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Svindersvik
Amanuensen vid Nordiska Museet, Bo Lagercrantz, presen¬
terar har Svindersvik, en 1700-tal'gård i Nacka
1949 fick den svenska kulturminnesvården en fornåm-
lig julklapp. Den 22. december hade långa och segslit-
na forhandlingar lett till att den charmfulla rokoko¬
idyllen Svindersvik overforts i Nordiska museets ågo.
Uppoffrande insatser av en rad bland museets vånner
med storbyggmåstaren Olle Engkvist i spetsen låg
bakom detta storartade resultat.
Svindersvik år inte ett slott, ja, inte ens en herr-

gård. Dåri ligger paradoxalt nog ett av stållets stora
vården, ty på sådant år Sverige ganska rikt. Det år
snarare en borgerlig malmgård av den typ som på
1700-talet omkransade de svenska ståderna. Nårmare
beståmt representerar det en intressant overgångs-
form melian de gamla malmgårdarna och senare tiders
sommarnojen.
Bygherren var en av de dominerande gestalterna

i det svenska samhållet vid 1700-talets mitt - den rike
finansmannen och framsynte mecenaten Claes Grill.
På sentida sommarnojesmaner uppsokte han en fager
och lummig dåld med utsikt over den stora segelleden,
dår han kunde se sina tungt lastade kofferdister pas¬
sera inmot Skeppsbron. Dår låt han den svenska roko-
kons fråmsta arkitekt Carl Hårleman uppfora ett mai-
son de campagne på en klippa vid stranden - litet och
nått i skalan men rymmande allt vad en ståndsmåssig
livsforing kråvde.
Anlåggningen vånder sig mot s jon. Dårfor skall

man också helst vålja det fardmedel som var det na¬

turliga på 1700-talet och nårma sig Svindersvik sj ole¬
des. Den pampiga bryggan flankeras av ett salutbatte¬
ris små kanoner. Når man dårifrån stiger upp till
gårdsplanen via en långsluttande trappa i skuggen av
romerska substruktioner i kallmurad svensk granit
moter ogat till hoger den leende idyllen bakom den
småpampiga fasaden. Dår utbreder sig en gammaldags
herrgårdstrådgårds rymligt tilltagna kvarter med
blomster och gronsakssångar under dignande frukt-
tråd. Utanfor den omgårdande klippta lindallén och
de hoga jårngrindarna skymtar ett stycke engelsk
park med ståtliga lindar och en vacker ång dår åt-
skilliga arter ur 1700-talets trådgårdsflora alltjåmt
frodas. Allra långst bort sluttar terrången slutligen
uppåt mot de karga skårgårdsbergen, vilka bildar en
effektiv mur mot den bullrande autostrada som stry-
ker forbi bakom dem.

Ogat fångar det hela i ett enda svep. Klarheten och
redan understrykes av trådgårdens enkla axialitet, dår
man i tvårgångens ena ånda har ett gammalt orangeri
och i dess andra den intressanta paviljongen med dess
ståtliga sommarmatsal dår Gustav III sågs ha superat
några gånger på 1780-talet.
Samma vindunderliga prågel av orort 1700-tal har

byggnadernas inre som aldrig forvanskats av allvarli-
gare ombyggnader och dår en stor del av ett samtida
bestånd alltjåmt finns bevarat.
Alljåmt ter det sig som ett rent under att detta

fullåndat homogena stycke 1700-tal icke bara kunnat
leva kvar årtionde efter årtionde tått inpå den expan-
derande storstadens knutar och med ett industriom¬
råde som nårmaste granne utan att dårtill dess fortbe-
stånd nu ter sig såkrat. Bo Lagercrantz.
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Overdragelsen af Svindersvik til Nordiska Museet
formede sig som en storslået fest, hvis giver var byg¬
mester Olle Engkvist, der samtidig celebrerede sin
6o-års fødselsdag. Som tak fordi de måtte være med
sendte Lisa og Walter Bauer Olle Engkvist et lille
hefte med tegninger og tekst, hvorfra efterfølgende
er taget. (red.)

Grindarna har slutit sig. Annu drojer minnet dårinne
efter den nattliga trådgårdsfesten. For att återse plat¬
sen, men i dagsljus, har vi sokt oss dit på eftermid¬
dagen cn vecka senare.

Solskenet, som tranger in genom lonnarnas draperi,
formår inte jaga bort den stamning av nattstycke, av
maskspel, som satte sin prågel på festen. Som en de¬
koration till någon parksscen ur en 1700-talsopera står
grindstolparna overvuxna med sjålvlysande snobolls-
blommor.

Hår kan vad som helst hånda: dorren till huvudbygg-
naden slås upp, herrarna till Svindersvik tråda ut på
trappan medan ett konspirerande såliskap i lonnarnas
skugga, in maschera, sjunger en terzett av mork oro:
trio nocturne.



Romerska substruktioner i kallmurad svensk granit -
kulisser i den grona sommarskuggan.

Drakhuvudet, vattenkastaren, med kors, krona och
sågtandad svans har en glimt i sitt ihåliga oga, som
kan betyda vad som helst.

Vinbergssnåckan och korveln år sinnebilder for syd-
europeisk kultur. Båda har forvildat sig i parken. Båda
ar for lange sedan glomda i det tomma kok, som de
en gång varit avsedda for.
Snåckans form, spiralen, symboliserar rorelse i tiden
och rummet.

2.-6. 1952.
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II III III !■■MBWWBBWMHBWHItMWWWBWWBWBBi
Direktor Nilsson har upptåckt ett groblad i grasimttan och står har forsjunken i tankar om han ska lågga om hela planen.

Trådgård i Saltsjo-Duvnås
Inståmmer med Georg Boye i Havekunst nr. 5, dår
han blir svårmodig vid tanken på nyanlagda trådgår-
dar och alla de faror som lurar på dem. Man kan inte
begåra - åven om det vore onskvårt - att en upp-
dragsgivare ska stråcka sig så långt att han åven i fort-
såttningen vill uppehålla kontakten med den som har
ritat trådgården - snarare blir det vål trådgårdsanlåg-
gare som anlitas når det gåller kompletteringar och
underhåll. Eller folk som kommer och erbjuder sina
tjånster, folk, som kanske inte har en aning om vad
som åsyftats med våxternas gruppering, rumsbildnin-
gar och annat vackert som en gång stod i programmet.
Planterar man ett antal buskar, som om ett par år ska
våxa samman till ett gemensamt block så forutsåtter
det att ågaren har tålamod under de forstå åren, tål
se den oppna jorden och år medveten om betydelsen
av luckring och rensning, vara sig han utfor dessa ar-
beten sjålv eller anlitar utomstående. For att inte tala
om gråsmattor!

Breda trappsteg leder ner till gråsmattan som haller att gå på
utan klivstenar och annan hel- eller halvpermanevtning.



1. Garage.
2. Forgård, oppen mot gatan.

3. Entrégård, sluten mot gatan med mur
mellan hus och garage.

4. Gammal frukttrådgård.
5. Gammal berså.

6. Tåta snår av parkroser, berberis m. m.
7. Forsånkt gråsmatta.
8. Damm.

9. Bladvåxter: Hosta, Senecio, Iris in. fl.
10. Perenna våxter.

Plan i mal 1 :500. Vest uppåt.

Bast brukar det bli når ågaren sjålv har underhålls-
arbetet som hobby och år så pass kunnig att han ser
vad som fattas och behover goras. I min praktik har
jag eft sådant fall ute i Saltsjo-Duvnås, dår Direktor
Eric Nilsson, Duvnåsvågen 59, egenhåndigt klarar
den ganska stora trådgård som 1948 blev anlagd av
Nils Odmark i samband med att villan, ritad av Ralp
Erskine, uppfordes. Trådgården kom till i samarbete
med husets arkitekt, vilket forresten syns på planen.
Det var en gammal villatrådgård med bl. a. stora
frukttråd och ett par vackra hagtornstråd, en syren-
berså etc. Garaget tilisammans med en hog mur skår-
mar av mot gatan och omshater tillsammans med tåt
vegetation en stensatt entrégård. På trådgårdssiden
(som bilderna visar) har en nivåskillnad tagits upp
med tåtplanterade vallmurar av kalksten, vilka på tre
sidor omger ett forsånkt gråsparti med en damm i
lågpunkten. På fjårde sidan overgår gråsmattan i en
mjuk vail till ett ovre gråsplan. - Hela trådgården år
foredomligt skott och den rumsverkan som vi tånkt
oss år inte bortplottrad med sådana tillåg och ån-
dringar som annars brukar vara ofrånkomliga.

Walter Bauer.

Vallmurar av kalksten omsluter en damm och forsånkt grås¬
matta.
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En trekantet have
Når man sysler med udformning af haver, sker det
engang imellem, at man kommer ud for en grund,
som med hensyn til arealets eller overfladens form -
undertiden begge dele - afviger fra de traditionelle
retvinklede og flade. Det kan være nok så anstren¬
gende stadig at skulle forny sig på et rektangulært
areal på ca. 20 X 40 m, fladt som en pandekage og
med huset beliggende omtrent på midten. Mon ikke
enhver havearkitekt med en særlig glæde beskæftiger
sig med opgaven, når der skal planlægges en have på
et areal af irregulær form? Opgaven må jo gå ud på
at søge etableret en have, hvor netop det irregulære
synes tilstræbt af hensyn til haveanlæget og ikke om¬
vendt.
Det her gengivne forslag til omlægning af en ældre

have i Klampenborg er nylig udarbejdet, og det er
ejerens hensigt selv at udføre anlægsarbejdet. Huset
ligger 3 m højere end vejen, og haven falder 1,80 m
fra huset til den sydlige ende. Terrænforskellen mel¬
lem haven og vejen udlignes i en skråning, som tænkes
tilplantet med lave stedsegrønne. Foroven afsluttes
denne plantning af nogle større buske, som skal give
haven dækning mod vejen.

Plan mål 1:500 nord opad.
1. Lavtliggende vej.
2. Skråning beplantet med lave stedsegrønne.
3. Træbrolagt terrasse, o,j m under husets niveau med sten¬

gærde mod nord og øst og med fyrreplantning.
4. Staudebede.
j. Græsgang mellem rugosaroser.
6. Siddeplads med bænk og brønd.
7. Roser.
8. Omorikagraner.

Udsigten mod sydvest er den værdifuldeste, og
dette forhold i forbindelse med hele grundens form
gør det naturligt at give havens linier og rum en drej¬
ning i den retning. Nærmest huset anlægges en træ¬
brolagt plads, bagtil begrænset af en 50 cm høj kampe-
stensmur og fyrreplantning, og med havemøbler an¬
bragt i pladsens brede ende kan man herfra nyde ef¬
termiddagssolen, medens man betragter stauderne
foran eller lader blikket søge længere ud mod oven¬
nævnte udsigt.
Fra havetrappen fører en græsgang mellem to ræk¬

ker rugosaroser til den sydlige ende af haven, hvor
der i tilslutning til en brønd, som ejeren har ladet
fremstille efter italiensk forbillede, opstilles en bænk
og anlægges nogle rosenbede.
Vest for huset plantes en række omorikagraner,

som skal skjule nabohuset. Nord for huset findes en
garage og iøvrigt skovagtig bevoksning.

Helge Degnbol.

Haver og havearkitekter
På forlaget The Architectural Press, London, har ar¬
kitekt og havearkitekt Peter Shepheard udgivet: Mo¬
dem Gardens, en præsentabel dog med billeder og
ikke så få planer af belgiske, brazilianske, danske, en¬
gelske, finske, italienske, svenske, schweiziske og
USA haver. Fortrinsvis store og små privathaver, men
også offentlige haver, hvortil Stockholms parkvæsen
har ydet et væsentligt bidrag, samt detaljer fra South
Bank Exhibition, London 1951.
Fem sjettedel af bogen er en billedrevue med for¬

fatteren som konferencier. Den er altså på linie med
Hurtwood & Jellicoe: Gardens, anmeldt i Havekunst
nr. 5-1953.
Efter krigsårenes tvungne isolation er sådanne in¬

ternationale orienteringer nærliggende, men mon ikke
genren hurtigt bliver forslidt. Man nikker allerede i
den foreliggende bog genkendende til haver, man
gerne ville stifte mere end et flygtigt bekendtskab
med, men som man må forberede sig på at møde lige¬
så flygtig i kommende publikationer af samme art,
f. eks. tyske. En eventuel I. F. L. A. årbog bør vist
baseres på det ikke tidligere - i det mindste internatio¬
nalt - publicerede billedmateriales princip.
Dette være ikke sagt for at forklejne Shepheards

billedbog, som man uden anstrengelse kan glæde sig
over; men hvis man ønsker fuld valuta for de kr. 36,00
den koster, anbefales det indtrængende ikke at springe
indledningen over.
Den handler om havearkitekternes vilkår og forud¬

sætninger i vore dage, og skønt den refererer til spe¬
cielt britiske forhold har den i høj grad almen inter¬
esse. Det er ikke hver dag man delagtiggøres i så for¬
standige og inspirerende betragtninger.
»Den moderne arkitektur kan med nogen ret sige

'at have vundet sine første slag over hele verden, men
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kun i meget få af disse har den haft nogensomhelst
hjælp af havearkitekter.«
»Hvis havearkitekten skal udfylde sin rolle ved så¬

danne projekter, må han være andet og mere end en
der tegner haver, ligesom den moderne arkitekt må
være andet og mere end en der tegner huse.«
Tekniske og sociale fremskridt i forbindelse med

nye former for byggeteknik har åbnet vide perspek¬
tiver for arkitekterne og medført en udvikling, som
havearkitekterne som helhed ikke har kunnet følge
med i. Dette forklarer Shepheard derhen, at havearki¬
tektens uddannelsesmuligheder er få og ufuldkomne,
særlig hvad angår skolning i tegning og projektering,
og omend hans arbejdsområde er udvidet parallelt
med arkitektens, hæmmes han af det faktum, at an-
lægstekniken i dag er ganske som i det attende århun¬
drede; »opfindelsen af moderne jordflytningsmateriel
som kan synes revolutionerende, har i realiteten kun
fremskyndet og billiggjort arbejdsprocesser, der an¬
vendes af Capability Brown.« Utvivlsomt betyder det
også noget, at havearkitektens arbejde giver sin ud¬
fører et så beskedent udbytte, at de bedste folk hol¬
der sig derfra.
For at afhjælpe dette, er det tvingende nødvendigt

at finde frem til et holdbart uddannelsesgrundlag og
i den almene bevidsthed at fastslå havearkitekterne
som en stand, der kan regnes med og hvem det betaler
sig at betro opgaver.
Havearkitektens arbejde har samme forudsætninger

som arkitektens; »en stærkt udviklet visuel fantasi og
en fornemmelse for form, farver, stofvirkning, rum,
belysning og proportion. Der er ingen gangbar arki¬
tekturteori uden at den også gælder for havekunst,
ingen gyldige regler, der ikke kan bruges af begge.
Det nytter ikke at forestille sig en havearkitekt som
en gartner med et overfladisk kendskab til arkitektur,
så er han snarere en arkitekt hvis evner er opøvet til
en bredere erkendelse af det grønnes væsen, hvorved
han bliver i stand til at arbejde med det levende ma¬
teriales foranderlige proportioner.«
»Ved selve projekteringen bruger havearkitekten

samme teknik som arkitekten. Den samme syntese af
programmets forskellige krav i en tilfredsstillende
helhed. Hans værste fristelse er at glemme den tredje
dimension. I den store uhåndterlige plan er målestoks¬
forholdet så lille, at opstalter og snit næsten ikke gør
sig gældende i højden; men i haven, fra øjehøjde, er
den tredje dimension alt. Oplevet fra øjehøjde flades
planens linier ud til ukendelighed, mens hegn, mure
og træer grupperer sig anskueligt det ene bag det an¬
det. Seks tommer lagt på en mur i øjehøjde bortskæ-
rer flere tønder land af udsigten. En sti med en på
planen umærkelig kurve fremtræder som en udpræget
slangelinie eller ubehagelig kantet, kvadratiske fliser
bliver skarpkantede rhomber eller giver mærkværdig
diagonale mønstre. Vand anskueliggør kompromiløst
horizontalplanet, og hvis terrainet omkring det har

et mærkbart fald, vil vandoverfladen i sig selv fore¬
komme skrånende. Træer der fremtræder som grøn¬
ne puder på planen rejser sig til 25 meters højde eller
mere og danner vældige vægge og rum, men mellem
stammerne åbner sig fra øjehøjde milevide udsigter.
Intet af dette kan forudberegnes på planen alene, ej
heller helt i opstalt. Havearkitekten må tegne i per¬
spektiv - evnen til at tegne hurtige og nogenlunde
nøjagtige perspektiver på fri hånd er uvurderlig.«
Havearkitekten skal naturligvis først og fremmest

beherske sit plantemateriale - dets egenskaber og krav
- den vilde vegetation, »forholdet mellem planter,
klima og jordbund, mellem planterne indbyrdes og i
relation til dyr og mennesker. Dertil må han have et
almindeligt kendskab til haveplanter og et mere ind¬
gående kendskab til dem han agter selv at bruge, han
skal ikke blot kende dem af udseende og navn, men
kende deres vækstlighed på ajle alderstrin og deres
kulturkrav.«

»Lysvirkninger er helt forskellige i forbindelse med
plantevækst og arkitektur. I stedet for eksakte over¬
flader, der tilbagekaster lyset på en ligefrem og forud
beregnelig måde, har planter en uendelig varieret stof¬
lighed med en ligeså varieret tilbøjelighed til at ab¬
sorbere lys, og derfor virke mørkere end hårde over¬
flader, men alligevel med en rig toneskala spændende
fra taksens sorte til den vindblæste poppel eller avn-
bøgs hvide. - Planter med stærkfarvede blomster,
f. eks. pelargonium, ageratum, calendula og mange
andre udplantningsplanter, som for en stor del hører
hjemme på tørre lokaliteter, hvor de gror mellem
sparsom vegetation og sten, og hvor deres intense far¬
ver dæmpes af et blændende solskin, virker i Englands
bløde, nordlige lys, som bevirker at selv det grønne
græs og de rødbrune ørnebregner gløder som ild,
næsten hvidglødende og vil, set på afstand, hvide hul¬
ler i ethvert havebillede.«

°g så er der det, at havearkitekter må vente så
længe på et resultat og at dette så nemt forfuskes ved
tredjemands vankundighed og mangel på respekt.

Havearkitektuddannelse bør helt eller delvis hen¬
lægges til en arkitektskole.
»Der er så meget fælles for de to faggrupper, at det

er svært at være uenig med den, der siger at havearki¬
tekter må deltage i så meget af arkitektundervisningen
der dækker det fælles behov, i det mindste det der
sigter på opøvning af visionær fantasi og grafisk frem¬
stillingsevne, d. v. s. næsten hele arkitekturskolens
femårige kursus for skønt havearkitektens bygge¬
teknik er mere ukompliceret, er hans arbejde med
mål og proportioner, lys og perspektiv vanskeligere
end arkitektens.

Offentligheden må opdrages til at forstå og værd¬
sætte havearkitektens arbejde - og til at behandle det
hensynsfuldt. »Ved en sådan opdragelse af offentlig¬
heden var der håb om at opleve så megen bedring i
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den almene indstilling til tingene, at haver og parker
i det mindste i byerne kunne være mindre indgitrede,
mindre friserede, mindre alment tilknappede end til¬
fældet ofte er nu. For den kommunale tilbøjelighed
til at gøre alting sikkert, at spærre vand af med sta¬
kitter uoverstigelige for alle undtagen de børn, de er
beregnet til at holde ude, at lukke parker om natten,
at kappe helt til stammen hvert træ der kunne tænkes
at tabe en gren ved dommedags basunens skrald, at
lave indviklede færdsel-på-græsset-forbudt-haver, har
forlængst forhindret at traditioner fra den engelske
landskabshave kommer til anvendelse på vore byers
grønne områder. Man må rejse til Stockholm for at
få en idé om, hvad en landskabsgartner fra det attende
århundrede kunne have udrettet, om man havde gi¬
vet ham ikke en gentlemans park, men en hel by at
lege med. G. B.

V. Fabricius Hansens arbejder
i fortsættelse af nekrolog i nr. 8 1953.

Offentlige have- og parkanlæg m. m. under magistratens 4.
afdeling. Anlæg, som ikke er udført af V. F. H. er sat i pa¬
rentes; anlægsårene er vedføjet; arealstørrelser under 1 ha er
ikke anført.
1906-08. Glyptotekhaven.
1907-09. Svanemøllehaven.
1908-14. (Fælledparken, 64 ha, plan endeligt udformet af E.

Glæsel).
1908-10. (Hans Tavsens Park, 2,9 ha, projekteret af E. Erstad-

Jørgensen).
1908. (Kongens Nytorv, projekteret af E. Erstad-Jørgen-

sen).
1908-10. Blomstergartneri og Planteskole, 5,2 ha.
1910-u. Lersøparken, 13,6 ha.
1913. Plæne ved Haderslevsgade.
1916-27. Christianshavns Voldanlæg, 21,2 ha; den første del fra

Baadsmandsstræde er forestået istandsat af E. Erstad-
Jørgensen.

1917. Anlæg ved Hillerødgade og Lundtoftegade.
1918. Smedelinieanlæget, 5,6 ha.
1918. Plæne på Jarmers Plads.
1919-20. Have omkring Statens Museum for Kunst, 1 ha.
1921. Plæne i Asnæsgade og flere i kvarteret liggende

anlæg.
1922-27. Rødkilde Park, 6,6 ha.
1923-24. Plantninger ved Genforeningspladsen, 1,4 ha.
1925-26. Classens Have, 1 ha.
1925-26. Kildevældsparken, 3,2 ha.
1926. Degnemosen, 3,1 ha.
1927-28. Enghaven, 3,6 ha, i samarbejde med stadsarkitekt P.

Holsøe.
1928-30. Omkring Søerne og Søpavillonen, i samarbejde med

stadsarkitekt P. Holsøe.
1929-33. Vigerslevparken, fra Roskildevej til Dæmningen, 8 ha.
1930-33. Grøndalsparken, fra Borups Allé til Linde Allé, 5 ha.
1930. Emdrup Søpark, 1 ha.
1930. Lergravsparken, omdannelse, 2,5 ha.
1930. Brønshøj Rytteskoles Have og Gadekær, 1 ha.
1930-31. Husumparken, 2,5 ha.
1933-34. Sundby Torv, 1,1 ha (hoveddispositionen af byplan¬

afdelingen).
1933-36. Brønshøjparken og anlæg ved Hyrdevangen, 3,2 ha.
1933-34. Nørrebroparken, 5,7 ha.
1933-34. Kastrupfortet og Amager Strandvej, 15,2 ha.

1933-34. Del af Utterslev Mose (ved Raadvadsvej, foreløbig
istandsættelse) 3,5 ha.

1934-35. Ved Stadsgraven (del af Christianshavns Voldanlæg)
2,0 ha.

Andre kommunale institutioners haver under de øvrige
gagistratsafdelinger
(Uddrag).
Skt. Hans Hospital ved Roskilde:

nyt anlæg: Bjærgmarken og Sygeplejerskeboligens have og
omdannelse flere steder.

Almindelig Hospital: omdannelse.
De gamles By: omdannelse og nyt anlæg ved udvidelse.
Boserup Sanatorium: omdannelse.
Rudolph Berghs Hospital: omdannelse.
Bispebjerg Hospital: nogle omdannelser.
Sundby Hospital: omdannelse og udvidelser.
Børnehospitalet på Fuglebakken: anlæg ved et nyt sygehus.
Skolehaven i Grøndalsparken.
Haver og plantninger ved 60 beboelsesejendomme.
Haver og plantninger ved 20 skoler,

en del af dem med sportspladser.
Københavns Vandforsynings haver og plantninger:

ved Borups Allé, ved Bellahøjvej, Islevbro, Valby-Taa¬
strup, Aagerup, Nybølle, Marbjerg, Søndersø, Tinghøj og
flere steder.

1907-08. Københavns Tvangs- og Arbejdsanstalt (Sundholm),
Privat arbejder, væsentlig institutioners haver:
(Uddrag).
1909-15. Solholt, Vallerød, villaejendom, 3,1 ha.
1910-u. Haven ved Den Hirschsprungske Samling, Køben¬

havn.
1911-12. Plantninger ved Hoved- og Godsbanegården.
1916. Welanderhjemmet, København.
1916-18. Ordrupgaard (malerisamling); Gentofte kommune.
1918. Gjorslev Slotshave, den sydligste del.
1919. Mosaisk Vestre Kirkegård, København: »Terrassen.«
1922. Spædbørnehjemmet »Danmark«, Klampenborg.
1925. Ringsted Sygehus, Ringsted.
1926. Titelblad til tidsskriftet »Haven«.
1928. Holmens Kirkegård, København: gartneriske forbed¬

ringer.
1935. Ortopædisk Hospital, København.
1935. Holbæk Strandpark, omdannelser ved restauranten.
1936-46. Julemærkekontorets hjem: i Hobro, nyt anlæg, 1939,

- i Juelsminde, Klakring Sogn, - »Fjordmark«, Kol¬
lund, Bov Sogn, - i Svendborg, - Lindersvold (tid¬
ligere herregård) Roholte Sogn, - i Mørkøv, Mør¬
køv Sogn.

1945. Kagerup Trævarefabrik (direktørens have).
Biografier og omtaler af V. Fabricius Hansen.
(De med * mærkede artikler har fotografier af ham).
1904: Fortegnelse over Havebrugskandidater; senere flere

årgange.
1920: Danmarks Havebrug og Gartneri . . . p. 116.
1926: Gartner Tidende, 42. årgang.*
1934: Gartnernes Hjælpeforening, 75. årsberetning.*
1935: Danske Gartnervirksomheder, p. 1085 og følgende.*
1936: Gartner Tidende, 52. årgang.* Havekunst 17. årgang.*
Dansk biografisk Leksikon, IX.
1937: Aim. Dansk Gartnerforenings Jubilæumsskrift.*
1947: Danske Havebrugskandidater.* Gartner Tidende, 63.

årgang, p. 229.* Gartnernes Hjælpeforening, 88. årsbe-
beretning.

1952: Anlægsgartneriet i Danmark gennem 50 år.*
1953: Kraks Blå Bog (og forskellige årgange forud). Gartner

Tidende, 69. årgang.* Horticultura, 7. årgang.
Jens Østergaard.
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I en kort periode, som var præget af storpolitisk optimisme, blev det tilladt at regulere nogle af bunkerne. Denne regulering var
meget radikal og omfattede også nedhugning af tårnene og overdækning af trapperne. På Enghave Plads lykkedes det ved anlæg
af hævede bede med blandet beplantning helt at skjule de fem bunkers, som findes omkring springvandet.

Hvad gør vi ved de
Flere af Københavns værdifuldeste offentlige park¬
anlæg ligger på arealer, som tidligere har været be¬
nyttet i forbindelse med byens forsvar, enten som be¬
fæstningsanlæg eller som militære øvelsespladser, og
de er værdifulde både på grund af deres beliggenhed
i kvarterer, der ville have været parkfattige, hvis ikke
netop disse arealer i kraft af deres militære betydning
var blevet friholdt for bebyggelse, og fordi det var så
heldigt, at man kunne udnytte befæstningsanlægenes
volde, grave og beplantninger ved parkernes udform¬
ning.
Anderledes forholder det sig med de under og efter

den anden verdenskrig opførte bunkers til beskyttelse
af civilbefolkningen. De kan næsten uden undtagelse
siges at være af negativ betydning i æstetisk henseende
og så afgjort ikke hverken med hensyn til form eller
placering egnede til havemæssig udnyttelse. De bry¬
der terrænet på en uheldig måde og skjuler i reglen

udsigten, hvor det er mest ønskeligt, at den er fri.
Værst i så henseende er de fra krigstiden stammende
bunkers, som opførtes i en slags panikstemning, der
ikke gav plads for skønhedsmæssige betragtninger.
Her gjaldt kun de forhåndenværende søms princip.
Park- og haveanlæg var let tilgængelige, og kloak¬
dybderne var bestemmende for bunkernes højde.
Nødudgange, trappevanger og rækværker var udfor¬
met således, at de forstærkede det uheldige indtryk.
Det siger sig selv, at det er overordentlig vanskeligt

at få anlæg, der er frembragt på den måde, til at se
blot nogenlunde godt ud. Der burde naturligvis for¬
uden de beskyttelsesmæssige hensyn ved projekterin¬
gen være taget hensyn til, at bunkerne placeredes så¬
ledes, at de skæmmede så lidt som muligt, at de lagdes
så dybt som muligt, selv om det måtte medføre, at
indtrængende vand måtte pumpes op i kloaken, at
overfladen udformedes så smukt som muligt, at ven-
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Bunkersanlæg i Frederiksberg Allé. Hele arealet er hævet og støttes af en smuk brostensmurmod gaden, ligesom der også er opbyg¬
get brostensmnre omkring ventilationstårnene (nødudgangene). Haveanlæget, som er projekteret af afdøde havearkitekt Troels
Erstad, er meget smukt, og her er et tilfalde, hvor bunkerne ikke skiemmer, men metoden er for dyr til almindelig anvendelse.

tilations- og nødudgangstårnene blev runde i stedet
for firkantede og overdækkedes med cementdæksler i
stedet for trædæksler, og at trapperum lukkedes, og
rækværker udelodes. Alle disse hensyn blev taget ved
opførelse af den serie bunkers, som sidst blev iværk¬
sat (1951), og forskellen er da også iøjnefaldende.
Når her er sagt, at der ved opførelsen af bunkers

Symphoricarpus Chenaultii har vist sig særdeles anvendelig på
beskyggede steder. Dette billede er fra Maria kirkeplads.

i 1944-45 'kke toges æstetiske hensyn, må det retfær¬
digvis tilføjes, at der vistnok ikke var regnet med, at
bunkerne skulle blive gamle, og civilforsvarsmyndig¬
hederne har da også siden, da det blev klart, at an¬
lægene ikke var rent midlertidige, set med velvilje på
alle forslag til forskønnelse af dem ved beplantning.
Hvorledes kan man da forskønne disse bunkers,

Bunkers på Polititorvet, beplantet med Rosa multiflora. Det
uskønne hegn foran anlæget tjener færdselsmæssigt formål.



Ved Øster Voldgade-Rigensgade. Her består beplantningen af Rosa multiflora iblandet grupper af Crataegus monogyna. Tråd¬
hegnene skulle de fleste steder vare interimistiske, og i hvert fald på de steder, hvor beplantningen er stikkende, skulle man snart
kunne begynde at fjerne dem.

som møder vort blik, hvorhen vi vender os i byen?
En kendt forfatter hævdede engang i en avisartikel,
at det skulle være muligt at få noget smukt ud af
bunkerne, altså ændre det minus, de betyder for by¬
billedet, til et plus. Stort set må man dog nok sige, at
der ikke kan tilvejebringes virkelige skønhedsværdier
ved opførelse af bunkers, medmindre der ved projek¬
teringen er taget særlige hensyn hertil. I modsat fald
kan der som regel kun være tale om en mere eller
mindre vellykket camouflage.
Generelt kan anføres, at en overdækning af trap¬

perne og fjernelse af de meget uskønne rækværker
altid må anbefales, og ofte vil formentlig maling af
betontårnene med en mørkegrøn farve pynte. Under¬
tiden kan der opnås noget ved at omgive tårnene med
mure af brosten, især hvor tårnene er det eneste, som
rager op over terrænet, eller hvor der iøvrigt er bro-
stensmure i anlæget. Det vil ofte være ønskeligt ved
tilførsel af mere jord (afgravning må jo ikke foreta¬
ges) at ændre anlægets form og linier, således at de
harmonerer bedre med omgivelserne.
Bortset fra disse foranstaltninger til forskønnelse af

bunkers vil det altid være beklædning med græs eller
beplantning, eventuelt en kombination af begge dele,
der kan være tale om. Om principperne herfor er det
imidlertid vanskeligt at udtale sig generelt. Her må

som ved al tilplantning hensynet til, hvilken virkning
det i hvert enkelt tilfælde vil være ønskeligt at opnå,
være ledende. Oftest vil plantematerialet bestå af

Græsklædte bunkers ved søerne.

II



På Gråbrødre Torv har mart valgt en kombination af græs og beplantning. I baggrunden ses en gammel plantning af syrener, og
iøvrigt består plantningen hovedsagelig af Rosa multiflora. Det lille dæksel midt i plænen viser, at herunder ligger et beskyttelses¬
rum fra 2. etape. Så diskret kan det med god vilje gøres.

og navnlig i krogene, at plante grupper af højere buske
med henblik på en udviskning af formerne. Under¬
tiden vil man bedst kunne klare hele problemet ved
at plante en skærm af højtvoksende buske for at skjule
anlæget, f. eks. mod omgivende gader.
Bunkerne minder os daglig om, at vi lever i en tid,

som er præget af varme og kolde krige; de er sår i
byernes fysiognomi, og det er blevet gartnerens op¬
gave at. lægge plaster på disse sår. Hostående fotogra¬
fier viser enkelte eksempler på, hvorledes dfct er gjort
i København. Helge Degnbol.

Beskyttelsesrummet ligger her helt under terræn, og tårnet gør
tjeneste som legebord i en sandkasse (Hostrupsvej).

buske, løvfældende eller stedsegrønne, eller af kry¬
bende eller rankende, træagtige planter. Blomster eller
andre urteagtige planter vil i almindelighed ikke
kunne anbefales af hensyn til udseendet om vinteren;
dog kunne der vel i visse tilfælde opbygges terrasser
til blomsterplantninger.
Af buske har de lavere størst interesse, fordi man i

reglen ikke ønsker yderligere at fremhæve anlægenes
højde. Kun kan det være gavnligt ved højenes fod,

1 midterrabatten på Italiensvej findes bunkers, som er tilplan¬
tede med Polygonum baldschuanicum. Det er en billig be¬
plantning, som er smuk om sommeren, men noget kedelig i
vintertiden.
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Barnolyckor

Nar en stadsplaneexpert tar upp frågan om barn¬
olyckor i trafiken, om stadsbyggnadstekniska åtgar¬
der, som kan minska dessa olyckor, om lekplatsernas
lage och utformning och samtidigt redovisar ett om-
fattande utredningsresultat, finns det anledning - inte
minst for oss, som i det dagliga sysslar med liknande
planeringsproblem - att ta del av denna noggranna

undersdkning. Artikeln, som dr skriven av Malmos
stadsplanechef Gunnar Lindman, dr publicerad i nr
3 '953 tf Plan, tidskrift for planering av landsbygd
och tatorter. Med bendget tillstånd av forfattaren och
tidskriften återges artikeln har in extenso. W. B.

I samband med den okade trafiken i ståderna har tra-

fikutrymmet successivt uppdelats for olika trafikslag.
Forst byggdes trottoarer for gångtrafiken, senare an-
lades på vissa gator sarskilda cykelbanor och for något
tiotal år sedan borjade man ge gator for genomfarts-
trafik icke endast annan bredd utan också annan form
ån lokalgatornas. Denna stråvan till differentiering av
trafiken har så kulminerat i de senaste årens stadspla-
ner med helt skiida vag- och gatusystem for gång-
resp. fordonstrafik. Avsikten med denna differentie¬
ring har givetvis varit att oka framkomligheten och
mot'verka de stigande olycksfallssiffrorna. De sista
årens heldifferentierade trafiksystem har sårskilt mo¬
tiverats med onskan om att skona barnen från olyckor.
Emellertid har man haft och har alltjåmt anmårk-
ningsvårt ringa kunskap om trafikolyckorna och sår¬
skilt orsakerna till desamma, vilket i sin tur torde bero
på den i många avseenden bristfålliga statistiken over
såvål trafik som olycksfall. I samarbete med och med
ekonomiskt stod av Statens trafiksåkerhetsråd har

stadsingenjorskontoret i Malmo nu sokt utreda orsa¬
kerna till den del av trafikolyckor i staden i vilka barn
såsom gående eller cyklister varit inblandade. Denna
undersokning ingår som ett forstå forsok i en av tra-
fiksåkerhetsrådet planerad, brett upplagd undersok-
ningsserie.

Premårmaterial
Utredningen har omfattat trafikolyckor, som intråf-
fat åren 1949 och 1950. Primårmaterialet har varit
polisrapporterna, ur vilka uppgifter erhållits om bar¬
nens namn, ålder och adress, tid och plats for olyc-
korna samt kortfattade redogorelser for hur olyc-
korna tillgått. Dessa uppgifter har sedan kompletterats

genom intervjuer av barnens foråldrar, varigenom
fullståndigare uppgifter erhållits såsom om barnen
cyklat eller ej, om de varit ute på gatan eller haft
något specieilt mål. Vid intervjuerna framstålldes
också en del frågor angående barnets fysiska och
psykiska hålsa samt vissa sociologiska frågor. De sist-
nåmnda torde dock icke vara av primår betydelse for
sambandet mellan stadsplanens form och olycksfalls-
frekvensen och kommer dårfor icke att behandlas i

foljande redogorelse.

Utredningsresultat
Under nåmnda två år intfåffade 2.461 trafikolyckor i
Malmo. I 175 av dessa har barn under 15 år på ett eller
annat sått varit inblandade. 28 olycksfall har dock
undantagits från den fortsatta bearbetningen, då de
icke ansetts vara barnolyckor i den bemårkelsen, som
hår avses. Exempel på sådana undantagna fall år olyc¬
kor, som intråffat då barnet haft forvårvsarbete, eller
barn, som åkt i motorfordon och blivit skadat vid kol¬
lision.
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Vid jåmforelse mellan totalantalet olyckor och an-
talet barnolyckor bor det observeras, att i totalantalet
ingår ett stort antal mindre olyckor med endast små
materialskador. Totalantalet olyckor med personska-
dor var 991 och antalet barnolyckor med personskada
var 96 (9,7 % av det totala antalet trafikolyckor med
personskada). Av 20 dodsolyckor drabbade 3 barn
(15 % av trafikolyckor med dodlig utgång).
84 av barnolyckorna drabbade barn som fårdades

på cykel och 63 barn till fots. Antalet personskador
var dock betydligt storre for gående barn eller 78 %
mot 56 % for cyklande barn. De 3 dodsolyckorna
drabbade gående barn.



Barnens fordeling på ålder och kon samt gående
och cyklande har åskådliggjorts på ovanstående dia¬
gram. Antalet pojkar, som råkar ut for trafikolyckor,
år fyra gånger storre ån antalet flickor. Flertalet gå¬
ende barn år i åldern 3-6 år, och antalet gående barn
over 10 år, som råkar ut for trafikolycka, år obetyd-
ligt. Det absoluta antalet cykelolyckor fordelar sig
ganska jåmnt over åldrarna 7-15 år, dock synes olyc-
korna i åldern 11 och 12 år vara något mindre ån for
ovriga år. Dessa absoluta tal år dock tåmligen intet-
sågande, då de icke satts i relation till antalet barn i
olika åldrar samt gång- resp. cykelfrekvensen. På dia¬
grammet har dårfor också antalet barn i olika åldrar
inritats i hundra gånger mindre skala. En jåmforelse
mellan de två kurvorna visar framforallt, att antalet
cykelolyckor i åldern 12-15 år år, relativt sett, stort.
Då antalet barn i dessa åldrar under 1950- och 60-talen
våsentligt kommer att oka, måste man också vara be-
redd på en våsentlig okning av antalet cykelolyckor
i'dessa åldrar. Några uppgifter om gång- resp. cykel¬
frekvensen kan tyvårr knappast erhållas.
De tekniska orsakerna till trafikolyckorna framgår

av tabell I, som visar att omkring tre fjårdedelar av
olyckorna uppkommit vid kollision mellan barn och
motorfordon. De båda huvudgrupperna cyklande
resp. gående har i tabell 2 uppdelats med hånsyn till
barnets ålder och kon samt orsaken till varfor barnet
vistats på gatan. Av tabellen framgår, att de fiesta
olyckor, som drabbat gående barn, faller under ru¬
brikken »under lek« med en stark koncentration till
åldrarna 3-6 år. Den nåst storsta gruppen år barn, som
haft annat fårdmål ån till eller från skola eller lekplats,
vilket i de fiesta fall innebår att de gått årende till
butik. Antalet barn, som råkat ut for olycka då de
till fots varit på våg till eller från skola, år lågt. Ingen
olycka har drabbat gående barn over 10 år på våg till
eller från skola.
Av de cyklande barnen, som råkat ut for olycka,

ingår de fiesta i den grupp, som angivits ha annat
speciellt fårdmål ån till eller från skola. Den nåst
storsta gruppen år de, som cyklat utan specieilt mål,
vilket val i praktiken ofta torde vara detsamma som
lek på cykel. Antalet olyckor, som intråffat då barn
cyklat till eller från skola, utgor 12,3 % av samtliga
barnolycker.
Platsen for trafikolyckorna har inlagts på kartor,

vilka bl. a. visar, att omkring 30 % fler olyckor in-
tråffar på huvudgator ån på lokalgator (som huvud-
gata har i detta sammanhang råknats gata med stor
trafik, dårav en viss genomfartstrafik, medan ovriga
gator råknats som lokalgator). De absoluta olycks-
fallstalen inom resp. stadsdelar ger emellertid icke
några våsentliga upplysningar angående forhållandet
mellan olycksfallsfrekvensen och stadsplanen. En rik-
tig bedomning av stadsplanens trafiksåkerhetstekniska
kvalitet kan man forst erhålla, om man såtter antalet
olyckor i relation till antalet barn, som vistas inom

olika distrikt, och till trafikvolymerna inom dessa,
d. v. s. man infor ett begrepp, forlagsvis kallat »spe¬
cifikt olycksfallstal.« Utredningen har dårfor åven
omfattat beråkningar av sådana specifika olycksfalls¬
tal, definierat i formeln

Spec, olycksfallstal T) 1000B" x TT x
IOOOO

dår B0 = antalet olycksfall i distriktet, som drabbat
barn bosatta inom detsamma, Bt = totala antalet barn
inom distriktet och Tv = trafikvolymen beråknad i
fordonsresor per dag. Eller uttryckt i ord: det spe¬
cifika barnolycksfallstalet år det antal olyckor, som
inom ett distrikt årligen drabbar 1 barn pr 1.000 vid
trafikvolymen 10.000 fordonsresor pr dag. Som for¬
donsresor har råknats resor, som alstrats resp. avslutats
inom distriktet plus antalet genomfarter. På grund av
siffermaterialets ringa omfattning år resultaten av
dessa beråkningar osåkra, men de visar dock en viss
overensståmmelse for likartade distrikt. Sålunda har
de lågsta talen erhållits i de nybyggda hyreshusområ-
dena (0,4-0,5), i de åldre stadsdelarna med blandad
bebyggelse har erhållits något storre tal (0,6-1) och
de storsta talen har erhållits inom egnahemsområdena
(M-5)-
Specialkartor har också uppgjorts betråffande loka¬

liseringen av olyckor, som drabbat lekande barn, som
drabbat barn på våg till eller från skola eller med annat
fårdmål, varvid såvål olycksplats som bostad resp.
fårdmål inritats. Av dessa kartor framgår det bl. a., att
antalet cykelolyckor på våg till eller från skola till
overvågande del intråffat på huvudgatorna. Mer ån
dubbelt så många av de olyckor, som drabbat barn som
lekt på gatan, har hånt på huvudgata ån på lokalgata.
Olyckor vid lek på gata visar också en påtaglig kon¬
centration till de i stadsplanehygieniskt avseende såm-
sta kvarteren i staden, d. v. s. kvarter med hoga exploa-
teringstal och små gårdar, belamrade med gårdsbygg-
nader av olika slag.

Reflexioner angående stadsbyggandet
Det statistiska material, som ingår i utredningen, år
otillråckligt for att man skall våga draga några be-
ståmda slutsatser om och hur stadsplanens form inver-
kar på trafikolycksmallsfrekvensen. Forst sedan ut¬
redningen utstråckts till en period på flera år och
likartade utredningar gjorts i andra ståder, dår for-
hållandena kan vara olika de i Malmo, torde for stads-
planearbetet såkra uppgifter kunna erhållas. Redan
den nu avslutade utredningen visar dock några ten¬
denser, som kan motivera foljande reflexioner.
De inom likartade distrikt samståmmiga men mel¬

lan olikartade distrikt skiida vården, som erhållits vid
beråkning av de specifika olycksfallstalen, synas tyda
på, att der finnes ett beståmt samband mellan stads-
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Tabell i.

De direkta orsakema till olyckorna.
Cyklande barn Gående barn,

Kolliderat med Kort
som påkorts av

motorf. | spårvagn | cykel gående omkull motorf. | spårvagn | cykel

60

41.0%
3 16

2,0% 10,9%
3

2>°%
2

1.4%
46

31.2%
4

2.7%
13

M%

Tabcll 2.

Trajikolyckorna fordelade på cyk-
lande ochgående, ålder och kon samt
orsakema till visteisen på gata.

Gående
Barnets
ålder

Till eller

frin skola

Till eller

från lekplats
Med annat

fSrdmål
Under lek Ovriga S:a

Pojk. Fl. Pojk. | Fl. Pojk. | Fl. Pojk. | Fl. Pojk. | Fl.
2-3 I 2 3

3-4 I I I 6 9

4-5 2 4 5 I 12

5-6 I 3 3 I 8

6-7 2 3 2 7

7-8 1 I 2 2 I 7

8-9 2 I 1 2 I I 8

9-10 2 1 2 5

10-11 2 2

11-12 I 1

12-13

13-14 I 1

14-15

S:a 4 2 8 1 13 6 21 5 2 I 63

4.1 °//o 6.1 % 12,9 V/o 17,6% 2.0% 52,7%

Cy klanda
Barnets
ålder

Till eller

från skola

Med annat

speciellt fardmål
Utan

specieilt fardmål
Ovriga S:a

Pojk. | Fl. Pojk. Fl. Pojk. Fl. Pojk.

2-3

3-4

4-5

5-6 I 1

6-7 I I 2

7-8 2 7 I 10

8-9 3 4 I I I 10

9-10 3 i 1 I I I 8

10-11 1 I 3 I 6

11-12 3 i 1 2 1 I 9

12-13 3 4 4 11

13-14 1 2 7 3 1 14

14-15 j 2 3 6 I 13

S:a 14 4 23 10 24 6 3 84

I2-3 % 22,5 % 20,5 % 2.0% 57,3 %
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planens form och olycksfallsfrekvensen. Detta torde
vara ett bevis for, att man genom stadsplanetekniska
åtgårder kan påverka olycksfallsfrekvensen.
Utredningen synes också bekråfta tidigare antagan-

den, att leken intager en central plats i forevarande
frågekomplex. Antalet olycker under lek på gata år
sålunda stort och olyckorna inom denna grupp ofta
svårartade. Hårtill kommer det icke obetydliga an¬
talet olyckor, som intråffat på våg till och från lek-
plats. Det synes ej heller vara osannolikt, att de låga
specifika olycksfallstalen for de nybyggda hyreshus-
områdena till en stor del år en foljd av den storre till-
gången på lekplatser och over huvud taget den storre
rymligheten inom dessa distrikt jåmfort med de åldre
stadsdelarna. Kanske kan man våga gissa, att de hoga
specifika olycksfallstalen i egnahemsområden också
sammanhånger med lekfrågan. Barnen torde nåmligen
inom dessa områden relativt sett ofta leka på gatorna,
som icka synas vare sig dem eller foråldrarna så farliga
som de hårdare trafikerade gatorna i innerstaden. Ut-
redningsresultatet synes sålunda kraftigt understryka,
att den viktigaste stadsbyggnadstekniska åtgården,
som kan vidtagas får att minska antalet barnolyckor
i trafiken, år att lekplatsfrågan ordnas på ett tilfreds-
stållande sått. I forstå hand bor man sålunda tilise att

barnen upp till 7 årsåldern kan nå lekplatser utan att
komma ut på starkare trafikerad gata. Det år också
nodvåndigt, att lekplatserna utformas så, att de blir
tillråckligt attraktiva så att barnen verkligen stannar
på dem. For det andra synes man också i detal) bora
utforma bebyggelsen så, att barnens mojligheter att
komma ut på sådan trafikerad gata (huvurtrafikled
eller matargata) forsvåras t. ex. genom att entréer icke
låggas ut mot sådana gator, att obebyggda delar av
kvartersmarken avskiljas från dessa gator genom
murar och liknande anordningar.
Det bor observeras, att dessa synpunkter icke endast

gåller nyplanering av bostadsområden utan att det år
en viktig social angelågenhet, att motsvarande anord¬
ning i mojligsta mån vidtages inom de åldre stads¬
delarna genom en sanering. En sådan sanering torde
i många fall, for att fylla angivne åndamål, icke be-
hova bli sårskilt genomgripande.
Utredningen bekråftar dåremot icke tidigare antag-

anden om att skolornas placering skulle ha avgorande
betydelse for barnolycksfallsfrekvensen.Antalet gång-
olyckor på våg till eller från skola år således få. An¬
talet cykelolyckor år dåremot storre och har oftast
intråffat på huvudgator. Man kan kanske dårfor saga,
attman bor undvika att forlågga skolorna så att barnen
måste passera huvudgator på våg til och från skoian,
men att det icke innebår något storre riskmoment,
om barnen korsar en eller flera bostadsgator. Utred¬
ningen visar icke någon skillnad i olycksfallsfrekvens
for olika åldrar och bekråftar således icke antaganden
om att olika lokaliseringspriciper bor tillåmpas for
olika slags skolor.

Som illustration till artikln om barnolyckor i trafiken visas
detta foto från ett av Malmos nyaste bostadsområden, dår den
forsånkta cykelparkeringen under tak bidrar till båttre ord¬
ning och till en effektiv avskårmning mot den starkt trafike¬
rade gatan utanfor. Bilden vittnar om att stadsplanearbetet i
Malmd inte stannar vid utredningar utan åven resulterar i
praktiska, estetiska och humana åtgårder.

Det stora antalet olyckor, som drabbat såvål gående
som cyklande »vid annat beståmt fårdmål" an skola,
d. v. s. oftast barn, som gått årenden till butik, kan
kanske motivera, att man forsoker lokalisera de van-

ligaste nårhetsbutikerna så, att de år tillgångliga från
bostaden utan att man behover passera huvudgata. Ur
trafiksåkerhetssynpunkt synes en låmplig lokalisering
av butiker vara en angelågnare uppgift ån lokaliserin¬
gen av skolorna.
Utover vad som ovan anforts om, att lekplatser,

skolor och butiker bor kunna nås utan att barnen måste

passera huvudgata, låmnar utredningen knappast nå¬
got besked, om de nuvarande tendenserna inom svensk
stadsplanering, att helt skilja gångtrafiken från for-
donstrafiken, år motiverade ur trafiksåkerhetssyn¬
punkt eller ej. Dåremot torde man med kånnedom om
det stora antalet olyckor, som intråffat under lek på
gata, ha rått att stålla sig mycket skeptisk mot det av
några stadsplanerare lanserade systemet med relativt
långa bostadsgator, utformade som »gaturum" med
varierande bredder och utan trottoarer. En forfattare1
motiverar det med orden: »Bilen bor också kunna ge
gaturummet mera liv och gora det till ett adekvatare
uttryck for vår tids livsstil". I verkligheten torde bilen
icke endast »ge liv åt gaturummet" utan åven sprida
dod bland lekande barn.

1. Kell Åstrom, Plan sid. 78/1952.
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Skårhamn och Skillnadsgatan
Skårhamn år ett genuint fiskesamhålle på den bohus-
låndska våstkusten, nårmare beståmt Tjorn. Grupp-
bildningen år påtaglig i Skårhamn: Båtar i hamnen.
Gubbar på kajen. Sjofåglar som våntar på att något
ska hånda. Sjobodar, salterier, torskstållningar tåt in-
till varandra vid bryggorna. Villor och småstugor i
ett gytter, uppklåttrade på bergens hyllor och av-
satser. Allt forenat av havets vålsignelse och havets
forbannelse.
Dår kan man strova i smala prång, folja rånnstenar,

djupa som kanaler, dår de viker av i tvåra vinklar
langs en mur, eller ett spjålstaket, korsar en gångbana
och forsvinner i ett smalt prång mellan två gavlar.
I detta trivsamma virrvarr kommer man att tånka på
stadsplanebeståmmelser och s. k. hygieniska bostads-
områden. Det åldre Skårhamn har vuxit fram utan

stadsplan. Havets nårhet, begrånsat byggutrymme
och en stark samhorighetskånsla har bidragit till sam-
hållsbildningen. Ar det riktigt då att, som antydnings¬
vis sker i utkanterna, forsoka folja vissa schablonmås-
siga villasamhållesideal med standardhus på standard-
tomter? Forgåves letar man dår efter allt det som gor
den åldre bebyggelsen så treviig. Om man med detta
enkla ord får sammanfatta det livfulla, fantasieggan-
de, pittoreska, individuella och månskliga. Finns det
verkligen inte någon annan form for stadsplan som
tar sikte på det såregna i livsforingen, om den gamla
planen eller bristen på plan av en eller annan orsak
inte kan godkånnas? Det frågade sig antecknaren av
dessa rader i en artikel 1949 och kan nu, fyra år senare,
svara: jo det finns. På Skillnadsgatan i Goteborg har
lånsarkitekt Erik Friberger fått genomfora ett experi-
mentområde, som tydligt visar att man kan gora nå¬
got annat ån vad alia andra har gjort forut. Vid Skill¬
nadsgatan - namnet verkar symboliskt - har ett antal
enfamiljshus kombinerats så att varje familj har fått
inte bara en skyddad uteplats utan en hel tomt full-

ståndigt sluten från gatan och utan insyn från gran-
narna.

I tidskriften att bo (nr 3 1952) redogor arkitekt
Friberger i en artikel, att samarbeta, for hur experi-
mentområdet kom till. Utgångspunkten var ett forsk-
ningsarbete, som gållde konstruktioner for fabriks-
måssig produktion av huselement, utfort med stod av
Statens kommitté for hyggnadsforskning. I samband
med detta arbete gav Egnahemsdelegationen i Dråt-
selkammarens i:a avdelning i Goteborg Friberger i
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En grand i Skarhcriim.

uppdrag att prova dessa huselementkonstruktioner i
nybyggnader och samtidigt prova vissa stadsplane-
och husplanelosningar samt några nya system for hu-
sens uppvarmning och belysning.
Arbetsprogrammet grundades på den tysta over-

enskommelsen med uppdragsgivaren och andra be-
rorda myndigheter, att provhusen skulle projekteras
och genomforas i mojligaste mån oberoende av inte
bara konventionella hinder och vanetånkande utan

också av formella hakar i byggnadsforfattningarna
genom utnyttjande av myndigheternas dispensratt.
Redan detta sager ju en hel del om den goda samar-
betsviljan.
Fastighetskontoret och Dratselkammaren upplåt

generøst ett valbelåget och vackert område for prov-
husbebyggelsen, Bostadsstyrelsen hjålpte till med ex-
perimentkvotdelar. For att man skulle vara obunden
av stadsplanebestammelser vid utformningen av prov-
husområdet och de enskilda husen, medgavs efter

Ett planlost gytter som detta kanske inte ar ratta forebilden for
ett idealsamhålle. I allt sitt vildvuxna behag innehållar det emel-
lertid en hel del av varde som man saknar i de ratlinjigt up-
prutade uniformsplanerna, efter vilka manga liknande sam¬
hallen tvingas utvidga sig.
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Provhusoiirrådet vid Skillnadsgatm i Qoteborg. Plan i skala i : 800 oster uppåt.

samråd med Byggnadsstyrelsen, Lånsstyrelsen och
Byggnadsnåmnden, dispens från kravet att stadsplan
forst skall faststållas.
For att på ett rationellt satt på varje tomtplats, åven

de små, få ett relativt stort uterum for ostort familje-
liv, skyddat mot insyn, var det nodvandigt att for-
lågga huskroppar i eller mycket nåra tomtgrånser.
Genom samarbete med brandchefen och byggnads-
nåmndens tjånstemån har detta mojliggjorts och dess-
utom har hårigenom husens utbyggande efter famil-
jens okade utrymmesbehov kunnat såkerstållas i flera
fall utan att tomtplatserna dårfor behovt goras storre.
For att få mojligheter att i storre omfattning un-

dersoka problemet kållare eller inte kållare, har till-
fålle beretts att utfora byggnader, som har kållare
under hela huset, under storre eller mindre delar av
huset eller ingen kållare alls.



Ett par val skyddade tradgårdar vid Skillnadsgatan.

Som exempel på fordomsfri och god samverkan
från byggnadsnåmndens och dess tjånstemåns sida
kan nåmnas, att man bl. a. medverkat till att prova en
grundlåggning med cementhålsten murad direkt
ovanpå leran. Ett prov som tycks ha lyckats bra.
Vad man faster sig vid nar det galler den yttre pla¬

neringen i detta Fribergers område år den fina gatu-
bilden, de slutna tomterna, den goda kontakten mel-
Ian mark och hus. Loggior av en enkel konstruktion,
eternittak, plank, skårmar av tunn, flåtad lakt. Trå-
virket struket med olika sorters impregneringsvåt-
skor. Planeringen i ovrigt, tomtindelningen, de båda
gatstumparna, garagens placering, m. m. framgår av
situationsplanen. Lågg mårke till de smala, av plank
skyddade entréprången till bl. a. de tre nordliga vil¬
loma! Allt år enkelt och naturligt. Når man sett -
och sjålv bidragit till - alia dessa mer eller mindre
hopplosa forsok att skårma av en liten bit trådgård
for att fråmja ågarens privatliv och så plotsligt står
på ett område dår varje tomt år ett stort, skyddat
uterum, då kommer denna tanke: kanske kan Skill¬
nadsgatan bli orsak till en omvårdering av vad man
menar med en trivsam bostadsmiljo, kanske kan in-
hågnadsprOblemet for enfamiljshusens trådgårdar bli
foremål for en omprovning. Husens gruppering, tom¬
ternas olikheter - ovanliga gutubilder, overraskande
belysningar - steget år inte så långt till Skårhamns
charmfulla oreda. Walter Bauer.
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Plantning langs Fra
I bladet »Urbanisme" nr. 5-6 1952, der med betydelig
forsinkelse når frem til os, har en fransk byplanlægger
Th. Leveau, som medlem af en kommission skrevet en
artikel, som han kalder »Veje i landskabet«. Efter til¬
skyndelse af ministeriet for offentlige arbejder havde
hr. Leveau fået til opgave at studere de forholdsregler,
der burde tages for at tilplante eller udbedre beplant¬
ningerne langs de såkaldte franske »nationale« veje.
Det er resultatet af sine undersøgelser, han her offent¬
liggør, ledsaget af fotografier.
Traditionen vil, siger han, at de franske landeveje

skal være beplantet med allétræer. Ofte bliver træerne
gjort ansvarlige for ulykker, men når de er plantet i
overensstemmelse med de sidste regulativer, skulle der
ikke være nogen fare for de vejfarende. Det er dog
ikke spørgsmålet om der principielt skal plantes eller
ikke, der behandles i denne artikel. Dens forfatter be¬
skæftiger sig først og fremmest med hvordan man in¬
spireret af naturfølelse kan opnå en harmonisk be¬
plantning langs vejene, en beplantning, der kan give
større mangfoldighed og større variationsmuligheder
uden at helheden brydes, og få den beplantede vej til
at passe så godt som muligt ind i landskabet. Forfatte¬
ren betragter Frankrig som en stor naturpark. På en
smuk måde gør han rede for landets geografiske og
klimatiske forhold, nævner de i nord og syd karak-
terisktiske plantearter og siger, at der »gennem dette
i grønne farver stærkt nuancerede tæppe strækker sig
et net af veje (633.000 km), hvoraf 80.000 km er natio¬
nale veje.«
Artiklen giver en historisk oversigt over udviklin¬

gen af vejbeplantningen i Frankrig. Efter en lovbe¬
stemmelse (edit d'Henry IV) blev der plantet elme¬
træer langs vejene, for at disse bedre kunne spores
også efter eventuel oversvømmelse. Disse træer fik
dog en ublid medfart, idet bønderne skar toppen af
dem. De blev derfor ikke den succes, som de allerede
var blevet i Chenonceaux, eller senere blev på »le
cours de la Reine« i Paris, hvor Marie af Medici
(1616) havde ladet plante 4 rækker elmetræer (en
hovedallé med 2 sidegange), der udviklede sig til stor
skønhed. Igennem et århundrede har imidlertid rød¬
orm og barkbiller ødelagt elmene meget, og antallet
af anvendte arter er derfor forøget, samtidig med, at
der er sket en udvikling indenfor havekunsten. Plante-
tekniken er drevet til en høj grad af fuldkommenhed,
især i Paris under den dygtige havearkitekt Alphand,
der har anvendt flere træarterog hargivetallétræplant-
ningen voksende betydning. Heller ikke de for de
forskellige egne karakteristiske alléfrugttræbeplant-
ninger må underkendes. M. Leveau omtaler de prin¬
cipper, der plantes efter, udfra: at der plantes symme¬
trisk, med ensartet tilstrækkelig stor afstand fra vej¬
banen og i fortsat rækkefølge, hvilket giver indtryk

af indramning, forskellig for hver planteart, der an¬
vendes. Stammernes ustandselige gentagelse gør, at
vejene er lette at følge og at finde både ved nat og
ved dag. I Sydfrankrig skygger træerne og virker
lysdæmpende og afsvalende, hvilket viser deres fulde
berettigelse.
M. Leveau siger videre, at han anser film for at

være det bedste middel til, efter en forudgående un¬
dersøgelse af vejstrækningen og det omgivende land¬
skab at studere beplantningen forud for udbedringer.
Han mener at planlægning af den samlede længde
må betros een enkelt vejtekniker for at undgå forskel¬
ligt udseende i hvert departement.
Af sine iagttagelser drager forfatteren til sidst sine

slutninger. Ved en smuk lokal udsigt finder han det
f. eks. hensigtsmæssigt at afbryde den høje beplant¬
ning på et stykke eller at foretage en uregelmæssig be¬
plantning på den modsatte side. Findes der langs vejen
seværdigheder, ønsker han ligeledes at afbryde træ¬
rækken på begge eller på den ene side for bedre at
afdække det bemærkelsesværdige. Ved lunde og skove
ønsker han også den høje beplantning afbrudt nogle
hundrede meter på hver side før og efter passage gen¬
nem skoven. På skråninger og i lavninger kan del¬
plantes stauder, buske i grupper, sås græs eller de kan
være dækkede af klippet busket. På dæmninger må
man undgå allétræplantning, hvis den ikke danner en
kompakt masse. I vejsving bør der kun være en enkelt
række træer i den ydre kurve. Ved korsveje og vej¬
sving vil sikkerhed for fodgængere og cyklister øges
ved, at der plantes lave buske eller hække.
Selv under store forhold må ensformighed undgås,

selv om det kan være svært, men forfatteren mener,
således slutter han, at det ofte må kunne lade sig gøre,
at der forskellige steder på dårlig jord, uegnet til dyrk¬
ning, foretages udvidelser, hvor der plantes krat og
smålunde. Det, der har gjort at J. C. N. Forestier, tid¬
ligere chef for Paris' parkvæsen, har opnået et strå¬
lende resultat med Avenue Foch er, at han har undladt
at plante symmetrisk og har fremhævet stigningen i
tværprofilen.
M. Leveau er dog ikke så optimistisk at tro, at det

er muligt at få plantet sådanne fyldige grupper langs
de bestående nationale veje; men denne idé kunne
måske overføres til det plantearbejde, som ville være
ønskeligt at få udført langs de nye automobilveje, for
at disse kunne få en landskabelig og på sine steder en
særpræget karakter. Anne Marie Kaper.

Billederne på de 2 følgende sider er 2 og 2 optaget
vinter og sommer på nogenlunde samme sted. De er
lånt fra det franske tidskrift og er taget af M. Leveau
som udsætter billederne på venstre side for kritik,
mens han omtaler løsningerne til højre som gode-.
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Vejen konnner ud af skoven ved Chantilly
og fortsætter indrammet af popler til Senlis.
Det fremhæves som uheldigt, at skoven og
poplerne går i eet, der burde vare et mellem¬
rum, så de to ting var klart adskilt.

Set udefra er en direkte overgang fra allé til
skov ligeså uheldig, skovens silhuetvirkning
forfuskes.

Når en snorlige, allébeplantet vej, går hen
over kuperet terræn, deler den landskabet på
en uheldig måde. Træerne på bakketoppene
tegner sig særlig skarpt mod himlen og un¬
derstreger vejens lineære forløb.

En engelsk kirkegård ved Rancourt, solda-
tergrave fra første verdenskrig. Det havde
været rigtigt at afbryde alléen i;o'?n før og
efter kirkegården.
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Ensidig vejbeplantning vied æbletræer giver
skygge til en cyklesti, mens -udsigten til den
modsatte side åbner sig over et smukt land¬
skab.

En jernbaneviadukt, hvis skrænter er beplan¬
tet med krat af robinia, der tegner sig mod
himlen og føjer sig smukt efter vejens be¬
vægelse.

Skoven ved Chantilly. Vejen er ført gennem
en bred rydning i skoven, og man har rigtigt
afholdt sig fra beplantning af de brede græs¬
rabatter.

Udkørsel ved Tillolog. Et beskedent valfarts¬
sted er markeret ved en majestætisk linde¬
gruppe, der danner et udmærket udgangs¬
punkt for den lavere vejbevoksning, der
strækker sig mod horizonten.

23



Frederiksberg Allé 23.
I året 1952 blev dette lille anlæg tegnet til Nordisk
Livsforsikrings-Aktieselskab af 1897, der netop foran
hovedindgangen til afdelingskontoret i Frederiksberg
Allé blev påtvunget en bunker. Denne kunne øjensyn¬
ligt ikke sænkes så dybt som ønskeligt, hvorfor stør¬
stedelen af havearealet måtte hæves. Til støtte for høj¬
deforskellen blev sat et brostensgærde, som det frem¬
går af ovenstående snit. løvrigt kan det oplyses, at
forarealet er befæstet med chaussésten. Beplantningen
består af Pyracantha, Robinea, Sinarundinaria, Rhus,
Lonicera pileata samt forskellige lave, blomstrende
planter.
Når man betragter anlægget i dag, er det iøjnefal¬

dende, at betingelsen for, at en sådan oase kan udvikle
sig hurtigt og rigtigt på et så udsat sted, er en meget
omhyggelig vedligeholdelse, som det desværre skor¬
ter meget på. Hvor ville det dog være betryggende,
om anlægsgartneren - i dette tilfælde Poul Rasmussen,
der har løst sin opgave så smukt - kunne følge anlæg¬
get op gennem de første år. Eywin Langkilde.

Da denne forhave var brugt som illustration til Helge
Degnbols artikkel om bunkers, men det her fejlagtigt
oplystes, at den var tegnet af Troels Erstad, har re¬
daktionen ment det påkrævet at rette denne fejltagelse
ved at bringe haven under det rette forfatternavn. Den
er faktisk tegnet år efter Troels Erstads død. Red.

Beautiful Gardens
Beautiful Gardens of the World af Robert Jackson.
Evans Brothers Limited London. Pris sv. kr. 3 5 70.
Hur går det till når man samlar material, gor ur-

valet, skriver texten till en bok som Beautiful Gardens
of theWorld? Det frågar man sig efter att ha blåddrat
igenom denna lojligt vråkiga men åndå torftiga tråd-
gårdsbok med pretentioner att representera the
World. Texten år naiv, disponeringen dålig, bildupp-
stållningen ful. Fårgbilderna påminner om sådant som
man kunde få se i fårgfotograferingens tidiga barn¬
dom Återstår de talrika svart- och vitfotografierna
som, om man nodgades doma enbart efter dem, skulle
tyda på att tradgårdskonsten vore i stort sett lika
vissen over hela klotet.

Planritningar saknas genomgående med undantag
av de kartor over resp. land som, f. o. mycket oredigt,
finns utstrodda hår och dår.
Om Norge heter det att huvudmotivet i en god

norsk trådgård år ofta en grupp tråd, sommarblom-
mande buskar, gråsmattor och fontåner. Tånka sig.
I Danmark har forf. kommit i kontakt med någon

som håvdat att danska designers seek their ideals in a
more primitive conception of the Garden.
Sverige avfårdas på en halv textsida, varav ungefår

Vi handlar om Vasaparken i Stockholm, lA om Char-
lottendal »one of the best in Sweden« (bild saknas)
och % om Linnaeus. W. B.
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Bullerbacken

Frukttr'ddskordonger bring ett forsankt parti. Bilden togs fore 1940-talets omlagning.

På norra Lidingo, norr om Stockholm, inom ett om¬
råde som ånnu har mycket kvar av vildvuxen hag-
och skogsmark och odlad jord, ligger Bullerbacken,
Carl och Emma Lundbergs hem alltsedan 191 o. Ut-
sikten over Kyrkvikens vatten, speklande kyrkan, år
ånnu fri, trots den allt mer och mer våxande bebyg¬
gelsen.
Emma Lundberg, hennes man, disponent Carl

Lundberg, och deras barn, en dotter och tre soner,
borjade då i målmedvetet samarbete att utforma hus
och trådgård i ett sammanhang. Under årens lopp
foljdes den uppgjorda planen och trådgården våxte
och tog form i grona rum, fast knutna till huset.
Frukttråd i allé-, spaljé- och pergola-form bildade

våggar, somliga tåta, andra i graciosa monster, som
ram omkring utsikter over andra delar av trådgården
och over landskapet. Medelstskicklig beskårning holls
dessa våggar i beråknade proportioner. På våren gav
de blommande tråden sin prågel åt hela trådgården
och på hosten låmnade de skordar långt utover hus¬
behov och av finaste kvalitet. I boken »Min trådgård«
citerar Emma Lundberg Carl von Linné: »Nu år som-
maren som vackrast, då Pomona, liksom kladd i sno-

vitt linne, går i brudsang, med lysande tulpaner, nar¬
cisser och pioner kring badden.« Bullerbackens for-
sommarfågring kan icke skildras i ord båttre den dag
som i dag år.
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Under eftersommaren ar det Lilium regale, Lilium
testaceum, Agapanthus, Hypericum, Rosa Hermosa,
Scabiosa caucasica, Gypsophila, som stro sin fårg-
praktmot husets sydfasad, dår »gronskan slår sitt lum-
miga loft i boljande, sida fållar och dåmpat sollljus
som glittrande stoft sig ned melian bladen sållar.«
(Ola Hanson).

•I samma bok skriver hon om hosten: »Når några .

Agapanthus lyckas stråcka upp sina blå flockar genom

djungeln av Anemoner, då år hår verkligen prakt-
fullt« ... »under Potentilla-buskarnas blekgula blom¬
mor och grågrona bladverk tåckes marken av Sarons
rosor, Hypericum calycium, och purpurfårgade pen-
séer. Ett sista klangfullt ackord, som frosten snart skall
losa i intet. Sjålv tycker jag det år en syn for gudar.«
Nu firår Pomona åter fest. Under girlander av roda
frukter stå rader av tidlosa, Colchium, som stråcka
sina ljuslila kaikar mot hostsolen.
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E?mna Lundberg, t 28.8. 53.

Under den kalla vintern 1939-40 fros de fiesta av
frukttraden bort. Resultatet av tålmodigt arbete och
trådens utveckling under 30 år var borta. En omfat-
tande åndring av huset och dess forbindelser med
trådgården blev samtidigt nodvåndig. Forbindelsen
mellan trådgård och gatumark måste också goras om.
Trådgården omformades i en helt ny, mjuk, artistisk,
levande stilart, i mycket lik den japanska trådgårds-
konsten, en fullkomlig motsats till den forstå anlågg-
ningens strama form.
Emma Lundberg fick uppleva sin nya trådgård

uppvuxen med en rikedom av konstnårligt arrange-
rade detaljer av blommor, sten, skulptur och nya vyer
over trådgård och landskap. Många våxter finnas kvar
från de forstå årens planteringer och av dem numera
sållsynta sorter. Allt ordnat inom den gamla yttre
ramen och i fin anslutning till de få overlevande trå¬
den. På kort tid uppnådde nyplanteringen riktiga
proportioner, och nu lever trådgården vidare mer
skiftande och inspirerande ån någonsin.
Få trådgårdsamatorer ha funnit så många kontakter
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Ångsbacke med vilda korsbar.

som Emma Lundberg, med yrkesutovare, arkitekter,
konstnårer, forfattare och trådgårdsvånner. Alia som
kommit från nar och fjårran och besokt hennes tråd¬
gård och alia som låst hennes bocker ha fångats av
hennes formåga att underordna alia tankar och idéer,
allt arbete med handen det skonas lagar.
Den 13. juni 1953 hade hon sin 84:de fodelsedag.

Aven denna sommar sysslade hon i sin trådgård, låste,
skrev .;. kanske fårre timmar ån forr ... varje dag
tog hon sin middagsslummen En vacker sommardag,
den 28 aug. 1953 blev denna vila till den eviga vilan
efter ett livsverk, som givit henne sjålv och andra så
mycket av glådje, skonhet och visdom.
Trådgårdskonsten borjar bli allt mer standardiserad

och merkantiliserad. Den kan knappast gora rått for
beteckningen »konst« långre. For mig ha Emma
Lundbergs erfarenheter och syn på trådgården varit
mycket inspirerande och hjålpt mig att hålla fast vid
det som borde vara det våsentliga i vårt yrke. Prak¬
tisk erfarenhet och, så långt ens formåga råcker, be-
handla allt material i syfte att uppnå något av skon¬
het i forstå hand. Helfrid Lofquist.

Bullerbacken. Qårdsinterior. Teckning av Lisa Bauer 194$.
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Vestergårdsskolen i Viby vedAarhus

J. Arevad-Jacobsen: Vestergårdsskolen i Viby.
Plan mål 1:1250, nord opad.
1. adgang fra Skolevej.
2. skoleinspektør.
3. pedel.
4. småbørnsfløj.
$. administrationsfløj.
6. normalklasser.

7. sårklasser.
8. gymnastiksale.
9. cykelskure.
10. legeplads for mindre børn.
11. beplantet murværk.
12. legeplads for større børn.
73. stadion.

14. skolebotanisk have, system for træagtige planter.
1$. skolebotanisk have, system for urteagtige planter.
16. samlingsplads.
17. skolehaver.
18. kompost.
19. Ormslevvej.
20. brolagt køring til brændselsrum.
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På et areal vest for byen opførtes i årene 1950-53 ved
arkitekterne C. K. Gjerrild og J. K. Schmidt, m.A.A.
en kommuneskole for 900 børn.
Der hører til skolen, som er placeret i tilknytning

til et nyopført stadion, ret store friarealer.
Indretningen af disse blev overladt til underteg¬

nede.
Der var fra byggeudvalgets side kun fremsat øn¬

sker om skolehaver, mens programmet iøvrigt var frit.
Skolehaveideen praktiseres i almindelighed på

større, sammenhængende og overskuelige, men lidet
hyggelige arealer.
Den tanke opstod, om det ikke her skulle være mu¬

ligt at skabe mindre, isolerede enheder, der på en smi¬
dig måde kunne indføjes i planen.
Resultatet af overvejelserne blev den sekskantede

»haveklasse«, omgivet af levende hegn, og med plads
til ca. 32 elever.
Haverne - ialt 5 - blev i arealets n-v hjørne, med

fælles gangforbindelse, grupperet om en samlings¬
plads.
Adgang sker fra særklassefløjen, hvor også red¬

skabsrum er indrettet.
De omgivende plantninger består indadtil af Li-

gustrum vulgare atrovirens, der holdes studset, så
rummenes form bedre opleves. Udadtil er der ved
anvendelse af hjemlige planter tilstræbt en kratagtig
virkning, så haverne på en organisk måde indpasses i
parkarealet nord for skolen, med dets store græsslette
og træbevoksninger, bag hvilke skolens røde mure
løfter sig.
I arealet vest for skolen indrettedes en botanisk

have med et system for træagtige og urteagtige plan¬
ter.

I sidstnævnte begrænses dyrkningsarealerne med
fliser 60 X 60 cm, som tillader færdsel mellem væk¬
sterne i såvel dyrknings- som studieøjemed.
Mod syd var det tanken, at skole og stadion areal¬

mæssigt skulle smelte delvis sammen.
Skolens elever benytter naturligvis stadiets baner,

og adgang hertil sker ad en fliselagt sti fra gymnastik¬
salenes omklædningsrum.
Skoleinspektørens og pedellens haver er også belig¬

gende mod syd, indhegnede med æbleroser.
Som hegn vest om skolebotanisk have er ligeledes

anvendt æbleroser, medens der mod offentlig vej er
udført et lavt og ret uskyldigt fodhegn.
Adgang til skolen sker fra Skolevej ad en allé af

rød-eg.
Skolegården deltes ved opførelse af plantestens-

mure i en legeplads for større og en for mindre børn.
Arealet ovenpå murene tilplantedes med ildtorn og
plataner. Foran murene er siddepladser.

Arbejdet er udført ved anlægsgartner F. W. Kort¬
sen, Århus, i efteråret 1952 og foråret 1953.

/. Arevad-Jacobsen.

Skovparken
I enhver respektabel beskrivelse står der, at muldlaget
overalt i græs- og plantningsarealer skal være mindst
30 cm tykt, og moderne arbejdsteknik har bevirket at
dette krav under normale forhold let honoreres. Hvor

anlægsgartneren udfører hele terrainreguleringen vil
han se sin fordel i at operere med et overskud af muld.
Dels kan han lettere foretage de små variationer i ter-
rainhøjderne under hvilken jordberegningen har så
svært ved at gå op, dels lider mulden trods alt mindre
ved at ligge i bunke end ved i sit naturlige leje at ud¬
sættes for forurening og tiltrampning.
Men trods al tænkelig omhu forvandles under et

byggeri god, frugtbar og bekvem muld til en snart
klæbrig, snart stenhård, ugæstmild substans, der i en
årrække fremover - omend ikke for stedse - udgør en
ret uegnet basis for plantevækst. En ikke uvæsentlig
faktor i det kompleks af fortrædeligheder, der beret¬
tiger udtrykket »havearkitektarbejdets forbandelse«.
Med denne lange indledning introduceres et bolig¬

byggeri på en absolut muldfri jordbund - nærmest
rent kvartssand - hvor mine betænkeligheder med
hensyn til mulig plantevækst er gjort fuldstændig til
skamme. Eet år efter plantningen var kraftig beskæ¬
ring nødvendig for overhovedet at skaffe lys til stue¬
lejlighedernes køkkenvinduer.
Bebyggelsen Skovparken er beliggende på et areal

af Sandmarksskoven i vinklen mellem den nye ringvej
(hovedvej 2) og den gamle Vordingborgvej. Der er
en spredt bestand af gamle, meget høje slanke fyr, birk
og gran, og iøvrigt spredt ungskov. Midten af arealet
optages af en tæt jungle af hindbær og gederams med
små bestande af gran og birk.
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Terraimegulering omkring husene har nødvendiggjort en
mere anlagsgartnerisk behandling af disse nærmeste omgivel¬
ser, men 10-15 m u&e st^r den oprindelige vegetation urørt.

. Qeorg Boye: Skovparken. Bebyggelse for Køge Sociale Bolig¬
selskab, mål 1 :4000, nord opad.

Ved planudformningen er den oprindelige vegeta¬
tion bevaret i videstmulig udstrækning, således danner
en del af junglekrattet i midten en fantasibefordrende
og meget slidstærk legeplads. Kun i husenes umiddel¬
bare nærhed er der egentlige plæner. Det har her væ¬
ret nødvendigt at tilkøre 5 cm muldjord for at dæmpe
sandflugten under spiringen.
Mellem indgangspartierne er plantet Rosa rugosa

med overstandere af Prunus Mackii, Sorbus alnifolia
og Malus torringoides, ved altanerne Polygonum, Vi¬
burnum lantana, Cratægus crusgalli og Acer ginnala
og om legepladserne Berberis polyantha og Rosa Hu¬
gonis.
Bygherren er Køge Sociale Boligselskab, bag hvilket

står Dansk Almennyttigt Boligselskab med arkitek¬
terne Otto Langballe & Aage Madsen og Københavns
Almindelige Boligselskab med A/S Dominias arkitekt¬
afdeling som projekterende. Anlægsgartnerarbejdet
for D. A. B.s afdeling - på planen vist sort og kryds-
skraveret - er udført af anlægsgartner H. Frandsen,
København.
K. A. B.s afdeling (enkeltskraveret) er ikke påbe¬

gyndt. Georg Boye.
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I.F.L.A. kongres, Wien 1954
Så er kongressen i Wien 1954 afviklet. Hvilke resul¬
tater blev opnået og hvilke erfaringer blev høstede?
Lad det være sagt straks, fra dansk side havde man

ikke gjort sig store forhåbninger om denne kongres og
dens resultater. Man havde herfra givet subkomiteens
formand, Ulla Bodorff, vidtgående beføjelser med
hensyn til afviklingen af arrangementerne, ja var
endog gået så vidt, at man havde bemyndiget hende
til på vore vegne at stemme for aflysning. Baggrunden
for så drastiske beføjelser var den usikkerhed, der
prægede tilrettelægningen. Man kan som medlem af
organisationen ikke een gang til finde sig i at modtage
oplysninger om kongres og udstilling ad helt usæd¬
vanlige - og havearkitektforeningen uvedkommende
veje. Særligt nedslående virkede det, at indbydelsen
til udstillingen »Die schonsten Gårten der Vergan-
genheit« fremkom som en indberetning til udenrigs¬
ministeriet fra det danske konsulat i Wien, og uden
at Dansk Havearkitektforening havde modtaget di¬
rekte meddelelse herom. Nævnte ministerium viste så

Schdnbrunn, Wien.

tilmed den malkonduite at lade sagen cirkulere de
mærkeligste steder. Den nåede først foreningen på
fjerde eller femte hånd - trekvart år efter udsendelsen,
og man kunne ikke frigøre sig for den tanke, at hen¬
sigten med denne udstilling var at stille den langt be¬
skednere, moderne I. F. L. A. expo i skygge.
Hvad der skete forud for denne kongres var fejl

så grove, at de ikke kan påtales stærkt nok, og man
må håbe at lignende fejltagelser udelukkes for frem¬
tiden.
Det var forberedelserne - hvad så med selve kon¬

gressen?
Når man tænker på kongressen i Stockholm 1952,

hvor alt var velorganiseret og punktligt gennemført,
med rammer der muliggjorde et gnidningsløst forløb
- ja så falder kongressen i Wien helt igennem, her
havde tilrettelæggelsen helt svigtet og programmet
var over alle grænser, der var overhovedet ingen mu¬
lighed for at gennemføre det inden for de givne ram¬
mer. I stedet for at optage et par for organisationen
vigtige emner til debat og færdigbehandling, havde
man valgt at behandle en række spørgsmål over en
bred front.
Inden den officielle åbning af kongressen afholdt

Grand Council et møde, hvor forskellige punkter blev
behandlet (et officielt referat foreligger dog ikke
endnu, og der vil i enkeltheder blive redegjort for
sagen ved årsmødet, så der er ingen grund til her at
beslaglægge spalteplads til dette formål). Der var dog
enkelte helt principielle spørgsmål af en sådan karak¬
ter, at de bør omtales her.
To punkter har været behandlede ved tidligere mø¬

der, men udsat til endelig behandling ved Wiener¬
kongressen, nemlig foundationmembers ret til stem¬
meafgivning og et tysk forslag om udvidelse af kon¬
gressens officielle sprog til også at omfatte tysk.
Vi har tidligere taget klar stilling til disse spørgs¬

mål. Vi kan ikke operere med flere sprog, det vil i
praksis være ganske uoverkommeligt - allerede nu
bruges en væsentlig del af den afsatte tid til oversæt¬
telser fra fransk til engelsk og omvendt, flere sprog
ville simpelthen være uoverkommeligt.
Det andet spørgsmål er af ganske ejendommelig

karakter, og man behøver ikke megen fantasi for at
se hvilke konsekvenser det kan medføre ved stemme¬

afgivning - i værste fald vil det blive vanskeligt for
de nationale organisationer at få gennemført deres
ønsker ved hjælp af de af dem valgte rådsmedlemmer.
(Undertegnede var ikke til stede ved nævnte møde,
og hvad dér her fremføres er kun referat fra uofficiel
side).
Medens forslaget om at optage tysk som officielt

sprog blev forkastet, vedtoges det andet punkt med
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stor majoritet. Der er ikke tvivl om, at det i alt fald
i de første år kan blive en farlig vej for de enkelte
nationer, og efter min mening bør denne vedtagelse
omstødes, hvis ligeret mellem nationerne skal gen¬
nemføres.
Der forelå anmodning om optagelse i I. F. L. A. fra

Grækenland og Japan. Denne optagelse blev anbe¬
falet af den tidligere generalsekretær på en sådan
måde, at den svenske delegerede Sylvia Gibson følte
sig foranlediget til at protestere - en protest der delvis
blev taget til følge og som forhåbentlig åbnede øjnene
på flere af de delegerede for det farlige i uden videre
at optage medlemmer. Der må være et reelt grundlag
for optagelse - men herom senere.
På kongressen skete følgende rent administrative.

I. F. L. A.s populære præsident gennem hele organi¬
sationens funktionsperiode, G. A. Jellicoe, afgik og
blev afløst af Walter Leder, Ziirich. Ligeledes mente
generalsekretær Péchére ikke at kunne fortsætte. Både
generalsekretariat og sekretariat blev overflyttet til
Schweiz, hvor næste kongres skal afholdes (i Ziirich)
i956-
Ulla Bodorff overtog kassererhvervet, og Georg

Boye blev udnævnt til revisor (et tillidshverv, som
jeg håber han har givet tilsagn om at tiltræde inden
udnævnelsen fandt sted?!)

Fra prominente kongresdeltagere modtog redaktøren dette
postkort, der tyder på, at man ikke har diskuteret hele tiden
bort.

Spørgsmålet om en årbog blev igen debatteret, den¬
ne gang dog på det grundlag, at det ikke kunne blive
en rigtig »årbog«, men en der måtte udkomme, når
materiale og midler var til stede. Spørgsmålet om et
tidsskrift blev også behandlet, men indtil dette bliver
en realitet vil man fortsat være interesseret i de alle¬
rede nu eksisterende I. F. L. A.-sider i de nationale

fagtidsskrifter. Redaktørerne af disse kan således se
hen til fortsat at modtage stof i alt fald indtil videre.
Gustav Amman, Ziirich, har påtaget sig arbejdet med
udsendelsen af de her nævnte publikationer.
Der blev arbejdet hårdt på kongressen - om der

blev arbejdet rigtigt er en anden sag, men helt uden

faglig værdi var den ikke, der var en række særdeles
fine foredrag af snart sagt foredragsholdere fra hele
verden, og her at fremhæve den ene på den andens
bekostning er ikke rigtigt - alle emnerne var absolut
interessante, men en eller anden sag gør alligevel mere
indtryk end andre, og her må man fremhæve Israel
som den helt store overraskelse. Hvad denne lille na¬

tion har opnået i et kort åremål og under vanskelige
forhold må aftvinge enhver uhildet tilhører respekt.
Der var arrangeret rundture for kongressens del¬

tagere til forskellige parker og boligområder, og her
var både skuffelser og glædelige overraskelser. Set fra
et havearkitektonisk synspunkt er det nyere byggeri
ikke bemærkelsesværdigt, hverken det der blev fore¬
vist os eller det som man selv opsøgte; mere er der
ikke at sige om den ting, men de gamle kendinge -
den storslåede park ved Schonbrunn og Belvedere-
parken er der stadig - fint vedligeholdt og absolut
et ekstrabesøg værd. Men også vor tid har noget at
vise i Wien - man har blandt andet badene, hvoraf
det berømteste er Strandbadet »Gånsehaufel«, en im¬
ponerende badepark ved en gren af Donau, som altid
har rent vand. Denne badepark, der er indrettet på
et under krigen bomberamt areal, kunne udmærket
stå som forbillede for badeparker af denne art langt
ude for Wiens grænser.
De to udstillinger var som ventet uden fælles linie.

»Die schonsten Gårten der Vergangenheit«, der er
anmeldt senere i dette nummer, overstrålede ganske
I. F. L. A. medlemmernes expo af nyere arbejder, der
var ude af stand til at påkalde sig nævneværdig op¬
mærksomhed. Fra dansk side var denne udstilling nær¬
mest tænkt som et grundlag for diskussion om de
emner, der presser på i de forskellige lande, den var
ikke lagt op i et plan, hvor den på nogen måde kunne
konkurrere med den anden udstilling. Selve kondi¬
tionerne for udstillingen var i bund og grund for¬
kerte. Der måtte kun udstilles fotografier, og alene
dette viser en fuldstændig mangel på forståelse for
havekunstens væsen og hindrer enhver mulighed for
sammenligning mellem problemer og løsninger i de
forskellige lande. Vi arbejder nu en gang med for¬
mer, proportioner, materialer, farver o. m. a., og det
er disse forhold vi ønsker oplysninger om. Den næ¬
sten amatørmæssige, dekorative side kan ikke bringe
nævneværdigt nyt - vandbassiner med åkander brud¬
fliser og roser, vipper med glade børn ser ens ud
verden over - de virkelige problemer går man helt
uden om. Denne udstilling var et virkeligt eksempel
på, hvordan det ikke kan gøres. For i fremtiden at
give I. F. L. A. autoritet og ansigt, må der tages mere
håndfast på problemerne.
Optagelsesreglerne må strammes. I øjeblikket er

man så ivrig efter at blive mange, at det tilsyneladende
er nok at være en der sammenstiller planter. En son¬
dring mellem rene havearkitekter og havearkitekt¬
entreprenører kan ikke ske for hurtigt. Så længe det
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ikke er gjort, er man ikke på talefod. Emnerne disku¬
teres ud fra helt forskellige forudsætninger, megen
tid spildes, man kan ikke hjælpe hinanden og fremfor
alt ikke hjælpe havekunsten. Formålsparagraffen må
optages til gennemgribende diskussion. Der må fast¬
lægges ganske bestemte udviklingslinier, som den in¬
ternationale organisation kan støtte med hele sin au¬
toritet. Der må arbejdes ganske anderledes alvorligt.
De fremtidige udstillinger behøver vel ikke at læg¬

ges i et alt for højtideligt plan for at man kan lære af
dem og de forskellige landes problemer, men de må
tilrettelægges på et andet grundlag.
Og så aldrig mere udstillinger af fotografier uden

ledsagende planer; det er jo ikke amatørhavebrug,
men havekunst det drejer sig om. Fornuftige udstil-
lingsregler udbedes!
Når nævnte forhold er rettede og man går til sagen

med en ærlig vilje til at gøre hver sin beskedne indsats
for ophjælpning og forståelse af havearkitektens ar¬
bejde uden smålig skelen til personlige forhold, ja da
kan I. F. L. A. blive en betydelig faktor, men indtil
den tid må man vist være lidt varsom med at stille for
store forhåbninger til hvad der kan nås ad denne vej.
Ovenstående er en nedtrykt optimists bemærknin¬

ger til en sag, der har hans største interesse og også
hans tro på fremtiden. Man har været på vej ind i en
blindgade, men med lidt tro på sagen kan man endnu
finde vej - og vejen bør findes. Sven Hansen.

Udstillingen Die schonsten Garten
der Vergangenheit
Det var en lykkelig idé Wienerne havde fået, da de
i samarbejde med I. F. L. A. indbød til to internatio¬
nale udstillinger over emnet havekunst.
Den ene omfattede »Die schonsten Gårten der Ver¬

gangenheit«, den anden omfattede alverdens have¬
arkitekters udvalgte arbejder fra efterkrigsårene. For¬
tid og nutid med 1945 som skæringsår.
Begge udstillinger åbnedes i forbindelse med den

internationale havearkitektkongres iWien i juni 1954.
Der var en foruroligende forskel på de to udstillin¬

ger langt ud over hvad tidsforskellen i anlægene na¬
turligt gav anledning til.
Til udstillingen af haver før 1945 var landene frit

stillet i valg af bidrag, og der var 20 nr bord- eller
vægplads til rådighed for hvert land. Landenes udstil¬
linger var kalejdoskopisk mangfoldige, hvert land sy¬
nes at have haft sin opfattelse af hvad der skulle med,
og det synes at det i nogle tilfælde har været turist¬
bureauer, i andre tilfælde museer, fagskoler eller und¬
tagelsesvis fagfolk der har samlet materialet, og næ¬
sten alle synes at have skabt deres lands eksponat ud¬

fra tilfældigt forhåndenværende materiale. Derved fik
ganske vist udstillingen et noget tilfældighedens præg,
men den virkede lærerig på mange måder, virkede
som alt spontant, levende og fornøjelig. En oplevelse
der dog ikke kan gentages i denne helt frie form.
Ganske modsat virkede udstillingen af arbejder

efter 1945, her havde I. F. L. A. sat meget snævre
rammer for deltagelse både pladsmæssigt - 8 m2 pr.
land, og indholdsmæssigt - bl. a. ønskedes kun foto¬
grafier. Resultatet blev trods kongres-ros og hylden¬
de festtaler en dødsens kedsommelig, monoton og
intetsigende udstilling af i og for sig fortræffelige
fotografier. Bortset fra et par danske arbejder var det
som om hele verden i dag arbejder ens - og det ved vi
da af selvsyn ikke er tilfældet.
Denne udstillingsmåde bør ikke heller gentages.

Her har rammen vist sig alt for snæver.
De to udstillinger var ekstremer både hvad ramme

og indhold angår, og derfor næppe noget helt sandt
billede af situationen før og nu.
Jeg efterkommer med glæde redaktørens anmod¬

ning om en anmeldelse af de gamle havers udstilling
ud fra den betragtning, at det mindste man kan gøre
for at holde interessen levende for arbejdet inden for
faget er, at det der sker, bliver bemærket, omtalt og
vækker tanker.

Efter ved en hastig rundgang at have fået et vist
overblik over situationen bemærker man straks, at de
største lande har gjort mindst ud af det, de lande der
har det rigeste materiale ligeså. Det er stadig i vor tid
små lande der har det åndelige førerskab.

Lad os nævne det ringeste først, det var U. S. A.,
en række kæmpefoto med højglans af naturparkernes
canyons, hede kilder og skovklædte klipper, bilister
der fodrer de »vilde« bjørne på landevejen o. s. v. -
og for det historiske perspektivs skyld bl. a. et tobaks-
kardusagtigt træsnit af en indianer der ryger pibe og
en stålrørkonstruktion til et vandfald af Wright. Det
er så sandelig amerikanernes egen skyld, når Europa
tror at U. S. A. hører til de underoplyste lande.
Elskelige Italien var ikke meget bedre. Store fotos

af gamle dejlige anlæg, kendte og ukendte, men alle
uden antydning af oplysninger, end ikke anlægets
navn var anført. Det rejser man ikke til Wien for at
se, det kan man se ganske gratis i vinduesudstillin¬
gerne i de større rejsebureauer.
Frankrig var ikke meget anderledes repræsenteret.

Mon disse på kunst så rige lande er ved at gå træt af
at arbejde med deres eget, så burde de lade en udlæn¬
ding (der endnu har begejstringens ild i behold over
alt hvad han oplever, fordi det også har nyhedens in¬
teresse) ordne en udstilling for de trætte lande.
Skal vi så modsætningsvis tage Norge, der mødte

med udstillingens smukkeste og klarest ordnede bi¬
drag. Norge havde sendt hele sin udstilling færdig.
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Billederne var monteret på transportable »spanske
vægge« udført i råt træ i fineste snedkerarbejde. Bag-
grundsfladerne for billederne var et silkeagtigt hes¬
sian, der virkede både fornemt og beskedent, og hver
ramme havde sit indhold. En kirkegård, et sportsan¬
læg, et bedriftsanlæg o. s. v. samt nogle private haver
begyndende med nogle antagelig nyfundne, ikke tid¬
ligere publicerede, gamle træsnit af borgerhaver i Ber¬
gen. Her var store fotografier - men også de til foto¬
grafierne hørende situationsplaner og stedangivelse.
Når man tænker hvor lidet Norge ejer både af gamle
og ny haver er præstationen beundringsværdig.
England og Vesttyskland havde store veltilrette¬

lagte retrospektive udstillinger. Planer og billeder i
god forståelig ordning, men det var mest de store an¬
læg, det kendte vi jo i forvejen. England havde dog
også enkelte gode småting, digteren Pope's have i
plan og Gertrude Jekylls have i foto.
Schweiz en endnu bedre udstilling, der nok viste

enkelte storanlæg, som Schloss Bothmar i Malans, der
var en udpræget hækhave, men også viste små anlæg.
Meget charmerende virkede en række fine gamle stik
af små landsbyer, hvor der nøje var gjort rede for
hver enkelt have og for kirkegården. En ejendomme¬
lig form for gravmæler dominerede kirkegården; ude
i margen har jeg givet et lille rids - troen og håbet i
enkelt symbolik, skade at den form for gravmæler
synes uddød.
Tjekoslovakiet havde især udstillet mange barok¬

haver, udmærket klarlagt i gamle planer og flyver¬
foto samt almindelig fotografering. Alle planer afveg
fra det ellers andetsteds så nøje fulgte franske skema
og var derfor særlig interessante. Hosstående lille ske¬
matiske rids fra min notesbog viser således en have,
der var formet som eet eneste bosquet, hvori både
parterre og bassin var indbygget. Havernes størrelse
var desværre ikke angivet, og de tjekiske navne var
af en vred besøgende udkradsede og forsynet med de
tyske navne i fuldkommen ulæselighed. Det her viste
anlæg kunne dog tydes, det hedder Cervely Dvur.
Indien en udmærket afdeling med Tajhaverne, Lu¬

tyens arbejder i New Delhi og nogle mærkelige »hæn¬
gende haver« fra Bombay med træer klippede som
dyr og mennesker i overnaturlig størrelse.
Persien herlig, helt igennem persisk tegnemåde i

sort, hvidt, rødt og bladguld, festlige billeder, der i
høj grad bidrog til udstillingens internationale præg.
Desværre var Kina ikke repræsenteret. Og Japan

mødte ikke med andet end de kendte tempelhaver i
store fotografier. Man savnede rigtige japanske teg¬
ninger.
Israel havde nyere anlæg mest fra nykolonisationen

hvor man lever, stadig bag stærke pigtrådshegn, nu
dog frivilligt, og trods ufred udadtil var der dog små
lystanlæg, for eks. et billede af en flisegang i græs
under gamle ege. To havearkitekters navne var nævnt,
Kurz Huppert og L. Yehalom.

Tjekkisk barokhave.
i. huset, 2. parterre, 3. bassin.

Holland havde for lidt gammelt med, når man
betænker det rige billedmateriale de råder over, og
Belgien bragte udstillingens »fund«, en lille montre,
hvori der lå en indrammet gammel tegning, barok-
anlæget ved Klosterneuburg uden forWien, den plan
var fundet i et belgisk bibliotek og var ukendt i Østrig.
Polen havde udstillet et vældigt materiale i et af¬

smalnende rum (Scenen?), der med en bred, lav trap¬
pe lå hævet i åben forbindelse med den store sal. Det
syntes vistnok udelukkende at være vældige byplan¬
arbejder der vistes. Lokalet var, hver gang jeg be¬
søgte udstillingen, stærkt besøgt af nogle delegatio¬
ner, der fik det hele forklaret på et mig ubekendt
sprog - jeg ville ikke trænge mig på, men da Østri¬
gerne håber at kunne udsende en bog med materialet
fra udstillingen, får vi vel besked også om dette.
Østrig mødte med en ganske lille, fin udstilling fra

Burgenland, man ville ikke brede sig, men lade de
andre lande, gæsterne, få pladsen. Det havde nu væ¬
ret rart at se en masse fra Østrig, for der må være
meget - vi må håbe det kommer.

Til slut må udstillingslokalet nævnes. Det var det
nyrestaurerede gamle Jesuiterteater, en stor hvid sal
(200 m2) med et stort loftsmaleri, der var bevaret og
kom til sin ret, trods ophængningen af moderne lofts¬
belysninger (lysstofrør), gammelt og nyt klædte hin¬
anden. Hvert land havde sine borde eller løse vægge.
Hvert land sin farve under det udstillede billedmate¬
riale. Danmarks udstilling, 14 kartoner (75 cm X 75
cm) danske herregårdshaver lå således på en bund af
olivengrønt papir, der klædte kartonernes varmgrå
farve fortrinligt.
Alle borde var fra sarg til gulv dækket med ud¬

spændt bølgepap, der gjorde sig fint. Det er den smuk¬
kest arrangerede havekunstudstilling jeg har set. Da
jeg komplimenterede Dr. Goja, der har været sjælen
i foretagendet, spurgte han mig om jeg havde ventet
også at finde »gemyser« udstillede - og så forstod vi
hinanden!
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Ideen med en historisk udstilling sideordnet med
en moderne bør fortsætte ved fremtidige kongresser.
Det frie valg af materiale bør næppe begrænses, vi
lærer af hverandres fortrin og fejl, blot der kommer
kappestrid på god måde, men emnet var denne gang
for stort og vidtspændende, vi må i fremtiden holde
os til snævrere opgaver. - Her er tre idéer:

1. Inspireret af oplevelser i Østrig, først de små
schweizer kirkegårde på udstillingen, dernæst et mær¬
keligt maleri af Geertgen van Haarlem 1480 forestil¬
lende forberedelserne til en begravelse på en kirke¬
gård, og endelig nogle skønne fabriksmæssigt frem¬
stillede smedejærnskors fra Linz, kunne jeg tænke
mig en udstilling af landsbykirkegårde før og nu.

2. Inspireret af Bernardo Beletto (CanalettoYs ma¬
lerier fra Schonbrunn og Belvedere der skildrer disse
Wieneranlæg (1760) med topografisk nøjagtighed,
kunne jeg foreslå en udstilling af alverdens maleri¬
samlingers billeder med havemotiv som hovedmotiv.

3. Inspireret af de mange tilfældige barokhaver på
udstillingen kunne jeg ønske at besøge en udstilling
af alle landes samtlige barokhaver udstillede alle i
planer 1 :2000. Versaillesplanen ville blive nær 2 m
lang og kunne også på den måde virke som det store
forbillede.

Planer må altid være det egentlige udstillingsma-
terial'e, de viser sammenhængen, proportionerne, di¬
mensionerne og højdeforholdene, de fire faktorer vi
altid arbejder med i det daglige og de faktorer vi al¬
tid alle må kende, hvor vi skal bedømme haver der
præsenteres på en udstilling.
Fotografier alene giver et vist indtryk, men giver

intet overblik, ingen forståelse af helheden.

Dette være nok af ideer, spørgsmålet er kun dette,
kan vore internationale kongresser stimulere interes-
sen-til at arbejde tilstrækkelig eksakt. Uden støtte af
es vis forskertrang arbejder havearkitekten i det lange
løb i blinde. Georg Georgsen.

Byens forsømte parker
I slutningen af juli skrev dagbladet Politikens arkitek¬
turmedarbejder S. E. M. alias arkitekt M.A.A. Sven
Erik Møller en række artikler om dette emne (Pol.
25., 26. og 27. juli 1954).
Ordet forsømt var ikke brugt i rent gartnerisk be¬

tydning, men refererende til det socialt-funktionelle.
Det var de forsømte muligheder og det manglende
initiativ på længere sigt der droges frem i lyset. »Der
er et eller andet rivende galt med parkpolitiken i Kø¬
benhavn. Hvad er der sket i de sidste tredve år i

byens bestående grønne områder? Intet som helst.
Man har sat hele energien ind på at skabe nye land¬
skabelige parker i periferien, og det er naturligvis
prisværdigt. Man ville nødigt undvære Utterslev
Mose eller Vigerslev Parklinien. Men til gengæld har
man katastrofalt forsømt alle de områder som ligger
inde i byen. Her har tiden stået stille Ingen har
taget hele det vigtige parkproblem op til en virkelig
dybtgående undersøgelse, ingen har for alvor reageret
over for den tydeligt ændrede indstilling til de grønne
områders værdier og brugsmæssige muligheder i
byens daglige liv. Når folk har en have, så bru¬
ger de den. De sår og planter buske og blomster og
måske også køkkenurter. Men de sørger desuden for
at have en græsplæne til børnenes leg og til selv at
ligge på i fritiden. Og når de Skt. Hans aften har gæ¬
ster, hænger de kulørte lamper op i træerne. Det er
ganske nærliggende, at byens kollektive havebrug og¬
så forudsætter visse former for kollektiv underhold¬

ning. Der må i hver eneste park være mulighed for at
lege frit på plænerne og for at kunne låne en liggestol.
Man burde også i højere grad tænke på at skabe be¬
tingelser for en let servering. Hvorfor kan køben¬
havnerne ikke gå ind i deres haver og få en kop te
eller kop kaffe. Der findes en lille hyggelig restau¬
rant i Kongens Have og et traktørsted i Søndermar¬
ken. Men det burde være reglen, at der i hver park
blev bygget en lille let tepavillon. Det behøvede ikke
at spolere nogen idyl. Sådanne pavilloner kunne uden
at miste deres lethed udmærket være i brug året rundt.
Parkerne bør ikke blot være en sommerforlystelse.
Utallige københavnere aner ikke, hvad parkerne inde¬
holder af værdier også uden for de tre sommermå¬
neder. Det hører til ert af parkledelsens opgaver at
lære det fra sig.«

S. E. M. har utvivlsomt ret. Når man betænker hvad
Stockholm stad har gennemført af parksaneringer de
sidste årtier, må man, selv om hensyn tages til vort
nabolands større økonomiske slagkraft, græmme sig
over hvor lidt man fra bystyrets side mener at burde
interessere sig for denne sag. Det har ikke manglet på
forslag udefra, nu sidst den af Rederiet Lauritzen ud¬
skrevne konkurrence om sanering af søerne (Have¬
kunst 1950, pg. 73 ff.) - men forgæves.

S. E. M. nævner, at det alligevel er ugørligt at op¬
retholde status quo, og det er rigtigt. Den indre bys
parker er alle nået derhen at udviklingen rent; vækst¬
ligt sker efter en nedadgående linie. Kongens Have er
et godt eksempel. Om føje år vil lindealleerne kun
være et minde - og hvad så? Forfaldet må foregribes
ved planlægning på lang sigt, men hvem tager initiati¬
vet? Foreningen for Hovedstadens Forskønnelse var
for nogle år siden ved at tage spørgsmålet op - det blev
øjensynligt ved hensigten - og S. E. M. foreslår nu at
det i konkurrenceform lægges i hænderne på »landets
havearkitekter, som tilsyneladende ellers aldrig bliver
taget med på råd, når det gælder offentlige parker.«
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Det gør de altså nu trods alt med mellemrum; der
var konkurrencen om søerne og den om Kongens
Have i tyverne, men resultatet af disse er udeblevet
fordi der ikke hos de ansvarlige myndigheder har
eksisteret noget ønske om på en eller anden måde at
nyttiggøre konkurrencematerialet. Det er trist men
nødvendigt at måtte konstatere at eventuelle frem¬
tidige konkurrencer vil gøre meget lidt gavn med
mindre denne passive indstilling ændres.
Og det er vel forøvrigt ikke noget specielt køben¬

havnsk problem med K. Aktiv parkpolitik med aspi¬
rationer ud over det rent dilettantiske er overhovedet

sjælden her i landet. Man er tilfreds med det bestå¬
ende, forudsat at det holdes i en vis ofte ret altmodisch
skik, og synes at have udset netop dette - i denne
forbindelse yderst beskedne - område til at være kon¬
toen over hvilken man føler - og udtrykker - ansvars¬
bevidsthed med skatteydernes penge.
Grunden til at det i alt væsentligt er sådan må nok

blandt andet søges i stadsgartnerembedets administra¬
tive begrænsning. Med en enkelt undtagelse er dette
embede overalt i landet underlagt stadsingeniøren,
hvilket betyder at stadsgartneren er uden direkte rap¬
port til kommunalbestyrelsen. Hans indstillinger til
denne vil altid skulle passere gennem stadsingeniøren,
der efter ønske kan lægge til eller trække fra - evtl.
forhindre at der overhovedet fremkommer noget
uønsket.

Så galt går det vel kun undtagelsesvis, men uheldigt
er det at stadsingeniøren er højeste autoritet på et om¬
råde på hvilket han i følge sin uddannelse må anses for
dilettant. Han kan i forholdet til sin underordnede
ikke støtte sig på den myndighed der skyldes større
viden, men kun på en konstrueret rangforordning.
Dengang systemet indførtes var stadsgartnerens op¬

gave at opretholde en høj gartnerisk standard i bestå¬
ende anlæg. Nu burde det være ham der i samarbejde
på lige fod med stadsingeniør og stadsarkitekt fore¬
greb og ledede den udvikling der er nødvendig, hvis
vort officielle parkvæsen skal følge med den øvrige
sociale fremmarch.

Højst beklagelig er det derfor at konstatere, at man
ved de sidste års besættelser af stadsgartnerstillinger
med flid er gået uden om kvalificerede havearkitek¬
ter og i stedet har valgt kommunalt skolede folk, der
ikke kunne forventes at støde an mod den bestående
ordning. Og endnu beklageligere at Gentofte kommu¬
nalbestyrelse, der tidligere i høj grad har haft forstå¬
elsen af stadsgartnerembedets selvstændige værdi, helt
er overgået til princippet: den pæne lille mand, der
ikke udviser generende initiativ, men from ser hen til
pensionen som belønning for tro og uprovokerende
tjeneste. Stor trøst i ulykken finder man dog deri at
det trods ihærdige forsøg ikke er lykkedes at påtvinge
den kvalificerede havearkitekt, der i god tro var gået
ind i G. N. Brandt og Aksel Andersens embede, denne
åndelige spændetrøje. G. B.

Have v. alderd

På baggrund af tidligere tiders temmelig deprime¬
rende forhold for ældre mennesker, må det glæde en¬
hver at følge den udvikling, der har fundet sted frem
til vor tids moderne alderdomshjem, hvor beboerne
virkelig får en chance for at nyde deres sidste år.
Efterhånden er det blevet almindeligt, at de kom¬

munale myndigheder, hvor der er tale om at bygge
for kommunens ældste, endog med omhu udsøger et
areal, hvor de havemæssige muligheder er gode, så
bygningerne fra begyndelsen ligger i hyggelige om¬
givelser. Det er blevet naturligt, at alderdomshjem¬
met skal være omgivet at store grønne plæner; der skal
være træer og buske, hyggelige siddepladser og farve¬
strålende blomsterbede.

Spørgsmålet er imidlertid, om udviklingen ikke er
standset for tidligt. Man hører jo ofte, at ældre men¬
nesker, der bor på alderdomshjem, er lykkelige for et
lille job, såsom at save brænde eller gøre havearbejde.
For nogles vedkommende gælder det måske i første
række om at tjene lidt extra lommepenge, men i de
fleste tilfælde er den vigtigste årsag til denne virke¬
trang utvivlsomt, at det er svært for disse mennesker,
der som regel alle har ført et virksomt liv, pludselig
at skulle holde helt op med at bestille noget. Og det
er ganske naturligt. Mon derfor ikke en del af disse
ældre ville være lykkelige for at have et lille stykke
jord umiddelbart udenfor deres bolig, som de selv
måtte dyrke, og hvor de kunne få udløsning for denne
virketrang?
Visse steder, især i landkommunerne, hvor der til

alderdomshjemmet hører køkken- og frugthave, gi¬
ver man de beboere, der har lyst, mulighed for at ar¬
bejde med i haven, og det er mit indtryk, at det er til
stor glæde for disse mennesker, naturligvis netop fordi
det er frivilligt.
Det er disse synspunkter, der ligger til grund for

udarbejdelsen af det her gengivne skitseforslag, og i
sandhedens interesse skal det nævnes, at skitsen på
nærværende tidspunkt endnu ikke er forelagt, end¬
sige godkendt.
Det primære, ja man kan vel sige principielle, i dette

forslag er, at der udover den nødvendige terrasse, en
bomsterhave, forskellige hyggelige kroge og natur¬
ligvis græs, træer og buske, er angivet visse små nytte¬
haver. Disse haver tænkes liggende frit ude på græsset
omgivet af lave hække, der dels tjener som afgræns¬
ning, dels giver en morsom kulissevirkning. Haverne
er placeret henholdsvis øst og vest for bygningerne.
Syd for den nord-sydgående fløj er placeret en stor
blomsterhave med mange bænkepladser.
løvrigt henvises til de på planen anførte numre og

nedenstående forklaring.
Eyivin Langkilde.
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Perspektiv af småhaver.

Eywin Langkilde skitse til alderdomshjem, mål i: 1250.

1. Beboerfløj. 2. Funktiomerfløj. 5. Terrasse. 4. Blomsterhave.
5. Lund. 6. Dyrkningsområder. 7. Bænkepladser. 8. Buske.
j. Græs.

39



Den arkitektoniske og d
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Såvel den arkitektoniske som den landskabelige have
har sin berettigelse, hvilken dog kun gælder hvis der
ikke er indgået kompromis mellem de to haveformer.
Sand kunst tåler ikke kompromis. I sammenligning
med fortiden har den moderne havekunst ikke bragt
noget væsentligt nyt; bestemmende for grundmotivet
er stadig det hensigtsmæssige som i forskellige former
bliver tilpasset befolkningen og dennes levevis. Såvel
den landskabelige som den arkitektoniske have kræver
spænding, og man kan sige at spænding og afspæn¬
ding, den harmoniske, proportionelle ligevægt og des¬
uden ikke mindst botanisk viden bestemmer vor tids
havekunst. Således er hver anlægsmåde uden kompro¬
mis anbragt på sin rette plads.
I byerne mangler vi plads og vi må derfor vælge

mellem en meget tæt bebyggelse eller højhuse. Deres
frie områder bør være i kontakt med de omliggende
bygninger, hvilket resulterer i den formålstjenlige,
arkitektoniske, proportionelt udlignede og teknisk
gennemtænkte have. Vi finder her den største spæn¬
ding mellem arkitekturen og det grønne, byggemate¬
rialet i modsætning til plantematerialet, det sidste som
den eneste berettigede opløsende faktor overfor arki¬
tekturen. Detaljerne danner yderligere modsætninger;
for at nævne to: den bevidste fremhævelse af højde¬
forskelle, brugen af skærmplantninger og lignende.
Kontakten mellem husene følger de samme love (bil¬
ledrækken til venstre).
Det landskabelige haveanlæg finder vi der hvor

bygningerne er føjet ind i det åbne landskab, og denne
indpasning er havearkitektens vigtigste opgave. Det
kan gøres på forskellige måder; man kan for i første
omgang at opnå spænding, såvidt husenes arkitektur
tillader det, placere dem på tværs af eller parallelt med
højdekurverne. Hvor højdeforskelle skal overvindes
må disse tilpasses det oprindelige terrain således at det
omliggende areal bibeholder sin karakter. Arkitekto¬
niske detaljer er kun i ringe omfang nødvendige eller
slet ikke. Siddepladser i skyggen dannes af blomstren¬
de eller frugtbærende frugttræer, mens mere udbyg¬
gede siddepladser lægges tæt op ad husene. Forbindel¬
sen med nabohuset sker ad en vej der indpasses i ter-
rainet, slynger sig gennem blomstereng og frugthave
(billedrækken til højre).
Den ideale have kan kun opnås når arkitekt og have¬

arkitekt har et nøje samarbejde.
Verena Steiner-Dubach.
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International

Oversat efter det i Journal of The Institute of Land¬
scape Architects Juli 1954 gengivne manuskript.
Det er mig en særlig ære og fornøjelse at holde denne
forelæsning for et så distingveret auditorium ved en
så celeber lejlighed. Det er en ære fordi det ikke ofte
falder i en havearkitekts lod at tale til en kreds af fag¬
fæller fra hele verden om et emne han har viet største¬

parten af sit liv; og det er i dette tilfælde en særlig
glæde på grund af min nære forbindelse med denne
smukke stad for om ved 20 år siden. Min erindring
om Deres parker og haver er stadig trods alle disse år
så levende, at jeg for mit indre blik kan aftegne deres
omrids og plan næsten lige så klart som dengang; jeg
betvivler at der er mange wienere der, f. eks. som jeg,
husker den nøjagtige afstand mellem træerne i de
store alleer ved Schonbrunn.

På den tid var jeg student og siden da er Internatio¬
nal Federation of Landscape Architects dannet og har
nu ved sin fjerde konference opnået udbredelse og
indflydelse over hele verden. Det er i sandhed en ære
at denne konference skulle være åbnet af hans excel¬
lence præsidenten for den østrigske republik, for han
repræsenterer et land hvis bidrag til havekunstens
store historie - omend blomstringsperioden var kort -
ikke står tilbage for noget land i verden.
Det er ligeledes med tilfredsstillelse, at man tilstede

her ser alle de, der har hjulpet til med at opbygge
IFLA fra begyndelsen; vi husker tydelig den første
konference i London; hvordan delegerede fra hvert
af de repræsenterede lande mødtes i Jesus College,
Cambridge og besluttede ikke alene at danne fødera¬
tionen, men at lade den ånd, hvori den blev dannet,
være ledetråden i fremtiden.
Her er Monsieur Duprat, repræsentant for et land,

der også har store havetraditioner; han har været vice¬
præsident fra begyndelsen og har været en trofast ven
og rådgiver. Der er Monsieur René Péchére, general¬
sekretæren, der til dato i Bruxelles har båret admini¬
strationens tunge byrde på sine skuldre. Der er også
min landsmand, Miss Sylvia Crowe, der som Monsieur
Péchére helt igennem har været et stadig kraftkilde;
så nøje har vi samarbejdet, at jeg ofte har været til¬
bøjelig til at sige: »Vi præsidenten«. Formanden for
konferenceudvalget Mrs. Bodorff fra Sverige må føle,
at hun ovenpå alle anstrengelser og ængstelser med
stolthed kan betragte resultatet af sine anstrengelser.
Og må jeg gribe denne tidlige lejlighed til over for

det østrigske udvalg at udtrykke vor dybe anerken¬
delse af det arbejde, der er udført af Dr. Goya og Mr.

Ihm og af de øvrige, der har slidt så hårdt og er gået
gennem alle de ængstelser og sindsbevægelser som vi,
der har bemærket disse sindsbevægelser, selv har gen¬
nemgået.
Jeg ville gerne nævne mange andre navne på dem,

der har været til støtte for IFLA og som vi ved, vi kan
stole på i fremtiden. Men jeg må sige Dem hvilken
virkelig glæde, det har været for mig at overlade
præsidentstolen til Mr. Leder fra Schweiz. Han er på
enhver måde præsidenten. Hans arbejder nyder den
højeste agtelse over hele verden, og vi, der kender
ham personligt, kan bevidne at hans karakter svarer
til hans arbejder. Jeg ved, at De vil slutte Dem til mig,
når jeg ønsker ham alt godt i hans embedstid; og at
De alle vil støtte ham, som De har støttet mig i de
forløbne seks år.
Emnet for mit foredrag er international havekunst

(International Landscape), herunder skal jeg også
komme ind på det særlige fænomen, at vi, dens ud¬
øvere, kan komme sammen i fordragelighed, skønt
vore kunstneriske udtryksmidler kan være så fan¬
tastisk forskellige. Men vi har een stor fordel fremfor
de fleste internationale forsamlinger. Vi er en flok
mennesker, som udelukkende beskæftiger sig med at
skabe skønhedsværdier på jordens overflade. Vi væk¬
ker de slumrende naturkræfter og fører dem ind i
baner, som kun kan være til lykke for menneskeheden.
Vi er upolitiske og konkurrerer kun forsåvidt, som
kvaliteten af vort arbejde bedømmes af en hel verden.
Efterhånden som min forelæsning skrider frem, hå¬

ber jeg De mere og mere vil anerkende IFLA's betyd¬
ning, ikke blot i havekunstens historie, men i hele
menneskehedens historie på denne plagede jord.
Et af vore medlemslande, Israel, har forelagt rådet

et forslag om at lave en international have på Carmel-
bjerget. Det er et godt udgangspunkt, for det fører
ind på et spørgsmål af højst forbavsende og udfor¬
drende art. Er medlemsstaterne, for ikke at sige hele
verden, i stand til at skabe en have med universel
adresse, et paradis , ikke for een leveform, men for
alle leveformer, der eksisterer på denne forviklede
klode? Er det muligt at væve menneskehedens for¬
skelligartede islæt ind i et paradishavetæppe efter de
gamle perseres skik? Lad os først trænge dybt ind i
historien, se hvordan den går op i den moderne ver¬
den, og så undersøge den øjeblikkelige situation.
Eftersom denne idé udgik fra Israel, og da tillige

Edens have, i det mindste billedlig talt, er den første
af haver, er det passende at vi begynder der. Men jeg
er bange for, at denne have ville være til ringe hjælp
i vore undersøgelser; vi ved nu at naturen overladt til
.sig selv bliver urskov, og at det er et af vor kunsts for¬
mål at ordne vore omgivelser i overensstemmelse med
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vore særlige krav. Og dog, hvis vi hastigt forlægger
scenen til Centralafrikas uhyre skovstrækninger, vil
vi se indfødte, selv en integrerende del af deres na¬
turlige omgivelser, sidde og gasse sig i solen. Ulig
europæeren ønsker den indfødte arbejder ikke ak¬
kordoverskud betalt kontant, han foretrækker beta¬
ling i tid, eller rettere i fritid, så han helt enkelt kan
sidde i paradis. Hvor kloge er ikke disse indfødte, og
hvor mærkelig må synes dem resten af verden, som
ikke kan sidde stille, men rastløs styrter afsted.
Flyveturen tilbage fra Centralafrika til Middelhavs¬

landene følgende Nilen fra Khartoum til Alexandria
er formentlig i sammenligning den af alle verdens
egne, hvor man på den vidunderligste måde opfatter
landskabet. Langt nede ligger flodens sølvstribe med
breddernes rige mønster i grønne nuancer, snart ud¬
strakt i bredden, snart klemt sammen til næsten ingen¬
ting. Og til begge sider den hede, golde ørken, der
fortoner sig så langt øjet rækker (og det kan være
mere end hundrede miles). Denne smalle bræmme er
den vestlige civilisations vugge. Dens arkitektur er
magnifik; landskabet særlig omkring Theben og
Luxor er, formet af menneskehænder, formentlig det
mest storslåede i verden, gammelt og nyt indbefattet.
Dets huse og haver må have været sjældent dejlige.
Men vi vil ikke stoppe her for at få et bidrag til vor
have, for hele arkitekturen var i højere grad baseret
på undertrykkelse end på oplysning af individet, og
det er udelukkende dette der vedkommer os.

De store kulturer i historien, der danner grundlag
for 'haverne og særlig kulturlandskaberne i næsten
hele verden, er Kinas, Lilleasiens og Grækenlands.
Den første af disse, den kinesiske, opstod i sit eget
land, bredte sig til Japan og begyndte at influere al¬
vorligt på Europa i midten af det attende århundrede.
Som kunstform var den baseret på den filosofi, at
mennesket var en del af den organiske natur, og lige
som den ikke forandrede sig efter at have nået et
»klimax«. Den var et afgjort udtryk for hvile og til¬
fredshed; det eneste virkelige uromoment, der frem¬
bragte hvirvler i livets rolige strøm, udgik fra det
ustyrlige og groteske i naturen såsom uvejr, forvredne
træer, vandfald. Denne opfattelse udvikledes her som
i de japanske tehuse til en følsomhed ukendt i den
vestlige verden. Det siges f. eks., at træer plantedes
for at bladenes raslen i brisen måtte blive sød musik
for øret. Min universelle have skal også minde os om
at vi altid er en del af naturen, og stemme os til den
fine modtagelighed for naturindtryk som vi efter¬
hånden næsten har sat overstyr.
Hvis den kinesiske have udviklede sig gennem år¬

hundredes overvejelser og grublen, havde den per¬
siske have et kortere og mere stormfuldt levnedsløb.
Antikens to store civilisationer havde begge - ukendt
af hinanden - nået deres klimax på omtrent samme
tid i femte århundrede f. Kr. Den østlige i Kina, den
vestlige i Hellas. I århundreder derefter har vi fra In¬
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dien til middelhavslandene et område, der først kom
under den ene indflydelse og så den anden. Dette om¬
råde, til stadighed een stor smeltedigel, frembragte
lejlighedsvis stor filosofi og stor kunst. En kort pe¬
riode forbavsede f. eks. Araberne verden og førte de¬
res persiske kunstsyn langs Middelhavet og tværs over
Spanien til Pyrenæerne. For Spanien er det en ufor¬
gængelig rigdom, at landet har udviklet sig under ind¬
flydelse af to kulturer. Nærmere os, her i Wien, kan
vi fornemme, hvordan købmændenes og søfarernes
stad Venedig blev og indtil idag af alle er den interes¬
santeste by i sin art, idet den på den ene side kryds-
befrugter Nederlandenes og Persiens havekunst og
på den anden påvirker sådanne rene italienske renais-
sancemalere som Gentile Bellini. Bellini malede hvad
der formig er det mest udtryksfulde af alle landskabs¬
billeder, »Det jordiske Paradis«, for det indeholder
noget af Kinas, Persiens og Italiens kunst, det vil sige
af hele den civiliserede verden.
Perseren omfattede sin have som et murindhegnet

område rummende paradis, et rum flyttet til jorden
fra et andet, et fremtidigt liv. Trods alle metafysiske
betragtninger - eller snarere på grund af disse er den
persiske have i sin plan blandt de mest funktionelle
verden har frembragt. Det er det slående eksempel
på kunstnerens fortolkning af ingeniørens arbejde.
Det er den skønneste projektion af et ligevægtigt og
menneskeligt gemyt, intenst interesseret i matematik
og dertil grundlægger af hele den kemiske videnskab.
Det er for os værd at bemærke, at et studium af dette
gemyt, således som det tegner sig for os i et mønster
på jorden, åbenbarer, at dets store intellektuelle evner
underkaster sig endnu højere værdier.
Som hele haven med sine cypresser og frugttræer

symboliserede liv og død, kan dens idé for os idag
meget vel stå som et symbol.
Hvis den persiske have i nogen grad savnede,mang¬

foldigheden og gennemgående var af en vis passiv
ynde, så var den havekunst, der havde sin rod i an¬
tikens Grækenland, meget forskellig herfra. Manden
fra vesten gik ind for at eksperimentere med og be¬
herske naturkræfterne, han kunne aldrig blive stille¬
stående, og man kunne ikke på forhånd forestille sig
de storværker han ville frembringe, eller hvornår han
ville afstedkomme sin egen undergang.
For et par uger siden, og mens jeg var ved at for¬

berede denne forelæsning, kredsede min maskine på
ruten Afrika-England, og før jeg forlod Athen på
vej til Rom, over Akropolis. Selv som ruin gør Par¬
thenon et dybt indtryk, og der er noget både opløf¬
tende og tragisk ved tanken om, at så uhyre kræfter
udgik fra denne lillebitte begyndelse.
Plantet i Grækenlands vilde natur forekommer disse

rolige templer mig et forsøg på at nedkalde til jorden
og fastholde himlens evige rytmer. For grækeren var
mennesket noget højere end et rent biologisk fæno¬
men og måtte nødvendigvis vokse ud over dettes be-



grænsning. Han interesserede sig ikke særligt for for¬
bedringer af det naturlige miliø men fandt tilfreds¬
stillelse i den ædle geometri og universets love.
Med undtagelse af trægrupper var grækeren ikke

interesseret i haver, og kilden til vestens klassiske
kunst er Italien. Renaissancens Italiener var det første
menneske i verden der forstod, at han og alle som
han havde personlig ånd og vilje. Han betragtede
arkitekturen som en projektion af sin personlighed
og haven som en projektion af arkitekturen. Dette
forklarer afvekslingens mangfoldighed, og hvis man
bad mig foretage en analyse af den menneskelige ånd,
således som den giver sig til kende i geometrien, blev
det objekt jeg valgte den italienske have. Indenfor
den formverden, som spiller som musik på sindet, er
andre former af skulpturer, balustrader, søjler og me¬
get andet, som inkarnerer den menneskelige skikkelse,
der for ham var først af alt.
Da den italienske have bredte sig over Europa, for¬

andrede den karakter. I Versailles blev den udtryk
for en fyrste, som ønskede ikke alene at afspejle sin
egen higen men også hele sit lands. Le Notres store
haver har været en mægtig inspiration for byplanlæg¬
ningen, der findes intet mere storslået end L'Enfants
plan til Washington. I den smukke by, hvor vi er for¬
samlet idag, florerede den i den korte glædens og be¬
frielsens periode, der fulgte efter at Tyrkerne havde
hævet belejringen.
De østrigske barokhaver repræsenterer et menne¬

skeligt højdepunkt af varm følelse og ophøjet pla¬
cering i tingenes store sammenhæng. Ikke mindst i
teknisk henseende rangerer Belvedereparken blandt
verdens tolv første klassiske haver. Jeg ville placere
Alelk klosterens blandt verdens seks første roman¬
tiske haver. Dette er ikke noget ringe bidrag, og De¬
res havers ry er endnu mere uvisneligt på grund af
disse billeder af Belotto, som aldrig er overgået. Be¬
mærk især det billede af Liechtensteinpaladset, hvor
den menneskelige figurs stemning overføres til vasen
og derfra til bygningen. Her finder barokkens ånd
udtryk.
Jeg har blot nævnt nogle få af de lande, der kom¬

mer i betragtning i forbindelse med de klassiske haver,
men når vi tænker på det uhyre antal, der er skabt og
har været til glæde gennem århundreder i Europa og
ud over Europas grænser, hvad de har bragt til utal¬
lige millioner af fred og beroligelse, er det højst for¬
ståeligt, hvorfor renaissancehaven beholder sin for¬
tryllelse, skønt det den indebærer kan have ændret
sig. For hver enkelt have er trods alt en afspejling af
det higende græske sind og bærer i sig den trang til
at sætte naturen på plads, der nu omsider begynder
at gøre os betænkelige. Ikke desto mindre skal vor
universelle have indeholde et mål af vestens klassiske
have, rigtigt indpasset i helheden, for menneskets
selvstændige tanke, hvis magt er frygtelig, er dog
blandt det kosteligste i verden.

Jeg har nævnt de tre store kilder til vor havekunst
og har antydet de tre filosofiske systemer, hvorpå de
er grundet. Den vældige udvikling i den vestlige ci-
vilistations havekunst stødte i det attende århundrede
på en hindring, der på kort tid gav strømmen et mod¬
sat forløb. Den engelske landskabelige skole kastede
pludselig den klassiske invasionshær tilbage fra Al-
bions kyster og proklamerede et syn på naturen dia¬
metralt modsat den klassiske verdens, men med stærke
tilknytninger til den kinesiske havekunst. Det engel¬
ske hus, i sig selv strængt geometrisk i formen og med
forbillede i den palladiske arkitektur på det venetian¬
ske fastland, kom til at stå i et idealiseret natursceneri,
hvor gruppering og komposition var taget fra land¬
skabsmalernes arbejder. Vi Englændere ynder at be¬
tragte det attende århundredes landejendom som det
vistnok største bidrag vi har givet verdenskunsthisto¬
rien. Det var ikke blot et forsøg på at ordne land ud
fra landskabelige synspunkter. Det var en leveform,
der syntes at opretholde en balance mellem det in¬
tellektuelle og det biologiske. Rammen var en social
pyramide, hvis brede grundflade var fast plantet i
selve naturen og af hvis mod højden indsnærende lag
den kultiverede aristokrat helt logisk trådte frem i
toppunktet. Den engelske park var aristokratens aner¬
kendelse af naturen som sin ligemand (forudsat den
var behørig soigneret), og er derfor af overordentlig
betydning i den vestlige civilisations udvikling. Ro-
mantiken spredte sig hurtigt over hele verden og er
fader til de utallige »tilbage til naturen«-bevægelser,
der idag omgiver os på alle kanter. Arbejder af Le
Corbusier, Neutra og andre berømtheder indenfor
det tyvende århundredes arkitektur er baseret netop
på kontrasten mellem geometriske bygninger og me¬
todisk uordnede landskaber. Slægtskabet mellem mo¬
derne arkitektur og planteformer, også en direkte
efterkommer af landskabsrevolutionen finder man

smukt udtrykt i Skandinavien og Schweiz (hvor vor
president Monsieur Leder kan nævnes som ekspo¬
nent) og i visse områder af Mexico og Sydamerika,
hvor overdådigt løvværk bogstaveligt talt gennem¬
væver bygningerne. Latinamerika frembringer fak¬
tisk noget af vor tids mest betagende havekunst. Selv
arkitektoniske elementer kan være beslægtede, med
naturens organiske kurver, hvor renaissancens kurver,
der er af menneskelig oprindelse, ikke vil blive tålt.
Utvivlsomt er denne retning et oprørmod den græ¬

ske orden, som er riaet til at skabe en tyran af ma¬
skinen. Det er biologiens kalden, en trang til at iden¬
tificere os selv med naturens spirende kræfter. I den
henseende er det en form for eskapisme, til tider sen¬
timentalitet og ikke som i Kina et sandt ekko af den
menneskelige ånd som helhed. Ikke desto mindre har
det, som vi skal se, været ophav til i det mindste et
metafysisk landskab, ligeså dybsindigt som noget an¬
det i historien og måske det rigtige landskab for et
fremtidigt disciplineret univers.
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Vi har gennemgået historien og set, hvad den be¬
tyder for vor tid. Vi kommer nu til vor tids værker.
Disse værker samler sig i hovedsagen omkring in¬

dustriområder og boligbyggeri og er i denne betyd¬
ning udtryk for individets frigørelse. Det er så vist
en reaktion mod elendigheden i det nittende århun¬
dredes industrielle revolution. England førte an i øde¬
læggelsen af landskabet forårsaget af udvindingsin-
dustrierne, der tog hvad der var at tage i et område
og så flyttede videre til et andet. Black Country i
Midlands er et syn som den, der har været der, aldrig
glemmer. Det er som om et eller andet uhyre dyr fra
en anden verden har flænset i Englands grønne hud.
Det er forfærdeligt. Og ladt tilbage i dette uhyres
kølvand var hundredetusinder menneskelige væsener
med livsvilkår, som naturen selv ville betragte med
afsky. Dette vakte nationens sociale samvittighed, og
det tyvende århundrede kan fremvise en bemærkel¬
sesværdig hævning af boligstandarden såvel i byen
som på landet; og, hvad der i endnu højere grad ved¬
kommer os, har skabt et behov for smukke grønne
omgivelser om al menneskelig færden. En havearki¬
tekt ér nu en nødvendighed, ikke en luksus. Tanken
med et bevidst planlagt industrielt landskab spreder
sig hurtigt over verden og er så afgjort et moderne
fænomen.
Marmorbrud kunne ses fra luften over Athen, og

der har såvist ikke været havearkitektassistance ved
de vand- og vindmølleplaceringer, der beriger scene¬
riet verden over. Selv affaldsprodukter forekom ikke
så hæslige forud for det nittende århundrede.
Jeg udkaster den tanke, at hæslighed i forbindelse

med' menneskearbejder, det være sig arkitektoniske
eller landskabelige, ikke opstod før der kom konflikt
mellem udnyttelsen af jordens overflade og det der
ligger nedenunder. Jeg påstår, at der ikke eksisterer
affaldsprodukter, kun at det vi kalder sådan er rå¬
materialer, for hvilke man endnu ikke har fundet an¬
vendelse. Det har taget hundrede tusinder af år for
mennesket at lære plantevækstens rigdomme at kende,
det kan tage længere tid at udforske de materialer, vi
fremdrager af jorden under os.
Det øjeblikkelige behov for landskabsplanlægning

i England skyldes på den ene side det svindende areal,
der er til rådighed pr. befolkningsenhed, og på den
anden, at hvert enkelt individ kræver en høj grad af
bekvemmelighed såvel hjemme, i sit arbejde som i
fritiden. Uden planlægning bl. a. ved havearkitekten
må det nødvendigvis føre til kaos. Jeg forestiller mig,
at dette krav er ved at blive universelt, at der ligger
en mulighed for vort fornemme fag skabt i' første
række af disse omstændigheder. Hvilke vidunderlige
landskaber planlagt af havearkitekter i en målestok,
der overgår alt historisk! Tre eksempler på sådanne
planlagte landskaber, alle i en i historien ukendt måle¬
stok, er: de'hydro-elektriske værker i Tennessee Val¬
ley i Amerika, Amerikas og Tysklands motorveje og

Hollands indvindingsplaner. Hvis vi hertil føjer så¬
danne ting som Sir Patrick Abercrombies regions¬
plan for London country, finder vi det indenfor
rækkevidde at betragte hele vort land som eet tre¬
dimensionalt landskab - og herfra til hele verden som
een eneste landskabssammenhæng.
De kan heraf få den tanke, at dette skulle være må¬

let for vor universelle have, men det er ikke tilfældet,
fordi der ville være en livsvigtig forskel mellem denne
og vore tre historiske forbilleder. Vor moderne ver¬
den går i retning af at gøre teknisk planlægning til et
mål i sig selv, hvorimod den i historien kun tjener til
at bære en idé oppe.
Men der er undtagelser, og disse undtagelser be¬

kræfter ikke reglen, men angiver de muligheder, der
trods alt eksisterer i en tid der forekommer så ma¬

terialistisk.

Jeg vil beskrive tre eksempler på, hvad jeg vil kalde
metafysiske landskaber fra vor tid. I det første er Ki¬
nas ånd, i det andet Persiens og i det tredie Græken¬
lands. Men jeg vil præsentere disse ved at henvise til,
hvad der vistnok er alle tiders mest storslåede, natur¬
lige landskab. Det er Golden Gate broen ved San
Francisco. Set hen over vandet mod de bølgede bjerg-
rygge, mens havgusen sniger sig ind fra Stillehavet,
er det dybt betagende og vidunderligt. Men lad mig
understrege: det er ikke et kunstværk sådan at forstå,
at det kan være skabt af mennesker alene. Det er na¬
turens værk, for de love der skabte det har altid væ¬
ret tilstede i universet, og mennesket er blot et andet
dyr som edderkoppen, der bemægtiger sig disse love
og gør brug af dem. Det er på ingen måde smukkere
end et spindelvæv, der glitrer i lyset en september¬
morgen. Det er blot større. Nej, vort bidrag til den
universelle have må hæve sig over det animalske stade.
Det første af mine moderne, metafysiske landska¬

ber er Asplunds krematorium i Stockholm. I emotio¬
nel henseende er det overvældende. Illusionens magt¬
fulde kunst er med fuldendt dygtighed taget i brug
i den hensigt at skabe den sindstilstand, der fører til
tanken på menneskets gang på jorden, dets håb og
higen, legemets tilbagevenden til naturen og sjælens
flugt mod evigheden.
Mit andet landskab, også fra Skandinavien, er småt

og muntert og nænsomt. Det er blomsterhaven med
de runde vandkummer i Tivoli i København. Den er,
forekommer det mig, gjort af et geni. Mon ikke det
der taler til fantasien er, at den lader plantelivets ud¬
søgte sarthed på netop denne vor specielle lille jord
mildne storheden i universets bevægelse. Det er en
forsonelses-akt mellem den svindende tid og evighe¬
den, og det er af den grund og ikke på grund af om¬
rids og form at den minder mig så meget om den per¬
siske haves harmoni.
Mit sidste eksempel er Cecil Rhodes' grav i Ma-

toppo bjergene ved Bulawayo i Centralafrika. Den
kaldes verdens udsigt. Monumentet er blot en sten-
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plade, ni gange fire en halv fod, stemmet ind i klip¬
pen på et let fremspring. Grupperingen af mægtige
rullesten omkring pladsen, fremspringets form og de
nøgne forrevne Matoppobjerge, gamle som jorden
selv, går op i en enhed og giver ånd og materie dyb
betydning. Dette enkle, geometriske dobbeltkvadrat
placeret i kaos er på sin vis lige så symbolsk som det
græske tempel i sit barske hjemland. Man forlader
ikke Matoppobjergene uden at grunde over menne¬
skehedens skæbne.
Vi har for os en verden, der søger efter fred og

tryghed. Vi kan ikke i egenskab af havearkitekter
lede verden, men vi kan tolke de følelser og den indre
trang, der er i enhver, og imødekomme menneskets
første behov, en forsoning mellem det og dets omgi¬
velser. I virkeligheden kan vi, når vi gør vort arbejde
ordentligt, gøre en hel del mere. Det forekommer
mig, at international havekunst er nøjagtig som in¬
ternational humanitet, og vender vi os mod det enes
problemer, gør vi det også mod det andets. Der bør
ikke være noget i retning af et internationalt form¬
sprog, som vi forestillede os det i trediverne; thi at
reducere al planlægning til et mønster ville sætte os
tilbage i række med dyrene. En international have må
formes ud fra tre hensyn.
Hensynet til stedet, der binder os til et millieu, hen¬

synet til det universelle, der binder os til hverandre,
og hensynet til det individuelle, som er den enkelte
menneskelige ånd og sjæl.
Dette er i virkeligheden historiens ekko, den re¬

spektive arv fra kinesiske, persiske og vesterlandske
filosofiske systemer.
Opretholdelsen af ligevægten i moderne havekunst

må nøk bero på en anerkendelse af, at intet af disse
systemer i sig selv er tilstrækkeligt. Hvis vi ikke er
klogere end vore forfædre, ønsker vi dog at være
mere tolerante, og dette indebærer, at vor have som
en god salat må sammensættes af alle disse ingre¬
dienser.

Så forskelligt er denne verdens folk, klima og topo¬
grafi, at vor universelle have desværre må forblive
en abstrakt idé.
Men lad ikke dette afskrække os, for det abstrakte

er større end det konkrete. Se på os selv i denne møde¬
sal, hvilket udmærket eksempel på abstrakt interna¬
tionalisme. IFLA er sammensat af et antal fuldstæn¬

dig forskellige, yderst fornøjelige og så afgjort ener¬
giske individer dybt påvirket af mødepladsens sted¬
præg, hvad enten denne er London, Madrid, Stock¬
holm eller den smukke stad Wien, og dog holdt sam¬
men i en sæsonbestemt og omflyttende tilværelse af en
fælles interesse for havekunst.

Jeg mener også, at der er en almindelig, ikke i ord
udtrykt, følelse af, at vi alle hver på sin vis giver vort
bidrag til ting af endnu højere værdi end selv have¬
kunst.

Jeg slutter med en munter lille tanke. Vort emblem

med hanen og rosen fra Jesus College, Cambridge.
Nu er det jo sådan, at hanen kom fra Persien, hvis
yndigste blomst var rosen. For over to tusinde år
siden planlagde Alexander den Store, der uden tvivl
mediterede i en persisk paradishave (for som bekendt
klædte han sig i persiske gevandter) en sammensmelt¬
ning af de to halvkugler til een verden, hvor fred
skulle herske. Hvor Alexanders våbenmagt kom til
kort, kan hanen og rosen og tusinde andre sådanne
symboler på fredelige kunstarter og på menneskers
tilfredshed måske nå et resultat.

G. A. Jellicoe.

Have - landskab
Under arbejdet med oversættelsen af G. A. Jellicoes
ovenstående forelæsning gav ordene garden og land¬
scape mig som ventet megen hovedbrud. Det er jo
nemlig sådan, at dansk opfattelse af disse begreber
stadig er præget af det, man ved århundredskiftet
kaldte den arkitektoniske og den landskabelige have.
Siden da har ordet landskabelig haft en odiøs klang og
med rette, det er et kedeligt ord, som vi ikke kan bruge
uden at påkalde associationer om noget underlødigt.
Ordet landskab er derimod udmærket, blot man enes
om hvad det dækker. Amerikanerne bruger det som
fællesnævner for alt havearkitektarbejde, de landska¬
ber en enfamiliehushave, men de er nu også så ratio¬
nelle. Tyskerne skelner skarpt mellem Garten und
Landschaft. Englænderne har en mere nuanceret op¬
fattelse. Det kunne ikke falde dem ind at tale om ar¬

kitektoniske og landskabelige haver (det har vi fra
tyskerne), de siger formal and informal gardens,
komponerede og arrangerede haver om man vil.
Garden og gardening betyder have og at lave have,

hvadenten denne er formel eller opløst. Landscape
bruges om det grønne i større sammenhæng; the urban
landscape, det grønne i byen, the rural landscape,
kulturlandskabet med eller uden havearkitektens med¬
virken (men helst med!), og ganske uanset om ansla¬
get er formelt eller uformelt.
Når betegnelsen landscape architect har afløst

garden architect ligger deri ikke en stillingtagen til et
problem, der ikke eksisterer, men et program. Faget
ser sin hovedopgave ikke i løsning af den enkelte haves
isolerede lilleverden, men i at arbejde i langt større
sammenhæng med egns og lands - og - for Jellicoes
profetiske syn - verdensomspændende planlægning.
Englænderne rutter iøvrigt ikke med store ord, taler

kun nødtvungent om Garden Art (og da med store
bogstaver), men foretrækker det mere uforbindende
landscaping. Vi for vor del må vist indrømme, at ka¬
rakteren af vor medvirken ved f. eks. socialt bolig¬
byggeri var præcisere udtrykt ved et dansk ord for
landscaping end med den unægtelig devaluerede glose
havekunst. G. B.
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-gf Det kgl. danske
Haveselskab

jubilæumsudstilling
maj-oktober IQS5

1 indgang.
2 restaurant.

j skiftende udstillinger i Brøndsalen.
4 vandparterre.
$ industristands.
6 store plane med tulipaner m. m.
7 søen.

9 buskhaven.
10 nye rosenhave.
11 gamle rosenhave.
12 den eksotiske have.

13 sortimentshave.
14 skyggehave.
1$ »haveby«.
16 azaleadammen.
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Udstillingshaverne skal lige som rigtige haver ses ira huset og terrassen.

Det kgl. danske Haveselskab, der 23. september 1955
fylder 125 år, agter at fejre begivenheden med en
haveudstilling, der strækker sig over hele sommeren.
De almindelige gartner- og havebrugsudstillinger

byder ikke anlægsgartneri og planteskoler særlig gode
betingelser. Tiden er for kort og pladsen for lille. I
handelsgartneriets masseopbud af varer drukner an¬
lægsgartnerens præstationer til den grad, at der består
et helt urimeligt forhold mellem den omhu og bekost¬
ning, der er nedlagt i de enkelte stands og det reelle
udbytte for udstilleren, anlægsgartneriet som helhed,
og ikke mindst for udstillingsgæsten.
Det er det kgl. danske haveselskabs formål at virke

for havekunstens fremme, og det er derfor selskabets
ønske med denne udstilling at vise publikum, hvordan
haver kan indrettes, hvad godt anlægtgartnerarbejde
er og hvordan det mangfoldige plantemateriale, der
tilbydes af planteskoler og frøhandlere bør anvendes.
Af hostående plan fremgår, at udstillingen for en

del arrangeres inden for havens bestående rammer.
I den søndre del foretages dog meget væsentlige om¬
lægninger, hvorved der skabes mulighed for indret¬
ning af 10 haver i nogenlunde sand størrelse, og hver
udført ved samarbejde mellem havearkitekt, anlægs¬
gartner og planteskole.
Mavebyens huse markeres ved ensartede trémme-

espftllers, der eksteriørt giver et vist gadebillede og

gennem hvis dør- og vinduesåbninger haverne skim¬
tes. Inferiørt danner de baggrund for en terrasse, hvor¬
fra publikum siddende, i ro og mag, kan opleve haven.
Midterarealet er udformet som en grønning, hvor

klippede hække arbejder sammen med gangsystemets
knækkede linier til et spil af lys og skygge; endnu en
let accentuering af gadebilledemotivet.OD /-> nGeorg Boye.

s

Espaliers og klippede hcekke giver det kruekkede gangsystem
et vist pr<eg af villavej.
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Villahave

J. Arevad-Jacobsen, have i Århus, mål 1:500.

1 flisebund med plantning af lave buske. 2 nedkørsel til garage
for to biler. 3 mandshøjt krat. 4 overdækket fliseplads. $ græs.
6 blomster. 7 let hegn. S forsænket, fliselagt solgård. 9 plante-
stensmur. 10 Magnoliavej.

Når man efter at have arbejdet ihærdigt med en op¬
gave er nået frem til et resultat, som virker overbevi¬
sende - om ikke på andre, så dog på en selv - er det
altid noget af en skuffelse, hvis sagen af en eller an¬
den grund ikke kommer længere end til papiret.
Det kan undertiden se ud, som om det netop er de

ting, man er gladest for, der lider denne skæbne.
Det er nu vist ikke helt retfærdigt bedømt - men

iøvrigt må man jo trøste sig med, at man på denne
måde ikke berøves illusionen om produktets fortrin¬
lighed - og man risikerer da slet ikke den skuffelse
at gense en af brugeren misopfattet og derfor galt
udviklet have.
Hosstående lille have i Århus vil aldrig blive ud¬

ført, idet bygherren - efter at hus og have var pro¬
jekteret og priser indhentet - afstod fra bygherre¬
værdigheden.
Arkitekt m.A.A. Knud Krøll har projekteret huset,

som under hensyn til pladskrav fra bygherrens side
fylder temmelig meget på den ikke særlig store grund
- så nogen stor have er det ikke blevet til, men hus
og have er under gensidig hensyntagen knyttet sam¬
men til en brugshelhed.
I stueplanet er opholdsstue, spiseplads og køkken

orienteret mod syd, hvor en overdækket fliseterrasse

danner et slidstærkt opholdsareal. Der er her, som ved
de øvrige flisearealer i haven, tænkt anvendt grå, ru
aftrukne betonfliser 30 X 60 cm.
Bygherrens ønsker om at kunne gå direkte ud i

haven fra kælderplanet bevirker et ret alvorligt spring
i facaden. En plantestensmur optager højdeforskel¬
len og fordeler den ud i terrænet, idet den løser sig
op i to mure, omsluttende dels en velafskærmet sol¬
gård, dels en blomsterhave.
Et transparent hegn med lette slyngplanter adskil¬

ler denne fra det højereliggende græsplan, således at
man fra terrasse og stuer aner blomsternes farve og
altså, trods hegnets opdelende virkning, får netop så
megen synsmæssig kontakt med blomsterhaven, at
man får lyst til at komme den på nærmere hold.
Højdeforskellen er udnyttet beplantningsmæssigt

derhen, at man skjuler planternes krop og kun arbej¬
der med blomsternes farveflader.
Fra solgårdens dyb ser man derimod i modlys op

under planterne og oplever disse på en helt anden
måde.
Som det vil ses af planen, »understøttes« blomster¬

haven af en gruppe træer. Til formålet var tænkt ro¬
binier.
Arealet mellem hus og vej er udformet som en flise¬

bund med plantninger af lave buske og letløvede
træer. Mod øst og vest hæver disse plantninger sig til
mandshøjt krat.
En sådan have viser sig at være temmelig dyr i an¬

læg, i alt fald efter århusianske forhold.
Der er imidlertid ingen tvivl om, at den - måske

bortset fra den ret krævende blomsterhave - ville vise
sig meget enkelt at vedligeholde, og det var en af de
ting, man havde tilstræbt.

/. Arevad-]acobsen.

Byens forsømte parker
I den i mange henseender rigtige artikel om dette emne
anfører forfatteren s. 37, at Foreningen til Hoved¬
stadéns Forskønnelse havde taget spørgsmålet om par¬
kerne og de gamle alléers forfald op, mén at det var
blevet ved hensigten. Det første er rigtigt, det sidste
ikke, idet havearkitekt Ingiver Ingwersen efter an¬
modning fra den nævnte bestyrelse og i samråd med
rådspurgte kapaciteter har påtaget sig at skrive en
publikation om emnet, beregnet såvel for fagfolk som
læge læsere, som skulle blive udsendt i år som det før¬
ste i en forhåbentlig lang række af skrifter. Kunne
dette skrift åbne øjnene på de ansvarlige politiske og
bevilligende instanser og støtte de ansvarlige faglige
embedsmænd, skulle der være mulighed for en ny¬
orientering, der både gav parkerne en hensigtsmæs¬
sig make up og overfor publikum nye brugsværdier.

Johannes Tholle.
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Mødepladsen med Ejgil Vedel Schmidts skulptur.

Herning Mindepark
Ifølge »Danmark«, illustreret rejsehåndbog redigeret
af P. V. Grove, var Herning i 1871 »en stor smuk
Landsby med Størstedelen teglhængte Huse, toetages
Thinghus, Apothek, Postekspedition, flere Køb-
mandsgaarde og en noget fra Vejen liggende Kirke.
Byen har en frugtbar, men træløs Omegn, den ligger
som en Oase i Ørkenen. (Herfra Personpost (diligen-
se, red.) daglig over Ikast, Bording, Paarup, Funder
til Silkeborg; 3 G. ugl. over Sinding, Aulum til Hol¬
stebro. Forbindelse med Jernbanetoget; den Rejsende,
som vil benytte dette, kan lade sig indskrive til Bane-
gaarden; 4 G. ugl. over Barde, Videbæk, Breining til
Ringkjøbing; 3 G. ugl. over Arnborg, Brande, Hjorte¬
balle, Harresø, Jellinge til Vejle.)«
Siden er der sket et og andet. Med hedens opdyrk¬

ning er byen forvandlet fra »en oase i ørkenen« til
centrum i et udstrakt opland, og det forhen så fattige
Hamrum herreds hjemmeindustri i uldprodukter er
blevet til en moderne storindustri i trikotage. Der er

nu mere end 20.000 indbyggere, som skatteydere
blandt de bedste i landet og stolte af deres by.
Fra gammel tid findes to parker, Søndre og Vestre

anlæg, der begge bærer præg af den skovfattige egns
glæde ved løvtræer. Da byrådet i 1947 til mjnde om
besættelsestidens hændelser besluttede at udlægge
areal til endnu en park, var det derfor naturligt at søge
dette i byens nordøstre daværende udkant.
På hjørnegrunden mellem Sjællandsgade og H. C.

Ørstedsvej var netop afsat grund til en ny Fredens-
kirke projekteret af arkitekt MAA Aksel Skov, og
byrådet erhvervede så det ca. 2 ha store areal vest for
kirkegrunden, en jævn græsmark med ret godt muld¬
lag. Læforholdene var efter omstændighederne gode,
idet byen tog af for vestenvinden; dog kunne nord-
og østenvinden stryge uhindret ind fra det åbne land.
I april 1947 bad det af byrådet nedsatte Mindepark¬

udvalg mig udarbejde et forslag; opgavens ordlyd var
følgende: »at der rejses et varigt minde, ikke alene

49

Å



Detalje af mødeplads, mål i: 1000.

Georg Boye. Herning Mindepark. Plan og snit mål i : 2000.
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om besættelsesårene - sikkert den tungeste tid, som
vort land har gennemgået, men også som et udtryk
for glæden over befrielsen og freden, et minde der
kan stå varigt gennem kommende slægter og sam¬
tidig være en pryd for byen. Man kunne tænke sig
dette minde rejst i form af en mindepark med et pas¬
sende billedhuggerarbejde i kunstnerisk udførelse
eller en monumental sten med inskription. Det er altså
tanken, at den del af arealet, der ligger nærmest kir¬
ken, udformes som en mindepark med ramme om et
monument, hvis karakter og størrelse endnu ikke ken¬
des, medens den øvrige del anvendes til lystanlæg.«
Med dette program anså jeg det for rigtigt at træk¬

ke et klart skel mellem de to funktioner. Udvalgets
forestilling om at den mere alvorsbetonede del måtte
knyttes til kirken forekom følelsesmæssigt velbegrun¬
det, og en sådan disposition underbyggedes yderligere
af arealets form af en plump shagpibe, der muliggør
stram komposition i »pibespidsen« og en mere hen¬
kastet i »hovedet«, og dermed passende emotionelle
overgange fra det højtidsfulde til det mere daglig¬
dags.
Mindet er formet som en af jordvolde omgivet,

græsklædt mødeplads med forgård og skulptur og
indrammet af en egelund. Forgården er udført af
hvidkalket mønstermurværk med otte fritstående pil¬
ler, der bærer et løvtag.
Fra dette snævre rums kølige skygge træder man

ud på den solbeskinnede mødeplads, hvis hippodrom¬
form strammes af den græsklædte vold, der, kronet af
et hasselhegn, stiger i højde bagtil og danner bag¬
grund for Ejgil Vedel Schmidts stærke figurgruppe
i lys granit.
Som ammetræer for egene er anvendt hvidel, for-

såvidt et tvivlsomt foretagende. Ganske vist fylder de
godt de første år, og det har i dette tilfælde været
hensigten, men egene havde utvivlsomt haft bedre af
at stå alene eller i en fodpose af Ribes alpinum el. lign.
Kirkebyggeriet har ladet vente på sig. Nu vil man

gå igang, men det bliver efter et stærkt omarbejdet,
men ingenlunde ringere projekt.
Den føromtalte deling efter funktioner tiltrods,

fandt jeg det dog rimeligt at give den mere folkelige
del af parken et nogenlunde stilfærdigt præg. Dette
så meget mere som beliggenheden i et villakvarter nær
det åbne land ikke medfører tyngende forpligtelser
overfor børns motionsbehov.
En god stor plæne og en mindre legeplads skulle

nok under disse omstændigheder dække dette, og iøv-
rigt lagde jeg op til en afvekslende og artsrig have,
der skulle bevise at der i Vestjylland nok kan gro an¬
det end seljerøn og rugosaroser.
Langs nord- og østgrænsen er bag en læplantning

af lærk og birk plantet buskroser, Berberis, Virbur-
num, Cotoneaster, Malus, Cratægus, Lonicera og
mange andre, på en bund af Festuca, Hypericum ca-
lysinum og Vinca.

De seks blomsterhaver, der er indrammet med avn-

bøghække, er tilplantet med henblik på at der som¬
meren igennem skal være mindst een der står i fuldt
flor - og de øvrige alligevel ser anstændige ud.
I forårshaven står Hamamelis, Jasminum nudiflo-

rum, Magnolea, Corylopsis på en bund af Erica, He-
patica, Viola, Dryas, Primula, Omphalodes, Helle-
borus. Desuden Galanthus, Eranthis, Fritillaria og bo¬
taniske tulipaner. Bregner dækker senere på somme¬
ren over de visnede løgplanter.
Næstefter blomstrer lupin-, iris- og pæonhaven, der

kommer igen i august som phloxhave. Højsommeren
er med Delphinium, Chrysanthemum max. og cocci-
neum, Achillea, Lychnis o. s. v., og derefter blomstrer
have nr. 4 med Helenium, Asters, Rudbeckia, Aconi-
tum m. m. Endelig er der to rosenhaver, den ene med
lavendler og polyantharoser, den anden med stor¬
blomstrende roser, Salvia nemorosa, Gypsophila og
Lilium regale.
Arbejdet påbegyndtes i efteråret 1947. Et entre¬

prenørfirma udførte jordarbejdet ved mødepladsen.
Kommunens egne folk lavede de øvrige jordarbejder
og anlagde gangene, mens beplantningen udførtes
med stor dygtighed af anlægsgartner Holger Bjerring,
Herning. Indvielsen fandt sted samtidig med afsløring
af skulpturen den 5. maj 1951. På det tidspunkt mang¬
lede kun forgården, der først er blevet færdig i år.
Beplantningen er vokset forbavsende godt til, og

alle planter har tålt klimaet, selv så kælne ting som
f. eks. Hypericum calysinum. Mærkelig nok ser man
kun blæstens indflydelse på haslerne, der kroner vol¬
den omkring mødepladsen; mens de i vestsiden, hvor
de står i læ af egelunden, har nået 3 m i højden, er de i
østsiden bag skulpturen næppe meterhøje og stod sidst
på sommeren med afsvedne blade.
Har planterne således på denne ene undtagelse nær

overgået mine, vistnok ret optimistiske, forventnin¬
ger og gjort deres til et lykkeligt resultat, så var dette
dog ikke nået uden byrådets interesse og offervillig¬
hed og ikke mindst en mønstergyldig vedligeholdelse
af parken.
Fotografierne er alle taget i august dette år.

Georg Boye.

51



Mødepladsen. Murværket i forgården står endnu hårdt mod
det grønne. Det må tankes overgroet med vin, så man fra
dunkel skygge træder ud på det sollyse græsrum.

Detalje af mønstermurværk. Blændinger Vi sten, piller lYi
sten. Afdækning kobber, bruntjæret træværk. Tilkplantes med
Vitis kæmpferi, der vokser meget hurtigt og frodigt til.
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Kig gennem forgården mod nordre låge. Foreløbig dominerer
elletræerne beplantningen, men tiden er nu til udtynding, så
egene kan komme til. Bunden skal så tilplantes med fjeldribs,
vedbend o. 1.

Smedejernslåge ved indgangene fra nordvest og sydvest. Tjør¬
nehækken er nået op i højde med fletværkshegnet, men er
endnu ikke blevet så tæt at den helt skjuler skråstiverne.
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Store plane med blomsterhaverne i baggrunden set fra nordøstre hjørne af egelunden.

Beplantning af buske med underplantning - i nord og øst- Detalje af forårshave; bregner dækker forårsløgenes vis-
grænsen. nede blade.
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Blomsterhaverne er indhegnede med avnbøghække, der nu er omkring i m høje. De skal blive ca. i,$, således at de helt lukker
for den siddende men tillader den gående at se ud og ind.

Detalje af blomsterhave med storblomstrede roser, Gypso-
phila og Salvia nemorosa på bund af Dianthus plumarius,
Duchesse of Fife.

Legepladsen; legeklodser af træ, målene er 6 X '3 X 28 cm
og materialet ask, der ikke giver splinter.
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Havekunstens terminologi
og ordenens liv
I sin redegørelse for oversættelsen af landskabsarki¬
tekt Jellicoes vidtskuende artikel i Havekunst s. 41-44
kommer oversætteren og redaktøren, havearkitekt
Georg Boye, naturligt ind på spørgsmålet om have¬
kunstens terminologi og ordenes liv, og jeg vil gerne
i nogle få linjer give mit bidrag til emnets behandling,
idet jeg navnlig vil omtale en mangel i vort glosefor¬
råd.

Georg Boye skriver især om de fremmede ord,
men nævner dog af danske (det odiøse) landskabelig
og (ikke odiøse) landskab samt den devaluerede glose
havekunst, og hans betragtninger kan vist de fleste
skrive under på rigtigheden af. De opførte fakta viser,
at vi mere eller mindre er underlagt det ukontrollable,
men uundgåelige der ligger i, at ordene lever deres
eget liv og at ordbetydninger ændres og gloserne gen¬
nem brugen får andre valører. Vi husker vel næsten
alle, at husassistent engang var en vittighed, men nu
en hæderlig betegnelse for en sjældent opnåelig »vare«.
Af sammenhængen mellem landscape og det grønne

fremgår det, at G. B. ikke har noget eksakt ord for
de grønområder, der omgiver bebyggelserne og er
havemæssigt udformede friarealer. Jeg har foran mig
liggende korrekturen til et skrift om etagehusenes
haveanlæg, der viser ganske det samme, og som alene
i sin titel godtgør, at vi ikke i eet ord har den gængse
og anerkendte betegnelse for disse boligområderne
indrammede haveanlæg. Forfatteren (der iøvrigt er
ingen mindre end havearkitekt Eyivin Langkilde) be-
'nytter udtrykkene: 1) grønne områder hvor børn,
voksne osv..., 2) grønne områder omkring husene,
3) haveanlæg til socialt boligbyggeri, og så (naturlig¬
vis) betegnelsen: 4) friarealer.
Den opmærksomme læser vil sikkert kunne se, at

ingen af disse udtryk (der ganske vist alle er udmær¬
kede og er de gængse udtryk for tingen) helt dækker
det, som er kærnen, idet de hver for sig jo også bru¬
ges om andet (Københavnsegnens grønne områder er
jo ikke noget ved boliger, og friarealer behøver ikke
at være havemæssigt formede). Og kærnen i sagen er,
at det er en moderne form for parkanlæg, der oven-
ikøbet har givet ordet park en ny valeur, idet dette
ord nu er i udstrakt brug om de bebyggelser, det
drejer sig om, jævnfør navnene Søndergårdsparken,
Skoleparken og mange flere boligbebyggelser.
Vi mangler altså faktisk en træffende betegnelse i

det daglige liv og fagsproget for denne moderne form
for haveanlæg, og at det turde være ganske praktisk
at ha en sådan passende glose, vil det vel være rimeligt
at antage.
Nu kan ord jo opstå på to måder. Man har den

spontane orddannelse, der direkte eller indirekte er

afledet af tingen eller forhold ved denne, - f. ex. har
vi fået den meget diskutable betegnelse for de nye
motoriserede cykletyper, der har fået navn af en bi¬
omstændighed, nemlig den støj, som de fremkalder,
og som derfor i en satirisk-ironisk vittighed og slang
har fået betegnelsen knallert, der gennem lovgivnin¬
gen ovenikøbet er legaliseret af landets højeste myn¬
dighed. Vi har den anden form for nydannelse i de
bevidst formede fagudtryk, der finder pointen i tin¬
gens art eller funktion, og hvoraf jeg kan nævne de
os nærmest liggende fagudtryk som brugspark, op-
holdshave m. fl., der vistnok iøvrigt stammer fra nu
afdøde G. N. Brandt. Det er ord som umiddelbart
forstås, og som er indgået i fagsproget. G. Georgsen
har dannet det udmærkede udtryk parkmestre.
Vedrørende den allerede berørte mangel på udtryk

for de friarealer, der som grønområder danner par¬
ker omkring boligbebyggelserne, har jeg nogle gange
i tryk (og tale), bl. a. i artikler og lexica benyttet or¬
det boligparker, som jeg i min egen bevidsthed har
fundet særdeles fortræffeligt, uden at jeg dog tør
hævde, at det er blevet til sprogbrug, - hvilket kan
have mange årsager. Jeg har ikke desto mindre igen
benyttet ordet i det ovennævnte skrift og håber på,
at det kan være undergivet den almindelige regel om
gentagelsernes nødvendighed for tingens endelige
anerkendelse i brugen.
Men samtidigt dermed vil jeg gerne med disse linjer

spørge, om nogen af læserne eventuelt skulle have en
bedre og mere træffende glose for den nævnte form
for haveanlæg, og hvis ikke, om man da ikke kunne
tænke sig at være med til at give den indpas på rette
sted, d. v. s. i det daglige fagsprog. For jeg tror, at
hvis ikke noget andet ord kan findes, der bedre ud¬
trykker pointen, er det før eller senere nødvendigt
at bruge denne betegnelse som rummende de fri¬
arealer, der som grønområder ved boligområderne er
underlagt havearkitekternes formning, hvis det skal
reddes fra vitser og slang. Johannes Tholle.

Kunstakademiet

Havearkitekt C. Th. Sørensen, der i fjorten år har
været en flittig og energisk lektor ved kunstakade¬
miet, er, som det efterhånden vil være almindelig be¬
kendt, pr. 1. oktober udnævnt til professor.
Der er al mulig grund til at lykønske C. Th. Søren¬

sen med denne velfortjente hæder og arkitekterne
med en professor i havekunst. Udnævnelsen kaster
unægtelig en vis glans også over havearkitektstanden,
men bortforklarer desværre ikke det faktum, at vi i
forhold til kunstakademiet er - og på ubestemt tid
forbliver - hospitanter. q g
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Demokratiets kirkegårds/orm
Otto Valentien: Der Friedhof: Bayerischer Landwirt-
schaftsverlag, Abt. Gartenbau, M linehen 1953.

En god bog, den første der skildrer det »tidehverv«
der i de seneste år er sket i opfattelsen af begrebet
kirkegård. Et koncentreret stof af næsten udelukken¬
de hidtil upubliceret billedmateriale omfattende især
nordeuropæiske kirkegårde, med talrige eksempler
også fra Sverige og Danmarks nyeste anlæg der ifølge
forfatterens egne ord i høj grad har påvirket hans
synspunkter. Det er meget betydningsfuldt fordi vi
i allefald indtil første verdenskrig har modtaget de
fleste kirkegårdsimpulser sydfra. At strømmen er
vendt er ikke alene interessant, men for os betyder
dette at se nordisk tankegang belyst af udenlandske
eksempler noget mere, noget der kun kan virke be¬

kræftende og befrugtende på vort arbejde videre
frem. Desværre, må man vist sige, er bogen mest en
billedbog og da vi vel alle er ved at gå træt af bøger
der er tykke af billeder, men såre tynde af tekst, og
selv om denne bog ikke adskiller sig fra genren i den
henseende, må den anmeldes fordi den i modsætning
til så mange andre billedbøger har en ualmindelig klar
linie i billedudvalget (hvad enten dette nu er bevidst
eller ubevidst fra forfatterens side) og at dette især
gælder gravmonumenter der er bogens tyngdepunkt.
Vi finder ikke et eneste heltemonument i bogen

og ikke et eneste af de spidsfindige dyre »kiinstle-
rische Entwiirfe« som tyskere tidligere havde så stor
svaghed for.
Otto Valentien bringer i klare fortræffelige foto¬

grafier eller små nydelige stregtegninger næsten ude-

- ægte og endnu levende traditionstyper fundet på
ufordærvede landsbykirkegårde fra Sveriges Norr-
land til Donaudalen i Østrig.
løvrigt forunderligt beslægtede typer indenfor

dette store geografiske område, og det gælder hvad¬
enten der arbejdes med smedejern, støbejern, træ eller
sten. Denne forkærlighed for landsbykirkegårde der
herfra har bredt sig til hele nordeuropa (der er andre
eksempler end Valentiens) kunne tyde på at demokra¬
tiet er ved at finde sin egen udtryksform - omsider.
Vi skimter opfyldelsen af vor tids længe ventede kir-
kegårdsideal der kan gøre flertallets, d. v. s. den jævne
mands, grav til den smukkeste. Det forudsætter at det
stærkest virkende element, gravmælerne, i vidt om¬
fang kan gives individuel udformning og at disse mo¬
numenter (de af befolkningen selvvalgte og ikke blot
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nogle ganske få typer foreskrevne af kirkegården)
ikke alene er billige, enkle og smukke, men også at de
er af en sådan art at de »klæder« hverandre, hvilket er
uomgængeligt nødvendigt for at deres virkning ikke
bliver sønderdelende men tværtimod samlende i hel¬
hedsbilledet. Eller sagt endnu kortere at både grav¬
kvarteret og den enkelte grav virker smukt.
Under denne synsvinkel må billedbogens gravmæ¬

ler studeres, og det er fortjenstfuldt at forfatteren
både viser billeder af enkelte monumenter og af kvar¬
terer med mange monumenter, såvel nogle kvarterer
med monumenter i ensartet materiale som kvarterer
med monumenter af blandede materialer.

At korset er det almindeligste hovedmotiv er vist¬
nok også en strømpil, vi savner korsene på vore »fine¬
ste« nyere afdelinger både for formens skyld og for
den tankegang det repræsenterer. At græsset, som i
gamle dage, atter er ved at blive fremherskende i grav¬
kvartererne, er også noget der er ved at vinde indpas,
og det vil blive normen når monumentspørgsmålet
er blevet mere afklaret. Græsset virker samlende, det
er ærligt demokratisk fordi det peger på at vi trods
eventuel ulighed i livet er lige i døden, ligesom man
også fra kirkelig side gerne ser det fælles græstæppe

fordi det udtrykker fællesskabet i menigheden. (Kir¬
ker og kirkegårde i norden er indviede steder). To
små hosstående tegninger fra bogen viser hvor smukt
det samme kirkegårdsparti bliver, når hegnene om
gravstederne fjernes, og græsfladen smyger sig ind
mellem sten og blomster.

Tendensen til hegnenes bortfald synes også at gøre
sig gældende ved gravrummene; de mandshøje hække,
der. hidtil har indrammet de enkelte gravkvarterer,
undlades undertiden i een eller flere sider, afdelin¬

gerne bliver derved mere åbne og kan samvirke - et
eksempel herpå ses side 60, en lille kirkegård af Otto
Valentin. Bemærk den fine, gradvise overgang fra
helt åbne kvarterer til helt lukkede gravrum.
En afgørende støtte for dette nye princip må være,

at alle gravsten vender samme vej, det er tilfældet ved
alle de her viste eksempler. I norden er det den op¬
rindelige placeringsmåde. Medens man i nordeuro-
pas katolske kirkegårde kan se flertallet af gravmæler
vende front mod kirken, er det her således, at den
afdøde begraves med hovedet i vest (»seende mod

. opstandelsens morgenrøde«), og da det er skik at
sætte monumentet over kistens hovedgærde, vil det
atter sige, at alle monumenter vender inskriptionen
mod øst., Nordisk tradition giver derfor bedre hel-
hedsvirkning end den sydlige katolske tradition.
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Bielefeldt 1911

Essen 1925-1940

Lidingo /jjo ^4//e planer er i mål 1:10.000

Skovkirkegård Stockholm 1925

Bogens andet hovedemne i billedstoffet er et stort
antal planer af kirkegårde, også nordiske, typer af
anlæg med forskellig hoveddisposition, repræsente¬
rende alle opfattelser af kirkegårdsanlægsformer fra
indeværende århundrede. Materialet er desværre gan¬
ske ubearbejdet i bogen. Prøv, inden De læser teksten
på næste side, om de planer der gengives her kan for¬
stås uden forklaring?
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Planerne på foregående side kan sikkert forklares
på mange måder, her er anmelderens opfattelse.
Bielefeldt, 1911. Den gamle »landskabelige« type.

Hovedgangene føres i bløde sving henover arealet
uden andet hensyn end at fordele gangene nogen¬
lunde ligeligt på arealet. Der tages ikke hensyn til
højdeforhold, orienteringsmuligheder eller til afskæ¬
ring af rationelt udnyttede kvarterer - en helt forladt
form.

Essen, 1925, øverste del af planen. Den »arkitekto¬
niske« type, der er bygget over et geometrisk møn¬
ster der dog ikke opfattes på det store areal, men som
har fordel i retning af klar orientering, og der afskæ¬
res rektangulære gravkvarterer, der kan udnyttes til
grave fuldt ud.

Essen, 1940, nederste del af planen. Den »nyland-
skabelige« type. Gangsystemet følger såvidt muligt
terrænets højdekurver samtidig med at der tilstræbes
både god orientering og opdeling i nogenlunde regu¬
lære gravkvarterer (gravrum).
Stockholms skovkirkegård, 1923. Den »ukompo-

nerede« type. (Valentien anfører 1930 som anlægsår,
anmelderen besøgte stedet i 1924 og da var kirkegår¬
den i brug og det første kapel, skovkapellet indviet).
Denne kirkegård må nærmest opfattes som en forlø¬
ber for den nylandskabelige type. De på arealet i for¬
vejen fremkommende tilfældige skovveje blev og bli¬
ver stadig benyttede. I 1924 havde man anlagt de to
akser (prikkede af anmelderen) senere har man kun
lavet den lidt teateragtige s-formede gang (prikket)
udenfor kapellerne, og ellers opgivet ethvert forsøg
på at skabe en vis sammenhæng i anlæget. Det er en
pletvis meget smuk kirkegård, men manglen på kom¬

position giver slet orientering, man går let vild i denne
kirkegård, når man er fremmed - en afgjort svaghed.
Lidingo, 1950 (Stockholm-forstad). Den »panteis¬

tiske« type, videreførelse af den nylandskabelige type,
derved at gravarealet er meget lille i forhold til det til¬
hørende naturterræn, også den kirkegård er meget
smuk, men tages med i dette lille udvalg for at få lej¬
lighed til at påpege faren ved det panteistiske æg,
der let klæber ved en kirkegård hvor naturtt enet
er i overmagt. Det samme gælder i endnu højere grad
hvor en lille kirkegård anlægges ude i naturen endog-
helt uden nogen indhegning.
Disse fire kirkegårde repræsenterer fem ret klare

hovedtyper af anlæg fra vort århundrede. Der findes
mange mellemformer, der også har betydning, og flere
af disse ses også i bogen. Fik De forresten det ud af det
ved at se på planerne? Jeg spørger kun for at hver
enkelt kan besvare spørgsmålet for sig selv om en for¬
klarende tekst er en hjælp eller noget unødigt.
Hvordan man end ser på begrebet tekst så fortjener

forfatteren tak for at have gjort sit indsamlede ma¬
teriale tilgængeligt for de mange. Hvad om den Tes-
sinske samling i Stockholm af tegninger til haveanlæg
havde været udgivet som en billedbog? Anmelderens
konklusion må derfor munde ud i et ønske om at alle
vil publicere de faglige fund de måtte gøre.

Georg Georgsen.

Legepladskonkurrence i Goteborg
Til idékonkurrencen om en legeplads i Goteborg ind¬
kom ialt 31 forslag fra de nordiske lande.
Følgende projekter blev præmieret:
1. præmie kr. 2.000, »Oldtidssamfundet«, havearki¬

tekt Eywin Langkilde, Danmark.
2. præmie kr. i.8oo, trådgårdsarkitekterne Arvid

Bengtsson og Robert Montan, Hålsingborg.
3. præmie kr. 1.700, »Ene Bene Buse Back«, tråd-

gårdsarkitekt Walter Bauer og fru Lisa Bauer, med¬
hjælpere arkitekt Elin Conradi og møbelarkitekt Ann-
Mari Lagercrantz.

4. præmie kr. 1.000, »Onskemål for Stenette«,. ar¬
kitekt Erik Allin, Danmark.
Desuden indkøbtes for kr. 500 pr. stk. projekterne

»Tradition med Nyheter«, stadstrådgårdsmastare
Thorsten Carlsson, Ornskoldsvik; »Vila, rorelse och
produktivitet«, hortonomstuderende Klaus Haendler,
Alnarp, og »Barfotabarn«, konstnar Ewy och Lasse
Andréasson, Stockholm.
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