligge mellem
0,65 og 1,00 kr. Værdien er altså ikke større, end at
man kan tillade sig at efterlade et eksemplar, når man
går, for det er jo ikke nok, at der udarbejdes et enkelt
og brugbart system, dets fulde værdi kommer først
frem, når det bliver udnyttet af alle implicerede.

G. B.



Några svenska
trddgdrdsanl'dggningar
presenterade i anslutning till International Federation
of Landscape Architecht's kongress i Stockholm juli
I952-

Svenska trådgårdsarkitekter har under de gångna
tio åren haft formånen att få deltaga i ett nybyggnads-
arbete, som saknar motsvarighet i vårt land. Stadernas
expansion, industriernas utveckling, nybyggnader av
bostader, skolor, ålderdomshem, sjukhus, forvalt-
ningsbyggnader, anlåggning av kyrkogårdar, vågar,
kraftverk etc. har medfort arbetsuppgifter av en al¬
drig fotut skådad omfattning. Det har på en gång gått
upp for stadsplanerare, byggherrar och myndigheter
att ett program for en trådgårdsanlåggning lonar sig
ekonomiskt. Från att tidigare ofta ha varit betraktad
som en exklusiv representant for lyxen år trådgårds-
arkitekten numera jåmstålld med ett bygges ovriga
konsulter, och det blir allt vanligare att hans pla-
neringsritningar ingår i programhandlingarna, når ett
byggnadsprojekt låmnas ut på råkning. Allt detta år
naturligtvis glådjande åven om man kanske skulle
onska ett något lugnare tempo till formån for arbetets
kvalitet.

Trådgårdskonst år ett stort och pretantiost ord, och
kan forvisso inte tillåmpas på allt som utftires. Det
mesta torde i stållet kunna rubriceras som en hygglig
vardagsvara och tiden sjålv får utvisa vad som for-
tjånar kallas konst. Det urval, som fått komma med
i detta kongressbetonade nummer av Havekunst, vill
endast visa några olika exempel på uppdrag, som sven¬
ska trådgårdsarkitékter fått syssla med på senare tid:
ett par moderna industrier, ett helt nytt bostadsom-

råde, en statlig forvaltningsbyggnad, två privatbo-
ståder, båda med anknytning till en aldre byggnads-
kultur och en offentlig park vid landets storsta sjuk¬
hus.*

Naturforhållandena i stora delar av vårt land år

långt ifrån gynnsamma for trådgårdsanlåggning. Ett
ogint klimat och ett magert landskap kan knappast
stimulera till någon yppig trådgårdskonst men våll till
en stråv anpassningsform. Denna anpassning behover
emellertid inte betyda kapitulation infor svårigheter-
na. Tvårtom! Man lår så småningsom att råtta sig
efter klimatet, forbåttra jorden och av våxtmaterialet
gora det urval, som har formåga att utveckla sig i
onskvård riktning. Resultatet, når det blir som båst,
kan få ett drag av det svenska kulturlandskapets lov-
ångar och hagmarker, foregångare till den trådgårds-
kultur, som man nog vågar kalla typiskt svensk. Hår
återfinner man också i våxelspelet mellan det oppna
och slutna, mellan ljus och skugga, mellan odlat och
vildvuxet, mellan plant och kulirigt, ingredienser till
den stora trådgårdskonst, som under olika epoker har
nått vårt land i strångare och friare former, och vars
arv vi blivit satta att forvalta. Det skall erkånnas att

en viss osåkerhet ofta pråglar våra arbeten, vår vack-
lan mellan det »naturalistiska« och det »arkitektoni-
ska« mellan det tillfålliga och det fast komponerade,
men samtidigt också att just dessa motsåttningar bi¬
drar till en oro, som gor varje uppgift ny och stimu¬
lerande. Walter Bauer.

* Mindre privattrådgårdar vid villor och radhus har vi av
utrymmesskål nodgats avstå ifrån, men bristen kompenseras
i någon mån 'av att vår kollega, tidskriften Hem i Sverige,
i sitt kongressbetonade sommarnummer 5 tagit med några
nya exempel på sådana trådgårdar.
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Triidgården vid Findus personalmatsal.

i. The Garden outside Findus' Staff Restaurant. Usines Findus a Bjuv. Jardin attenant au restaurant du personnel.

Findus Konservfabriker ligger i det lilla samhallet
Bjuv, mitt i det rika gronsaksdistriktet utanfor Hål-
singborg. Bolaget har gjort sig mycken moda att skapa
en treviig arbets- och bostadsmiljo for de anstållda.

Ett uttryck for denna verksamhet ar fabrikens mat-
salsbyggnad och dess trådgård. Trådgården skall ge
personalen både vila och stimulans under lunchtim-
men. Den år en lugn oas mellan två hårt aktiva ele¬
ment - fabriken och landsvågen. Mot landsvågen står
en hog mur i gult tegel och mot fabriken en vinter¬
grøn håck. Endast i fonden på den långa gången, som
avslutas med pergolan, skymtar man slåttlandskapet
genom ett galler av smidesjårn.

Trådgårdens två delar har olika karaktår. Delen
nårmast matsalen år fylld av fårgglada blommor och

trådgårdsmobler. Våxtsammansåttningarna har stu¬
derats noga. I det breda plattplanet med sittplatser har
planterats våxter, som trivas i sandjord, ex. Gypso-
phila, Juniperus, Acer palmatum, Yucca i en matta
av Festuca scoparia samt blommor i blått och vitt.
Deras fina, eleganta våxtkaraktår skiljer sig från den
granna frodigheten med citrongula och cinnoberroda
blommor framfor den morkgrona håcken.

Trådgårdens bortre del år utformad som ett gront
rum med gråsmatta, inramad av Robinia pseudo-
acacia. Det ansluter sig till en pergola med fribårande
konstruktion. På pergolan våxer Wistaria sinensis.

Byggnaden har ritats av arkitekt SAR A. von
Schmalensee.

Sven Hermelin och Inger Wedborn.
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2. The benches are set amidst flowerbeds containing peren¬
nials and annuals.
Bordures de fieurs et bancs de repos.

3. The entrance to the pergola, at the further end of which
a trellis window affords a view over the plain.
Entrée de la pergola. D'utie fenétre a grille ouvragée située
a l'extretnité de celle-ci, on peut découvrir le paysage sur
la plaine.

4. The view front the restaurant terrace.
Vue de la terrasse du restaurant.
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Stora Vika.
En cementindustri våxer {ram. Stora Vika fyra
mil soder om Stockholm, ett samhalle som vuxit
upp kring sin industri under åren 1945-52.

Når Skånska Cementbolaget vid mitten av 1940-talet
onskade utvidga sin cementproduktion i Stockholm
var det tre saker som samtidigt måste finnas på den
plats dit den nya industrien skulle forlåggas: ett kalk¬
berg, ett lertag och en djuphamn.

Marsta jordbruksegendom vid Fållnåsviken 4 mil
soder om Stockholm hade alia forutsåttningarna plus
en till - en utomordentligt vacker natur.

Exploateringen av området fordrade att man forst
fick bygga milslånga vågar for att overhuvudtaget
nå fram till Marsta undangomda idyll, dår den låg
bakom stora skogar. Från havet nådde man ej hel¬
ler fram innan fyrleder byggts och hamnen ord¬
nats. Denna bakgrund bor man ha for ogonen, når
man rått vill bedoma utvecklingen i Stora Vika. Det
finns kanske storre projekt som samtidigt byggts ute
i vårlden - det finns kanske också vackrare och mer

intressanta industrisamhållen som gjorts i vårt land.

Men jag tror att Vika år den mest typiska exponent
vi kan visa den tredje internationella trådgårdsarki-
tektkongressen på ett samhålle och en industri som
helt skapats under en och samma epok. Det år et verk
av det decennium vi nu låmnat - 1940-talet. Det har
utforts under en och samma etapp och har ur den
synpunkten ett egenvårde vårt att studera.

Vid planering av bostadsområdet i Stora Vika har
Skånska Cement AB:s konsulter varit: for den arki-
tektoniska utformningen Gustaf Lettstroms arkitekt¬
kontor, for bostadsområdet och for industriområdet
Skånska Cement AB:s tekniska avdelning i samarbete
med arkitekt SAR Lennart Tham, for de statiska kon¬
struktionerna Husbyggnadsbyrån HKB samt for
VVS-konstruktionerna AB Sana. Byggnadsarbetena
har utforts av Skånska Cementgjuteriet i Norrkoping.
Landskapsplanering och trådgårdsanlåggning ha ut¬
forts på mitt kontor, dår mina medhjålpare varit tråd-
gårdsarkitekterna Hele Lillis och Paul Stråby FST.
Sårskilt har den senare genom det kontroliskap vårt
kontor utovat verksamt bidragit till projektets full-
foljande. Anlåggare har varit P. J. Soderblom. En del
anlåggningar ha utforts i bolagets egen regi.

Ulla Bodorff.
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1. Outside the office-staff mess. View of the meadow between
mess, office and factory grounds.
Cimenterie de Stora Vika. Vue extérieure de la cantine
des employés. Vue sur la prairie située entre la cantine, les
bureaux et l'usine proprement dite.

2. Foretnen's rwellings in the factory area, a common fore¬
court.

Logements des contremaitres. Avant-cours connnunes.
3. View from the terrace of the Manager's house looking to¬

wards Fållnåviken Bay.
Vue générale sur let crique de Fallnas, prise de la terrasse de
la villa de /'administrateur.
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Rottneros herrgdrd
Rottneros herrgård ar belågen vid Fryken, i hjårtat
av Varmland. Som forebild forEkeby i Selma Lager-
lofs »Gosta Berlings saga«, har den blivit en vall-
fartsort for en ståndigt okande turiststrom. Alla som
besoka Mårbacka virja också få en blick på »Ekeby«,
dår majorskan levde i kretsen av Gosta Berling och
de ovriga kavaljererna.

Rottneros bruk åges av majoren Svante Påhlson,
framgångsrik bruksågare och en skonhets- och park-
dyrkare, som det senaste årtiondet lagt ned stora
summor på att ytterligare forådla omgivningarna
kring den eljest så naturskont belågna herrgården.

Den gamla herrgårdsbyggnanden brann ned 1929,
men år återuppford på samma plats, efter ritningar
av arkitekt George von Dardel, som också utformat
den stora terrassen och de senare emot denna ut-

byggda flyglarna. De gamla »kavaljersflyglarna« vid
entrésidan åro dåremot kvar från gamla tider.

Parken borjade utbyggas redan 1934 efter ett
tidigare forslag av undertecknad, men de stora lin-
jerna och de våldiga terångforåndringarna, efter
vilka det nu arbetas, borjade utformas forst omkring
år 1945 och utbyggnaden fortgår alltjåmt.

Just nu lågges sista håndtagen vid en parterran-
låggning i sydlig riktning från byggnaden, for vil¬
ken hela den gamla ekonomitrådgården med frukt-

trådgård och våxthusanlåggning fått vika och flyt-
tats till annan plats. Denna anlåggning består av fyra
terasser med blomsteranlåggningar, så utformade att
de giva plats for en rikedom av skulpturer, vilket bli¬
vit ågarens sårskilt stora intresse under senare år. Ej
mindre ån 16 framstående bildhuggare åro hår re¬
presenterade med sina konstverk, de fiesta utforda i
brons, varvid sårskilt Carl Eldh dominerar med nio
verk. Just i dagarna bygges fundament for ytter¬
ligare tvenne stor konstverk, nåmligen Christian
Erikssons »Bågspånnaren«, som skall stå som en skilt¬
vakt vid antrén och Arvid Backlunds skulptur av
Selma Lagerlof, som får sin plats å parterren vid s jon
oster om herrgården, dår hon kommer att blicka ut
over Fryken, vars omgivande landskap, gårdar och
månniskor hon skildrat i sina diktverk.

Edvard Jacobson.

1. Rottneros Manor. Facade with large ornamental pond.
Manoir de Rottneros: La fafade d'entrée et le grand miroir
d'eau.

2. East fafade and garden terrace viewed from the lakeside.
Facade Est et terrasses du jardin, vues du lac.

3. View of the garden from the eastern terrace with L. Fryken
in the background.
Aspect des jardins vus de la terrasse Est. Au fond, le lac
Fryken.
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2. The main building viewed from the northern end of the
garden. Photo: C. G. Rosenberg.

Corps principal du batiment, vu de la partie Nord des jardins.
Photo: C. G. Rosenberg.

CharlottendaI.
Charlottendal år en malmgård från [700-talet, belågen
i Grondal, Stockholm. Den restaurerades 1947 av
byggmåstare Olle Engkvist efter ritningar av arki¬
tekterna SAR Sven Backstrom och Leif Reinius.

Gården ågs av Stockholms stad. Byggmåstare Eng¬
kvist, sjålv bosatt dår, låt i samband med restaure¬
ringen anlågga en trådgård med ett åldre trådbestånd
som utgångsmaterial. Trådgården, som år belågen 2 m
over den starkt trafikerade Grondalsvågen, begrånsas
av terrassmurar med staket och plank, som fullstån-
digt avstånger anlåggningen från yttervårlden. For
att få en plan yta framfor huvudbyggnaden gjordes
en urschaktning, varvid nivåskillnaden melian detta
lågre och ett ovre plan togs upp med en låg vallmur.
Gångarna år belagda med rod sandsten. Trådgården
prydes med flera skulpturer bl. a. av Milles, Tyra
Lundgren och Stig Blomberg. Trådgårdsanlåggare
har varit Jansson & Hallstrom. Walter Bauer.

3. The main entrance with sculpture by Tyra Lundgren.
Photo: C. G. Rosenberg.
Entrée principale. Sculpture de Tyra Lundgren. Photo
C. G. Rosenberg.
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Bostadsomrdde i Viistertorp,
Stockholm.
HSB:s Riksftirbund år ett byggnadsforetag som har
till uppgift att på kooperativ basis producera bostader
i hela landet. Forbundets arkitektkontor har enbart i
Stockholm projekterat 5 å 6000 lågenheter under den
senaste femårsperioden.

Bilderna på detta uppslag visa ett nyligen fårdig-
stållt bostadsområde i Våstertorp, en av Stockholms
sodra stadsdelar.

Husen åro grupperade i den bergiga terrången på
sådant sått att stora relativt fria gårdar bildas. Overallt
dår så har varit mojligt har den ursprungliga marken
med blåbårsris och lingonris bibehållits. - Lekmojlig-
heterna åro stora både i de naturliga backarna och
på lekplatserna. - Området år huvudsakligen bevuxet
med tall och gran. Det kraftiga ingrepp i naturen, som
bebyggelse i denna omfattning år, kan lått medfora
att iivsbetingelserna for barrtråden bli så ogynnsam-
ma att man måste råkna med att de småningom kan
forsvinna. Myndigheterna ha dårfor begårt viss in-
plantering av storre parktråd såsom aim. lonn och
lind- - Park- och trådgårdsplaneringen fårdigstålldes
våren 1951. 2
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Tradgårdsanlåggningen har utforts på entreprenad
och varit uppdelad på foljande trådgårdsanlåggare:
Ragnar Blomkvist, Stockholm, Birger Holm, Ulriks-
dal, Jansson & Hallstrom, Stockholm samt Sigurd
Lindgren, Stockholm. Erik Anjou.

i. Residential suburb of Våstertorp, Stockholm. The play¬
ground. Beyond the fence is an asphalted track for chil¬
dren's cycles.
Aire de jeux, comprenant entre autres une piste asphaltée
pour bicyclettes d'enfants.

i. This "punkthus" - almost a skyscraper - stands on the
highest point in Våstertorp. In spite of its being S storeys
high, the tenants in the flats have a feeling of being in close
touch with the countryside beyond.
Cet imnteuble est båti sur le terrain le plus élevé de Våster¬
torp. Malgré ses huit étages, on a des appartements Vimpres-
sion d'ime grand contact avec le paysage alentour.

3. Large flat rocks and wide lawns reach to the very walls of
the houses.
Tie grands quartier de roches lisses ainsi que des surfaces
d'herbe vive se mélent étroitement aux immeubles.
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i. The ornamental water is connected with the stairway along
the facade of the main building by means of an architec¬
turally designed "water-stairway" in the form of seven
helices.

• •

Flygvapnets Ambetsbyggnad,
Ladugdrdsgiirde, Stockholm.
Efter skiss utford av byggnadens arkitekt Cyrillus
Johansson, har undertecknad utformat terrång, vat-
tenanlåggning och planteringar under år 1943.

Trådgårdsanlåggningen på den oppna gården åt
soder utgor i vardagslag tjånstgorande personalens
rekreationsplats under lunchrasten. Soffor finnas ut-
placerade, men man håller till lika mycket på grås-
mattorna. En gång i veckan, sommartid, konserterar
Flygvapnets musikkår uppstålld på grusplanen fram-
for huvudbyggnaden.

På denna plan ordnas parader de gånger minnes-
hogtid hålles for de stupade flygarna. Då oppnas de
breda dorrarna in till minneshallen, dår namnen stå
i gyllene skrift mot marmorvåggen. På en liten for-
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Hotel d'administration de l'armée de l'Air, Stockholm. En
paralléle avec les escaliers du båtiment, on a congu le long de
la facade principale de celui-ci un «escalier d'eau» d'esprit
architectonique et formé de sept coquilles.

hojning framfor våggen lågga de anhoriga sin blom¬
stergård.

Från hallen har man en vacker bild ut over tråd¬

gården. Fårgprakten år koncentrerad till tre perioder,
vårens blekgula Rosa Hugonis mot tegelroda fasader,
speglade sig i dammarnas blå vatten, lité senare stror
Malustråden ut vita drivor av blommor och under
hosten skiftar gronskan over till gult orange och rott
i blad och frukter.

Omkring den overstå snåckan bildar Lonicera Al-
bertii ett snår, som visat sig tåla vårmen och virvel-
vindarna, som koncentrera sig just dår i en brånn-
punkt mellan de tre fasaderna. Vid båcken våxa Salix
purpurea repens och S. bicolor samt Cotoneaster acu-
tifolia. De enda perenna blommor som planterats stå
invid båcken: Caltha palustris, Myosotis palustris,
Lythrum roseum och några Typha angustifolia samt
i en liten damm nåckrosor. Helfrid Lofquist.
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2. Around the southern part of the almost level courtyard the
green cubes of tuaple and poplar hedges to the south form
high walls. Within these walls the vegetation becomes
lower and lower as it approaches the lawn.

Entourant la partie Sud du jardin, des carrés verts durables
et des rangées de peupliers forment une sorte de haute forti¬
fication. A l'intérieur de celle-ci, la végétation se fait de plus
en plus basse, jusqu'ari au gazon.
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i-2. The Park at Sodersjukhuset, Stockholm. The wide Court¬
yard in front of the Hospital terminates towards the west
in a small formal garden and a mural colonnade. Between
the pillars one has a view of Tantolunden, one of the main
parks in Inner Stockholm.

Pare de l'hdpital du Sud (Sodersjukhuset), å Stockholm. La
grande aire d'arrivée å l'hdpital est limitée å l'Ouest par une
petite plantation et une colonnade. On découvre entre les
piliers de celle-ci le pare de Tantolunden, l'un des plus grands
de la ceinture de Stockholm. Photo C. G. Rosenberg.

Två stockholmsparker
Park vid Sodersjukhuset
Stenmuren år en anvåndbar detalj i parken. I Stock¬
holm hor den sårskilt hemma. Hår finns det gott om
granit att bygga med och dår verkar det naturligt
med stenmuravslutningar på de många nakna berg-
knallarna. Muren kan på ett utomordentligt sått be-
grånsa platsen i parken, skapa vårn och rumsverkan.
Muren ger fåste for klåttervåxter, som uppfor mur-
pelaren fors over på arkitektraven eller pergolataket.
Stenmuren år inte dyrbar. Den åldras vackert, tarvar
inget underhåll; efter ett par decennier år den bil-
ligare ån varje annat material - jårn och trå - som
maste skyddas mot rost och rota.



3. Park sourrounding the "Stjårnhuseri" at Grondal, Stock¬
holm. View over grassy fields towards part of the City
across the water.

Maisons-étoiles de Grondal: le pare. Vue sur la ville. Au pre¬
mier plan, les champs. Au second plan, l'eau. Photo C. G.
Rosenberg.

Park vid stjaruhusen i Grondal
Mitt i det kuliriga urberget hade det språngts en
rånna for blivande gata. Den kom aldrig till. Har har
såren låkts. Melian bergskloven och i gråssvackan
anar man den forna rånnan som fångar in staden
på andra sidan vattnet. Ett utsiktsvårn kroner den
sprangda klippan. - De båda parkerna har projek¬
terats och anlagts av Gatukontorets Parkavdelning,
Stockholm. Holger Blom.

4. A look-out tower crowns the blasted cliff.
Une balustrade pour les promeneurs couronne ce rocher
tourmenté. Photo C. G. Rosenberg.



SUMMARY
Some Swedish Gardens presented in conjunction with the
Congress of the International Federation of Landscape Archi¬
tects in Stockholm, July 1952.

During the past ten years Swedish garden architects have
had the privilege of taking part in new building operations
that have no counterpart in this country. The developmentof our cities, the expansion of our industries, the building of
new dwellinghouses, schools, homes for the aged, hospitals,
administrative offices, the laying-out of cemeteries, the con¬
struction of roads, power plants etc. - all this had involved
tasks on an unprecedented scale. It has suddenly been realized
by town-planners, building contractors and authorities that it
pays to have an architectural plan for laying out gardens.
Having often been regarded in the past as an exclusive re¬
presentative of luxurious living, the garden architect is now¬
adays on a par with the other professional consultants on a
building project, and it is becoming increasingly common for
his designs to be included in the plans and other documents
when a building project calls for estimates. All this is very
gratifying, of course - if only it could be done at a slitghly
calmer tempo, in which case the quality of the work would
benefit.

Garden architecture is a clumsy and pretentious term, and
one that naturally cannot be applied to everything that is
executed in the name of that art. Most of it might perhaps be
called a decent workaday product, and time itself must be
allowed to show what deserves to be called art.

The selection that is permitted to be inserted in this special
Congress Number of Havekunst is intended merely to offer
a few varied examples of commissions on which Swedish gar¬
den architects have been engaged in the last few years: one
or two modern industries, an entirely new housing area, a
Government administrative building, two private houses, both
associated with an earlier architectural style, and a public
park around the biggest hospital in the country.

We have been compelled for reasons of space to refrain
from illustrating small private gardens attached to private
homes and terrace houses, but this lack is remedied in some
measure by the fact that out contemporary, the periodical
Hem i Sverige, has reproduced a few examples of this type
of garden in its Summer Issue (No. j), which is partly de¬
voted to the Congress.

The natural conditions in large parts of our country are
far from favourable for laying out gardens. An unkindly
climate and a barren landscape can hardly stimulate garden
designing with any exuberance of art, but only to a severe
form of adaptation. Such adaptation, however, need not
necessarily mean capitulation in face of difficulties. On the
contrary, one gradually learns to adjust one's life to the cli¬
mate, to improve the soil and out of the vegetation to make
the selection of plants that is capable of developing in the
right direction. The result, when at its best, may resemble the
Swedish cultivated countryside's parklike meadows and tree-
studded pasturelands, forerunners of that kind of horticulture
which vi venture to call typically Swedish. Here, in fact, we
find in the interplay of open and enclosed, light and shade,
cultivated and wild, flat and undulating, the ingredients that
went to make up that great art of garden designing which in
the course of various epochs has reached our country in ever
severer and freer forms, and whose heritage we are destined
to administer. It must be admitted that a touch of uncertainty
frequently characterizes our work - our hesitation between
the "naturalistic" and the "architectonic", between the tem¬
porary and the permanent design, yet at the same time these
very contradictions contribute to a feeling of anxiety that
makes each task a fresh and stimulating one. W. H.

R É S U M É
Quelques realisations suédoises en matiére de jardin. Présentées
å l'occasion du Congres de la Federation Internationale des
Architectes Paysagistes (I. F. L. A.).

Les architectes paysagistes de Suéde ont eu l'avantage de
participer au cours de ces derniéres années å un effort de
construction qui n'avait jusque-lå pas eu son pareil dans leur
pays. L'extension des villes, le développement des industries,
la construction de logements, d'asiles de vieillards, hopitaux,
båtiments administratifs, cimetiéres, routes, centrales élec-
triques, les a placés devant des programmes jusqu'alors en-
tierement impratiqués. Il a comme tout å coup sauté aux yeux
des urbanistes, des commanditaires de la construction et des
autorités ue la question jardin devait se poser aussi sur le
plan économique. Aprés avoir été souvent considéré å l'origine
comme un représentant exclusif du luxe, voila done maintc-
nant l'architecte paysagiste placé sur la méme ligne que les
différents représentants des corps de métier du batiment et il
devient de plus en plus frequent de voir ses travaux rentrer
dans le devis générai lors de la discussion d'un projet.

Tout ceci est naturellement tres réjouissant, å la restriction
pres que l'on souhaiterait pouvoir se permettre uh rythme detravail plus moderé, ceci au profit d'une amélioration certainc
de la qualité. «L'Art des Jardins» n'est qu'un grand mot - et
prétentieux - et ne saurait en tout cas s'appliquer å toutes les
realisations de ce domaine. La plupart des travaux de ce genrepourrait étre classée sous la rubrique «acceptable utilite», le
Temps lui-méme étant seul juge de savoir si l'appellation
d'Art est méritée.

La selection qui suit, dans ce numéro de Havekunst con-
sacré au Congres, a uniquement pour but de montrer quelques
exemples des derniéres réalisations des architectes paysagistessuédois: deux centres industriels modernes, un tout nouveau
lotissement, un batiment administratif d'état, deux logements
privés - tous deux héritiers d'une vieille tradition d'habitat
et le pare public attenant au plus grand hopital de Suede.
Nous avons malheureusement du, faute de place, éliminer des
iardins de moindres dimensions dépendants de villas ou de
lotissements, mais cette lacune a été d'autre part comblée par
notre confrere «La maison suédoise» (Hem i Sverige) qui,dans son numéro 5, également inspiré par le Congres, a publiéquelques exemples de teis jardins.

Les conditions naturelles sont dans la plus grande partie du
pays loin d'etre favorables å la réalisation de pares et jardins.
Un climat rude et un paysage rabougri ne peuvent que diffi-cilement encourager un art florissant dans ce domaine: on
devrait se contenter en principe de pis-allers rébarbatifs. Mais
cette nécessité ne doit pas se traduire par une capitulationdevant les difficultés. Bien au contraire! On s'apprend peu å
peu å composer avec le climat, améliorer la terre et faire la
sélection de plantes et arbres que ont seuls le pouvoir de se
développer dans l'esprit voulu. Le résultat, en cas de réussite,
s'inspirera du paysage traditionnel tout de bocages et de prai¬ries, prédécesseur d'une tradition «paysagiste» que l'on ose
appeler typiquement suédoise. On y retrouvera aussi dans le
jeu des contrastes entre l'ouvert et le fermé, la lumiére et
l'ornbre, le sauvage et l'entretenu, le plat et le vallonné, les
éléments de ce grand art des jardins qui a prospéré dans notre
pays å différentes époques sous des formes soit plus strictes,
soit plus libres, eta dont nous avons pris å cceur de gérer
l'héritage.

Reconnaissons qu'une certaine insécurité marque souvent
nos travaux: témoin notre hésitation entre le «naturaliste» et

l'«architectonique», entre le provisoire et le permanent...Ces contradictions mémes engendrent en méme temps unecertaine inquiétude qui rend tout travail si nouveau et com-
bien stimulant. W. B.

Dctta nummer har kunnat tryekas tack vare bidrag från:
Byggmdstare Olle Engkvist, Stockholm,

Findus Konservfabrik, Bjuv,
HSB:s Riksforbuiid,

Major Svante Påhlson, Rottneros,
Svenska Institittet.



Aksel Andersen død
Grafikeren i dansk havekunst

Stadsgartner Aksel Andersen døde plud¬
seligt 19. juli. I Berlingske Aftenavis for
7. august har arkitekt M.A.A. Hans Er¬
ling Langkilde skrevet nedenstående li¬
nier, der bringes med forfatterens til¬
ladelse.

Man kommer hjem fra ferie og får at
vide, at havearkitekt Aksel Andersen,
stadsgartneren i Gentofte, er død. Gan¬
ske pludseligt ramtes han af et hjerte¬
slag, mens han opholdt sig i sin have -
denne underfulde, lukkede lilleverden
ved Ordrup kirkegård, en have, som
han sammen med sit embede havde ta¬

get i arv efter G. N. Brandt. Og hvem
var vel værdigere til dette lille kunst¬
værk, som rummer så megen gartnerisk
kultur, så fine æstetiske virkninger og
så ægte poesi. Kun nogle sparsomme li¬
nier om hans død har fundet vej til
pressen. Alt for få gør sig klart, hvad
dansk havekunst har mistet.

Havekunsten er på en gang bestikken¬
de og utaknemmelig at give sig af med.
Bestikkende - fordi naturen gavmildt
skænker enhver havedyrker af sin rig¬
dom og stemning, forlener hans mest
ufuldbårne forsøg med farver og frodig¬
hed. Utaknemmelig - fordi selve dette
forhold slører grænsen mellem det di¬
lettantiske og det kunstneriske, så det
sidste sjældent vinder virkelig påskøn¬
nelse. Ikke blot har alle forstand på at
lave have - men alle mener tilmed at

kunne gøre det bedre end den talent¬
fulde og skolede kunstner. Derfor sav¬
ner tre fjerdedele af alle villahaver
kunstnerisk kultur. De svarer til maler¬
kunstens trommesalsbilleder og littera¬
turens Morten Koch'er. Det er smukt,
at de giver ejeren tilfredsstillelse og glæ¬
der - men de savner den rigdom, som
kun det fuldbårne kunstværk har.

Aksel Andersen stræbte mod den hel¬
støbte løsning. Han var havekunstneren,
om nogen var det. Han var det i dob¬
belt forstand - dels gennem sine føl¬
somme og fine stregtegninger af land¬
skaber, træer og planter, der ikke blot
fæstnede hans naturindtryk, men også
holdt hans sind åbent for rigdommen i
de elementer, hans kunst skulle bygge
på - dels, naturligvis, gennem sine ar¬
bejder: bevidst formede haverum eller
åbne, landskabelige arealer, hvor virk¬
ningen af beplantningens linier og far¬

ver, dens vækst og fylde var resultatet
af omsorgsfuld planlægning og en le¬
vende fantasirigdom.

Han var grafikeren i dansk havekunst.
Hans arbejder har næsten altid streg¬
tegningens lethed og ynde. Hvor det
maleriske slår stærkt igennem, er det
ikke den tunge, pastose kolorit, men
akvarellens lyse toner. Hans planer var
ikke resultatet af tanketung konstruk¬
tion, men af talentets intuitive sikker¬
hed, af håndens følsomme søgen og af
øjets skolede vurderingsevne. Man skal
have oplevet at stå med ham på en bar

og trøsetesløs byggegrund uden andre
holdepunkter end et groft byggepro¬
gram, terrænets kurver og nogle tilfæl¬
dige vækster. Med overlegen sikkerhed
kunne han klarlægge de havemæssige
muligheder, antyde den rette fordeling
og karakter af bygningselementerne i
samspillet med det grønne. Han bevæ¬
gede sig på terrænet med noget af den
magiske, fjernstyrede sikkerhed, som
kendetegner manden med pilekvisten,
der skal vise vand. For en arkitekt var

han ikke blot inspirerende, men ofte
den, der befrugtede de grundlæggende

ideer i byggeriet. I egentligste forstand
har han været med til at skabe meget af
det bedste i 40'ernes danske boligbyg¬
geri.

Personlig var Aksel Andersen tilbage¬
holdende, lidt tillukket, lavmælt, uden
fagter. Der var noget vegt og ynglinge-
agtigt over hans slanke skikkelse og for¬
finede træk, en lidt studentikos elegance
ved hans ydre fremtræden. Han holdt
sig gerne i baggrunden, men var meget
vel klar over sit arbejdes kvalitet og
ubøjelig med hensyn til sine kunstne¬
riske ideer. Som mange mennesker med
udpræget artistisk indstillig var han en
dårlig forhandler i den forstand, at han
havde svært ved at procedere sine ideer,
måske fordi de ofte forløstes intuitivt.
Tegningerne skulle tale - og de talte et
smukt sprog, både i sig selv og som me¬
dier for hans havekunstneriske visioner.
Han indlod sig ikke på kompromis, men
gav stundom op i mut resignation over
for den uomtvistelige mangel på kultur,
der kendetegner de fleste menneskers
indstilling til havekunsten.. Han havde
store arbejder for boligselskaber, institu¬
tioner m. m., men havde endnu ikke
vundet den myndighed, som altid kunne
bære hans ideer og forslag smertefrit
gennem møder og forhandlinger og al¬
skens parlamentarisk djævelskab, der i
vore dage alt for ofte tager livet af den
friske inspiration og den kunstneriske
umiddelbarhed, fordi ingen har ansvar,
og alle skal snakke med. Han stod først
nu på tærskelen til de modne mand¬
domsår. Ikke fordi han selv var sent

modnet, men fordi han måtte lære sig
at forfægte sin opfattelse og måtte byg¬
ge sin position langsomt op på den re¬
spekt, hans arbejder efterhånden skaf¬
fede ham.

I sin Tid blev det sagt, at G. N. Brandt
havde banet vejen for Aksel Andersen
som sin efterfølger i embedet som stads¬
gartner. Han havde det i hvert fald i
den forstand, at han med sit kunstne¬
riske format, sin skarpe dialektik og per¬
sonlige myndighed havde skabt embe¬
dets rammer, så en mindre robust, men

lige så artistisk personlighed kunne tage
tråden op. Det var noget fint at være
stadsgartner i Gentofte - og det er det
ikke mindre, efter at Aksel Andersen
har gjort sin, alt for brat afbrudte, ind¬
sats.
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International Federation of Landscape Architects
Stockholmkongressen
I dagene 10. til 14. juli afholdt I. F. L. A. sin kongres
i Stockholm under protektion af H. M. Kongen af
Sverige og med stor deltagelse fra næsten hele ver¬
den. Foreningen Svenska Trådgårdsarkitekter havde
påtaget sig alle arrangementer fra modtagelse på stads-
huset til indkvartering af kongresdeltagere og ud¬
flugter for disse. Alt var fortrinligt tilrettelagt, og
der er her al grund til at takke vore svenske kolleger
for et enestående værtskab.

Kongressen åbnedes på Stadshuset i Gyllene Salen,
hvor Stockholm stad var vært ved en reception.

Sidst på eftermiddagen var der rundtur i Stock¬
holm pr. båd og middag på Stallmåstaregården. Efter
middagen kørte man til Haga Park, hvor Gustav Ill's
pavillon blev forevist, og hvor der af Stockholm Stads
parkafdeling var arrangeret en parkunderholdning.
Fredag og lørdag eftermiddag og hele søndagen med¬
gik til ekskursioner pr. bus til offentlige parker, bo¬
ligkvarterer, industriområder og privathaver, og der
var tilrettelagt en rundgang i Gamla Stan under kyn¬
dig ledelse.

Kongressens første dag sluttede festligt, som den
var begyndt. Kongresdeltagerne var rystet sammen,
og det egentlige kongresarbejde kunne påbegyndes
næste dags morgen under indtrykket af ældgammelt
venskab og i en atmosfære af gensidig elskværdighed
og hensyntagen. Allerede på dette tidspunkt stod det
klart, at ligemeget hvor prekære spørgsmål der i de
kommende dage skulle klares - sprængstof kunne der
ikke blive tale om.

Svenskerne indledte den egentlige kongres med en
film om Sverige optaget fra flyvemaskine - en ud¬
mærket introduktion til forståelse af svenskernes ar¬

bejdsforhold og udmærket kommenteret af Sven
Linde. Kongressens motto var »En idé og dens reali¬
sation«, og ud fra dette indledtes diskussionerne de
følgende dage med indlæg af mr. Sidney Schurcliff,
U. S. A. - »et forretningscenter og dets udform¬
ning«, mr. Frank Clark, England - »havearkitekto¬
niske arrangementer i forbindelse med Festival of Bri¬
tain«, Georg Boye, Danmark - »Næstved kirkegård«
og Otto Valentin, Tyskland - »egen have«.
Kongressen sluttede med en animeret middag på
Skansen. Mandagen var afsat til private besøg i Stock¬
holm, og tirsdag morgen startede en række af kon¬
gresdeltagerne på en bustur gennem Sverige med be¬
søg på alle mere seværdige pladser.

Så var kongressen sluttet, og tilbage blev spørgs¬
målet, hvad fik du så ud af den? I dette land, hvor
man er ved at kvæles af kongresser, har man måske
ikke alt tilovers for disse - man rynker måske lidt på
næsen, man søger at bagatellisere sagen, men sand¬
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heden er dog den, at ligemeget hvor meget eller lidt
bund der er i afholdelsen af sådanne internationale

kongresser - noget kan altid tages med derfra, og fra
ovennævnte kongres var det endda ikke så lidt.

Man blev bl. a. imponeret af de kolossale opgaver,
der overdrages vore svenske kolleger, selv om disse
opgaver mange gange løses ud fra forudsætninger,
der føles fremmede for os danske. Det var morsomt
at se Marabou fabrikkernes haveanlæg igen efter
5-6 års forløb, se hvordan anlægget havde udviklet
sig og hvor fint det blev passet.

Der er utallige elegante detailklaringer i de stock¬
holmske parker, det være sig små hyggehaver, lege¬
arrangementer eller småkiosker, der er smukke byg¬
ninger i den gamle stad og fine klaringer af sanerede
grunde her.

Et besøg på skogskyrkogården kan stadig impo¬
nere - nogle røde roser, nogle pelargonier og bego-
nier kan irritere, men hovedideen - begravelserne frit
i den smukke fyrreskov er bibeholdt, og både veje
og bygninger er på en smuk måde passet ind i ter¬
rænet. - Jovist er et besøg i Sverige af interesse også
ud fra et havearkitektonisk synspunkt - skade at kun
så få danske var klar over dette.

Selve kongressen var interessant - det er i sig selv
altid en oplevelse at møde kolleger fra fremmede
lande, høre om deres problemer og deres samfunds
indstilling over for disse, samt at se hvordan de løser
deres opgaver ud fra de givne forudsætninger.

Medens amerikanerne og englænderne viste, hvor¬
dan de til trods for deres opgavers størrelse søgte at
komponere dekorationer til understøttelse af detaljer
og søgte at lave noget »naturligt«, viste og forklarede
Boye Næstved kirkegård - et bevidst formet anlæg
med en bestemt funktion og med en skabt form som
en smuk kontrast til det omliggende fine landskab -
to diametralt modsatte indstillinger til opgaven.

Tyskland var for undertegnede en skuffelse - ikke
dermed sagt at det, der blev forevist, var ringe, men
det forbavsede, at man stadigvæk arbejder efter de
principper, som var god latin for snart en menneske¬
alder siden. Der må trods alt være sket noget i denne
store nation siden den gang, og der må være opgaver
af helt andre dimensioner og af mere samfundsmæssig
karakter.

Ikke alt, hvad der siges på en kongres, er af høj
karat. Kort sagt, der siges meget vrøvl, og en af de
helt sikre fejltagelser er den skamløse ros, man ødsler
på hinanden. Det er noget, der gentager sig hver
gang, men det er lige beskæmmende og det er for bil¬
ligt. En IFLA-kongres må være et forum, hvor kun
det allerbedste forevises for en forsamling, der kan



Asplunds Skovkirkegård. Udsigt fra kapellet mod ceremoniplads.

vurdere ikke blot ud fra egne, men også ud fra mod¬
partens forudsætninger. Kongressens vigtigste op¬
gave er måske at oplære til gensidig forståelse og til
respekt for enhver alvorlig ment indsats, men det er
også en pligt her - ud fra venskabelige følelser og
efter bedste evne - at hjælpe en kollega ud fra et
blindspor.

IFLA's formål er at udbrede kendskabet til have¬
kunsten og at placere denne på en naturlig plads i
samfundet; hertil kommer som tidligere nævnt ud¬
bredelse af forståelse nationerne imellem, og her har
federationen vel sine allerbedste forudsætninger ved
medvirken til udveksling af fagets unge, oprettelse af
studiepladser, hvor disse unge kunne lære af de givne
forhold. M. Duprat kunne meddele, at der i Frankrig
var oprettet en sådan havearkitekturskole, hvor unge
fra hele verden var velkomne. Federationens forsøg
på at oprette en lignende skole i forbindelse med
generalsekretariatet i Bryssel måtte opgives af øko¬
nomiske grunde.

En anden måde at udbrede kendskab til og for¬
ståelse mellem nationerne er udgivelse af en eller an¬
den publikation - helst en årbog. Udgivelsen af en
sådan bog har spøgt mellem de delegerede, så længe
federationen har eksisteret, og mange skønne kræfter
er indtil nu ofret på dette tilsyneladende uløselige
problem - dog denne bog må komme en gang, den

er nødvendig. Der arbejdes videre med sagen. Indtil
videre enedes man om een gang i kvartalet at bringe
IFLA stof i de eksisterende fagtidsskrifter, altså også
i Havekunst.

Inden optagelsen af nye medlemmer fandt sted
havde man diskuteret placeringen af kongressen i
1954, og en næsten pinlig tavshed bredte sig over for¬
samlingen; man skred til næste punkt på dagsordenen
- optagelse af nye medlemmer. Israel og Østrig blev
optaget, men kun den østrigske repræsentant var til
stede, og da han skulle fremføre sin takketale, kom
han for skade at sige, at Østrig bød den samlede fede¬
ration velkommen til Østrig. Et lettelsens suk hørtes
fra de øvrige delegerede; ved en smule diplomati
kunne man få placeret den næste kongres. På præsi¬
dentens direkte forespørgsel, om repræsentanten stod
ved sit tilbud om at huse kongressen 1954, mente den
stakkels østriger ikke, at han kunne trække sit tilbud
tilbage, og sådan gik det til, at vi alle skal til Wien
i sommeren 1954.

Ved kongressens slutning hyldede præsidenten
Foreningen Svenska Trådgårdsarkitekter - specielt
Sven Hermelin og Ulla Bodorff - for deres store ind¬
sats ved de nu afviklede arrangementer, og det havde
de virkeligt fortjent; også undertegnede benytter her¬
ved lejligheden til endnu en gang at sige tak for de
interessante dage i Stockholm. Sven Hansen.
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Direktør Niels D. Kemps have ved Roskilde fjord
Direktør Niels D. Kemps hus og have ligger et lille
stykke fra Roskilde by mod nord ud ad Frederiks¬
borgvejen. Grunden er lang og smal og strækker sig
i sin længderetning fra øst til vest fra Frederiksborg-
vejen ned til Roskilde fjord. Nord og syd for grun¬
den ligger gamle tilvoksede haver.

I årene 1949-1950 blev huset fuldstændig forandret
ved større om- og tilbygninger, som blev forestået af
arkitekt Mogens Anthon, København. Der blev blandt
andet bygget en fløj til mod øst til en ny spisestue,
og der blev mod syd anlagt en stor vinterhave. Begge
disse har udgang til en stor ny terrasse, hvorfra der
er en enestående udsigt mod øst ud over fjorden.

Da min kompagnon Axel Thomsen og jeg be¬
gyndte med planlægningen af den nye have, lå stør¬
stedelen af grunden hen som uryddelig byggegrund.
Der var dog, når man så nærmere til, en hel del pæne
træer og trægrupper, ligesom det lange naturlige kig
ud over fjorden var der. Mod øst ender den egentlige
have med en brat skrænt, og neden for denne ligger
et lille stykke strandeng inden stranden. Dette skulle
der naturligvis ikke gøres noget ved, det var, som
sådan noget skal være, vildt og uberørt.

Oppe på skrænten i havens nordøsthj ørne lå der et
schweizerhus helt skjult fra haven mellem store træer,
dette måtte naturligvis også bevares. Ved den nye
haves udformning søgte vi nærmest omkring huset
at skabe forskellige intime, mindre aflukker: blom¬
sterhaven, Rhododendronhaven, legeplads for bør¬
nene og gårdspladsen. Hver afdeling er blevet om¬
givet med ca. 60 cm høje kampestensgærder, som
også har gjort god nytte til at klare de temmelig van¬
skelige terrænforhold. På gærderne blev der plantet
Ligustrum regelianum og i gærderne forskelligartede
stenplanter m. m.

Allerede nu, kun godt et år efter, er den tilstræbte
afsondrethed og intimitet for hver afdeling opnået.
Gærderne er næsten helt tilgroede, og ligusterne dan¬
ner en dejlig smuk pels på kronen. Dette skyldes ikke
mindst det gode anlægsgartnerarbejde, som her er
udført ved anlægsgartner Poul Rasmussen, Emdrup.

Fra blomsterhaven fører en trappe ned til den øv¬
rige del af haven. Denne har vi for at forøge virknin¬
gen af udsigten til den blå fjord og over mod Horns¬
herreds bakker udlagt til en stor græsplæne.

Knud Preisler.

j. Blo?nsterhave.
1. Frederiksborgvejen. 6. Terrasse,
i. Gårdsplads. 7. Køkkengård.
3. Legeplcene. 8. Schweizerhytte.
4. Rhododendronhave. 9. Skrant og strandeng.

Knud Preisler og Axel Thomsen.
Direktør Niels D. Kemps have i Roskilde. Mål 1:1000.
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Rhododendronhaven set fra blomsterhaven.

Indkørslen.

Fra Rhododendronhaven. I baggrunden ses vinterhaven.

Udsigten over Roskilde Fjord. Gårdspladsen med hovedindgangen.
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1. Løst stablet kampestensgærde.
2. Nyrestaureret do.
3. Kirkegård.
4. Mødeplads.
5. Skovplantning.
6. Hegnet affaldsplads.
7. Udgang til landevej.
8. Brændeskur.
9. Affaldskule.

10. Gruset gårdsplads.
11. Eks. læplantning.
12. Privat vej.
13. Køkkenhave.
14. Soleplads.
15. Eks. robinie.
16. Eks. valnød.
17. Frugthave.
18. Blomsterhave.

19. »Løkken«.
20. Kampestensgærde.
21. Udsigtshøj.
22. Skov.
23. Græs.
24. Gamle frugttræer.
25. Gamle egetræer.

12

/. Arevad-Jacobsen, Ormslev præstegårdshave, mål 1:1000:

Ormslev prcestegårdshave
Landsbyen Ormslev ligger ca. 10 km vest for Århus
søndenom Brabrand sø. Præstegården, bygget i ty¬
verne, putter sig bagom kirken i landsbyens sydlige
udkant.

Haven er mod øst og vest omgivet af bondehaver
og hønsegårde, mod nord af den ca. 1 m højere lig¬
gende kirkegård. Mod syd er der marker, så langt
øjet rækker. Der er stengærde i skel mod nord, øst
og syd. Indenfor gærdet var der et vildnis af træer,
buske og brændenælder. En lille dam var næsten mud¬
ret til og forpestede omgivelserne med ildelugt og
myg.

Menighedsrådet var klar over, at der måtte gøres
noget. Der var ikke stemning for Hedeselskab og
statstilskud. Ved lån af stiftsmidlerne blev foretagen¬
det financieret, hosstående plan blev udarbejdet og
arbejdet igangsat med ministeriets velsignelse. Målet
var en have, der i anlæg og vedligeholdelse var over¬
kommelig, som indadtil kunne danne en hyggelig
ramme om livet i præstegården, og som udadtil i land¬

skabelig henseende kunne slutte sig til og afrunde
billedet af landsbyen med dens haver og gamle træer.
En stor del af arealet tilplantes med unge forstplan¬
ter af birk, lærk og rødeg.

Arealet indenfor plantningen er græsklædt. Ved
den store grønning øst for huset er terrænets kon¬
kave form bevaret.

Nærmest huset er en blomsterhave med stauder,
roser og mindre blomstrende buske.

Dammen er afvandet. Ved opfyldning og pla¬
nering tildannes terrænet skålformet, arealet tilsås
med græs og omplantes med dunet gedeblad.

Her skal være mødeplads.
Nyttehaven er mod syd med frugthaven nærmest

lunden, adskilt fra den store grønning ved et uklip¬
pet hegn. Her som i skovplantningen skulle række¬
afstanden muliggøre rationel vedligeholdelse.

Rydning og planeringsarbejdet er udført af lokale
folk i dette forår. Græssåning og plantning udføres
af anlægsgartner Kortsen, Århus.

/. Arevad-Jacobsen.
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Væk med vejtræerne?
Som kort refereret i forrige nummer har arbejdsmi¬
nisteriets udvalg vedrørende beplantning af veje af¬
givet en betænkning, hvis skematiske regler for vej¬
træers afstand fra kørebanemidten og vejbelægnin¬
gens yderkant i anmeldelsen karakteriseres som kata¬
strofale for bestående vejtræer uanset disses æstetiske
værdi.

For at underbygge denne påstand, kørte jeg en
eftermiddag en tur over Ballerup, Værløse, Ganløse,
Søsum, Stenløse, Ølstykke, Slangerup, Frederikssund
og tilbage over Uggeløse, Farum.

At der i forvejen ikke er megen plantning på disse
vejstrækninger er helt i sin orden, særlig hvor smaa
biveje snor sig gennem det bakkede, frodige landskab,
men netop derfor virker de beplantede vejstykker så
velgørende. På strækningen Ballerup-Jonstrup og Øl¬
stykke-Slangerup-Frederikssund er der tætte, gamle
alléplantninger, der er af stor landskabelig værdi og
bidrager til et afvekslende vejbillede.

Når man ved eftermåling har konstateret, at de alle
må falde for øksen, og tegnet skitser gennem bilens
forrude, siger ens øjemål med sikkerhed, at man i
fremtiden - bortset fra visse hovedveje med for smal
vejbane - kommer til at lede længe efter en skygge¬
fuld vej.

Meget tyder på at udvalget ikke er fuldt klar over
konsekvensen, der kort og klart lyder: Vejtræer er
utilstedelige.

Georg Boye.
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Kungstrådgårdskonkurrencen
Til den internationale konkurrence om Kungstråd-
gården i Stockholm indkom ialt 82 forslag. Afle¬
veringsfristen var 1. marts, bedømmelsen sluttede 17.
juni. Der uddeltes ingen førstepræmie, men af to
andenpræmier hver på 4.000 kr. gik den ene til Eglers
Stadsplanebyrå ved arkitekterne Harry Egler, Fred
Forbat, Erik Olof Holmberg og Thomas Szentgyor-
gyi, den anden til arkitekterne SAR P. O. Lefvert og
S. H. Wranér, mens tredjepræmien, 3.000 kr. vand¬
tes af arkitekterne SAR Birger og Hans Borgstrom
med trådgårdsarkitekt Klay som medarbejder. Des¬
uden indkøbtes for 2.000 kr. pr. stk. 7 projekter af
konstnaren Einar Forseth - arkitekt SAR Artur
Schmalensee - arkitekterne SAR Gosta Åberg og
Hans Trygg samt medarbejdere arkitekt Erik Krogh
Andersen, ingeniør Hans Edlund og kunstneren
Pierre Olofsson - arkitekt SAR Per-Olof Olsson -

arkitekterne SAR Stig Ancker, Bengt Gate, Sten
Lindegren - arkitekterne SAR Sven Backstrom og
Leif Reinius, trådgårdsarkitekt FST Walter Bauer
og fru Lisa Bauer, medarbejder Bengt Ågren - og
havearkitekt MDH Sven Hansen og arkitekterne
MAA Sv. O. Roloff-Nielsen og Max Briiel.

Vi kommer tilbage til konkurrencen i næste num¬
mer.

Kongelig fødselsdagsgave
På Kong Gustav Adolfs fødselsdag d. 11. november vil
Sveriges bygmestre møde op med en fin present, in¬
tet mindre end en rekonstruktion af det tessinske fon¬

tæneanlæg i Drottningsholms haveparterre. Under
arbejdet, der var i fuld gang under IFLA-kongres-
sen, har man fundet frem til fundamenter af de gamle,
forlængst sløjfede bassiner og, hvad der i og for sig
er mærkeligere, vandledningerne, der var lavet af ud¬
hulede fyrrestammer ca. 50 cm i diameter med bevik¬
ling af blytråd om samlingerne. Arbejdet udføres
efter havearkitekt Walter Bauers planer. G. B.

Gartenbauausstellung,
Hamburg 1953
Fra maj til oktober 1953 skal der være international
havebrugsudstilling i Hamburg. Den 30 ha store ud¬
stillingspark skal rumme alle gartneriske gøremål,
herunder også haveplaner og modeller. Udstillingen
arrangeres af Gartenarchitekt Karl Plomin, Interna¬
tionale Gartenbau-Ausstellung, Hamburg, hos hvem
interesserede kan indhente alle oplysninger.
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Boganmeldelse
Martins Havebog redigeret af Poul Bruun-Møl¬
ler, medarbejdere Eigil Kiær og Henrik Nielsen.

Ud af havebøgernes mangfoldighed krystaliseres øn¬
sket om at erstatte de mange strejfskud med en en¬
kelt fuldtræffer, en virkelig håndbog, hvori den læge
havedyrker kan søge svaret på alle forekommende
spørgsmål og få det klart og utvetydigt.

De tre forfattere, havebrugskonsulenterne Bruun-
Møller og Henrik Nielsen og havearkitekt Eigil Kiær,
sidste i egenskab af formand i Østifternes Havesel¬
skabs københavnskreds, kender spørgsmålene og ved
også noget om, hvordan de skal besvares for at blive
forstået. Det er morsomt at se en bog, hvori stoffet
er så vel tilrettelagt med henblik på gennemsnitslæse-
rens ulyst til at sætte sig ind i noget, der ikke er ud-
portioneret i overkommelige doser og serveret i en
tillokkende emballage. Stoffet lægges frem for læ¬
serne som en plade chokolade, en sammenhængende
blok, der kan brækkes i småstykker efter de dertil
indrettede riller; og emballagen er virkelig tillokken¬
de. Der er ingen sorthvide autoklichéer, men et væld
af fine farvefotografier, sprøjtevædskens kemiske
sammensætning er angivet med farvefilter, blomster¬
farver tilsvarende. Desuden er bogen gennemillustre¬
ret med stregklichéer udført af tegneren Ole Berning
efter Kiærs forlæg, somme af Kiær selv. Der er gule
pærer og røde æbler malet af Ellen Bache og endelig
fire skilleblade og en titelbladsvignet af Mads Stage.

Der er gjort et uhyre arbejde ud af tilrettelæggel¬
sen, og det er blevet en pæn bog, så når det her siges,
at resultatet alligevel ikke står mål med anstrengel¬
serne, må dette ses som et udtryk for, hvor svært det
er at arbejde med grafiske ting, i særdeleshed når det
skal gøres morsomt. Forsøget er i sig selv al ære værd.

Om Bruun-Møllers afsnit, frugthaven og Henrik
Nielsens køkkenhaven, skal jeg, ud over allerede
meddelt ros for god tilrettelægning, af gode grunde
intet bemærke.

Kiær har skrevet afsnittet om prydhaven og har
klogt og rigtigt afholdt sig fra kunstneriske betragt¬
ninger. Han skriver for de mange jævne mennesker,
for hvem det at rode i en have er en hobby ganske
tilsvarende modelbygning, hvor man også først efter
anvisning bygger maskinen og derefter lader den
flyve. Kiærs tanke er, at hvis man lærer haveamatøren
at disponere sin beplantning fornuftigt, så de enkelte
planter kan udvikle sig harmonisk uden at genere
hinanden, husets beboere eller nabohaven, søger at
undgå disharmonien i form og farve og afholder sig
fra al for stor opfindsomhed hvad angår bygnings¬
værker i sten og fliser - så vil man godt kunne være
resultatet bekendt. Det er vist rigtigt.

Også på anden måde har bogen adresse til hobby¬
ister og sportsfolk. Hvad prisen angår ligger den helt
i lystfiskerklassen - 62 kr. G. B.



Kungstrådgdrdståvlingen

Den nordiska tåvlingen om Kungstrådgården med-
forde 82 forslag - men intet forstå pris. Når en tåvling
ej lyckas kan skålet hårtill ofta sokas i felaktiga tåv-
lingsbeståmmelser. Kunde ett annorlunda utformat
tåvlingsprogram givit båttre resultat var också något
som juryn upprepade ganger frågade sig under be-
domningen.

Rent tekniskt sett var tåvlingens underlag gott.
Tidigare stadsplanetåvlingar och trafikutredningar
medgav att man med vissa modifikationer kunnat såga
att trafiklederna som berora Kungstrådgårdens om¬
råde voro faststållda. En rekapitulation av dessa år av
intresse for den som vill bedoma tåvlingen. Hamnga-
tan breddas soderut till 29 meter, eventuellt kommer
en tunnel framdragas i våstligare delen. Dess nedfarter
beror ej Kungstrådgårdens område. Spårvågen for-
svinner ur parkens område men Kungstrådgårdsgatan
behåller sin karaktår som genomfart for lokaltrafik.
Arsenalsgatan bibehålles som ost-våstlig trafikled.
Stromgatan avlastas genom nya broforbindelser och
mottager en lått lokaltrafik. Den nya Blasieholms-
leden påverkar icke Kungstrådgårdens omedelbara
område - dåremot kan kajen nedanfor Kungstråd¬
gården, om forslagsstållaren finner for gott, anvåndas
som tillåggsplats for mindre båtar - Att med dessa
forutsåttningar uppfatta tåvlingen om Kungstrådgår¬
den som ett trafikproblem år att fullståndigt missupp-
fatta uppgiften. De forslagsstållare som accepterade
de riktlinjer for trafiken, vilka givits i programmet,
har också lyckats båst. De som arbetat med brofor¬
bindelser eller viadukt på Arsenalsgatan for att dåri-
genom vinna en sammanhångande parkyta - har ej
kommit fram till sådana fordelar i sin losning, att
dessa stå i proportion till praktiska och ekonomiska
svårigheter som uppstå. Framfor allt medfora de este-
tiskt sett sådana felgrepp, att de bli helt oantagbara.
De forslag som foreslå Arsenalsgatal helt avstångd få
dåremot fram en utomordentlig fin platsbildning ne¬
danfor Jakobs kyrka och skapar ett intimt torg med
goda proportioner uppe vid sjålva kyrkan.

Att tåvlingen gynnade byggnadsarkitekterna har
horts från vissa håll. Innan nya bebyggelsen på Hamn-
gatan och Blanchetomterna var projekterade kunde
parken ej utformas. Detta år helt fel och visar brist
på skaparformåga. Ett område som Kungstrådgården

har sitt egenvårde under alla forhållanden. Storsta
delen av bebyggelsen kommer att ligga dår den ligger
for långliga tider, och det år Kungstrådgården, som
skall inspirera de nya byggnaderna på Blanchetom¬
terna och Hamngatan, och ej tvårtom. Detta resone-
mang foranledde åven prisnåmnden att i tåvlingspro-
grammet låmna planforfattarna frihet att om de så
onskade angiva arten av och samspelet melian park
och byggnader i parkens nordvåstra horn - allt under
forutsåttning att den nya bebyggelsen ej alltfor
mycket inkråktade på parken eller skymde utsikten
från Hamngatan - något som många tåvlande gjort
vål i att ytterligare beakta i sina forslag, dår nu skrym-
mande arkitektur, varierande från envåningspavil-
jonger till massiva museibyggnader och flervånings-
hus med konstnårsboståder på vinden och garage i
kållaren, på intet sått berikade stadsbilden eller par¬
ken, men dåremot utestångde den kompakta citybe-
byggelsen från strommens ljusa horisont och friska
Saltsjoflåktar.

Ehuru såvål solforhållanden som hojdlåge forsvå-
rar samspelet melian arkitektur och park just i detta
horn, så var det forvånande att konstatera hur intet
forslag framkom, som kunde påvisa direkta fordelar
av samspel melian ute och inne i denna punkt. Snarare
visade de prisbelonta forslagen vilka påtagliga for¬
delar som vinnes med en oppen platsbildning som
overgång mellan Hamngatan och parken och mellan
bebyggelsen å Blanchetomterna och parken. D'e som
i tankarna lekt med att återuppliva den gamla Kungs¬
trådgårdens orangeri, som legat på denna plats, åro
for sent ute. Skalan på staden har vuxit. En oppen
platsbildning i parkens ovre del får fram nya vården
i stadsbilden - foreslagen bebyggelse mot Hamngatan
forstor de vården som nu finns.

Tåvlingen kan således på teknisk grund ej sagas
gynna någon viss arkitektgrupp. Stadsplanerare,
byggnadsarkitekter och trådgårdsarkitekter hade alla
att uteslutande ågna sig åt en sak - parkens omdaning.
Tåvlingen hade givit båttre resultat om de tåvlande
mer koncentrerat sig på den egentliga uppgiften.

Man kan starkt ifrågasåtta om ej tåvlingsuppgiften
borde ytterligare preciserats i tåvlingsprogrammet. I
programhåftets nio sidor ågnas endast tio summa-
riska rader åt tåvlingsuppgiften, som såges vara »att
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parken skall bereda vila och stimulans for dem som
har sitt arbete inom området, las Cityområdet, eller
annars upphålla sig dår. Underhållning i form av
mindre konserter kan också ha sin plats inom parken.
Behovet av lekplatser år dåremot relativt obetydligt.«
Hade dessa vaga direktiv ersatts med att: Parken bor
ses som en oppen platsbildning i koncentrerad city¬
bebyggelse och bor med hånsyn till miljo och tradi¬
tion utformas som en festlig centralplats med vårdad
form och med beaktande av Kungstrådgårdens egen-
varde - ja då hade man sluppit se många missupp-
fattade planlosningar.

Varfor inte saga rent ut: vad stockholmaren be¬
hover år en Piazza Nationale av klassisk enkelhet och

linjeskonhet men uttryckt med moderna medel och
avpassad for nutida rekreationsbehov. De klassiska
barockanlåggningar som foreslagits ha varit lika illa
anpassade till våra dagars Stockholmsliv som de pasti-
schartade 8o-tals parker, som man med en lått rysning
nodgats arbeta sig igenom. Garret-Eckebo - en sam-
tida amerikansk trådgårdsarkitekt - analyserar den
klassiska trådgårdskonsten som »Våsterlandets upp-
fattning av månniskans dominans over naturen, och
som ett uttryck for somliga månniskors auktoritet
over andra«. Den klassiska trådgårdsformen har varit
ett uttryck for overmånniskans makt, kultur och rike-
dom. Revolutionen mot de hårskande och besuttna
har foljts av motsvarande demokratisering av tråd¬
gårdskonsten. Som motsats till den klassiska tråd¬
gårdskonsten ha vi fått den sociala, vilken djupast
sett går ut på att bilda ett underlag for de stora mas-
sornas rekreation till såvål kropp som sjal. Det ryska
begreppet kulturpark år adekvat for denna stråvan.
I Sverige ha vi folkparkerna vars underhållningspro-
gram lange återfunnits i de amerikanska storstådernas
parkpolitik. Delar hårav ha lange forekommit i de
gamla brunns- och badortsparkerna, och i den sven-
ska kommunalågda stadsparken, når denna varit som
båst. Ett fint uttryck har den under det senaste årtion¬
det fått i Stockholms parker - dår Holger Blom enligt
mitt formenande gjort sin storsta insats på det sociala
området.

Parkernas sociala uttrycksmojligheter åro sedan
långe kånda. Att sammanfora dem till en arkitektonisk
enhet, som i likhet med den klassiska formtrådgården
tillfredsståller kraven på linjerenhet och rummets tid-
losa skonhet, det kan vi ånnu ej. Syntesen fattas - och
det marks ohjålpligt i Kungstrådgårdståvlingen.

Som den franska målaren, forfattaren och tråd-
gårdsfilosofen Carmontelle såger: »ce que l'on appelle
une belle vue n'est qu'un horizon dont on ne voit que
les points qui la terminent.« Fritt oversatt - Det år
slutpunkterna i horisontlinjen, som skapar det vackra
perspektivet. En stor del nutida parkkonst år vida
gråsmattor, som ej fora någonstådes, men vål om-
givas av så många och i och for sig, det kan medgivas,
småtrevliga detaljer, att horisonten overhuvudtaget-

ej mårks. Vi skapa parker utan horisontlinjer - våra
parker åro tidsbeståmda - det for uterummet karak-
teristiskt tidlosa har inte tillvaratagits.

Denna observation galler sårdeles de forslag, som av
Kungstrådgården skapat ett slutet rum utan hånsyn
till Kungstrådgårdens sammanhang med den stadsbild
som ger den dess speciella egenvårde framfor alia
andra huvudstadens parker.

En analys av Kungstrådgårdens egenvårde skulle
nårmast bli dess funktion av oppen plats i en annars
kompakt citybebyggelse. Ett andhål, som tillåter det
specifikt stockholmska att smyga in i stadsbilden,
som slapper in atmosfåren av slottet, Strommen och
Skeppsholmen, Salts jons vattenglitter och Ostersjons
friska bris och låter Målargronskan och de ljusa som-
mardagarna fornimmas av stenstadsmånniskan, dår
hon går till sitt arbete eller vilar i parken. Att behålla
kontakten med Strommen och slåppa in den utsokt
vackra horisontbilden, att få fram en arkitektonisk
helhetsverkan av kringliggande byggnader, vegeta¬
tionen och den fria markytan, det år att bygga på
Kungstrådgårdens egenvårde.

Jag tror inte att det år någon tillfållighet att de tåv-
lande, som behandlat Kungstrådgården som en oppen
plats i stadsbilden, åro de som erhållit hogsta priset.

Nr. 18 »Harlekin« står for mig i sårklass bland alia
forslagen. Tyvårr blir dess forverkligande i hog grad
beroende på huruvida Arsenalsgatan kan disponeras
på angivet sått. Forfattarna ha uppfattat vikten av att
forankra parken till omgivande bebyggelse och fun-
nit att detta endast år mojligt åt våster. Genom att
hugga ner lindallén i parkens våstra del har storre
friutrymme skapats, och platsen, som nu år for smal
både i forhållande till sin egen långd som till omgi¬
vande bebyggelse och vegetation, har fått harmoniska
proportioner. Ett våldimensionerat uterum såvål i
forhållande till hojd som bredd har skapats. Forslaget
har en helhetsverkan-detaljerna åro dock schematiska
och greppet ej fullfoljt. Det lider i detta hånseende av
samma fel som så många i denna tåvling. Parken upp-
fylles av en enda stor gråsmatta med några enstaka
tråd, vilket forutsåttes vara av sådant vårde att mera ej
behoves. Så enkelt år det inte att ge liv åt vare sig en
park eller en platsbildning.

Forslaget »Rakt igenom« har bibehållit alléerna
och slutit parkrummet åt såvål ost som vast. Aven
»Rakt igenom« fyller mittpartiet med en gråsyta och
skapar som Harlekin de egentliga sitt- och uppehålls-
platserna i parkens mest solbelysta del, nåmligen långs
Kungstrådgårdsgatan. Forslagets stora fortjånst lig¬
ger forutom i dess fornåma enkelhet i att trafiken mot
Hamngatan avskårmas, utan att de gående forlorar
kontakten med parken. Detta sker genom en vatten-
ridå, som spelar i en med skulptur smyckad fontån-
grupp, vars silhuett bor stå vackert åven vintertid når
fontånerna ej spela. Karl den XII har placerats med
utnyttjande av rådande hojdforhållanden på en terass-



utbyggnad, som bildar god avslutning av parken i
dess sydostra horn, och ger en efterstråvansvård ac¬
cent åt strompartiets stadsbild.

Såvål »Harlekin« som »Rakt igenom« har behandlat
Kungstrådgården som en oppen plats - en piazza med
grås i stallet for sten. Piazzaeffekten har efterstråvats
av många, hos en del till namnet hos andra till gagnet.
Piazza reale, Filiokus, Allegretto, Kungsplatsen, La
beauté de 'du Vide, Piazza del popolo m. fl. Den efter
tåvlingen foljande diskussionen har också uppehållit
sig vid piazzabegreppet. Var finns varldens vackraste
platsbildningar - och kunna vi gora någon jåmftirelse
mellan dem och Kungstradgården? St. Marcus-platsen
i Venedig, piazzan i Siena och piazzan framfor domen
i Pisa, Trafalgar Square i London, Petersplatsen i
Rom, Piazza della Signoria i Florens, den stensatta
Orangelunden utanfor Catedralen i Cordova hora till
dem jag kan se infor mitt oga. Många av Roms och
Paris platsbildningar får man i detta sammanhang
lånina åt sidan - deras skonhet kan i sin fulla vidd
inte lågre fattas - de ha blivit trafikapparater.

Piazzabegreppet innefatter en framfor och i nåra
arkitektonisk anslutning till byggnaden liggande sten-
satt plats. Torget år uterummet, andra sidan av inne-
rummets dorr, och genom våxelverkan av ute och
inne får torget-piazzan sitt liv. Dess rumsbildning har
sitt eget vårde genom att blott vara till som en i for-
hållande till byggnadernes volym harmonisk friyta.
Men piazzan har något mer, och det år detta något,
som ger oss ett uppslag betråffande Kungstrådgår-
den. Den har i allmånhet en beståmd orientering mot
ljuset - den slåpper in himlarymden over en fint upp-
byggd horisontlinje in i stenstaden. Se piazzan i Siena.
Den ligger som en lutande snåcka i vars lås Tore del
Mangia reser sig i gnistrande svarta, vita och grona
marmorband och rod tegel mot en fri rymd, dår
Toscanas berglandskap snarare anas an ses. Trafalgar
Square år så stort tilltaget att inte ens Londontrafiken
rår på det. Platsen reser sig upp mot National Gal¬
lery - genom dammarnas fontånstrålar uppfattar man
knappt dess arkitektur - men anammar med hela sitt
sinne den rymd och det ljus, som plotsligt oppnas
over platsen i den stora staden.

Kungstradgården kan aldrig få något samspel med
Kungstrådgårdsgatans bebyggelse. Det forhindrar
den starka trafiken, och åven bortsett hårifrån upp-
muntrar ej Jernkontorets eller Enskilda bankens fasa-
der till flanorlivets berikande. Bankema forstora sta¬
dens flanorliv. Vad Stockholm måste varit bra mycket
gemytligare når Skandinaviska banken vid Gustav
Adolfs torg var Hoteli Rydberg och Norrbro flanke¬
rades av låga basarbyggnader. Vad vi nu beundrar i
Florens Ponte Vecchio och dess piazza della Signoria
hade åven vi en gång. Det år mojligt att i en skicklig
arkitekts hånder fasaden av det nya storbygget vid
Hamngatan kan losas upp i vestibuler varifrån man
kånner sammanhanget med den på andra sidan gatan

liggande Kungstrådgården - men annars får man nog
konstatera att Kungstrådgårdens framtidiga expan¬
sion ligger åt våster. Endast genom att fålla våstra
alléerna och fora in parken bland bebyggelsen mot
Våstra Trådgårdsgatan och skapa ett med arkitektu¬
ren samståmt terrassystem kan man få fram en balans
till den kompakta och i forhållande till Kungstråd¬
gårdens vidd overdimensionerade bebyggelsen utefter
Kungstrådgårdsgatan.

Flera forslagsstållare ha starkt betonat detta. Jag
citerar Trekloveren: »De dubbla alléerna kring
Kungstrådgården utgora en sista rest av barocktråd-
gårdens idé. Forutsåttningarna ha sen dess åndrats
genom tillkomsten av de omgivande hoga husen som
dock ej komma till sin rått. De hoga tråden skår av
fasaden.« Forfattaren har skurit ner alléen mot oster

och ersatt den med en serie kanaler. Parken vinner
hårigenom i vidd och fores fram mot husen. Forslaget
har i ovrigt utformats som en geometrisk, intressant
och vålproportionerad trådgård, som dock visar svå-
righeten att bereda plats for nutida rekreation i en
trådgård utformad efter klassiskt monster. »Du skall
ej slå nytt vin i gamla låglar« gåller ån.

Forutom 2:e pristagare »Harlekin« har bl. a. for¬
slagen »Jacobs Torg« arbetat med våstra sidan. Kung-
liga Operans utbyggnad Operakållaren rives, Våstra
Trådgårdsgatan fores på terrasser ut i parken och fla-
norstråket hår uppe får en fin utblick over Strommen.
Alla som från Operakållarens ovre veranda glatt sig
åt utsikten over park och sjo kan lått forestålla sig
vilket vårde ett sådant flanorstråk skulle få. Opera¬
kållaren ersåttes med storre restaurangbyggnad på
Blanchetomterna.

Som Havekunst år de nordiska trådgårdsarkitek-
ternas eget organ år det kanske tillåtet att uppehålla
sig vid den nordiska trådgårdsarkitektkårens insats i
tåvlingen. Bortsett från att nåst hogsta priset tilldela-
des ett team dår trådgårdsarkitekter medverkat -

Borgstrom senior har i ett 20-tal år tillhort FST och
Klay år en tysk kollega som tillhor en avdelning av
FST:s Stockholmssektion - och att Walter Bauer
medverkat i det inkopta forslaget »Allegretto« och
Sven Hansen stod som huvudforfattare till det inkopta
»de Tretton«, hur skotte sig kåren i ovrigt? Utgående
ifrån, att de såvål ritningsmåssigt som ifråga om plan¬
losning verkligt avskråckande amatorforslag, som fun-
nos, utforts av amatorer ej tillhorande kåren, så tror
jag mig kunna forstå att trådgårdsarkitekterna mer
betraktat Kungstrådgården antingen som en formeli
formtrådgård, på vilket »Trekloveren« givit det kan¬
ske fråmsta provet, eller sett Kungstrådgården som
trådgårdspark. Hur vet man vilka som år trådgårds¬
arkitekter - syns det på stilen? Inte alltid - och i så fall
ofta till sin fordel. Det kårleksfulla studiet av de de¬

taljer och den vegetation forutom parkens inre liv ej
blir till, kan bara en trådgårdsarkitekt skapa. Eller
som juryn såger i sitt slutomdome om tåvlingen: ett
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av skålen till att ett forstå pris ej kunde utdelas var
att en brist på samverkan melian formgivningen och
materialbehandlingen gjorde sig mårkbar. I klara ver¬
ba: många planlosningar voro schematiska och utan
kånnedom om det material som bygger upp ett ute-
rum. Rabatter i skugga, felbedomt val av trådslag i
forhållande till den effekt som avsågs, illa losta hojd-
forhållanden, overdimensionerade trappor och bas-
sånger, frånvaro av studiet av vintereffekt, felorien-
terade sittplatser,och en naiv tro att en gron gråsmatta
eller blomsterång slåtar over det mesta, eller en fast
tro att ett enda stenhav från Hamngatan till Strom-
men upplivad av jåttevattenbassång i mitten skulle
vara den stimulans och vederkvickelse som program¬
met avsåg. Allt detta gjorde många icke trådgårds-
arkitektbetonade forslag direkt ointressanta.

Å andra sidan fanns det rena tradgårdsforslag som
voro oforlåtliga. Jag tånker på det som bestod i ett
system av amobor over hela arealen med små spelande
fontåner och blomstergrupper utan något som helst
forsok att skapa hållning åt gångsystemet. På land-
skapsparker med oregelbundna sjoar, på ett forslag
dår hela ytan fylldes med tre efter varandra liggande
ovalformade trådgårdar dår bjolk och tall foreslagits
i den overstå och med »små tråskulpturer hår och
dår«. Varfor bjork och tall bland storstadens lind¬
alléer, varfor trå, når vi annars arbeta med bronsskulp-
tur och marmor? Nej, det fanns alltfor många forslag
som passat i en småstadspark, och alltfor många utan
uppfattning av Kungstrådgårdens egenvårde. Nor¬
dens trådgårdsarkitekter måste låra sig tånka mer
stadsplanemåssigt. Kåren måste se på sina uppgifter i
storre sammanhang, utan att vi for den skull tappar
vår egenart. Vi måste verka som trådgårdsarkitekter,
det finns ingen som kan det båttre - men vi måste
spånna over vidare arbetsfålt an hitintills. Att vi be¬
hovs dår, har denna tåvling givit tydligt bevis på.

Forfattaren till »la Beauté du Vide« har gjort ett
tankvårt yttrande. Forslagsstållaren, som starkt kånt
behovet att i stadens centrum skapa en oppen plats-
bildning, blir så forskråckt over det stora grepp han
åstadkommit, att han halvt ursåktande såger »De gå¬
ende som korsa over planen bilda en livfull kontrast-
verkan mot planens iidsliga storhet.« Så långe vi lider
av andlig torgskråck så lår det ej skapas någon Piazza
Nationale i detta land. Det sades på sin tid om le Notre
»Il ne peut pas souffrir des perspectives bornees.«
Han kunde ej lida ett begrånsat perspektiv. Om
många av dem som tåvlat i denna tåvling kan man
konstatera, att de inte kunna lida ett perspektiv over
huvud taget.

Skulle man ur tåvlingsresultatet våga draga en slut-
sats efter vilka riktlinjer en ny Kungstrådgård skulle
skapas, kan man se flera framkomliga vågar. Den låt-
tast genomforbara visar 3 :dje pristagarens »Fritt Fo¬
rum«. Kungstrådgården år uppdelad i två slutna ruin
skiida åt genom Arsenalsgatan och skyddade från

gatutrafiken genom forsånkt mittparti, vars terras¬
serade långsidor tillåter inkomponerande av skulptur
och blomstergrupper. »Frit Forum« blev en bra och
riktig park med intressanta utblickar och vilsamma
och skyddade uppehållsplatser for den av citytra-
fiken omtumlade stadsbon. Frånsett att Molins fontån
fått en vål inklåmd placering - något som såkert kan
åndras - skulle »Fritt Forum« kunna bliva en av Stock¬
holms vackraste parker. Den visar ett gott grepp -
men den medfor kanske ej den geniala losning platsen
vore vård.

Personligen skulle jag vilja satsa på en omtåvling,
som genomstuderade våstra grånsens mojligheter i
likhet med »Harlekins« och »Jacobs torgs« idéer. Ett
forslag som i likhet med »Allegretto« funnit nya mo¬
tiv for fontånernas lek på vida ytor, och som visade
samma kårlek till de skulpterade uttrycksmojligheter-
na som Forseth gjort i sina skissblad over kontinentens
parkarkitektur i »Anno 1952«. Hellre såge jag dock att
parkarkitekturen utfordes med Wrannérs lydhordhet
for det basta i fransk arkitektur, som han angivit det i
sin fontångrupp mot Hamngatan. Jag skulle som i
»Fru Dygd och Fru Lusta« vilja se en moblerbar
piazza och jag skulle vilja se det med de goda propor¬
tioner, som återfinnes i det Eglerska forslaget. Eller
- som sett i en vision. På Våstra Trådgårdsgatans i par¬
ken utskjutande terrasser vandrar jag med fri sikt over
Strommens vatten bland kafeterior och forlustelse-
stållen och stiger som i Aledicitrådgårdarna i Rom ner
bland skulptur och blommor till piazzans rorliga folk¬
liv bland spelande fontåner. Inte till ett sterilt stentorg
och inte till en gråsång utan till en platsbildning av så
goda proportioner med sten, lovverk och parkarki¬
tektur att platsens skonhet accepteras utan all klassi¬
ficering. Detta år ett verk for en arbetsgrupp av ar¬
kitekter, bildhuggare och tekniker - en måste leda -
vad yrkesgrupp han tillhor år likgiltigt - bara han har
konstnårens skaparglådje.

Till sist ett tankeexperiment. Forstå pris på en
nyligen utlyst tåvlan om Egnahemsvilla utgor 10.000.
For denna tåvling var hogsta priset '8.000:-. Vil-
leet fordrar mest arbete: en tåvlan om Kungstråd¬
gården eller om Egnahemsvillan? For att verkligen
fullfolja en tåvlan som den om Kungstrådgården
fordras en arbetsinsats som arkitektkontoren helt en¬

kelt inte rå med utan kompensation. En omlåggning
av Kungstrådgården år ett miljonprojekt. For att
verkligen våeka entusiasmen hos stockholmarna, som
i sinom tid skall betala denna summa, måste man
få fram ett erkånt och realiserbart i:a pris. En om-
tåvlan år ofrånkomlig, och må då prissummorna bli
sådana, att de tåvlande få tillfålle att verkligen giva sitt
basta. Då kanske det blir tid for dem at studera

detaljer och material så att formgivningen får det liv
den nu saknar - och stockholmaren den Kungstråd¬
gård han och den svenska kulturen vore vård.

Stockholm den 31 aug. 1952. Ulla Bodorff.
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2. pris. »Harlekin«. Eglers Stadsplanebyrå genom arkitekterna Harry Egler, Fred Forbat, Erik Olof Holmberg och Thomas
Szcntgyrgyi, Stockholm.

Ur juryns utlåtanden.
»Harlekin«. For att få ett obrutet sammanhang mellan
parkdelarna non och soder om Arsenalsgatan har for-
slagsstållaren ersatt denna gata med en tunnel från
Regeringsgatan till Blasieholmstorg. Han synes också
ha t'dnkt sig Strdmgatan slopad som kortrafikled. For¬
slaget ar emellertid så titformat att det i och for sig
iir mojligt att tillåta kortrafik i denna led.

Forfattaren har bibehållit en alléplantering (ett
promenadstråk) langs Kungstrådgårdsgatan men slo-

pat alléerna i våstra delen. Hårigenom får parken en

vålgbrande orientering mot den mera upplosta be¬
byggelsen i våster, vilket ytterligare understrykes av
det innanfor ostra alléraden foreslagna av eftermid¬
dagssolen belysta bandet av sittplatser och blomster-
arrangemang. Den stora centrala gråsmattan avbry-
tes endast av några val inpassade gångvågar samt den
i forhållande till Jakobs kyrka och torg inte oåvet
placerade folkmotesplatsen. Platsens estrad år dock
ej så vål inkomponerad i sammanhanget, och detta
gåller åven om terrassema framfor kyrkogården. For¬
slaget visar fordelarna for stadsbilden av ett från kor-
trafik befriat Jakobs torg.

Kungstrådgårdens avslutning med en utsiktsterrass
mot den som torg utformade Strdmgatan år ett gott
uppslag. Alolins fontån har fått ett mindre gott låge
nedanfor Lantmåteribacken.

Hojdskillnaden mot Hamngatan upptages på ett
gott sått av ett gradångparti. Mot detta kan dock an-
mårkas, att det vånder sig mot ostligt våderstreck,
medan parken mest befolkas på eftermiddagarna.
Som musikplats ligger detta parti for nåra Harnn-
gatans trafikbuller.

Hela anlåggningen har vål tillvaratagit platsens
forutsåttningar och pråglas i sina huvuddrag av en
god rytm.
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Plan. Skala i : 3000. Norr uppåt.

Karl XII :es torg.

»Rakt igenom«. Den stora obrutna grdsmattan, om¬

given av de stramt marscherande alléerna och av-

skårmad mot Hamngatan av en vackert silhuettbild-
ande skulptural fontan, ger ett helt grepp åt parken.
Den obrutna helheten poangteras ytterligare genom

forflyttningen av Molins fontan från mittaxeln och
den langs ostra allén anlagda dammserien. Den sodra
delen av Karl XII:s torg har fått en måttfull, arkitek-
toniskt och praktiskt valmotiverad utfornming, ddr
statyn med angiven placering bildar en god slut-
podng till alléernas långa rad.

Man saknar dock i anldggningen varje antydan till
samspel melian den foreslagna nya bebyggelsen på
Blanchetomterna och parken. Forfattaren har har
icke velat bryta mot kompositionens enhetlighet och
riktning utan i stallet sokt att genom en variation av

byggnadshojden langs Hamngatans norrsida tillfdra
park- och stadsrummet en ny accent, som understry-
ker långdriktningen. Det forefaller dock som om
detta onekligen goda uppslag icke med,nddvåndighet
skulle behova stå i konflikt med en mera påtaglig
manifestation av ett sådant samspel, som oven antytts.
Det bor anmårkas, att platsbildningen invid Hamn¬
gatan med fordel kunde ha varit rymligare.

Man staller sig slutligen tveksam infor den fore¬
slagna behandlingen av området nårmast soder om

Arsemlsgatan, vilket rubricerats som »vildvuxen
dng«. Overhuvudtaget synes forfattarens intrésse for
trådgårdskonstens detaljer ha varit av flyktigare art
och mojligheterna att utnyttja parken under olika
tider på året ha icke ndrmare berorts.

54



Karl XII:es torg. Sett från Arsenalsgatan.

»Fritt Forum«. Forslaget arbetar med stramt tuktade
alléer med liten hdjd, varigenom parken erhållit en
storre rymd. Ytfordelningeti och anordningarna i ov-
rigt dro val awågda och dgnade att fdrhdja parkens
varde såsom uppehållsrum. Mittpartiet år dock vål
smalt i forhållande till sin långd, vilket sårskilt fram-

Kungstradgården sett från Hamngatan.

går av den oldsta platsbildningen kring Molins fon-
tån. Karl Xll:s torg har fått en i och for sig och i
sammanhanget god utformning.

Savibandet mellan den foreslagna bebyggelsen på
lUanchetomterna och parken har givits en saklig och
måttfull accentuering.

3. pris. »Fritt Forum«. Arkitekt SAR Birger Borgstrom, Sodertalje, Arkitekt SAR Hans Borgstrom, Stockholm. Medarbetare
Trådgårdsarkitekt Klay, Sodertalje.
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Inkop. »Filiokus«. Gosta H:son Åberg & Hans Trygg, arki¬
tekt SAR. Medarbetare: Erik Krogh Andersen, arkitekt, Hans
Edlund, ingenjor. Konstnarlig medarbetare: Pierre Olofsson,
konstnar. Skala i: 3000. Ost uppåt.

»Rakt igenom« Kungstradgården sett från Norrmalmtorg.
Skulptural fontan avskiljer Kungstradgården från Hamngatan.

»Filiokus«. Genom att fora Arsenalsgatan på bro over
parken får forslagsstållaren en savimanhdngande
parkyta från Strdmgatan till Hamngatan. Bron av-

klipper på ett ofdrdelaktigt sått den fria sikten men

ger en mojlighet att uppfatta den speciella utform-
ning, som parken i detta fall erhållit.

Kungstrådgårdsgatan slopas som kortrafikled i
varje fall for genomgående trafik. Att utlågga denna
gata som en piazza for promenader, sittplatser, fri-
luftsserveringar m. m. år onekligen en bestickande
men foga realistisk idé. Två trådrader i ostra allén
och hela våstra allén åro slopade. Parkens mittparti
ånda från Stromgatan (utvidgad till ett halvcirkel-
format torg) upp mot Hamngatan år utformat som
en abstrakt komposition med inslag av grus, grås,
stenlåggning, blomster, buskage, vatten, ett våxthus,
en samlingsplats med estrad m. m. Åven Molins fon¬
tan ingår i detta monster.

Forslaget år intressant och friskt som idé ge?iom
det renodlade genomforandet av vissa huvudelement:
flanorstråket i Kungstrådgårdsgatan, den geometriska
monsterytan och torget mot Strommen. Forfattaren
påpekar med visst fog, att utformningen år en mo¬
dem arvtagare till Le Notre''s broderier, dår konsten
ågrns monstret. Rent praktiskt sett torde det med
hånsyn till bl. a. de hoga anlåggnings- och underhålls-
kostnaderna vara omdjligt att utfora det i projektet
visade monstret. Det bor dock kunna avsevårt for-
enklas utan att idén går forlorad. Bebyggelsen i par¬
kens nordvåstra horn går vål in i miljon.
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Inkop. »De tretten«. Sven Hansen, Havearkitekt M.D.H., Svend O. Roloff-Nielsen, Arkitekt M.A.A. Max Briiel, Arkitekt M.A.A.
Skala i : 3000. Ost uppåt.

»De tretten«. Den muromhågmde grona skulptur-
trådgårdén vid Hamngatan och infarten till parkom¬
rådet under skulpturportiken sammanbinder park och
arkitektur, men byggnaden inkrdktar val mycket på
parkrymmet.

Karl XII.s torg ligger forsånkt mot Arsenalsgatan
och år omgivet av låga murar med sittplatser. Plats-
bildningen har fått goda proportioner. 13 sexkantiga
solceller i varierande hojdlåge, omgivna av låga håck-
ar samt två smårre terrasser ha placerats något oster
om Kungstrådgårdens långdaxel. Genomgångstra-
fiken år lost genom tvårgående gångvågar som ligga
val inarbetade i kompositionen. Grupperingen av
tråd år fortjånstfull. En fast sammanhållande ram mot.
Kungstrådgårdsgatan en rytmisk gruppering mot
våstra sidans variercmde byggnader, en utvidning
framfor Jakobs kyrka med foljande åtstramning av
platsbildningen, som sedan gradvis oppnar sig mot
det fria vattnet, ger en god allmån parkbild med va¬
rierande perspektiv och utblickar, men Strdmgatan
år utbyggd med en kaj med utsiktspaviljong, som
verkar direkt storande i stadsbilden.

Forslaget år fyndigt och idérikt. De lost utkastade
solcellerna och proportionerna på terrassanlåggnin-
garna mot Kungstrådgårdsgatan åro dock till sin skala
ilia anpassade till omgivningen. Placeringeti av Molins
fontån under koret på Jakobs kyrka år ett missgrepp.
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Inkop. »Allegretto«. Sven Backstrom, arkitekt SAR, Leif Reinius, arkitekt SAR, Walter Bauer, trådgårdsarkitekt FST, Lisa Bauer.
Medarbetare: Bengt Ågren.

»Allegretto«. Från Hamngatan ånda till Strdmgatan
skapas ett enda med stenplattor belagt torg endast
avbrutet av Arsenalsgatan. Detta torg, som omges i
oster, norr och vaster av alléer, har resolut befriats
från allt som enligt forfattaren »splittrar volymen«.
Sålunda har Karl XlII:s staty flyttats utanfor tåv-
lingsområdet, Karl XII till en for statyns karaktår
mindre låmplig plats vid kajkanten och Molins fon-
tån till en alltfor trång vrå intill Våstra Trådgårds-
gatan. Den stora platsbildningen har tre fontånfor-
sedda bassanger samt sittplatsgrupper omgårdade av
blomster och håckar, en treviig detalj. Anordningen

Inkøp. Artur Schmalensee, arkitekt SAR.

kompletteras med uteserveringar mot ostra allén i an-

slutning till den hår forlagda basarlången, som for-
modligen år avsedd att bidraga till ett livligare folk-
liv på denna plats. Den har emellertid blivit val lång
och torde dårigenom verka skymmande. Byggnader-
na på Blanchetomterna ha en osokt och god kontakt
med platsen soder dårom, men utbyggnaden framfor
Jakobs kyrkogård år ful och olåmplig.

Ehuru i vissa avseenden arkitektoniskt osåkert år

forslaget intressant i sin renodlade fria utformning
av torget och med sina praktfulla fontåner. Når dessa
ej spelar, ar platsen dock ganska odslig.

»Mellansvenskt tema«. Forfattaren ger en enhetlig ver-
kan åt parken genom att låta gråsmattorna dominera.
Behovet av oppen mark for moten, utstållningar, spel
o. dyl. soker forfattaren tillfredsstållwmed en vål till-
fållig inskårning langs gråsmattans våstra kant. Mo-
numenten ha låmnats kvar på sina nuvarande platser,
kungarna omgivna av gråsy tor, vilket sarskilt betråf-
fande Karl XHI-statyn och dess postament ej år lyck-
ligt. De sneddande gångama norr och soder om den¬
na statyn skåra sonder gråsytan på ett mindre vackert
sått. Soffparketten mot muren vid Hamngatan år i
sig sjålv tilltalande. Fdrhållandet melian denna, dam¬
men och de omgivande gråsytorna år mindre gott.
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»Ej krukor och skrap«. Skala i : 3000. Ost uppåt.

Den utokade pilplanteringen vid Molins fontån av-
skiljer på ett kanske formånligt sått parkdelarna norr
och soder om Arsenalsgatan från varandra.

Foreslaget v'åxtmaterial mot Kungstrådgårdsgatan
har grupperats med god skulptural verkan.

»Ej krukor och skrap«. Forslaget hor till de i detaljer-
nå omsorgsfidlast utarbetade. Parken erbjuder också
besdkaren intressanta utblickar och mojligheter till
rekreation i rikt varierande former. Forslagsstållaren
har dock fast storre vikt vid vad som sker inne i
parken an vid Kungstrådgårdens sammanhang med

och stora varde for rumsbildningen kring slottet och
Strdmmen.

Samspelet melian teatern, dess foyer med utståll-
ningslokal i andra våningen och direkt utgång till
taktrådgården på Hamngatans basarbyggnad år gott.
Byggnaderna inkråkta dock for mycket på den fria
parkarealen. Detta galler Hven den kringbyggda kon-
sertplatsen utmed Kungstrådgårdsgatan.

Pergolakonstruktionen mot Arsenalsgatan skår hårt
av den utsikt over partiet kring Stronrmen, som for-
fattaren i ivrigt sokt tillvarataga.

»Aqva regis«. Huvudalternativet med en vik in mot
Hamngatan strider mot tåvlingsprogratmnets beståm-
melser. Uppslaget saknar ej intresse, men områdets

begrånsade bredd, den stora bron for Arsenalsgatan
och hojden på angrånsande mark fortar det trevnads-
intryck, som forfattaren stråvar efter.
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»Trekløveret« - med upphojda kanaler som grans mot Kungs-tradgårdsgatan.En formeilt sett val proportionerad plan, i vilken
nutida parkliv dock har svart att inpassas.

RÉSUMÉ

Le réaménagement de 1'un des pares les plus connus de Stock¬
holm, Kungstradgården - «Le Jardin du Roi» - a été le sujet
d'un récent concours. Ce jardin, situé au coeur de Stockholm,
peut étre considéré par suite des traditions qui s'y rattachent,
comme le jardin suédois par excellence. Le concours a soulevé
un grand intérét parmi les architectes et les artistes, tant en
Scandinavie qu'en Finlande. Architectes paysagistes, urbanis-
tes, architectes, peintres et sculpteurs ont présenté divers pro-
jets pour le réaménagement de ce jardin, devenu aujourd'hui
nécessaire.

Aprés l'examen des projets qui lui ont été soumis, le jury ou
se trouvaient représentés l'Etat (å laquelle le terrain appar-
tient), la Ville de Stockholm, 1'Association des Architectes
Suédois et l'Association Suédoise des Architectes Paysagistes,
a décidé qu'il ne serait pas décerné de premier prix. La re¬
compense la plus élevée, une somme de 8.000 couronnes sué-
doises, fut partagée entre deux concurrents auteurs des pro¬
jets «Harlekin» (Harlequin) et «Rakt igenom» (Voie directe).
Un autre projet a re§u un troisieme prix. On se propose en
outre de récompenser sept autres projets par des prix de 2.000
couronnes.

Les résultats du concours sont discutés dans la revue

«Havekonst» par Madame Ulla Bodorff, qui représentait l'As¬
sociation des Architectes Paysagistes Suédois au jury du con¬
cours.

Madame Bodorff estime que, malgré l'intérét présenté par
beaucoup de projets soumis par des artistes de renom, le con¬
cours n'a pas donné les résultats que l'on était en droit d'en
attendre. En effet, aucun des projets n'avait assez de force
pour accomplir la synthése indispensable entre les diverses
fonctions sociales du pare et une composition adaptée å la
nature des lieux.

«I1 est tout aussi mauvais, déclare Madame Bodorff, d'es-
sayer de forcer la vie quotidienne dans le cadre d'un jardin
de style baroque, qu'il le serait de traiter en paysage un lieu
comme le Jardin Royal de Stockholm. L'endroit serait tout
indiqué comme «Place Nationale«, ou les fonctions que remp-
lit aujourd'hui un pare se trouveraient combinées avec un
espace libre de proportions harmonieuses et classiques. L'amé-
nagement d'un emplacement de ce genre doit étre de tous les
temps. Il ne doit pas «dater». Les espaces en plein air d'au-
jpurd'hui doivent étre empreints d'une beauté sans åge, et non •
exemplifier le mouvement rapide du Temps qui ne laisse å
rien le temps de prendre racine.»

L'importance qu'il y a å harmoniser le terrain avec les lieux
qui l'entourent n'a pas été clairement comprise par les archi¬
tectes paysagistes qui ont participé au concours, tandis que les

architectes ont démontré par leurs projets qu'ils ignoraient
l'usage des matériaux qui peuvent servir å aménager un espace
en plein air. Les rapports entre les matériaux et les formes ont
également été incompris. Il serait done désirable, ajoute Mme
Bodorff de rouvrir le concours.

SUMMARY

The competition recently organised for the replanning of
Kungstradgården - a park situated in the heart of Stockholm
endowed with traditions which give it a truly national cha¬
racter - has aroused great interest among architect and artists
throughout Scandinavia and Finland. Landscape architects,
town planners, architects, painters and sculptors have contri¬
buted various schemes for the very necessary improvement of
the existing park.

The jury, consisting of representatives of the Crown (who
owns the land), the City of Stockholm, the Swedish Associa¬
tion of Architects and the Association of Landscape Archi¬
tects, decided that no first prize would be awarded. The
highest award - a sum of 8.000 Swedish kronor - was shared
by two competitors for the designs named "Harlekin" (Harle¬
quin) and "Rakt igenom" (Right through). Another competi¬
tor was awarded a third prize. It was suggested that seven other
projects should receive prizes of 2.000 Swedish kroner each.

The result of the competition is discussecj in "Havekonst"
by Mrs. Ulla Bodorff who represented the Swedish Associa¬
tion of Landscape Architects in the jury. Mrs. Bodorff's
opinion is that despite the great interest of many projects sent
in by distinguished competitors the competition was a failure.
The authors of the projects lacked the power for making a
synthesis of the various social functions of the park with a
composition suited to the place.

"It is just as wrong, Mrs. Bodorff says, to try and fit in
every day life into a baroque garden as it would be wrong to
treat like a landscape a place like Kungstradgården. This
Stockholm "Royal Garden" is a site for a "Piazza Nationale"
where the functions of a public park must be fitted into an
open space of classical and harmonious proportions. The ar¬
chitecture of such a place must not "date". Open air spaces
today should have a "timeless" beauty and should not de¬
monstrate the rootlessness of time."

The importance of harmonizing the grounds with their sur¬
roundings was not fully appreciated by the landscape archi¬
tects, while the projects submitted by the architects showed
lack of knowledge of the material used to build up an open
air space. The understanding of the relations between forms
and materials was also lacking. It would therefore be desir¬
able, Mrs. Bodorff suggests to reopen the competition.
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International Federation of Landscape Architects
Secretariat: 33 Place du Chatelain Bruxelles

En I FLA nyhedsside vil blive udsendt to gange om
året og vil vare disponibel for de tidsskrifter, der ud¬
gives af foreninger tilsluttet forbundet. Medlemmer
anmodes om at holde sekretariatet å jour med arbej¬
der og forskningsresultater af international interesse
samt nye publikationer om havekunst.

Stockholmskonferencen
International Federation of Landscape Architects
holdt i juli måned sin tredie konference i Stockholm.

Åbningshøjtideligheden i stadshuset fandt sted i
Gyllene Salen og efterfulgtes af en reception hvor¬
ved Stockholm var vært for de delegerede, der mødte
op i et antal af henved 200 fra ialt 24 lande. Under
rådsmødet, der afholdtes 12te juli, blev havearkitekt¬
foreningerne fra Østrig og Israel optaget som med¬
lemmer og rådsmedlemmer fra USA og Tyskland
indtog for første gang deres pladser.

En indbydelse fra den østrigske havearkitektfor¬
ening til konferencen i Wien 1954 blev modtaget
med akklamation. Man udtrykte håbet om at den føl¬
gende konference i 1956 måtte blive forlagt til det
amerikanske kontinent.

Konferencen var bemærkelsesværdig såvel for sin
udmærkede tilrettelæggelse som for værternes venlig¬
hed og gæstfrihed, der efter en afslutningsceremoni
kulminerede i en afskedsmiddag med dans, hvorved
Foreningen Svenska Trådgårdsarkitekter var vært.

Efter den formelle konference i Stockholm startede
100 deltagere på en tur gennem Midtsverige. Denne
gav ikke blot anledning til at se en række afveks¬
lende svenske landskaber og herregårdshaver, men
viste også med al tydelighed, at den høje havekunstne¬
riske standard, for hvilken Stockholm er vidt berømt,
ikke udelukkende er at finde i hovedstaden. Hver by
man besøgte, havde et eller andet af særlig interesse
at vise frem, og bidrog med overvældende gæstfrihed
til at gøre det fremviste yderligere tiltrækkende.

Ved disse IFLA-konferencer bliver det mere og
mere klart, at en række almene problemer er fælles for
alle lande, men at nogle udtryksformer kun er gang¬
bare i det land, hvori de er opstået, som følge af visse
nærmere bestemte forhold.

Dette samspil mellem det stedbundne og det univer¬
selle trådte meget klart frem såvel ved konferencen
som på rundturen, og det blev understreget ved den

An lFLA news page is to be issued twice a year
and will be available for insertion in the journals of
member societies.

Members are asked to send to the Secretariat reports
on landscapework or research of international interest
and notices of new landscape publications.

The Stockholm conference
The third conference of the International Federation
of Landscape Architects was held in Stockholm in
July. The opening ceremony took place in the Gyl¬
lene Salen of the Town Hall and was followed by a
reception given to the delegates by the Stockholm
City Council. 200 delegates from 24 countries at¬
tended the conference. During the Council meeting
held on the 12th July the societies of Austria and
Israel were elected to membership and the Council¬
lors from the U. S. A. and Germany took their seats
for the first time.

An invitation from the Austrian Society to hold the
1954 conference in Vienna, was accepted with accla¬
mation. A hope was expressed that the following con¬
ference, in 1956, might be held on the American
Continent.

The conference was notable both for its excellent

organization and for the kindness and hospitality of
the hosts, which culminated, after the closing cere¬
mony, in a farewell dinner and dance, given by the
Swedish Society of Landscape Architects.

After the formal conference in Stockholm, 100

delegates left for a tour of central Sweden. This not
only provided an opportunity to see some fine ex¬
amples of the Swedish countryside, but also gave im¬
pressive proof that the high standard of urban land¬
scape, for which Stockholm is renowned, is not con¬
fined to the capital. Each town visited had something
of outstanding interest to show, and each one made
the showing of it even more delightful by their over¬
whelming hospitality.

At any international conference the stimulus to
thought is given equally by the discovery that there
are universal problems shared by every country, and
by the realization that certain forms of expression are
only valid in the country of their origin, which has
produced them in answer to a certain set of circum¬
stances.
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konkrete behandling af havekunstneriske problemer,
der var en funktion af konferencens motto: »En idé

og dens udførelse« og som forudsatte, at de planer,
der blev vist, faktisk var bragt til udførelse i de re¬
spektive lande.

Den stedbestemte løsning blev vel belyst af Sidney
Shurcliff (USA) i et foredrag om Framingham bu¬
tikscenter. Et projekt, der kun kunne være fremkom¬
met i et på penge og areal rigt land, for hvilket løs¬
ningen af trafik- og parkeringsproblemer er blevet det
altovervejende. For hovedparten af de europæiske til¬
hørere var det problemer fra en anden verden, men
tillige en stimulerende påmindelse om rækkevidden af
de opgaver, en havearkitekt kan komme ud for at
skulle løse.

Otto Valentin (Tyskland) havde derimod valgt et
emne, som alle der beskæftiger sig med bymæssige
problemer, er fuldt fortrolige med: Hvordan og i hvil¬
ken udstrækning kan den private have imødekomme
den trang til privatliv og selvstændig udfoldelse, der
er fornægtet det enkelte individ i vore dages masse¬
producerede civilisation. Georg Boye (Danmark) vi¬
ste i sin omtale af Næstved Kirkegård en anden side
af samme problem. Hvordan en fornemmelse af in¬
timitet og menneskelige mål bringes i overensstem¬
melse med de enorme størrelsesforhold, der er en

følge af de store befolkningskoncentrationer.
Hvor interessante diskussionerne end var, blev høj¬

depunktet for deltagerne dog de eksempler på svensk
havekunst der forevistes in natura. Med få bemærkel¬

sesværdige undtagelser (som f. eks. Asplunds suve¬
rænt modellerede jordformer ved Skogskyrkogårdens
krematorium) er svensk havearkitektur ikke så meget
en bevidst kunstnerisk frembringelse som en stræben

Soppebassinet er et vigtigt element til de fleste svenske lege¬
pladser, og børnene nøjes ikke med at soppe. Marabous' fabri¬
ker. Havearkitekter Sven Hermelin og Inger Wedbom.
(Sylvie Crowe, fot.).

This interplay of the local and the universal was
brought out very cleary throughout the Stockholm
conference and the tour, and it was emphasized by the
practical approach to landscape problems implicit in
the title of the conference theme; "An idea and its
realization", which ensured that each scheme shown
had, in fact, been carried out in the country of its
origin.

The specialized problem was well illustrated by
Mr. Shurcliff (U.S.A.) in his exposition of the Fra¬
mingham shopping centre. Here was a project which
could only have originated in a country rich in space
and wealth, to whom traffic and parking difficulties
had become a major planning problem. To most of
the European audience it was a problem from another
world, a sharp and stimulating reminder that ones
own present problems are not the only ones which the
landscape planner may be called upon to solve.

The theme of Herr Valentin (Germany) on the
other hand was familiar to all who have to deal with
a city civilization; how far and in what way can the
private garden fill the need for privacy and self-ex¬
pression which is denied to the individual in the mass-
produced civilization of to day? Mr. Boye (Den¬
mark) in his description of the Naestved cemetery
showed another facet of the same problem. How to
combine a sense of intimacy for the individual with
the vast scale made necessary by large concentra¬
tions of population.

Interesting as the discussions were, the real core of
the delegates' experience was the living example of
Swedish landscape planning. With a few outstanding
exceptions (such as Asplund's great creative use of
land-form at the Skogskyrkogården Crematorium),
Swedish landscape architecture is not so much a de¬
liberate work of arts as the setting for a way of life
and social philosophy.

The Stockholm park system has been created as the
stage for an open air life to be enjoyed by every type
of citizen during the short Northern summer with its
long, light evenings. In this urban landscape, many of
the human needs which are recognized in all civilized
countries have found en inspiring solution. The town
is permeated with the green of trees and grass; the
playgrounds are imaginative, simple and, above all,
plentiful; the love of seclusion is recognized in the
careful placing of seats and in the sensitive use of
planting to subdivide space. This is particularly noti¬
ceable in the grounds surrounding flats where this
lavish use of planting not only gives some feeling
of privacy but also relates the great scale of buildings
to the human scale of the individual. But in the solu¬
tion of these universal human problems it is the
climate and physical conditions of Sweden which
have given the final shape to the picture. Sweden is
still a thinly populated land where the sphere of man's
activities is carved out of a background of forest. The
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efter på et socialt filosofisk grundlag at skabe en ram¬
me om den menneskelige tilværelse.

Det stockholmske parksystem er skabt som en
scene for et friluftsliv til glæde og adspredelse for
samtlige borgere i den korte nordiske sommers lange
lyse aftener. I dette urbane landskab har mange af
de behov, der anerkendes i alle civiliserede lande, fun¬
det en inspireret løsning.

Byen er gennemvævet af grønne træer og græs, le¬
gepladserne er fantasibefordrende, enkle og frem for
alt talrige. Trangen til intimitet er imødekommet ved
en omhyggelig placering af siddepladser og rumdan-
nende plantninger. Dette er særlig bemærkelsesvær¬
digt ved haveanlæg omkring etagehuse, hvor den
ødsle brug af plantning ikke blot giver en følelse af
intimitet, men også bringer de store bygningslegemer
i overensstemmelse med menneskelige mål. Men ved
løsningen af disse problemer er det Sveriges klima og
fysiske betingelser overhovedet, som har givet billedet
den endelige form. Sverige er trods alt et tyndt be¬
folket land, hvor det menneskelige virkefelt er skåret
ud af skovens massiv. Byparken bevarer og accen¬
tuerer denne naturlige baggrund fremfor at skabe en
selvstændig og ny. Den deraf frembragte fornem¬
melse, at skoven er trukket ind mellem bygningerne,
er en af forklaringerne på svensk havekunsts tiltalende
opløsthed, mens de store fjeldknuder og rullesten, som
er et tilbagevendende motiv såvel i byerne som på
landet, giver en tyngde og ballance, der i lande uden
klipper måtte frembringes ved en mere åbenbar be¬
vidst formgivning.

Det forhold, at man kan sætte ind på en kort som¬
mersæson, befordrer brugen af sådanne planter som
bjørneklo med deres hurtige og dramatiske vækst¬
lighed, for når den dør bort, vil den nøgne jord hur¬
tigt dækkes med sne. Mindst lige så betydningsfuld,
som det anvendte vækstmateriales afhængighed er af
klimaet, er den længsel efter farveeffekt, der affødes
af den lange, mørke vinter og den snedækkede jord.
I Orebro var blokkene i en stor stjernebebyggelse
malet i afvekslende stærke farver, i visse tilfælde var
til og med en enkelt facade holdt i særskilt farve.
Virkningen er forbavsende i det klare sommersolskin
og mellem grønne træer, og den besøgendes første
indskydelse er, at farverne gerne kunne være mere
afdæmpede; men når man betænker at disse huse
halvdelen af året ses mod en baggrund af sne, bliver
motiveringen for den livilge kolorering åbenbar.

Dette eksempel er typisk for den måde, på hvilken
svenskerne, uhemmet af traditionelle hensyn reagerer
overfor deres specielle problemer, og de delegerede
fra alle lande må have hjembragt indtrykket af et land,
der ved at udnytte de naturlige betingelser, har bibe¬
holdt sin individualitet, men samtidig har vist den
øvrige verden, hvorledes havearkitektens planlægning
kan fortne en god baggrund for enhver tænkelig form
for livsudfoldelse.

urban lanscape conserves and augments this natural
background rather than creating a new one of its own.
The resulting feeling that the forest is drawn in
amongst the buildings is one cause of the attractive
looseness and informality of Swedish landscape de¬
sign, while the great rocks anf boulders which are a
recurring motif in town and country alike, give
weight and meaning which in a rockless country
might have to be supplied by more obviously con¬
scious design. The concentration on a short summer
season encourages the use of plants such as the Giant
Hemlock with its quick, effective, summer growth,
for the bare earth left when it dies down will soon

be covered by snow. Quite as far-reaching as the
effect of climate on the types of vegetation grown
is the longing for colour engendered by the long dark
winters and snow-covered ground. A striking ex¬
ample of this was seen during the tour. At Orebro the
flats in a large 'star' lay-out are painted in varied and
vivid colours, in some cases even a single facade being
particoloured. In the summer sunshine, surrounded
by green trees, the effect is startling, and the visitor's
first reaction is to wish that the colours had been
more restrained, but when it is realized that for half
the year this will be seen against a background of
snow, the reason for the vivid intensity becomes
obvious.

This example is typical of the way in which the
Swedes react, untramelled by tradition, to their own
particular problems and the delegates from all coun¬
tries must have taken away with them the impression
of a country which has kept its individuality by
making the best use of its natural features, but which
has at the same time shown the rest of the world how

landscape planning can give a good setting for every
activity of life.

Sylvia Crowe.

Stjernehuse ved Grondal. Gårdanlæg. Havearkitekter Sven
Hermelin og Inger Wedbom. (Sylvia Crowe, fot.).
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En av de manga fint avvågda trappoma i parken.

Den mjukt boljande rorelsen i arkitekturen år typisk
for Qaudi.

Parque Guell i Barcelona
Blad ur en reseberiittelse av Walter Bauer.

Under ett upphåll i Barcelona besokte vi Parque Giiell,
en mårklig anlåggning olik alla andra trådgårdar vi
sett under vår spanska rundresa. Mannen bakom ver-
ket år arkitekten Antonio Gaudi (1852-1926) som år
1900 fick i uppdrag av en greve Giiell att anlågga
denna rekreationspark vid Montana Pelada.

I det 15 har vidstråckta området hade Gaudi på
branta sluttningar med hjalp av terrasser, vallar, ram¬
per, gallerier, trappor, broar och viadukter under-
kuvat den motstråviga terrången och med djårva tag
format om den efter sitt sinne.

Några detaljer minns man sårskilt tydligt: den
skimrande glas- och keramikmosaiken i valv, murar
och bånkar; arkitekturelementens gradvisa forånd-
ring: de antikiserande, funktioneilt lutande kolon-
nerna i entréhallen, mellanplanens arkader och porti-
ker med pelare i naturalistiska former, lånade från
palmstammar och andra vegetativa detaljer; de sur-
realistiska, fritstående kolonnerna hogst uppe på en
soldrånkt platå: spoklikt formlosa, men fascinerande
liksom så mycket annat i detta annorlunda land.
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På en soldrcinkt platå avtecknar sig dessa kolonner mot rymden.

Utsikten over staden ar grandios. Teckningen har
Lisa Bauer gjort.

Arkad med lutande pelare skyddar mot regn och sol.
Saintliga fotografier av forf. juli 1951.



Sandkasser af
standardelementer
I nærværende tidsskrift beskrev havearkitekt Ulrich¬
sen for en tid siden (nr. i, årg. 1952) et standard¬
element af beton til fremstilling af sandkasser. Dette
element, som foruden til sandkasser også kan finde
anvendelse til lave mure, har som af forfatteren på¬
peget den økonomiske fordel, som den massefabri-
kerede standardvare har, sammenlignet med den vare,
der skal fremstilles specielt i hvert enkelt tilfælde.
Endvidere er den fiks og holdbar, og den lader sig
bruge til sandkasser med mange forskellige konturer.

Stadsgartnerens kontor i København har også i de
senere år beskæftiget sig med tanken om billiggørelse
af sandkasserne ved anvendelse af standardelementer,
og samtidig ville man søge afhjulpet de praktiske
ulemper, de tidligere brugte sandkassetyper besidder.
Disse ulemper består for de forsænkede sandkassers
vedkommende især i, at drænet før eller siden ophører
med at fungere på grund af tilstopning med sand og
for trækassernes vedkommende i den ringe holdbar¬
hed.

De elementer, man foreløbig er standset ved, og
som har været brugt til opbygning af en række sand¬
kasser af forskellig form og størrelse, er sådanne, som
er beregnet til opbygning af siloer til ensilagefremstil¬
ling. Kommunen anvender en af betonvarefabriken
»Sjælland« i Roskilde fremstillet type kaldet »Silax«.
Der bruges i reglen to skifter å 25 cm, og der går 9
elementer til hvert skifte i standardtypen. De samles
på en speciel måde med rundjernsbøjler og cement,
og i samlingerne fremkommer lodrette ribber, som
giver kassen et karakteristisk udseende.

En meget væsentlig fordel ved benyttelse af silo-
elementer er, at de anbringes oven på terrænet (på
fliser, tæppebelægning eller støbeasfalt). Der må sør¬
ges for, at overflødigt vand kan komme ud, f. eks.
gennem et lille hak i underkanten af muren på det
laveste sted. Man sparer altså helt udgifterne til op¬
gravning, dræning og fundering. Elementerne til en
standardsandkasse med diameteren 3 m koster under
100 kr., og de kan opstilles på en dags tid af en øvet
mand.

Forskellige kombinationsmuligheder, mål 1 :100.
Nederst detalje af samling, mål 1 : jo.

Da elementerne er bueformede, vil de naturligvis
ikke kunne bruges til fremstilling af sandkasser af en¬
hver form, og specielt ikke til dem, der begrænses af
helt rette linier. Men som det fremgår af vedføjede
skitser, kan man ved at vende elementerne forskelligt
variere formen meget. Tegningerne viser forskellige
eksempler på konstruktion af »Silax« elementer. I
midten ses standardtypen og til højre en sandkasse,
som på de to sider begrænses af støttemure af nør-
gårdsten med beplantning. Detailtegningen angiver,
hvorledes elementerne samles. Sandkassens overkant

pudses med cement og gives herved en afrundet form.
Foruden de her omtalte elementer med 3 m radius,

findes også mindre og større buer, svarende til radier
på 2,4 og 5 m, og de kan kombineres indbyrdes, hvor¬
ved mulighederne yderligere forhøjes.

Perspektiv af sandkasse. Bordene er lavet af betonfliser
62 X So X 7 cm på to mellemstykker til nedløbsbrønde
45 X 60 X 2$ cm.
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Til disse sandkasser bruger Københavns kommune
små, ca. 50 cm høje borde, som også fremstilles af
standardvarer, der er beregnet til helt andre formål,
nemlig rektangulære mellemstykker til betonbrønde
samt fortovsfliser. Førstnævnte stilles på sandkassens
bund og fyldes op med cement, hvorefter flisen læg¬
ges på. Helge Degnbol.

Kirkelige kirkegårde
Ved et møde i Provsteforeningen i K. F. U. K., Kø¬
benhavn, 21. oktober diskuteredes vor tids kirke-
gårdsproblemer. Indleder var provst J. Exner og
havearkitekt, kirkegårdsinspektør Sven Hansen. En¬
kelte kirkegårdsfolk og havearkitekter var indbudt.

Provst Exner - forfatter til »Kirkegården, et kirke¬
ligt anliggende« - indledte. Kirkegården er i et land,
hvor så godt som alle er døbt, et kirkeligt anliggende.
Dette må give sig udtryk i dens anlægsform. Den skal
bære præg af alvor, men tillige udtrykke det levende
opstandelseshåb. Graven må være noget centralt, no¬
get der anerkendes og som ikke skal opledes på løn¬
lige steder i et nevtralt ^parkanlæg. Gravgården er i
sig selv udtryk for en uønsket individualisme og for¬
flygtiger fornemmelsen af menighedens samhørighed
også efter døden. Skovkirkegården bygger i sit prin¬
cip på en ikke kirkelig panteisme.

Er det muligt at skabe kirkelig havekunst, som man
har en kirkelig tonekunst?

Den om sig gribende verdsliggørelse bevirker de
kirkelige symbolers forsvinden fra kirkegården. Kors
på gravstenene mangler helt eller erstattes med en
roset. Gravenes øst-vest orientering overholdes ikke
længere. Kirkerne skjules bag træer eller skæmmes af
uharmoniske kapeller og-eller nødtørftshuse.

Tendensen går i det mindste i byerne mod kommu¬
nal drift fremfor kirkelig. Er dette en ønskelig ud¬
vikling? Hvordan forholder de to driftsformer sig til
hinanden i økonomisk henseende? Mon ikke kirken
administrerer billigere? Skal kirken isåfald anlægge
et forretningsmæssigt eller tjenende synspunkt? For¬
mentlig skal sagen ses under synsvinklen bedre øko¬
nomi - bedre service.

Sven Hansen sagde i sin indledning, at målet måtte
være, »at samle gravenes mangfoldighed i een orga¬
nisk helhed, et såvel i teknisk som æstetisk henseende
fuldkomment anlæg i nøje kontakt med tid og sted«.
Hvilke muligheder har vi for at nå dette mål, og hvad
stiller sig i vejen?

Omend kirkeloven af 1922 og Den kongelige an¬
ordning af 1927 ikke i det væsentlige har hindret en
naturlig udvikling, har de på den anden side ikke for¬
mået at dæmme op for bagstræb og dilettantisme,
fordi der ikke findes kompetente organer til bedøm¬
melse af kirkegårdsanlæg og kontrol med disses ud¬
førelse.

Kirkeministeriet benytter i spørgsmål vedrørende
bygninger, mure, låger osv. de kongelige bygnings¬
inspektører som konsulenter, men har ingen, der tager
sig af kirkegårdene. Som kontrollerende myndighed
optræder alene provstesynet, hvorved provsten og en
bygningssagkyndig har vide beføjelser hvad angår
gravstedsinddeling, beplantning, indhegning osv. Det
er af afgørende betydning, at kirkeministeriet også i
kirkegårdsspørgsmål søger sagkyndig bistand, og der
må knyttes havearkitekter til provstesynet.

Al kirkegårdsplanlægning er baseret på skøn, man
savner statistiske oplysninger. Hvor mange kirke¬
gårde der er, hvilket areal de dækker og dyrknings-
værdien heraf. Man ved meget lidt om udnyttelses¬
grad, ikke hvilke arealer, der er bedst egnede til kir-
kegårdsformål, eller om ligbrændingsbevægelsen som
jordbesparende faktor og dens økonomiske fordele
iøvrigt.

De kulturelle og økonomiske værdier er alt for
store til, at man i længden kan forsvare at arbejde på
et så løst grundlag.

På et så svagt grundlag må havearkitektens arbejde
nødvendigvis få karakter af en søgen henimod en for¬
mel, der kan danne grundlag for en videre udvikling.

På de store bykirkegårde med de tusinder af grave,
er opdeling nødvendig såvel af hensyn til en nem ori¬
entering som for at få nogenlunde skik på monument-
virvarret. Monumenter og gravgårde må arbejdes
sammen, der må indføres servitutter for både monu¬
menter og beplantning; man kunne ønske kirkens af¬
standstagen fra monumenter, der i sig selv er dyre og
ofte så grimme, at forvaltningerne må ofre store sum¬
mer på at skjule dem i beplantning. Kirken må være
interesseret i en forenklet begravelsesskik, således at
ikke tanken på de kolossale begravelsesudgifter skal
ride den sørgende enke som en mare.

Sven Hansen stillede det spørgsmål, om forsamlin¬
gen kunne gå ind for en ensartet monumentering. En
gravskik baseret på principet: alle lige for døden,
f. eks. ensartede liggesten som på Hernhutterkirke-
gården i Christiansfeldt (- det kunne forsamlingen ret
enstemmigt ikke!). Der kunne rent æstetisk opnås
meget ad den vej, og forenklingen ville betyde uhyre
for en rationalisering af kirkegårdens drift og der¬
med en formindskelse af udgiften.

Tiden tillod ikke en indgående behandling af lands¬
bykirkegårdens problemer. Sven Hansen advarede
blot mod at ofre gammel tradition og karakteristisk
beplantning på den hårdhændede regulerings alter.

Den efterfølgende diskussion prægedes måske i
højere grad af talernes antal end af gennemsnitsind-
læggets absolute vægt. Det fremgik, at interessen for
detaljen var betydelig større end for helheden, og det
var som ventet vanskeligt at indkredse begrebet »det
kirkelige præg«.

Glædeligt var det at konstatere et enstemmigt ønske
om havearkitektbistand såvel ved ministeriets behand-
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ling af kirkegårdssagen som ved provstesynene. Man
beklagede, at kirkeministeren ikke var repræsenteret
og derved var forhindret i at modtage direkte indtryk
af dette ønskes vægt.

Fra havearkitektside konstateredes, at der tilsyne¬
ladende ikke mellem præster og havearkitekter var
uenighed om hovedsynspunktet, men at det havde vist
sig vanskeligt at præcisere, hvilke krav der måtte stilles
til en kirkegård for at den helt kunne godkendes ud
fra et kirkeligt synspunkt. Det skal nok vise sig svært
at opstille et almengyldigt skema. Opgaverne må nød¬
vendigvis løses ud fra forudsætninger, der veksler fra
sted til sted.

Men havearkitekterne vil hellere end gerne støtte
sig på kirkelige traditioner som f. eks. den øst-vest-
vendte grav, ulykken er blot, at levende kirkelig tra¬
dition er uhyre sparsom på dette område.

Kirkegården i havekunstnerisk betydning er et re¬
lativt nyt begreb, og der er, særlig hvad centralkirke¬
gården angår, så mange problemer at overvinde, at
én margin må levnes til eksperimenter - og fejltrin.

Gravgårdene er ikke, som provst Exner mente, et
udtryk for individualisme, men tværtimod et middel
til at udstykke individualismens mangfoldighed i ud¬
holdelige enheder i den hensigt at begrænse kaos og
anarki. Derfor er havearkitekterne foreløbig så glade
for dem, men også fordi de egner sig så godt til at
vise, hvor ligefremt og rigtigt et gravrum modsæt¬
ningsvis kan formes, når den enkelte gravstedejer ind¬
ordner sig under visse regler for gravstenenes format
Gg anbringelse. Dette som led i en opdragelse til den
bedre kirkegårdskultur, der er en afgørende forud¬
sætning for den rigtige kirkegård, hvor selve graven
er hovedmotivet: Kirkegården, der vil være graven
bekendt, den kirkelige kirkegård. Georg Boye.

Vedligeholdelse afvejtræer
Fællesrådet for Havekultur og Landskabsgartneri har
igen udsendt en udmærket pjece om vej plantninger.
Denne gang om deres vedligeholdelse. Man kan må¬
ske sige, at tidspunktet under henvisning til vejtræs-
betænkningen, som dette blad har beskæftiget sig en
del med, er uheldigt valgt. Hvis alle vejtræerne skal
fældes, er det lidt mærkeligt at give gode råd for
deres pasning, men det kan man ikke så godt bebrejde
fællesrådet.

Pjecen er skrevet af distriktsgartner Willy F. Han¬
sen, der har haft frie hænder med hensyn til stoffets
tilrettelæggelse, og er trods sit beskedne omfang en
værdifuld håndbog, der kan anbefales alle der har
med træer at gøre.

Efter en systematisk indledning behandles vejtræer¬
nes vækstforhold og plantearbejdets udførelse. Der¬
efter beskæring, træhygiejne osv. I et lille afsnit om
tilvejebringelse af vejbeplantninger gives en række

gode råd om plantematerialets anvendelse, og endelig
slutter heftet med en overordentlig oplysende og an¬
skuelig plantetabel.

Som alt hvad Willy F. Hansen laver er dette et
grundigt og solidt arbejde, der er baseret på mange
års iagttagelser og notater. Det er godt at have en
mand, der som Willy F. Hansen arbejder systematisk
med indsamling af stof, han må have en indbygget
mekanisme, der med usvigelig sikkerhed pålægger
ham at stå op i det tidlige vintertusmørke for at tage
et billede af et træ, han har fotograferet med års mel¬
lemrum så at sige fra planteskolealderen, og som nu
med øjebliks varsel skal ryddes på grund af vejudvi¬
delse. Han kan derfor stille sine billeder op mod hin¬
anden på en meget anskuelig måde: en række elme¬
træer blev plantet i 1930 - billede - året efter blev de
skåret kraftigt tilbage - billede - af en eller anden
grund blev eet glemt - billede - nu ser man resultatet
- billede - billede -!

Pjecen, der koster kr. 2,50, fås på fællesrådets kon¬
tor, Frederiksberg Runddel 3 A. G. B.

Scholarship for graduate Study
in Landscape Architecture at

Harvard University
SEPTEMBER 1953.

The Department of Landscape Architecture, Grad¬
uate Shool of Design Harvard University, offers to
those eligible for admission as regular students a
scholarship for the next academic year with an in¬
come of six hundred dollars ($ 600.00), equal to the
tuition fee.

Candidates must have received their Bachelor's
degree, or equivalent, within the past four years;
students who are candidates for the degree in June
1953 are also eligible.

The Scholarship will be awarded on the basis of
scholastic standing and evidence of interest in the
field of landscape architecture. The Department re¬
serves the right to make no award if such a decision
is deemed advisable.

The curriculum embraces the design of areas of
land for human use and enjoyment - broad scale phy¬
sical planning, civic design, housing, parks and park¬
ways. There is active collaboration with architects
and with city and regional planners.

Further information will be furnished on request;
all inquiries should be received before November 1,
1952, and should be addressed to:

The Chairman,
Department of Landscape Architecture

ROBINSON HALL, HARVARD UNIVERSITY

Cambridge 38, Massachusetts, U. S. A.
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I samband med British Council har Riksforbundet
for Bildande Konst ordnat en vandringsutstållning av
Henry Moore's skulpturer och teckningar. Utståll-
ningen som borjade i Stockholm fortsåtter i Norrko-
ping, Orebro och Goteborg.

For den som endast via fotografiet bekantat sig
med Moore's skulpturer år det en upplevelse att i
verkligheten få låra kånna denna fina kollektion av
Englands mest ryktbare nu levande konstnår.

I den vackra utstållningskatalogen stryker man for
några uttalanden av Moore, citerade i ett foretal av
Herbert Read; de såger en del om hemligheten med
denna renodlade konst:

Skonhet i de sena grekernas eller i renåssansens be¬
tydelse år inte min skulpturs avsikt. Mellan uttryckets
skonhet och uttryckets kraft ligger en skillnad i funk¬
tion. Den forrå åsyftar att behaga, den senare har en
andlig vitalitet, som for mig år mer genomgripande
och djupgående an de ytliga fornimmelserna.

Sten år hård och koncentrerad och bor inte forfals-
kas att se ut som levande kott, den skall inte tvingas
från sin fasta struktur till vekhet. Den bor få behålla
sin kårva hårda karaktår av sten.

Skulptorens sak år att forvandla ett livlost block

till en komposition som har en helt egen formexistens
med volymer i varierande matt och proportioner,
uppfattade i sin av luft omgivna enhet, stråekande
och spånnande sig, trångande och stotande mot var-
andra i rummet.

All konst, erinrar Moore, år i någon grad en ab¬
straktion, och sårskilt i skulpturen tvirtgar materialet
bort från det direkta avbildandet. Men trots att en

dynamisk vitalitet kan uppnås med abstrakta medel,
frågar sig Moore, varfor konstnåren skall avstå från
den djupare vitalitet, som år livets egen kraft och
som i naturen ståndigt alstrar levande former till vårt
behag. Månniskokroppen, tråd, blommor, snåekor,
ben, klippformationer, atomernas struktur - alia dessa
naturfenomen ger konstnåren en rik inspiration, långt
mera kraftfullt och mera omvåxlande ån vad hans

hjårna kan uppfinna. Man behover inte nodvåndigt-
vis imitera dessa former in i detal) - det år naturalis¬
mens villfarelse. Men att genomforska de lagar efter
vilka naturens skapelser fått sin form - natura na¬
turans - det år att få ta del av skapelsens egna krafter
både -de Stora och små. Det ligger något av hybris
dåri, men mycket av vad den moderna konsten åstad-
kommit står och faller dårmed. W. B.
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Øsby kirkegård, mål i : iooo, nord opaa.
De brede gange i udvidelsen mod nord er græslagtc.
Modsatte side øverst: opmåling i : iooo, nederst: kirkegården før reguleringen,
i baggrunden skimtes stengærdet og de stynede linde.
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Øsby kirkegård
Øsby er en større landsby ca. 11 km øst for Haders¬
lev og syd for Haderslev fjord. Kirkegården og kir¬
ken ligger midt i byen og er på de tre sider omgivet
af veje, på den fjerde side er vejen skubbet noget ud,
så der er opstået et trekantet stykke jord, hvorpå der
desværre findes nogen bebyggelse. Formen på den
gamle kirkegård er meget smuk og meget enkel. Et
kvadrat hvor hjørnerne er skåret af. Dertil kommer
at kirkegården på alle sider er omgivet af et dobbelt¬
sidigt stengærde og en række gamle stynede linde.

Af Øsby menighedsråd fik vi, min kompagnon
Axel Thomsen og jeg, nu den opgave at udarbejde
en reguleringsplan for den gamle kirkegård samt en
plan til udvidelse af kirkegården på det trekantede
stykke jord.

Som det kan ses af opmålingsplanen, adskiller Øsby
kirkegård sig fra de fleste andre gamle landsbykirke¬
gårde ved en langt mere regelmæssig gangføring og
ved en placering af gravene i næsten ordnede rækker,
og da desuden de enkelte gravsteder er meget rigelige
i mål, har det kunnet lade sig gøre at indskyde nye
gange ved partielt at skubbe de enkelte gravfelter lidt
frem eller tilbage og uden at nedlægge nogen af de
eksisterende grave. Hækkene, som rammer de større
kvadratiske felter ind, er tænkt som forholdsvis lave,
buskede hække.

Forbindelsen til den nye afdeling er udført ved at
gennembryde stengærdet på tre steder, ud for hver
gang. Der fører trapper ned til deres nye afdeling,
som ligger noget lavere, og som skråner ned til lande¬
vejen. Reguleringen er endnu ikke udført, men ar¬
bejdet på den nye afdeling er afsluttet i denne som¬
mer og er udført af anlægsgartner Jørgen Jensen,
København. Knud Preisler.
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Stadsplanekongress
i Lissabon
Byggnadsrådet Hans Quiding besokte på tjanstens
vagnar den internationella stadsplanekongressen i
Lissabon och har skicket en rapport till Havekunst
om sina intryck.

Sista veckan i september fick nordiska stadsplane-
rare, dåribland ett 20-tal svenskar och ett 1 o-tal dan¬
skar, tillfålle att uppleva i Portugal som den tiden på
året visar den behagligaste sidan av sitt klimat med
sol- og månsken, lagom varme och stadigt uppehålls-
våder. Då hade nåmligen den vårldsomfattande Inter¬
national Federation for Housing and Town Planning
forlagt sin 21 :sta bostads- och stadsplanekongress till
Lissabon.

I samband med kongressen, som samlat over 700
deltagare från 24 nationer, forekom en utstållning av
stadsplaner och i denna deltog Sverige med en avdel-
ning som arrangerats av Byggnadsstyreisen. Hår vi¬
sades de prisbelonta forslagen i de 1951 avgjorda
stadsplanetåvlingarna for Baronbacken i Orebro, Sala
Backar i Uppsala och Kallerstadsområdet i Linkoping.
Vidare utstålldes stadsplaneprojekt for Vållingby i
Stockholm och Våstra Frolunda i Goteborg.

Den svenska avdelningen visade bl. a. trådgårdsarki-
tekters medverkan i stadsplaneringen. Bland Gote-
borgs-planerna fick man nåmligen åven se Lisa och
Walter Bauers landskapsstudier och parkforslag for
Våstra Frolunda.

'

Sverige blev livligt uppmårksammat bland de 7
lander som deltogo i utstållningen och det visade sig
att publikum fåste sig vid det omsorgsfulla studium
av bostadshusets miljo som utmårkte de svenska pla¬
nerna.

Lissabon, liksom Rom byggt på sju kullar, har en
mångfald skonhetsintryck att ge. Gronskan i stads-
bilden kulminerar i de stora esplanaderna varav den
fornåmsta bår det skona namnet Avenida da Liber-
dade. Dår och på den angrånsande Rossio, finrum¬
met bland stadens många torg, blommar i allétrådens
skugga kafélivet med ambulerande skoputsare som
karakteristiskt inslag. Blommade gjorde åven Bou-
gainvillean och lyste varmt rodviolett mot den vita
arkitekturen. Som bekant klar man i Portugal husens
fasader med keramikplattor, vilket lår vara tradition
från morernas tid for 800 år sedan. I Lissabon år ock-
så alla trottoarer dekorativt utforda. Belåggningen år
vit marmor-mosaik i form av små flisor av 1 turn i

fyrkant som såttas i fin sand och ger en yta som kånns
behaglig att gå på. Ofta år den dekorerad med roliga
svarta ornament.

En sevårdighet av forstå ordningen for trådgårds-
vånner var Estufa Fria, ett kallvåxthus med palmer

och exotiska plantor, som utgor stadens allmånna
promenadplats heta sommardagar och dår ett garden¬
party var ordnat for kongressen. Taktåckningen år,
istållet for de vanliga våxthusens glas, ett slags per-
sienne-liknande ribbverk som bars upp av stållinor
spånda over jårnpelare, alltsammans en konstruktion
som kan gå for sig i ett luftstreck dår sno år en okånd
foreteelse.

For nordbon blev denna hostvecka under Portu¬

gals sol en blåndande upplevelse låmmande efter sig
idel angenåma minnen av ett charmerande land och
folk. H. Q.

Piazza Reale

Stockholmspressen har i tilslutning til Ulla Bodorffs
artikel i nr. 6 beskæftiget sig en del med Kungstråd-
gården.

Stockholmstidningen bragte 15. november dette
billede og et følsomt dagens digt betitlet »Piazza
Reale" • og handlende om små glas på en osteria og
kys på hånden signorina, mens positivet synger om
Lucia.

Når man i den forbindelse drømmer om en piazza,
hvis ikke uvæsentlige bestanddel er et broget folkelivs
dolce far niente, mindes man et andet svensk digter¬
værk, hvoraf en strofe lyder:

Hdruppe uti nordens kalla lertid
fallera

ej druvan mognar under solens brand
fallera.'

Nej, hdruppe uti norden
mognar druven utider jorden
av dens ljuva safter njuter vi ibland.

G. B.
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