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Dette billede viser sikkert bedre end ord
kan sige den følsomhed og sansfor plan¬
ters skønhed, hvormed I. P. Andersen ud¬
formede sine haver.

Havearkitekt I. P. Andersen
Den 17. December 1942 døde den mand, der 23 år tidligere

som formand i den daværende „Dansk Anlægsgartner- og Have¬
arkitektforening" på trods af ikke ringe skepsis fra forskellig side
startede nærværende tidsskrift, Havekunst, hvis redaktion han le¬
dede de første vanskelige år, og samtidig mistede havearkitek¬
terne en god kollega, der var afholdt af alle, der kendte ham,
og som næppe havde nogen uven.

1. P. Andersen var den af Edvard Glæsels elever, der stod
ham nærmest, og som navnlig i de sidste år, hvor sygdom og
mismod gjorde Glæsel vanskelig at arbejde sammen med, var
hans begejstrede medarbejder og hjælper. — Andersen havde
et udpræget følelsesbestemt sind, han var en friluftsmand og
en ivrig jæger, og hans helt oprindelige sans for naturen var
hans største aktiv som havearkitekt. De store herregårdsparker
her hjemme og navnlig i Sverige, var derfor hans rette domæne,
og i de pengerigelige år under „Verdenskrigen" blev mange store
opgaver ham betroet, og blev løst til ejernes fulde tilfredshed.

Det var også naturens dragende stemme, der efter de gyldne
år fik ham til at sætte sine penge i en større gård, for der helt
at kunne leve i det fri i samliv med planter og dyr.

I de senere år arbejdede 1. P. Andersen blandt andet med
haverne ved statens hospitaler, omlagde således parken ved syge¬
huset på Augustenborg, og ved siden deraf var han virksom som

lærer i Havekunst for unge gartnere.
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En foregångsman inom den nordiska
trådgårdskonsten har gått ur tiden

Trådgårdsarkitekt I. P. Andersen i Ktipenhamn hade for nå-
gra timmar sedan återvånt till sitt hem från en resa i Sønder¬
jylland, då han på kvållen den 11. sistlidnc december helt stilla
och for honom sjålv omårkligt gick over tidens grans. Det var
aftonen fore hans 65-årsdag.

Sorgebudet om trådgårdsarkitekt Andersens dod griper djubt
oss alla, som varit hans elever och haft formånen att arbete un¬

der hans fasta och goda ledning på hans ritkontor, i hans an-

låggningsarbete eller som haft honom såsom lårare. Han var alltid
den suveråne låromåstaren och arbetsledaren, som alltid hyste
ett varmt personligt intresse for dem, han hade i sin tjanst.

Man kande, att i honom hade man den borne fackmannen
med rika erfarenheter och praktisk blick forenad med konstna-
rens och naturålskarens kansliga och klara omdomesformåga och
samtidigt den uppriktige månniskovånnen. Utrustad med humorns
gudagåva och ett alskvårt gott sinnelag ville han sjålv aldrig fram-
triida, men hans personlighet och hans livsverk gjorde honom
kand, hogt uppskattad och avhållen icke enbart i sitt hemland
utan aven i de ovriga nordiska landerna.

Tradgårdsarkitekt Andersen var en av den nordiska tråd-
gårdskonstens framsta man och en vardig efterfoljare till ban-
brytaren for den danska trådgårdskonsten, landskapsgartner Edv.
Glæsel. Tradgårdsarkitekt Andersens livsgårning på tradgårds-
konstens område år ansenlig och av monumental karaktår. Det
var i regel de stora uppgifterna som tillfoll honom at behandla.
Det var slotts- og herrgårds-parker, stadsparker och anlåggnin-

- gar vid sjukhus och institutioner.
Ovårderligt lårorik var den tid for oss, som voro i tillfålle

att folja dessa hans stora uppgifter. For mig framstår nårmast
hans arbeten med anlåggningarna vid hospitalet å Augustenborgs
slott på Als, parken vid foreningen Nordens slott, Hindsgaul på
Fyen, urngravgården på Vestre Kirkegård i Kopenhamn m. fl.
parker och sjukhusanlåggningar i olika delar av Danmark.

Hår i Sverige har trådgårdsarkitekt Andersen åven haft många
stora uppgifter vid slott och herrgårdar, varibland kan nåmnas
Krapperup, Kulla-Gunnarstorp, Trolleholm, Trollenås och Vege¬
holm i Skåne, Kristinelund i Småland, Stegeborg i Ostergotland,
Hellekis, Honsåter och Storeberg i Våstergotland, Ostuna i Våst-
manland m. fl. Uppgifterna vid Storeberg och Ostuna åro av
så sent datum att de vål knappast åro helt fårdiga ånnu. Annu
en kort tid fore sin dod var han paa resa i Sverige.

Trådgårdsarkitekt Andersen har också haft många svenskar
såsom elever på sitt ritkontor och ute i sitt anlåggningsarbete
och jag år viss om att var och en av oss, som haft for månen
att vara i hans låra, åro oåndligt tacksamma for den tiden. Ja,
hans gedigna personlighet och den harmoniska och goda andan
i det lyckliga Andersenska hemmet kommer alltid att bevaras i
det ljusaste och tacksammaste minne. Samuel Kalden.
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En Friluftskamin ved Store Kro
i Fredensborg

I Sommeren 1942 udførte G. N. Brandt for Direktør Frantz
Christensen en Friluftskamin i Haven ved Store Kro, Fredens¬
borg.

Da Arbejdet efter nogle Smaaændringer har vist sig at være
tilfredsstillende, kunde det maaske have Interesse for andre at
faa lidt at vide om Enkeltheder og de særlige Krav, der stilles
ved Gennemførelsen af et saadant Arbejde.

Da Haven ved Store Kro blev anlagt i 1938—39 — samtidig med
Kroens Ombygning — udførtes der i den fjerneste Del af Haven
en ca. 120 cm høj Støttemur omkring et højtstaaende gammelt
Lindetræ og i Forbindelse hermed en ret stor klinkebelagt Læ-
plads med løse Borde og Stole.

For at faa lidt mere Liv i denne Del af Haven, besluttedes
det at opføre en Friluftskamin ved Siddepladsen, idet den eksiste-



Kamin og Skorsten er opbygget af
Sandstensskaller, og Kaminens Sand-
stensafdækning understøttes af en svær
Smedejernssejle.

Klinkesti gennem Krat til Kaminpladsen.
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rende Støttemur var velegnet til Formaalet og let lod sig ud¬
bygge.

Selve Kaminaabningen ligger halvt ind i Højen og springer
frem i Pladsen mellem 2 udbyggede Sidemure overdækket med
2 store bornholmske Sandsten. Den ene af de fremspringende
Sidemure er lidt kortere end den anden af Hensyn til, at Ilden
særlig skal kunne ses fra Siddepladsen. Det har her været nød¬
vendigt at understøtte Overliggeren med en svær Smedejerns-
søjle.

Den 4,5 m høje Skorsten er bygget sidevejs, forskudt for selve
Kaminen, og springer med den fremadvendte Flade, som har et
Smig paa 15 cm, lidt frem for Støttemuren med selve Hoved¬
massen liggende i Højen. De øvrige Sider af Skorstenen er mu¬
rede med et Smig paa ca. 4 cm.

Røgrøret, som bestaar af et 24 cm glaseret Lerrør, er fra Ka¬
minens Bagvæg ført i en Bue bag om ind i Højen og ind i
Skorstenens Bagvæg og videre op.

Kaminens Sidevægge og Skorstenen er murede af Nexøskal¬
ler med tilbageskrabede Fuger.

Ved Prøvefyringen viste det sig, at Kaminen slog Røgen den
gale Vej, naar Vindretningen var ugunstig. Selve Fyrstedets Di¬
mensioner var for store i Forhold til Aftræksrørets.

Ved at opføre en Tværmur ca. 50 cm fra Kaminens Bagvæg
og parallel med denne samt ved at indsnævre Fyrstedet noget,
er det nu lykkedes at naa frem til et tilfredsstillende Resultat,
saaledes at Kaminen brænder, som den skal.

Det har ikke været muligt at finde Optegnelser vedrørende
Forhold mellem Kaminaabning, Spjæld- og Røgrør for Frilufts-
kaminer, men følges den gamle Regel for Indendørskaminer, som
af Arkitekt Poul Henningens er opgivet saaledes:

Kaminaabning 1
Kaminspjæld Ve
Røgror 7io

vil der i Almindelighed ikke blive Vanskeligheder med Aftræks-
forholdene.

Det er tilraadeligt at opføre Kaminens indvendige Murflader
af ildfaste Sten.

Overliggerne er her beskyttede af en Flammeskærm, 5 mm
Jernplade, som er fastgjort ca. 5 cm fra Stenens Underside.

Siddepladsen er blevet udvidet og forsynet med en Mur af
Nexøsten, som i en Halvcirkel indrammer Pladsen foran Kami¬
nen, og en fast Bænk bestaaende af Egeplanker monteret paa
Murstabler af Nexøskaller er opført langs Murens Fod.

Kaminen er en morsom Detalje i Haven, og Pladsen benyt¬
tes meget. Det, at lægge en Pind paa Ilden og rage lidt op i
Gløderne, kan de fleste Mennesker i vor centralfyrede Tid lide,
navnlig naar som her „Pindene" ligger pænt stablede og parate
indenfor Rækkevidde.

Arbejdet er udført ved Anlægsgartner Toxværd, Holte.
Aksel Andersen.

\

Snit af Kamin.
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Fuglebadet bør anbringes i en sådan af¬
stand fra hække og buske, at fuglene
føler sig sikre for katte.

Fuglekultur i haverne

Efter at den gamle gravsten er blevet
berøvet sin marmortavle, tjener den nu
som fuglebad i en villahave i Gentofte.

Småfuglene i vore haver efterlever Horats's ord: at gavne og for¬
nøje. Den gavn, de gør ved at tage skadelige insekter på træer og
urter, lader sig vanskeligt udmåle, men er derfor ligeså uomtvi¬
stelig, men de fleste haveejere lægger nok mere vægt på for¬
nøjelsen. Selvom det er en stor glæde at følge fuglenes fær¬
den, studere deres vaner og ikke mindst lytte til deres sang, er
det dog kun de færreste haveejere, der gør et bevidst arbejde for
at knytte fuglene til haven.

Stærekasser sættes vel op i stort antal og mejsekasser efter¬
hånden også i nogen udstrækning, men fuglene har jo også andre
fornødenheder. De skal have vand og mad og skjulte tilholds¬
steder, hvor de mange, der ikke bygger i kasse, kan finde ind¬
bydende og beskyttede redepladser.

Når et fuglebad opstilles, tages der vist i de fleste tilfælde
nok så meget hensyn til dets dekorative virkning som til fug¬
lenes tarv. Om badet kommer til at stå nær plantninger el¬
ler ej bliver derfor noget af en tilfældighed, men dette forhold
vil imidlertid blive afgørende for den søgning, badeanstalten
senere vil få. På de mest dekorative billeder, man har set af
fuglebade, har disse gerne været placeret for foden af en smukt
formet busk, men fuglene, der har større medfødt sans for katte
end for dekorative virkninger, undgår et sådant fuglebad — de
føler sig ikke sikre ved siden af en tæt busk.
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Dette fuglebad i en plæne med Bellis i
Øregaardsparken i Gentofte er dannet
af selve skålen af et af de kendte høje
fuglebade med en kunststensfod af del¬
finer og slige sager.

I en have i Hellerup er denne bade¬
kumme opbygget af gule klinker, så den
føjer sig pant ind i den omgivende
klinkeplads. Der er sørget for forskel¬
lige vanddybder jfr. tegning side lO.
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I G. N. Brandts have i Ordrup findes
dette 52 cm brede rødlersfuglebad, der
stammer fra Stettin.
På Stettin Hauptfriedhof er det almin¬
delig coutume at opstille sådanne fugle¬
bade på gravstederne.

Georg Georgsen: fuglebad indrettet i en
klinkeplads. Bassinet er en klinketykkelse
(6 cm) dybt, og bunden dannes af klin¬
ker. For at-et sådant arrangement ikke
skal fryse i stykker om vinteren, er det
nødvendigt at fundere med et tykt lag
slagger.
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Plan af øverste skifte og

I

Billedet øverst på side 7 viser en god placering af et fugle¬
bad, i hvis udformning der iovrigt også er taget behørigt hen¬
syn til fuglene: bunden skråner jævnt ned fra siden, så gråspur¬
vene kan stikke storetåen i først, inden de vover , det store gys.
Badet ligger i læ bag hække, men samtidig så fjernt fra disse,
at situationen kan overses.

Ofte ser man i haverne store kloakdæksler på de mest dril¬
agtige steder i plænerne. De akcepteres som et nødvendigt onde,
men er absolut ingen pryd; i mange tilfælde vilde disse kloak¬
dæksler være rimelige placeringssteder for store flade fuglebade
og skønhedspletten vil på en nem måde være fjernet. På siderne
8 og 9 gengives billeder af fuglebade udfort i brændt ler, kunst¬
sandsten eller muret af hårdtbrændte murstensklinker.

En ordning, som imidlertid er i så ringe pagt med vor triste tid,
at der her ikke er medtaget noget billede deraf, er det varmtvands-
bassin, som E. Erstad-Jørgensen har i sin have på Frederiksberg.

1 et almindeligt guldfiskebassin er indført et perforeret varmt-
vandsrør, der i frostvejr — og naturligvis kun i normale tider —

slipper en svag strøm af varmt vand ind i bassinet, der så til
gengæld har afløb til kloak. Selv når varmtvandshanen kun står
på klem, er det i stand til at holde en lille våge isfri i bassinet,
og det er ikke for meget sagt, at hundredevis af småfugle søger
til for at få et vinterbad.

En lignende virkning vilde naturligvis kunne opnås ved blot at
føre en lukket varmtvandsledning gennem bassinet; det er dog
nok muligt, at varmen på den måde fordeler sig mere jævnt i
hele bassinets vandmasse, i stedet for kun at holde en lille våge
åben, og at arrangementet derfor alligevel vil vise sig at være
uøkonomisk.

snit affuglebadet afbilledet nederst side 8.

Billedet tilvenstre:
G, JV. Brandt: fuglekrat ved Gentofte sø.
1:500.
Tderst en hæk af Rosa canina.
2. Cratægus oxyacantha+ lOpCt. Car-

pinus betulus.
3• Sorbus aucuparia.
4. Alnus glutinosa.
5. Lonicera tatarica.
6. - xylosteum.
X- Ligustrum vulgare.
8. Ribes pumilum.
g. Juniperus virginiana.

10. Picea excelsa.
11. Quercus sessiliflora.
12. Betula pubescens.

Når grene tilbageskceres på denne måde,
dannes netop det vildnis, fuglene ynder.
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Fuglefodringshus på Mariebjerg kirke- Kildevand gør det imidlertid ikke — kærlighed er et ligeså stort
gård i Gentofte. behov for småfuglene, og for også på dette punkt at hjælpe dem

lidt på gled kan man i haver, der er store nok dertil, indrette
særlige fuglekrat, der yder dem skjul med en vis beskyttelse mod
katte, og hvori buskene afgiver ideale redepladser, samtidig med
at dens bær kan være til føde for fuglene.

Øverst på forrige side gengives en plan af et sådant fuglekrat,
der er bragt til udførelse nær Gentofte sø på et terrain, der
tilhører Niels Steensens hospital. Den omgivende hæk af hunde¬
roser skal efterhånden gøre stedet til et torneroseslot, og kun
de første år, indtil krattet lukker sig, regnes der med renhol¬
delse. Man kan ved beskæring øge buskenes naturlige evne til

11



at danne et tæt riset vildnis, der på een gang gør plantningen
niere uigennemtrængelig for fjender og bedre egnet for rede¬
bygning. Graner besidder med deres vandret udgående grene
begge disse gode egenskaber, hvorfor de da også stadig figure¬
rer i sådanne fuglekrat, men en skavank er det, at de hurtigt
bliver åbne forneden i netop den afstand fra jorden, der fore¬
trækkes af de fleste småfugle.

Endelig bor i denne sammenhæng nævnes den foranstaltning,
der i øjeblikket er mest aktuel, nemlig fuglefodringen, og lad
mig benytte lejligheden til straks at fordomme de yndede fugle¬
neg. Naturligvis demonstrerer de en vis god vilje, men har man
besluttet sig til at gøre nytte, bør pengene sandelig ikke gives
så dårligt ud. Der er meget få kerner tilbage i et sådant neg,
når man køber det, og for den samme udgift vilde man kunne
skaffe fuglene måske tyve gange så meget mad serveret under
beskyttede forhold, så sneen ikke dækker den.

Thi det er netop denne ting, der må tages hensyn til ved op¬
førelsen af et fuglefodringshus, at frøet ikke må sne til og heller
ikke fores bort af vinden. Huset på billedet side 11 er tækket
med strå, der igen er sikret og dækket af ståltrådsnet og en
zinkhætte på midten. Ofte indrettes en lille hylde længere nede,
et „lokkebrædt" hvorpå foderet lettere ses fra de omkringstå¬
ende træer, for på den måde at vænne fuglene til at søge mad¬
stedet. Et hus af disse dimensioner koster et par hundrede kro¬
ner at opføre, men mindre kan naturligvis gøre det, og i alle
tilfælde vil det være en god gerning at få noget stillet an nu den
strengeste del af vinteren står for døren. Troels Erstad.

Aktuelle Noter
Som nævnt 1- December-Nummeret er det Arkitekt Helveg-Meller i Sam- |-|_ Andersen-Haven i Odense

arbejde med Havearkitekterne P. Wad og C. Th. Sørensen, der-har udarbejdet
Projekterne til H. C. Andersen-Haven ved Odense Aa paa den 0, der tid¬
ligere har været en Del af Læseforeningens Have. Til Arbejdet har Odense
Byraad bevilget ca. en kvart Million Kroner, hvoraf de 200,000 vil medgaa
til Arbejdslon. Jordarbejderne udferes under Kommunegartnerens Ledelse.

Da saavel Øen som Aaens Bredder er fredet, har Projektet været fore¬
lagt Fredningsnævnet, der naturligt ingen Indvendinger havde, idet Arbej¬
det gaar ud paa en Forskønnelse af Forholdene. Aaens Bredder vil blive
sikret med nedrammede Egepæle el. lign., der bagefter skjules med Græs¬
tørv eller Beplantning.

H. C. Andersen-Haven bliver ikke, som mange har tænkt sig, en Illu¬
stration af Æventyrerne ved Opstilling af Skulpturer m. v., men en frodig
Blomsterhave indeholdende ca. 10,000 Stauder og omgivet med en cirku¬
lær Løvgang af en meget fin Konstruktion, der skal virke som en let grøn
Skærm, der har til Følge, at Blomsterhaven, der er 45 m i Diameter, for¬
nemmes som et Rum. Løvgangen bygges af Egetræ, der saa vidt muligt
skal staa i sin naturlige Farve, og bliver ca. 2'/2 m høj. Den bygges 1 Zig-
Zag med skiftevis aabne og tilplantede Fag, saaledes at der fra Siddeplad¬
serne i Løvgangen bilver Udsigt enten udover det omgivende grønne Terræn
eller indover de mange Blomster. Imellem Løvgangen og de to Broer, der
fører over til Øen, er der en arkitektonisk Sammenhæng af største Betyd¬
ning for Helhedsvirkningen.

Den Del af Øen, der ikke bliver Blomsterhave, udlægges med Græs
uden Gange, og under de gamle Træer Indplantes vild Flora.
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En have ved vandstrandvejen
Da den nye kystvej mellem Charlottenlund og Klampenborg

førtes igennem i kystlinien udenfor strandvejsvillaerne og afskar
disses forbindelse med vandet, opfyldtes et areal indenfor kyst¬
vejen til en kote højere end de gamle strandvejshavers iniddel-
kote, og en snes meter af dette areal kunde grundejerne erhverve
og lægge til deres have. De fleste benyttede sig da også af
denne lejlighed til at få en større have, men det må indrømmes,
at ikke så forfærdelig mange løste den opgave at føre disse
to planer med ca. 1 meters højdeforskel sammen, så overgan¬
gen blev naturlig, og således at den nye have blev en enhed.
I de fleste haver er det gamle bolværk bibeholdt til støtte for

Huset set fra øst. Fra det store vindue
og den brede terrasse er der udsigt over
sundet.
På terrassen plantedes i 1938 Potentilla
fruticosa og forskellige stedsegrønne
Berberisarter underplantet af Helianthe-
mum, men de strenge vintre skånede ikke
denne beplantning, selvom den blev dæk¬
ket efter alle kunstens regler. Kun Po-
tentilbuskene viste sig helt hårdføre og
har nu opnået en anselig størrelse, men
de øvrige ting måtte erstattes med fyr
underplantet med kaprifolier.
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Stien af runde betonfliser fra havehuset
til låg-en i det rørmåttedækKede hegn
mod vandet.

Den terrasserede plæne og bassinet set
fra nord mod syd.



Lidt af den gamle haves poesi er fast¬
holdt i siddepladsen ved sydskellet.

Mod den gamle strandvej er det smalle
areal belagt med fliser, hvor der før lå
en sur „forhave" bag et højt stakit. En
mur er opført for at lukke for køkken¬
regionerne. Beplantningen var først træ¬
agtig vedbend, men vintrene tillod til-
sidst kun plantning af fyr, der så na¬
turligvis må holdes nede ved knibning.
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den opfyldte jord, og man entrer op på det højere liggende ter¬
rain sorn på en kommandopost, hvorfra der er god udsigt over

vandet, men hvor man samtidig er ganske overset af den stadige
strøm af trafikanter.

Man så det som sin opgave i denne have at udslette mindel¬
serne om den gamle grundgrænse, og selve jordformen blev til
på følgende måde. Jeg havde så ofte blandt lægmænd oplevet
den fejlagtige opfattelse af en almindelig nivellementsplan, at
terrainerne mellem højdekurverne lå i vandret plan, og faldet
kun var at finde, hvor kurverne lå, at det til sidst var fristende at
udforme et sådant besynderligt terrain. Visse geologiske forma¬
tioner i smeltevandsdale minder forresten herom, ganske vist i en
helt anden målestok. Ganske morsomt tager grønsværen sig ud,
når morgensolen belyser de vandrette flader, men lader de små
skråninger i skygge. En stedsegrøn randplantning mod øst be¬
står af fyr for med tiden at kunne falde sammen med den fyrre-
plantning, G. N. Brandt har placeret uden for havelågen på den
smalle, „kommunale ' strimmel mellem villahaverne og strandvejen.
Ligesom den kommunale plantning har været truet på livet i de
tre sidste vintre, har beplantningen i denne have nået at gøre
hele felttoget med siden havens anlæggelse for grosserer Otto
Nielsen i efteråret 1938.

I disse år er det omgivende trådhegn behængt med tætte ror-
måtter for at skærme plantningerne, til man igen kan føle sig
mere tryg, og fyrrerne er da også kommet til kræfter hver som¬
mer og har forvundet vintrenes skader.

Som en reminiscens fra den gamle herskabelige strandvej shave
findes stadig et lille havehus, og her ligger nu et cirkelrundt
bassin, hvis støbning er trukket op til en skarp kant, der lader
græstæppet nå helt ud til vandkanten, således at bassinet ligger
som skåret ud i grønsværen. En sti forbi bassinet til havelågen
er lagt af betonfliser, der er cirkelrunde dels for at passe til alle
disse buede linier, men også fordi den kvadratiske form ikke
skønnes at have nogen logisk begrundelse, når fliserne anven¬
des som trædesten.

Det sidste runde, der er at nævne i denne have, er nogle
ophøjede bede i havens sydvestre hjørne, der dannes af 35 cm

høje betonbrøndkranse, over hvis kant stenplanter hænger ned.
' Blomsterplanterne i denne del af haven er alle halvt skygge-

tålende stauder, der imidlertid lyser op i de spredte solpletter
under de gamle pæretræer, der i denne del af haven er skåret
helt parasolformet tilbage under hensyntagen til en udsigtsservitut.

Det egentlige blomsterareal har fundet sin plads i havens mest
solbeskinnede side opad det nordlige skel. I disse krigens tider
dyrkes her samtidig en del havesager, men det er tanken at lade
blomsterplanterne få hele arealet siden hen. Ved havens sydskel
er dele af det gamle busket bibeholdt, idet forkanterne er efter-
plantet med unge buske, og lidt af den gamle haves poesi er
bibeholdt i en fliselagt siddeplads i ly af dette busket. Indblik¬
ket fra den nye strandvej og den vindudsatte beliggenhed gør
denne siddeplads værdifuld. Det er jo ellers en almindelig iagt¬
tagelse, at sådanne siddepladser ude i havernes yderkanter vel
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Troels Erstad: have mellem gamle strand¬
vej og vandstrandvejen i Klampenborg.
Mål: i:400. Vest opad.

kan se meget nydelige ud på planerne, men sjældent linder syn¬
derlig anvendelse. Den store betonstøbte hvidkalkede terrasse¬

mur, der ses på denne artikels første billede, var det oprinde¬
lig slet ikke arkitektens tanke at opføre. Man bad havearkitekten
projektere en terrasse helt opført af nexøsandsten. Et så kolos¬
salt bygværk løst opstillet i sandsten, forekom det mig imidlertid,
vilde være et sært fundament at lægge dette tungt vejende hus
op på — thi sådan omtrent måtte indtrykket vel blive. De sidste
år har vistnok kendt tilstrækkelig mange afskrækkende eksempler
på umådeholden brug af sandsten.

Man enedes da om at opføre den viste hvidkalkede terrasse¬
mur, der indgår som et led i huset, og så til gengæld søge denne
„mildnet" af en frodig beplantning. T. E.
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Alléer og Vejbeplantning paa Ulmus camt"stris-
Vestre Kirkegaard

Alléernes Opgaver langs Kirkegaardens Veje er som paa alle
andre Veje først og fremmest at markere disse og give dem en
vis Skønhed, ligeledes kan Alléer give et monumentalt Ind¬
tryk og dernæst, hvad der i særlig Grad tiltrænges paa en Kirke¬
gaard, modvirke og give Afveksling paa det ofte flade Terræn.

Paa en Kirkegaard findes mange Slags Veje, først og fremmest
Hovedvejen, der tjener til at føre Trafikken om paa Kirkegaar-
den og til at føre Folk til og fra Kapellerne. Dernæst de korte
Sideveje, hvis Opgave det er at markere de enkelte Afdelinger
og adskille disse.

Dog kan man maaske sige, at medens Allétræerne saa absolut
er paa deres Plads langs Hovedvejen, vil der paa de korte Side¬
veje med bedre Virkning kunne benyttes lavere Ting som Coni-
fera, Prydbuske, og hvor der er meget lidt Plads klippede Hække.

Den egentlige Opgave for disse Vejbeplantninger er netop at
virke mildnende og forskønnende paa Afdelingerne. Ved at vælge
Planter, der naar op over Øjenhøjde, naar man netop det ideale,
at lukke Afdelingerne for forbipasserendes Indblik og samtidig
skabe en lukket intim Gravgaard, hvilket altid virker tiltalende
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Betula alba. paa den enkelte Gravstedsejer. Anbringer man lave Planter langs
Tværvejene, undgaar man ogsaa den Skadevirkning, som store
Allétræer nødvendigvis paafører de tilstedende Gravstedsanlæg,
dels ved deres Skyggevirkning og dels ved deres graadige Vækst.

Vestre Kirkegaard var fra Begyndelsen meget flad og bar, og
det er derfor ikke mærkeligt, at man ved Plantning af en Mængde
Alléer bar søgt at raade Bod herpaa ved at gøre Kirkegaarden
saa hyggelig som muligt, samtidig med at der skabtes Læ.

Afdøde Direktør for Københavns Begravelsesvæsen, A. Berg,
skrev i Anledning af Vestre Kirkegaards 50 Aars Bestaaen
følgende:

„En Ejendommelighed ved Vestre Kirkegaard er den Mængde
forskellige Træarter, der er benyttet til Plantning langs Vejene,
og som for adskilliges Vedkommende danner smukke og sær¬

prægede Vejperspektiver".
Dette er rigtigt, der findes vel næppe et Anlæg her i Landet

med saa mange forskellige Alléplantninger som netop her.
Kirkegaardens fhv. Inspektør, S. Bahnson, under hvis Ledelse

Plantningen er foretaget, var altid paa Jagt efter hvad Nyt der
fremkom paa dette Omraade og var af den Opfattelse, at hvor
der var en Vej, maatte der ogsaa plantes en Allé. Træerne kom
særlig fra Hørsholm Planteskole, hvis daværende Indehaver var

en meget interesseret Planteskolemand, hvad Nyheder angik.
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Med Aarene viste det sig imidlertid, at ikke alt, hvad der blev
anbefalet, var egnet, og derfor er ogsaa senere flere Alléer ryd¬
det og erstattet med bedre egnede Træer og Prydbuske. Til¬
lige var der flere Steder plantet stærkt voksende Træer som
canadisk Poppel, Ask, Eg og lign. i sin Tid nok nærmest for
at skabe Læ; ogsaa disse er nu for en stor Del forsvundet.

I det hele taget kan det siges, at Antallet af Allébeplantninger
paa Vestre Kirkegaard er gaaet meget stærkt tilbage i Løbet af
de sidste 10—15 Aar, dels har det været nødvendigt at fælde
bl. a. et Par Alléer af Populus nigra v. italica, fordi de var saa

gamle og udlevede, dels har de sidste strenge Vintre hærget Be¬
standen af de mange smukke stedsegrønne Træer, og endelig har
en lang karakteristisk Allé af Ulmus montana fastigiata maattet
vige for at give Plads til nye Gravstedsrækker.

Ved Tilplantning af Alléer er der ofte begaaet den Fejl, at
Træerne staar altfor tæt, baade paa Hovedvejen og særlig paa
de smaa Sideveje. En Afstand af 5—6 m er her det almindelige,
og Resultatet heraf er, at Træerne ikke har faaet den for sin
Art karakteristiske Udvikling.

Paa de smalle ost-vestgaaende Veje burde der aldrig have
været plantet store Træer, da disse ved den Skygge, de kaster,
skader Beplantningen særlig for de mod Nord liggende Grave.

Her skal gives en Fortegnelse over og kort Beskrivelse af de
forskellige Træarter, der er eller har været benyttet til Plantning
langs Veje paa Vestre Kirkegaard, dog er der ikke ved de al¬
mindelig kendte vedføjet Bemærkninger.

Acer dacycarpum: lille Træ med uregelmæssig Vækst og gul¬
lige Blade. Uegnet som Allétræ (ryddet).

Acer platanoides.
„ „ purpurium: (ryddet).
„ pseudoplatanus.
„ „ Leopoldi: brogetbladet, bredkronet (ryddet).

Aesculus carnea: kraftigt Træ, fordrer god Plads.
Betula alba: selv om det ikke er noget godt Allétræ, frem¬

byder de gamle krogede Birkealléer et hyggeligt Billede.
Buxus arborescens: stammede Eksemplarer med Krone (ryddet).
Carpinus betulus pyramidalis: kraftigt voksende og sund, taaler

udmærket Tilbageskæring, hvis den bliver for bred.
Cedrus atlantica glauca: (bortfrosset).
Chamacyparis lawsoniana: (bortfrosset).
Crataegus chlorasarca: (ryddet).

„ coccinia: smukt Træ, men egner sig bedst til fri
Beplantning.

Cryptomeria japonica: har desværre taget en Del Skade af Fro¬
sten, men kan muligvis reddes ved Tilbageskæring.

Fagus silvatica: klippede Søjler.
Fraximus americana: (ryddet).
Laburnum alpinum: stammede Eksemplarer.
Larix europæa: klippede som Hæk, maa sprøjtes mod Lus.
Malus floribunda: smukt Træ med moderat Vækst. Underplant¬

ning af: Spiraea Bumalda Anthoni Waterer.
Picea omorica: slangtvoksende Gran, der taaler Byluften.

Ulmus montana var. Wheatleyi.

Cryptomeria japonica.

Picea Omorica.
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Carpinus betulus pyramidalis, klippede
som Søjler.

Larix europæa.

Platanus orientalis.
Populus canadensis: (ryddet).

„ nigra var. italica: smukt Kirkegaardstræ, men har for
kort Levetid.

Prunus Pissardi: (bortfrosset).
„ serrulata var. Hisakura.
„ „ Shidare Sakura: hængende Vækst.
„ subhirtella: overdaadig Mængde fine lette Blomster.

Quercus pedunculata: uegnet til Allé.
„ „ fastigiata: udmærket pyramidalt voksende

Træ, fordrer Sprøjtning.
Sorbus aucuparia.

„ scandica: (ryddet).
„ vestita: (ryddet).

Stammede Syringa vulgaris: Underplantning med Spiraea ar-
guta giver her god Virkning.

Taxus baccata: stammede Eksemplarer, vistnok ret enestaaende
Allé, som desværre er stærkt beskadiget af Frosten.

Thuja occidentalis pyramidalis.
Tilia euclora: Krimlind (ryddet).

„ platyphyllas:
„ lamentosa: (ryddet).

Ulmus campestris: smaabladet Elm.
„ montana var. Wheatleyi: meget smuk pyramidevoksende

Elm, der sikkert burde plantes mere almindeligt.
Efter en kritisk Gennemgang af disse Allétræer, der har væ¬

ret eller stadig findes paa Kirkegaarden, kan man maaske spørge:
„Hvad kræver man af et Træ, der skal fyldestgøre sin Plads
som Allétræ paa en Kirkegaard?"

Dette maa først og fremmest ved sin Form og Vækst virke
forskønnende paa Vejen.

Den Skygge, som Alléen i større eller mindre Grad giver, er
æstetisk set udmærket, da Kontrastvirkningen mellem Sol og

Skygge kan være af overordentlig stor Værdi; for mange Plan¬
ters Vedkommende vil nogen Skygge heller ikke genere syn¬

derligt.
Da der stadig paa en Kirkegaard maa tages Hensyn til Grav-

stedsbeplantningen, maa Maalet med Alléplantninger være at
plante Træer, der er saa lidt skyggegivende som muligt, hvilket
igen vil sige Træer med pyramidal Vækst eller med meget tynd
Krone.

Af Hensyn til Efteraarsrengøringen og Granpyntningen vil
Træer med tidligt Løvfald være at foretrække.

Ogsaa Træets Rod spiller en Rolle, idet Træarter med vidt¬
forgrenet Overfladerodnet vil virke meget udtærende og øde¬
læggende paa Gravstedsbeplantningen.

At finde Træarter, der opfylder alle disse Betingelser, vil nok
i Praksis være umuligt, men dog har vi mange gode Allétræer,
der, naar de plantes paa rette Steder, er af stor skønhedsmæs¬
sig Virkning, samtidig med at Ulemperne er bragt ned paa det
minimale.

Chr. Beck Skrydstrup.
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Aktuelle Noter Ved Hans Røne

I Tidsskriftet „Haven" Nr. 12 1942 skriver Redaktøren, Professor H. Pa- professorHotlier Paludan kritiserer
ludan, en Artikel, hvori han stærkt kritiserer de københavnske Parkers is i \ i I A I

Mangel paa Blomster. Statshaverne: kongens Have og Frederiksberg Have Ixøbenhavns kommunale Anlæg
fremhæves paa de kommunale Anlægs Bekostning, ligesom Aarhus roses
for sine velholdte og blomsterrige Parker.

Stadsgartner Bergmann udtaler efter Anmodning til „Kristeligt Dagblad":
Budgettet er skaaret stærkt ned, og det maa jo sætte sit Præg paa Par¬

kerne paa forskellige Punkter, naar vi ikke har Midler nok til at arbejde
med.

Vi planter ikke færre Blomster, men vi maa jo plante billigere Blomster,
naar der er færre Penge til Raadighed. Vi har endda i Aar plantet mere
end 30,000 Planter ud i de kobenhavnske Parker - udover hvad vi gjorde
i Fjor. Men det er rigtigt, at der var store Huller i Rosenbedene. Naar
man henviser til Frederiksberg Have, maa man huske, at det derude kun
er Partiet lige indenfor Indgangen, der er Blomster. Vi kan jo ikke lave
alle Parkerne, saa de kommer til at ligne Frederiksberg Have. Det Sted,
hvor Københavnerne normalt faar den største Blomsterpragt at se, er paa

Kongens Nytorv, men dér er Dækningsgrave i Øjeblikket, og Blomster og
Dækningsgrave staar ikke godt sammen!

Jeg tror, at naar vort Budget i Almindelighed er skaaret ned, maa det
være vigtigere at anvende Pengene til Vedligeholdelse af det, der skal
blive gennem Aarene. Blomster kan man faa igen med kort Varsel, naar
man har Penge til det. Plantede man Blomster og lod det andet forfalde,
vilde det hele komme til at virke malpropert - som forloren Elegance.

I 1942 har der i Aalborg til Stadighed været beskæftiget ca. 125 Mand Udvidelse og Nyanlæg af Parker
med Anlæg og Vedligeholdelse af kommunale Anlæg. t . ..

Østre Anlæg, der er beliggende i det tæt befolkede Østerbro-Kvarter, 1 "org
er blevet udvidet med ca. 5^2 ha. Arbejdet har kostet ca. 158,000 Kroner.
Desuden er Søndre Kirkegaard blevet reguleret og tilplantet for ca. 140,000
Kroner. Endelig har der været store Arbejder ved de nye Aldersrente¬
boliger.

Kommunegartner Wendelboe er ved at forberede en Udvidelse af Mølle¬
parken med ca. 5'/a ha. Arealet, der paatænkes inddraget, omfatter bl. a-
en gammel Grusgrav, hvorfor meget betydelige Jordarbejder paaregnes.
Det er Hensigten at søge Tilskud efter Beskæftigelseslovene.

Indenrigsministeriets Byggeriudvalg har afgivet en Betænkning, hvori Bliver Have-Byer Fremtidens
det efter foretagne Undersøgelser Landet over slaas fast, at det fritliggende ni./
Enfamiliehus ikke er dyrere i Fremstilling end Etagelejligheden. (Det er Doligrorm
dog her en Forudsætning, at disse fritliggende Huse seriefremstilles med
mindst 20 i hver Serie). -

Udvalget henstiller til Regeringen, at man søger Udviklingen af det
spredte Byggeri fremmet mest muligt.

Medens man glæder sig over den Gevinst for Folkesundheden, som de
paatænkte Have-Byer vil betyde, er det dog ikke uden Interesse at erindre
sig, hvad Arkitekt Ole Buhl for nogle Uger siden udtalte til „Politikens Ma¬
gasin": „Hvis man, som visse Myndigheder er inde paa, vil fastholde den
fortsatte Udvidelse af Bungalowsbyggeriet, vil København efterhaanden
sprede sig over det halve Sjælland. Tænkte man sig hele den nuværende
Befolkning Installeret i Bungalow'er, vilde Gaderne naa til Helsingør og
Hundested med et uoverskueligt Virvar af Stakitter og Indhegninger. Saa
man det realiseret, vilde næppe nogen finde Tanken om „hver Mand sit
Hus" synderlig hyggelig mere".

Arkitekten fortsætter: Men naar Folk vil have Villaer? siger De. Flere
og flere bliver dog vist enige om, at den fortsatte Udvikling af Villakvar-
tererne Landet over med den forfærdelige Sammentrængning og Sammen¬
blanding af Bygninger, der misklæder hinanden, ikke kan fortsættes. Frem¬
tiden maa finde paa noget andet. Den saa yndede Villaidé er da ogsaa
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snarere realiseret 1 Skyskrabere, der rager op over umaadelige, bølgede
Arealer. Det er billigt at bygge 1 Højden; man kan faa flere Bekvemme¬
ligheder for de samme Penge. Og Bungalowen med den spisestuestore Have
svarer mindre til Villabegrebet end Huset i 10 Etager med 10 Tdr. Land
omkring".

Ved en fornuftig Planlægning af Fremtidens Havebyer, hvor i særlig
Grad Havearealet udnyttes langt bedre end Tilfældet er i vore Dages Villa¬
kvarterer, skulde Tanken „hver Mand sit Hus" dog nok kunne realiseres.

I Anledning af den dansk-svenske Arkitektudstilling 1 København har
Politiken bragt et kollektivt Interwiev. Det er Arkitekt Hakon Stephensen,
der samtaler med sine Kolleger, Svenskeren Nils Sterner og Danskerne
Viggo Sten Møller, Peter Koch og Ole Hagen.

Vi bringer en enkelt Passus:
„<Vi: Der er ogsaa flere Parkanlæg fra Stockholm med paa Udstillingen.

Har svenske Arkitekter underlagt sig Havekunsten?
Nils Sterner:- Ja, paa det sidste er der sket et Fremskridt?
Sten Møller: -Det er rigtigt. Fremhæv de nye svenske Parker. Dem kan

vi lære noget af; vi har godt af at se, at Havekunsten kan leve videre
ogsaa i de gamle Parkomraader. Det hele behøver ikke at gro til".

Det er vist tvivlsomt, om der fra svenske Havearkitekters Side er Til¬
bøjelighed til at anerkende Udtrykket: „Fremskridt" i denne Forbindelse.

I Skoleloven kræves Sportspladser til Undervisningsbrug anlagt ved alle
danske Skoler inden 1948. Dels af denne Grund dels af almindelige Be-
skæftigelsesgrunde laves der 1 disse Aar Idrætspladser Landet over for Mil¬
lionbeløb. Her er nogle faa Eksempler: Holbæk 110.000 Kr., Varde 188.000
Kr., Stege 50.000 Kr., Præstø 50.000 Kr., Gedser 44.000 Kr., Humlebæk 65.000
Kr., Slagelse 1 Million (foreløbig: 200.000 Kr.). Næsten overalt er det Tek¬
nikere, der projekterer, Landinspektører, Amtsvejinspektører, Stadsingeniø¬
rer, Ingeniørfirmaer etc., kun i enkelte Tilfælde Arkitekter og i forsvin¬
dende faa Havearkitekter.

I sin Bog fra 1939: „Om Haver" skriver Havearkitekt C. Th. Sørensen,
at Sportspladsen eller Sportsanlæget maaske er Nutidens fineste havekunst¬
neriske Opgave. En Sportsplads bør placeres og formes med den størst
mulige Udnyttelse af det særegne ved Landskabet.

„Hvordan er Forretningsgangen, hvis en Kommune ønsker at faa an¬

lagt en Idrætsplads?" spørger „Lolland-Falsters Folketidende" Landinspek¬
tør N. N. „Saa henvender man sig blot til en Landinspektør og faar ham
til at udarbejde Tegninger og Planer", lyder det enkle Svar.

Søllerød Kommune har et Stadion til 220.000 Kroner i Arbejde. „Kø¬
benhavns Amts Avis" skriver: „Et Stadion vil næsten altid være en fængs¬
lende og Interessant Ingeniøropgave, fordi det i saa høj Grad byder paa

Muligheder for Udnyttelse af de naturlige Terrænforhold. Det er i særlig
Grad Tilfældet ved dette nye Stadion, og fra Ingeniørernes Side lægger
man netop megen Vægt paa at faa tilpasset Anlæget til Omgivelserne med
naturlige jævne Overgange, Beplantning m. v.".

Arkitekt Olaf Buhl, Fyns Atletikforbunds Kasserer, udtaler til „Fædre¬
landet": Mange Sogne anlægger Idrætspladser 1 Form af Nødhjælpsarbej¬
der, men om nogen som helst Form for Plan er der oftest ikke Tale. Man
kan vel ikke forlange, at landlige Sogneraad skal have Forstand paa Sports¬
pladser og deres Indretning, men der findes jo ikke engang et offentligt
Sted, hvor de kan faa den fornødne Vejledning. Altsaa er de kun klar over,
at de maa anlægge en af disse hersens moderne Idrætspladser for at skaffe
Sognets Arbejdsløse Beskæftigelse. Altsaa køber man et Stykke Jord 1 Sog¬
net, og skønt der bevisligt ikke kan anlægges en tidssvarende Idrætsplads
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paa mindre end 23U Tender Land, er der Masser af Eksempler paa, at et
Sogn har anskaffet sig en Plads paa omkring 2 Tønder. Selv om Sogne-
raadet nu skulde være saa fremsynet at søge Ekspert-Bistand ved Anlæget,
er Ulykken sket. Det hyppigst forekommende Resultat er, at baade Stat
og Kommune har givet sine Penge daarligt ud. Maaske vil man indvende,
at en daarlig Idrætsplads er bedre end slet ingen. Ja vel, maaske 1 Øje¬
blikket, men daarlig Økonomi er og bliver det. Ingen vil dog 1 Dag finde
paa at ofre Penge paa en Skole, som man med Bestemthed ved er foræl¬
det og tjenlig til Nedrivning om 5 Aar.

I en Diskussion 1 „Akademisk Arkitektforening" om Vejen i Landskabet
udtaler Havearkitekt C. Th. Sørensen iflg. „Politiken": „Hvad der er lavet
af daarlige Sportsanlæg 1 de sidste Aar er oprørende. Man har ofret Mas¬
ser af Penge paa ganske barnlige Planer".

Efter disse mistrøstige Betragtninger skal det store Amager Stadion, der Idrætspark i Taarnby
er projekteret af Kommunegartner G. N. Brandt og Arkitekt S. Roloff-Nielsen,
omtales. Det samlede Areal er paa 15 ha og er beliggende Øst for Taarnby
Kirke og Nord for Travbanen. Hele Anlæget, der omgives med et 20 m
bredt Læbælte, gennemskæres af en Hovedtrafikaare, der deler Arealet 1
en større og en mindre Del. Den vestlige Del udnyttes til de egentlige
Sportsanlæg, medens den østlige Del faar mere rekreativ Karakter. Et stort
Hjørne forbeholdes Børnene og udstyres med Sandkasser, Soppebassin, Rulle¬
skøjtebane m. v. En Restauration er projekteret i Tilslutning til Parkens
centrale Parti, hvor der forefindes en stor Plæne til Møder og Stævner.
Endelig forefindes et Friluftssvømmebad. I Sportsanlæget bliver det store
Stadion med Opvisnlngsbaner for Fodbold og fri Idræt det dominerende
Led. Det vil blive forsænket ca. 75 cm og den fremkomne Jord blive an¬
vendt til Opbygning af Tilskuerringen, hvis udadvendende Skraaning vil
blive tilplantet, saa Stadion danner et lukket Hele. Udenfor dette findes
Træningsbanerne placeret samt en Række Tennisbaner og en Hal til Ten¬
nis eller Badminton. Desuden er der projekteret forskellige Bygninger: Ad¬
ministrationsbygning, Klubhus, Omklædningsrum m. v.

■ Det er ikke Tanken, at Anlæget straks skal udføres 1 sin Helhed, men
først efterhaanden. Kommunen mener at kunne afse Midler dertil. Fore¬
løbig er der bevilget 265.000 Kroner til Dræning, Jordarbejde, Beplantning,
Hegnssætning o. lign., og det er jo en pæn Begyndelse.

Kommunegartner G. N. Brandt og Arkitekt S. Roloff-Nielsen: Taarnby Idrætspark. Maal 1:5000. Nord opad.

24



Ørstedsparken. Bænkene er overfyldte
af Gamle og Unge paa de ferste For-
aarsdage.

Lov om Byplaner (Nr. 181, 29/4 1938).
§ i .

„For enhver Købstads og for enhver
samlet Bebyggelse, der overvejende
udgøres af Bygninger til andet end
Landbrugsformaal, og som omfatter
mere end 1000 Indbyggere, skal der In¬
den 5 Aar efter denne Lovs Ikrafttræ¬
den ved Kommunalbestyrelsens For¬
anstaltning tilvejebringes en Byplan
efter Reglerne i denne Lov".

§2
„I en Byplan kan der træffes Bestem¬
melse om:

4. Beliggenheden af offentlige Bygnin¬
ger og Anlæg, derunder Sports- og Le¬
gepladser, Flyvepladser, Havnearealer,
Lystanlæg, Parker samt Kirkegaarde

Parker og Anlæg i Byplanen
Loven om Byplaner kræver, at cler inden 5 Aar, det vil alt-

saa sige inden Udgangen af April 1943, skal udarbejdes By¬
planer for alle Byer. Dette Arbejde er sikkert mange Steder
blevet forsinket paa Grund af de ekstraordinære Tider, der har
hersket i Landet i de sidste Aar. Der vil derfor være Anled¬
ning til særligt at gore opmærksom paa nogle af de Forhold,
der vil være at tage i Betragtning ved Fastlæggelsen blandt an¬
det af Planerne for Sports- og Legepladser, Lystanlæg og Par¬
ker, der specielt nævnes i Lovens § 2.

Betydningen af Tilstedeværelsen af Parker i og ved Byerne
for at tilfredsstille Behovet efter Arealer, der i rekreativ Hen¬
seende kan tjene Byens Borgere, er nu ved at blive erkendt'
saavel af Myndigheder som af Publikum. Mange Steder har man
dog ikke faaet aabnet Øjnene for Problemerne og er ikke op¬
mærksom paa de Skader, der senere vil indtræde, hvis Park¬
problemerne ikke rettidigt løses paa en tilfredsstillende Maade.

Parkarealer under enhver Form til Friluftsliv, Leg og Sport,
maa betragtes som værende ligesaa nødvendige for et sundt og
naturligt Byliv, som Tilstedeværelse af Gader, Veje, Skoler,
Hospitaler, Børnehjem og lignende, som det paahviler de of¬
fentlige Myndigheder at drage Omsorg for.

Bymennesket, der lever sit Liv travlt optaget i Kontorer, Fa¬
brikker og Forretninger, trænger under en eller anden Form til
Rekreation i Fritiden, ikke alene til den, der kan opnaas i Fe-
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rierne, men navnlig til Hverdagens Rekreation. Her ligger Ho¬
vedopgaven for Byernes grønne Arealer. De skal gøre Plads for
og danne Ramme 0111 Befolkningens Hverdagsfriluftsliv, og der
maa derfor i Byernes Anlæg og Parker være noget af Værdi
for Mennesker i alle Aldre, lige fra Sandkasse for Smaabørnene
til en solbeskinnet Bænk for de a'ldre.

Det er Naturen, Bymennesket drages imod. De Oplevelser,
Naturen skænker os Aaret rundt, naar vi med aabent Øje og
Sind færdes derude, det primitive, enkle og oprindelige — Hav
og Himmel, Skove og Marker, Planteliv og Dyreliv — har vi lært
at sætte Pris paa. Det gælder derfor 0111 at give Bybefolkningen
Del i disse Goder i videst muligt Omfang.

Omegnens naturskønne Steder — Skove, Søer og Strande —

har meget stor Værdi for Bybefolkningen, og derfor gøres saa-
danne Steder lettilgængelige ved Anlæg afVeje, Stier og Jern¬
baner. Men Omegnsnaturen vil kun i de færreste Tilfælde kunne
udnyttes til Hverdagsbrug, og det gælder derfor om at frem¬
skaffe de nødvendige grønne Arealer inde i Byerne. De for-
maar at give de samme Værdier, som Naturen yder — omend
med mindre Styrke — og at lade Bybefolkningen faa Del i den
Glæde det er at føle sig i Kontakt med Naturen, at følge Aars-
tidernes Skiften fra Løvspring til Lovspring og se Planteliv og

Dyreliv udfolde sig paa nært Hold.
For at sikre Bybefolkningen de bedst mulige Vilkaar maa Be¬

stræbelserne gaa ucl paa at bevare alle de eksisterende Parkarealer,
at fremskaffe nye — indtil et rimeligt Behov er dækket — og at faa

Fælledparken. Paa varme Sommerdage
er alle Græsarealer optaget af Menne¬
sker, der nyder det utvungne Ophold i
Parkerne.
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Ørstedsparken. Sommerdag. alle disse Arealer anlagt og vedligeholdt paa en saadan Maade, at
de bedst tjener Formaalene.

Det er de kommunale Myndigheders Opgave at sørge for, at
der i Byerne fremskaffes grønne Arealer i tilstrækkeligt Omfang.
Det er derfor af Betydning at fastslaa visse Retningslinier for
Fastlæggelse af, hvor store Rekreationsarealer, der kræves, for
at skabe gode Livsvilkaar for Bybefolkningen.

Det var først paa et sent Tidspunkt, at man fik Forstaa-
elsén af Byparkernes Værdi, og derfor har man ogsaa nu mange
Vanskeligheder med i de større Byer at fremskaffe de nødven¬
dige Arealer, fordi de Arealer, der har den rette Placering og
derfor egentlig skulde udlægges til Parker og Anlæg, er taget
i Brug til andre Formaal.

Byplanerne, der skal tage Sigte paa at ordne Forholdene langt
ud i Fremtiden, bør tage alle tænkelige Muligheder i Betragt¬
ning. Rigelige Parkarealer, der friholdes for al uvedkommende
Bebyggelse, vil kunne medvirke til, at Byernes sunde og har¬
moniske Udvikling kan ske uden større Ulemper. Hvis der ikke
vises Karrighed paa dette Punkt, men afsættes rigelige Arealer
til Parkformaal i Byplanen, vil det altid være muligt senere at
udnytte Dele af saaledes rigeligt afsatte Parkarealer til paatræn¬
gende livsvigtige Formaal, som maatte opstaa i Fremtiden. Der
er endnu aldrig noget Steds opstaaet Vanskeligheder, fordi der
er afsat for store frie Arealer i et Byomraade.

Ved Udformningen af Byplanerne maa det betragtes som en
Selvfølge, at Kirkegaarde, der er beliggende inde i bebyggede
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Bykvarterer, inaa overgaa til Parkformaal, efterhaanden som de
ophører med at være Begravelsespladser. Overgangen fra Kirke¬
gaard til Park bor ske med stor Varsomhed og over et langt
Aaremaal.

Det er mange forskellige Formaal, Byernes grønne Arealer
skal tjene udover at virke forskønnende. De mindste Arealer
kan ganske vist ikke udnyttes ret meget, men selv om de blot
ligger som smaa grønne Oaser i Stenørkenen, kan de dog ofte
give Plads for en Bænk til Brug for forbipasserende, som træn¬
ger til Hvile. De større grønne Arealer rummer derimod mange
Muligheder for Udnyttelse, og alt efter deres Størrelse kan de
bruges til Spadsereture og Udflugter, til Leg, Boldspil og anden
Sport, til Afholdelse af Friluftsmøder, store Folkemøder, Frilufts¬
teaterforestillinger og Friluftskoncerter, og navnlig er det af Be¬
tydning, at der i Anlægene er mange Hvilepladser for Folk, som
fjernt fra Gadernes Uro og Støj kan finde Ro og Hvile i smukke
Omgivelser.

Et af de allervigtigste Problemer at faa løst i Forbindelse med
de frit tilgængelige grønne Arealer i Byerne er Fremskaffelse
af Legepladser, og der kan derfor være Anledning til særligt at
belyse dette Problem. Legepladserne maa være saaledes placeret
i Bylegemet, at Børn i alle Kvarterer har Mulighed for at kunne
naa en Legeplads indenfor nogle faa Minutters Gang fra Hjem¬
met. De maa være rummelige og vel udstyrede, og de maa være
under et passende Opsyn. Færdselsforholdene paa Gader og
Veje har nu naaet et saadant Omfang, at her ikke mere er no¬

gen Plads for Børnene. De kan ikke uden til Skade for sig
selv og til Fare for Færdselssikkerheden lege paa Gader og Veje;
hvis det alligevel sker — og det gør det jo desværre — kan man
i Reglen gaa ud fra, at der i det paagældende Kvarter mangler
Legepladser, eller at de er utilstrækkelige eller mangelfuldt ud¬
styrede. Børn skal i Fritiden i saa vid Udstrækning som mu¬

ligt ud i fri Luft hele Aaret rundt, de skal lege med andre Børn
for at faa udviklet Kammeratskabsfølelsen, de skal ud for at more

sig med jævnaldrende, de skal have Bevægelse og Afløb for de
voksende Kræfter, og de skal have et Fristed, hvor Forældrene
kan vide dem sikre. Alt dette kan ske paa Legepladserne, naar
disse er rigtigt placerede og formaalstjenligt indrettede.

Legepladsen skal ikke blot være en stor gruset Plads, hvor
der staar et Skilt med Paaskrift „Legeplads", den maa indrettes
saaledes, at den øver Tiltrækning paa Børnene og rummer Mu¬
lighed for Afveksling i Legene. Den skal altsaa være vel ud¬
styret og helst rumme alt, hvad et Barnehjerte kan begære:

Store Plæner til Leg, Boldspil og Hvile.
Legeredskaber af mange forskellige Slags saasom Gynger, Vip¬

per, Karruseller, Rutschebaner, Balancebomme, Klatrebure, Kol¬
bøttestænger og lign.

Soppe- og Sejldam.
Drikkeposte, Bænke og Borde.
Læhuse og Toiletbygning.
Sandbassin.
Rulleskøjtebane.

I Rendestenens Vandpytter er det mor¬
somt at pjaske, men det glæder ikke
Mødrene.
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Den asfalterede Gade er velegnet til
mange Lege,.synes Børnene, men det er
en farlig Legeplads.

Overfladebehandlede Pladser til Brug paa de Tider, hvor Græs¬
plænerne ikke kan anvendes.

Om Vinteren maa der være Adgang til Skøjteløb og Kælk¬
ning, naar Vejrforholdene tillader det. De kunstige Skøjtebaner
fremstilles ved Overbrusning paa grus- og overfladebehandlede
Pladser eller paa jævne Græsflader. Kælkebaner etableres paa
faldende Terræn; er Terrænet ikke stejlt nok, kan en Start¬
plads opbygges af Træ eller Jord.

Alt dette kan dog kun i de færreste Tilfælde rummes paa
samme Sted, det gælder derfor om — i hvert enkelt Tilfælde —

at udnytte Muligheder og at udstyre og indrette Pladsen saa-

ledes, at den bedst tjener Formaalet. I mange Tilfælde vil det være

rimeligt at se paa Spørgsmaalene om Parker og Idrætsarealer
under et, idet det i de fleste Tilfælde vil være muligt at sam¬

arbejde Parker og Idrætsarealer til en Helhed. Det bør dog
tages i Betragtning, at visse Idrætsarealer, saasom Opvisnings-
baner, Baner for Tennis og Arealer til Kricket og Atletik m. m.
i Reglen skal kunne holdes afspærrede og ikke som Parker være

offentlig tilgængelige. Fodboldbaner til Træning og underord¬
nede Kampe bør helst søges indarbejdet i de større Parker; der-
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Rutschebane paa en Legeplads.



Lersøparken.

Fælledparken. .Soppesaen har paa varme
Sommerdage stort Besøg. Om Vinteren
benyttes Søen til Skøjteløbning.
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ved vil det blive muliggjort, at saadanne store Arealer — Fod-
holdsporten er en af de mest arealkrævende Idrætsgrene — kan
tjene saavel idrætslige som almene Parkformaal. I Almindelighed
er det helt urimeligt — navnlig hvis det volder Vanskeligheder
at fremskaffe de nødvendige Rekreationsarealer — at holde Fod¬
boldbanearealerne afspærrede for Offentligheden. De benyttes
kun i nogle faa Timer daglig til Fodboldspil og kan derfor, uden¬
for de egentlige Fodboldspilletider, tjene almindeligt Parkfor¬
maal, naar blot Arealerne ikke overbelastes ved at blive udsat
for større Slid, end de kan taale.

Ved Bedømmelse af Forholdet mellem Arealer til almene Park¬
formaal og Arealer til Fodboldspil bør det altid haves i Erin¬
dring, at et Areal i Fodboldbanestørrelse kan blive til Glæde
for hundredvis af Mennesker, naar det udlægges til almene Park¬
formaal. Hvis det derimod udlægges til Fodboldbane, kan 22
Spillere i Løbet af faa Dage foraarsage et lige saa stort Slid,
som de flere Hundrede Mennesker kan være Maaneder om at

foraarsage. Der bør derfor tages det Hensyn ved Udformningen
af Parker og Fodboldbaner, at almene Parkformaal maa have en

Fortrinsstilling, saaledes at Hensynet til Fodboldspillere maa
træde i Baggrunden i de Tilfælde, hvor det ikke er muligt paa
samme Areal at fyldestgøre alle Krav.

For den Del af Bybefolkningen, der bor i Villaer, er of¬
fentlige, frit tilgængelige Parkarealer ikke af slet saa stor Be¬
tydning som for den Del, der bebor Etagelejligheder. Villa¬
beboerne kan i egen Have faa Lejlighed til Motion og Ophold
i fri Luft, men for de større Børn og Ungdommen er der ikke
tilstrækkelig Bevægelsesfrihed, og derfor maa der ogsaa i Villa¬
kvarterer skaffes Tumlepladser indenfor Parkernes Rammer.

Det er dog først og fremmest Beboerne i Etagelejligheder, der
har Trang til Adgang til frit tilgængelige Parker. Bybefolkningen
har meget ringe Kaar, hvis denne Trang ikke imødekommes, hvil¬
ket er særligt uheldigt, da det i Reglen er den mindre bemid¬
lede Del af Befolkningen, der bebor saadanne Kvarterer, altsaa
netop den Del, der trænger mest til Ophold i Sol og frisk Luft.

Der er søgt fastslaaet visse Talstørrelser for Parkbehovet i
Byerne, og det er hævdet, at det er forsvarligt at regne med
forholdsvis faa Kvadratmeter Park pr. Indbygger. Tallene, som

nævnes, svinger fra 6 ma til 30 m2 pr. Indbygger, men visse By¬
planlæggere er dog tilbøjelige til at ville hæve det sidstnævnte
Tal betydeligt i Vejret, saaledes at man fra at tilstræbe at faa
noget Grønt i Byerne, nu er gaaet over til at hævde, at Byerne
bør placeres i det Grønne. Dette kan dog kun tage Sigte paa

nye Byer. For alle de eksisterende Byers Vedkommende er man
ikke frit stillet; her vil der kun kunne blive Tale om, indenfor
det økonomisk forsvarliges Grænser, at søge Forholdene bedret
mest muligt.

Det kan som ovenfor nævnt have visse Vanskeligheder eksakt
at fastslaa Parkarealbehovet pr. Indbygger. Et tilsyneladende til¬
fredsstillende Forhold mellem Parkareal og Indbyggerantal kan
ved nærmere Overvejelse endda vise sig at være højst utilfreds¬
stillende, nemlig i de Tilfælde hvor Parkarealerne er saaledes

Et gammelt Køretøj paa en Legeplads
for større Børn i Aarhus.

32



Klalretræer paa
Børn i Aarhus.

Legeplads for større

beliggende i Bylegemet, at de ikke til dagligt fuldt ud kan ud¬
nyttes af Befolkningen. Parkarealernes rette Fordeling i By-
legemet er derfor af overordentlig stor Vigtighed, hvis de skal
opfylde et af de vigtigste Krav, nemlig at være saaledes belig¬
gende, at de kan besøges, uden at der anvendes for megen Tid
til Frem- og Tilbageturen fra Beboelseskvartererne. Helst maa
Parkerne være saaledes beliggende, at de kun er nogle faa Mi¬
nutters Gang fjernet fra Beboelseskvartererne.

Det er saaledes indlysende, at Vurderingen af Parkbehovet
ikke alene bør opgøres med en vis Arealenhed pr. Indbygger,
men at Vurderingen ogsaa hor omfatte Parkernes Placering i de
enkelte Distrikter i Bylegemet. Dette kan ske ved at beregne
Parkernes Indflydelsesomraade. Dette maa i væsentlig Grad være

afhængig af de enkelte Parkarealers Størrelse, saaledes at smaa
Parkarealer kun har et ringe og store Parkarealer et betydeligt
Indflydelsesomraade. Ganske smaa Parkarealer paa under 2000 ma
tjener kun rekreative Parkformaal i meget begrænset Omfang og
bør derfor ved en Vurdering af Parkbehovet lades helt ude af
Betragtning. Oftest vil saadanne smaa Arealer kun kunne tjene
rent æstetiske Formaal eller bruges som Smaabornslegepladser
i Kvarterer, hvor saadanne Legepladser ikke kan placeres i di¬
rekte Tilslutning til Beboelsesbygninger.

Ved Udformningen af en Bys Parkprogram bør det tilstræbes
at faa alle Beboelseskvarterer i Byomraadet „dækket" med Par¬
ker. De bør placeres saaledes, at hver Parks Indflydelsesomraade
grænser op til de nærmest liggende Parkers Indflydelsesomraade.
(Der kan saaledes i denne Forbindelse ses bort fra Fabrikskvar-
terer, Jernbaneterræner og Havne- og Pakhuskvarterer).

Smalle Parkbælter af stor Udstrækning kan ikke tillægges Ind¬
flydelsesomraade i Forhold til det samlede Areals Størrelse. Saa¬
danne Parkbælter gennemskæres i Reglen af krydsende Veje,
Jernbaner eller lignende, hvorfor hver enkelt Del af Parkbæltet
kun bør tillægges det Indflydelsesomraade, som hver enkelt Park¬
afsnit berettiger til.

Det vil ikke være forsvarligt at regne med under 10 ms Park¬
areal pr. Indbygger, og ved Beregningen bør der kun medtages
de Arealer, der lader sig udnytte som Brugsarealer, hvorimod
Vandarealer og lavt liggende sumpede Arealer ikke bør indgaa
i Beregningerne. Særlige Naturomraader i eller ved Byerne, som
det er af Værdi at bevare af naturfredningsmæssige Grunde, bør
ligeledes kun medtages i Beregningerne i den Udstrækning, de
formaar at tjene almene Parkformaal.

De Parkarealer, der giver de fleste Muligheder med Hensyn
til Rekreation, er de store Parker paa 20—50 ha og derover,
hvorfor det maa tilstræbes at faa saadanne store Parker fordelt
ligeljgt i Byomraadet. Til rent idrætslige Formaal saasom Fodbold,
Tennis og Atletik bør yderligere regnes med 2 mi pr. Indbygger,
og desuden maa der — alt efter Behovet — fremskaffes Arealer til
saadanne særlig arealkrævende Sportsgrene som Golf, Vædde¬
løb, Trav- og Cykleløb. Disse sidstnævnte Sportsarealer behøver
selvfølgelig ikke at ligge inde i selve Byomraadet.

Behovet af Park- og Idrætsarealer vil saaledes kunne anslaas til
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Københavns Parker

r
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I Løbet af de sidste Aar er der i Københavns Kommune ind¬
draget en Del Arealer under Parkadministrationen og anlagt
mange nye offentlige Parkarealer. Disse Parkarealer er i det væ¬

sentligste beliggende i Byens Yderkvarterer, hvor der ikke tid¬
ligere var offentlige Parker. Anlæget af disse Parker har derfor
betydet, at store Bydele, der hidtil har været parkløse, har faaet
dækket det naturlige Parkbehov.

For at belyse i hvilket Omfang det hidtil har været muligt at
dække Byens Parkbehov, er paa Kortet over København alle
Parkarealerne vist med mørk Farvetone og Parkarealernes Ind-
flydelsesomraade med lys Farvetone.

Københavns Parker (færdige og under Udførelse) udgjorde
den 31. Marts 1942 ca. 770 ha, og Byens Befolkning androg den
5. Nov. 1942 ca. 711,000 Indbyggere (Frederiksberg ikke med¬
regnet). Det vil saaledes ses, at der kan regnes med at være
ca. 10 m2 Parkareal pr. Indbygger, men saaledes forholder det
sig dog ikke, naar Parkarealerne undersøges noget nærmere. I
Tallet for Parkarealer er nemlig indkluderet betydelige Vand-
arealer og lavtliggende sumpede Arealer (ca. 241 ha), der ikke
helt er i Stand til at tjene rekreative Formaal. Disse Arealer bør
derfor fradrages i Opgørelsen, og Tallet, der fremkommer, bliver
da 7,4 m* pr. Indbygger.

Indflydelsesomraaderne er angivet paa Planen med neden¬
nævnte Maal:

Parkarealer fra
0,2- 0,5 ha 100
0,5- 1,0 - 200
1,0- 2,0 - 250
2,0- 4,0 - 300
4,0- 8,0 - 350

m 8,0— 16,0 ha 400
16,0- 32,0 - 450
32,0- 64,0 - 500
64,0-128,0 - 550

— 128,0 og derover 600

m

Disse er dog paa Kortet angivet noget skematisk, og kun hvor
Jernbaner eller andre betydelige Hindringer indskrænker Ind-
flydelsesomraadet, er dette taget i Betragtning.

Planen oplyser derimod intet om, hvorvidt de enkelte Park¬
arealer er tilstrækkeligt store i Forhold til Indflydelsesoniraadets
Indbyggerantal. Dette maa udregnes distriktsvis for hvert enkelt
Parkareal.

Som det ses af Kortet, er alle offentligt tilgængelige Park¬
arealer, kommunale og statslige, med tilhørende Indflydelsesoin-
raade medtaget. Ogsaa Frederiksberg Kommune er inddraget
under Betragtningerne, ligesom de københavnske Parkers Ind-
flydelsesomraade ud over Kommunegrænsen er medtaget.

Som Kortet over København viser, er der —til Trods for det
betydelige Parkareal, der er fremskaffet i de senere Aar — store

Bydele, som endnu er helt parkløse. Dette bør særlig vække til
Eftertanke, hvor de parkløse Omraader ligger i Beboelseskvar¬
terer med overvejende Etageejendomme, og hvor derfor Mulig¬
hederne for Fremskaffelse af Arealer til Parkformaal er daarlige
som Følge af den store Bekostning, der er forbunden med Er¬
hvervelse af egnede Arealer.
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Utterslev Mose. De store, tilgængelige
Græsarealer er gode Tumlepladser for
den opvoksende Slægt.

Børnehavebørn paa Græs.
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Utterslev Mose. Det vidtstrakte Terræn

giver Børnene gode Muligheder for Na¬
turoplevelser og Leg under frie, smukke
Forhold.

Lejrplads. Friluftsliv i smukke Omgivel¬
ser giver en sund og stærk Ungdom.
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mindst 12 m' pr. Indbygger, hvortil yderligere kommer de Arealer,
der skal anvendes til Kolonihaver og Skolehaver.

Det Indflydelsesomraade, som kan tillægges hvert enkelt Park¬
areal, kan det være noget vanskeligt at fastslaa med stor Nøj¬
agtighed. Det vil dog næppe være meget forkert at regne med,
at Anlæg paa 0,2— 0,5 ha har en Indflydelsesafst. paa 100 m
_ _ _ 0,5- 1,0 - - - - - - 150 -

_ _ _ 1,0- 2,0 - - - - - - 200 -

. _ _ 2,0- 4,0 - - - - - - 250 -

at Parker paa 4,0— 8,0 - — - — — — 300 -

_ _ _ 8,0- 16,0 - - - - - - 400 -
_ _ _ 16,0- 32,0 - - - - - - 450 -

_ _ _ 32,0- 64,0 ----- _ 500 -

_ _ _ 64,0-128,0 - - - - - - 550 -

— — 128,0 ha og opefter — — — 600 -

men de her nævnte Maal for Parkernes Indflydelsesomraade er
sikkert de højeste, det vil være forsvarligt at regne med for større
Byer. For mindre Byer bør Afstandene nedsættes med mellem 33
og 50 pCt. De største af Parkerne vil ved særlige Anledninger,
bl. a. ved Folkemoder, Fester, Søndagsudflugter og lign. have
Mulighed for ogsaa at betjene de Beboere, der har hjemme uden¬
for Parkernes daglige Indflydelsesomraade.

Ligesom der ved Parkernes Placering i Bylegemet maa regnes
med en passende Afstand mellem Parkarealerne, maa der ved
Idrætsarealernes Placering ogsaa regnes med en rimelig Forde¬
ling, saaledes at hvert Bydistrikt forsynes med de nødvendige
Idrætsarealer. Det vil være naturligt at give Idrætsarealerne et
betydeligt større Indflydelsesomraade end gældende for Par¬
kerne, og det vil endvidere være naturligt ikke at anlægge mange
smaa Idrætsarealer, men derimod hellere nogle færre og større.
(I denne Forbindelse kan helt ses bort fra Skoleboldbaner, der
udelukkende er beregnet for Børnene fra en bestemt Skole).

Der vil formentlig kunne regnes med, at Idrætsarealernes Ind-
jlydelsesafstand kan være det dobbelte af, hvad der kan regnes med
for Parkernes Vedkommende. Idrætsarealerne bør kun undtagelses¬
vis være under 4 ha, idet mindre Arealer pr. Arealenhed er for¬
holdsvis dyre at vedligeholde og holde i Drift.

Hvis en Bys Parkbehov saaledes distriktsvis opgøres til de an¬
førte Arealenheder pr. Indbygger, og der til Indflydelsesomraa-
det regnes med de nævnte Afstande, vil der være Sandsynlig¬
hed for at Byens Parkbehov er dækket, forsaavidt der er Tale
om fuldt udbyggede Bykvarterer. Er de paagældende Kvarterer
ikke fuldt udbyggede, maa beregnede fremtidige Indbyggerantal
medtages i Vurderingerne.

Hvis der i et gammelt fuldt udbygget Byomraade ikke er Mu¬
lighed for at skabe fuldt ud tilfredsstillende Parkarealer, saavel
med Hensyn til Størrelse som til Placering, maa mindre tilfreds¬
stillende Løsninger gennemføres, saaledes at ialt Fald nogle af
de Formaal, Parkerne tjener, kan opfyldes. J. Bergmann.
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Idrætsanlæg
Der anlægges i disse Aar udover Landet adskillige Idræts¬

pladser, naturligvis mest Fodboldanlæg, som er de enkleste baade
i Anlæg og Vedligeholdelse og ikke byder paa større Problemer,
naar det ikke drejer sig om de store Baner til Landskampe og
store Tilskuermængder.

Anlægene til Dyrkning af al anden Idræt med de til de for¬
skellige Idrætter krævede særlige Baner kræver derimod et mere

indgaaende Kendskab, og da der i de senere Aar er foregaaet
en ret stærk Udvikling og ofte vedtages Forandringer i de of¬
ficielle Fordringer, er den foreliggende Litteratur om Emnet rpt
mangelfuld, hvorfor man har tænkt, at det vilde være nyttigt
at give en samlet Oversigt over Indretningen af et Idrætsanlæg.

Et Idrætsanlæg maa almindeligvis baseres paa at skulle be¬
nyttes saavel til Opvisninger og Konkurrencer som til den dag¬
lige Træning, ligesom det af økonomiske Grunde som Regel er

nødvendigt at indlægge en Fodboldbane til Turneringskampe,
idet Idrætten ikke giver Indtægter af Betydning, medens Fod¬
boldkampe har mere Publikumstække.

De Baner, der bliver Tale om, falder i 3 Grupper,— til Løb,
til Springøvelser (Længde-, Højde- og Stangspring) og til Kaste¬
øvelser (Diskos- og Spydkast, Kuglestød), og det gælder natur¬
ligvis om at faa disse forskellige Baner praktisk anbragt i For-

Frederiksberg Kommunes Idrætspark før
Omlægningen. - I Forgrunden særlige
Øvelsesbaner for Kvinder.
Til højre et lille Hjerne af den særlige
Kastegaard for Begyndere.

Opløb paa lOO m Banen ved et inter¬
nationalt Kvindestævne.
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hold til hinanden, saaledes at Anlægets Anvendelighed bliver
bedst mulig under alle Forhold, - saa det størst mulige Antal
Idrætsudøvere af forskellig Art kan beskæftiges samtidig uden
at genere hinanden. Fodboldbanen finder sin naturlige Plads
midt i Anlæget, og udenom grupperes de øvrige Baner, saa kon¬
centreret som muligt for Overblikkets Skyld og uden derfor at
blive gnidret sammen.

For Opvisningers Skyld maa der tages Hensyn til, at saa meget
som muligt kan ses og følges fra den Hovedtribune, som sæd¬
vanligvis vil findes i et Idrætsanlæg, — og uden at F odboldbanen
skubbes for langt bort fra Tribunen.

Det givne bør i alle Tilfælde være en Løbebane, som helst, af
praktiske Grunde, skal være 400 m lang, inaalt 30 cm udenfor
den inderste Kant; men ofte har den andre Maal. Der bør være

Plads til 4-6 Enkeltbaner, hver med en Bredde af 1,22 m, som
afmærkes med en Markør, og til Stævner kridtes op.

Foran Tribunen indrettes Løbebanen til 100 m Løb og 110 m
Hækkeløb, — med et lige Stykke for Enden til Afløb, saa der
maa regnes med ca. 130 1. m lige Bane.

Der bør her være 5—7 Enkeltbaner å 1,22 m. Man ser Løbe¬
baner udformet paa højst forskellig Maade, idet Svingene gives
vidt forskellige Faconer, sammensat af Cirkelbuer med forskellig
Radius; men man holder vistnok nu paa, at Svingene bør være
Cirkelbuer, hvilket man ogsaa maa mene skulde give det be¬
hageligste Løb.

Løbebanens Overflade bør i Baneretningen helst være vand¬
ret; men der kan dog tillades en Afvigelse herfra, idet et Fald
paa indtil 10 cm pr. 100 m tolereres. I Tværsnit bør Banen have
en Stigning udefter paa 1,5 cm pr. m paa Langsiderne og i Svin¬
gene 3,0 cm pr. m.

For bedre at anskueliggøre de her givne Anvisninger, gen¬
gives hosstaaende en Plan af Frederiksberg Kommunes Idræts¬
anlæg, som blev anlagt i Begyndelsen af Tyverne, men netop
nu er under Omlægning og, naar det er færdigt til Foraaret,
rent banemæssigt set skulde være bygget efter alle Kunstens
Regler; medens man paa Grund af Pladsforholdene ikke helt
har kunnet faa det ud af Udenomsarealerne, som man havde
kunnet ønske, — en ny Skole har slugt et vel stort Areal af den
oprindelig rigeligt store Park.

Fodboldbanen maaler her 70X100 m med 1,0 m Græs uden¬
for den afkridtede Bane paa Langsiderne. De internationale
Maal paa en Fodboldbane kan variere fra ca. 119 m Længde X 91
m Bredde til ca. 92 m Længde X 46 m Bredde, saa det vil ses, at
vi her har en Bane af en pæn Middelstørrelse, anvendelig til
Landskampe om det skal være.

Umiddelbart udenom Fodboldbanen er Løbebanen anlagt, og
i de halvcirkelformede Arealer for Enderne Spring- og Kaste¬
baner, — i den vestlige en Cindersbane i Midten til Diskos- og
Vægtkast samt Kuglestød, med en Tilløbsbane til Spydkast paa
hver Side. Disse sidste skal være af mindst 4 m Bredde og 25 m
Længde. Kastet foregaar ud over Græsbanen, saa der kan ikke
samtidig spilles Fodbold og drives Kasteøvelser her. Derfor haves

Planen næste Side:

Frederiksberg Kommunes Idrætspark ved
Sønderjyllands Allé efter Omlægningen
i Vintersæsonen IQ42-43.
Maal: 1:1000. Nord opad.
Forneden ny Tribune med Omklædnings-
lokaler, Toiletter m. m. i Kælderen, op¬
ført i Forbindelse med den nye Sønder-
jyllandsskole og den kommunale Bade¬
anstalt, Damsøbadet. Foroven Pavillon,
indeholdende Klublokaler, Rekvisit- og
Folkerum m. m. I højre Side Kastegaard,
i hvis Forlængelse mod Syd findes et
særligt Træningsanlægfor Kvinder, med
egen Omklædningspavillon, og i øverste
højre Hjørne Bolig for Kommunens Til¬
synsførende i Parken.
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en særlig Kastegaard til Øvelsesbrug, ogsaa for at skaane Græs¬
banen, som kan blive slemt medtaget, navnlig af Begynderes
Kasteøvelser. Lob og Spring kan derimod godt foregaa samtidig
med Fodboldspil, naar det ikke drejer sig om større Kampe.

I Anlægets østre Ende er anbragt Baner til Højdespring yderst
i Buen, som passer udmærket til Tillobsbancns Form, idet Til¬
løbet sædvanligvis foregaar skraat fra højre eller venstre imod
Nedspringskassen og bør have en Længde af 15 m.

Mellem Fodboldbane og Højdespring er anbragt Øvelsesbaner
for Længde- og Stangspring, hvortil Tilløbet bør være mindst
1,22 m bredt og 40 m langt. Til Opvisning er anbragt lignende
Baner foran Hovedtribunen.

Løbebanen samt alle Kaste- og Tilløbsbaner er saakaldte Cin-
dersbaner, som skal have visse Egenskaber, der kræver en særlig
Bygning, — de skal være godt afdrænede, ikke for haarde, og
de skal være lige anvendelige i tørt og fugtigt Vejr. De bygges
derfor op af forskellige Lag, ialt i ca. 30 cm Tykkelse, — nederst
et Lag grove Slagger eller lignende, derover et Lag mellemfine
Slagger og øverst et 10 cm tykt Lag, bestaaende af en Blanding
af fint harpede Cinders (eller i Mangel heraf Slaggegrus) og fin-
harpet Muldjord. Blandingsforholdet maa afpasses efter Mate¬
rialets Konsistens, hvorfor man i nogen Grad maa forsøge sig
frem. Vi benytter ca. 1 Del Jord til 2 Dele Cinders. Lagene ud¬
lægges naturligvis hver for sig, tromles og planeres, navnlig Mel¬
lemlaget planeres omhyggeligt, for at det øverste Lag kan blive
af samme Tykkelse overalt. Ellers faar man Kvaler med Ved¬
ligeholdelsen. Dæklaget afrettes med Retskinne, som føres frem
paa de Løbebanen afgrænsende Kantbrædder. Disse anbringes
derfor inden Dæklaget, nøjagtigt efter Nivellement. Dimensionen
5"X8A" er passende, og Brædderne bør være imprægnerede,
helst med Tjæreolie, men f. T. benyttes i Mangel deraf Clor-
zink. Brædderne fastgøres til ligeledes imprægnerede Pæle 3" X 3",
ca. 75 cm lange, med et i Toppen udskaaret Hak, hvori Brædtet
hviler.

Saadanne imprægnerede Brædder kan gøre Fyldest i ad¬
skillige Aar, og for Tiden maa man jo helt se bort fra andet
Materiale, ellers er Vinkeljern ogsaa praktisk, — og dejligt at føre
Markøren hen over,— det maa af Hensyn til Temperatursving¬
ninger ikke svejses sammen. Betonkantsten og Klinker fraraades,
da de fryser op og desuden er ubehagelige at køre over og langs
med med Maskiner.

Kantbrædtets Overkant er i Højde med Græssets Overflade,
Cindersbanens Overflade 5 cm derunder. Hojdespringsbanen
skal dog være i Plan med Græsset. Nedspringskasserne til de
forskellige Springøvelser udgraves til en Dybde af 60 cm og byg¬
ges med Sidevægge af imprægneret Træ, ligesom Tilløbsbanerne
kantes med samme Materiale, Pælene maa være ca. 1 m lange.
Materialet i Kasserne bestaar af 30 cm grove Slagger i Bunden,
derover et lille Afjævningslag af finere Slagger og øverst 25 cm
Betonsand. (Strandsand).

Af største Vigtighed er det, at et saadant Anlæg er vel af¬
drænet, for at det hurtigt kan blive tjenligt om Foraaret og efter

Et Minde om den fugtige Sommer 1Q42.
Vandafledningen er ikke helt i Orden,
-paa Grund af tung Tromle paa Ler¬
jorden, inden Lægningen af Græstørv.
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Regulering af Græsarealerne i Gang
som Led i Omlægningen. 1 Baggrunden
den nye „dyre Langside" - Tribune med
Omklædningslokaler, Brusebade, Toilet¬
ter o. s. v.

I Baggrunden den nye Søndermarks-
skole.

nok saa voldsomme Regnskyl, og ikke skal være udsat for at
blive surt og utjenligt i en vaad Eftersommer.

Drænsystemet maa indrettes efter Undergrundens Beskaffen¬
hed. I stiv Ler kan det blive nødvendigt at lægge Strengene
meget tæt, — helt ned til 5 m Afstand og ikke for dybt, og de
trækker endnu bedre, naar Rørene afdækkes med et godt Lag
Slagger, som Faskiner, og saa kan man endda for en Sikkerheds
Skyld med visse Mellemrum føre Slaggerne helt op under Muld¬
laget, som en Art „Skorsten". Er man endda ængstelig, kan man
lægge et tyndt Lag Slagger under hele Muldlaget; men man bør
betænke, at jo mere Dræn, des mere nødvendigt bliver det at
kunne vande! Det kan forøvrigt anbefales at anlægge Fodbold¬
banen med Overhøjde paa Midten, hvor det stærkeste Slid fore-
gaar. Ellers bliver her med Tiden let en Lavning. Cindersbanerne
er i Kraft af deres Opbygning i sig selv vel afdrænede; men da
Overfladen i Sommerens Løb kan blive meget tæt, bør man sørge
for Afløb for evt. Overfladevand ved Regnskyl. Det sker f. Eks.
ved i det indre Kantbrædt at anbringe et passende Antal lod-
retstaaende Riste af perforeret, galvaniseret Jernplade, med smaa
Huller i den øverste Halvdel, større i den nederste. Bag Risten,
altsaa ind imod Græsbanen, anbringes en Trækasse (Slamkiste),
hvori Overfladevandet siver ind gennem de smaa Huller og atter
gennem de store ud i det grove Slaggelag i Bunden af Cinders-
banen.

Udenom Løbebanen anbringes et Gelænder, f. Eks. af 2" Jern¬
rør, ca. 90 cm højt. Det forsynes undertiden med Fletværk for
at hindre Publikum i at genere Løberne med deres Fødder,
Stokke o. lign.; men dette kan ogsaa ske ved mellem selve Løbe¬
banen og Gelænderet at udlægge en 40—50 cm bred Stribe, som
helst forsynes med et Par Skifter Brosten, og derved samtidig
kan fungere som Rendesten for det Vand, som maatte skylle
ned fra de omgivende Tribunetrin, — for saa vidt der ikke er

Kantsten i Gelænderlinien.
Hermed turde vist det vigtigste være sagt om selve Banernes

Indretning, — maaske skal jeg tilføje, at man, for at faa en god
slidstærk Plæne, bruger rigeligt Rød Svingel i Blandingen. Stiv¬
bladet Svingel er ogsaa god, uendelig sejg, næsten ikke til at
slaa med Plæneklipper i en tør Sommer; men dens blaagraa Farve
pynter ikke, saa den bør kun anvendes, hvor det ikke gør no¬
get, f. Eks. paa Fælledbaner o. lign., Eng-Svingel holder sig der¬
imod dejlig frisk, selv i tørre Perioder; men den er lidt grov i
Bladene. Hvidkløver, — et ganske lille Stænk, bidrager ogsaa til
at holde Plænen frisk; men for meget giver let en slibrig Bane
i fugtige Perioder. Man søger, i Modsætning til Landbruget, en
Stamme, der giver saa lille Top som muligt.

En 1 idsskriftartikel som denne kan selvsagt ikke være ud¬
tømmende, og jeg skal derfor meddele, at Dansk Idræts Forbund
har nedsat et konsultatorisk Udvalg, bestaaende af en sagkyn¬
dig indenfor hver Specialidræt, til hvilket det maa anbefales at
rette Henvendelse i Tvivlsspørgsmaal. Adressen er: Staunings
Plads 1, København O.

Michael Gram.
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Hvordan anslaas Størrelsen af Fremtidens

Kirkegaarde?
Ved Projektering af Kirkegaarde vilde det være af Betydning

at have en ganske bestemt l abel at gaa ud fra, men at anføre
Tal, der uden Forbehold kan overføres paa alle Anlæg af denne
Art, er umuligt; de lokale Forhold maa i hvert enkelt Tilfælde
nøje iagttages og øve Indflydelse paa det kommende Anlæg.
Nogle Tal er dog fælles, og Erfaringerne viser, at under nor¬
male Forhold maa der regnes med et effektivt Gravstedsareal
af 5—7 m2 pr. Afdød. Hvor stærkt Kirkegaardsarealet kan ud¬
nyttes til Gravpladser er ogsaa varierende efter de lokale For¬
hold, men en større Belægningsgrad end 25—30 pCt. af det sam¬
lede Areal vil under de allerfleste Forhold være uheldigt for
Anlægets Helhed, 0111 ikke meget kraftige Servitutter indføres.

Ovenstaaende maa kun betragtes som Retningslinie; de helt
rigtige Tal vil kun kunne faas ved grundig Undersøgelse af de
stedlige Forhold, men Læserens Opmærksomhed henledes paa
følgende:

Fra et Ligbrændingstal paa 0,8 pCt. al samtlige Døde i Lan¬
det i Aaret 1916 er Ligbrændingsprocenten i 1941 steget til 12,6
for hele Landet. For Storkøbenhavns Vedkommende er Ligbræn¬
dingsprocenten i det sidste Femaar (1936—1941) steget fra 26,7
til 36,1. Endvidere kan det oplyses, at Indmeldelser i Dansk
Ligbrændingsforening udgjorde i 1942 12,000 mod 8,000 i 1941.
Om man ud fra ovenstaaende kan drage den Slutning, at man
i Fremtiden, naar Ligbrændingen har grebet mere om sig, kan
nøjes med mindre Arealer, er svært at svare paa. Endnu har
Ligbrændingen været almindelig i et alt for kort Aaremaal, til
at man med Sikkerhed kan udtale sig om Interessen for For¬
nyelse af disse smaa Grave, men den Tanke kan ikke helt ude¬
lukkes, at de forholdsvis smaa Beløb, som Fornyelsen af disse
Grave vil andrage, vil være medvirkende til, at Urnegravene
fornyes i større Udstrækning end almindelige Grave.

Et andet F orhold, som ikke maa lades uoplyst, er Nedgangen
i Dødeligheden, idet Dødelighedstallet nu er nede paa ca. 10
pro Mille; dette kan dog være af forbigaaende Karakter, men
Forskydningerne, i Befolkningens Alderstrin er vist et F orhold,
der maa regnes med.

Til Slut skal anføres, at der ved ethvert Anlæg af Kirkegaarde
maa tages Hensyn til Lov om Vedligeholdelse af Kirker og Kirke¬
gaarde samt Kongelig Anordning af 10. December 1927 angaa-
ende Kirkegaarde. Sven Hansen.
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En yndig- Plet i Valdres i Norge. Men
2 km til Drikkevand og 5 km til Køb¬
mand.

Lejrpladser
At bo i Telt var før i Tiden noget kun Soldater og Spejdere

gav sig af med, men i Aarene før Krigen blev det almindeligt
for en Mængde Mennesker at benytte Teltet som Basis for Som¬
merferieturen eller endog for længere Sommerophold. Det er

lorbavsende, saa mange og forskelligartede Mennesker der har
fundet Behag i denne primitive Form for Landophold, begun¬
stiget af en Række gode Somre og det hensigtsmæssige Telt-
og Lejrudstyr, der kom paa Markedet, samt den udprægede Ten¬
dens i Befolkningen til at søge Skov og Strand i Fritiden.

I Begyndelsen var det almindeligt, at Teltboerne søgte et idyl¬
lisk men afsides Sted, hvor de i Fred og uden at genere deres
Medmennesker kunde dyrke Friluftslivet, men efterhaanden som
de blev mange, stillede interesserede f oreninger, Kommuner
eller entreprenante Medborgere Arealer til Raadighed, hvor et
større eller mindre Antal teltende kunde slaa sig ned, idet man
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efterhaanden opdagede, at der var Penge at tjene paa Teltboerne. Et Hjørne af Stockholm Stads Lejrplads
Der findes endnu en Del Lejrsportsfolk, som foretrækker den ved A,tasJ°n-

ensomme Plads ved Skov og Strand, hvor de en Sommerferie
igennem kan finde Hvile og hente Sundhed, men Flertallet maa

nødvendigvis være henvist til at benytte offentligt tilgængelige
større Pladser, — nogle foretrækker endog disse, blandt andet
fordi de ofte byder gode, sundhedsmæssige Bekvemmeligheder
og let Adgang til Indkøb af Livsfornødenheder.

Endelig har specielle Organisationer, f. Eks. Lejrklubben for
Danmark, indrettet store Mønsterlejrpladser, især i Nærheden
af større Byer, hvor Byboere i flere Sommermaaneder kan bo
i Telt og dog passe deres daglige Dont i Byen.

Den sundhedsmæssige Betydning, det har for Befolkningen
at kunne leve hele Sommeren, eller en Del deraf, i dette 100
Procents Friluftsliv, har vakt Interesse hos saavel Stats- og Kom¬
munestyre som hos forskellige Organisationer, som ser sin In¬
teresse i at hjælpe Lejrsporten til gode Kaar og hemme de
Ulemper, som ogsaa klæber til denne ellers udmærkede Fore¬
teelse. —

Selv i vore Nabolande Norge og Sverige, hvor der ellers er
let Adgang til at finde egnede Enkeltlejrpladser, har man taget
Sagen op og indrettet større Pladser for Teltboerne. I vort tæt-
bebyggede og stærkt opkultiverede Land, hvor der let bliver
Vanskeligheder af forskellig Art, naar et stort Antal Mennesker
fra Byerne drager ud i en Natur, hvis Love mange af dem intet
Kendskab har til, er det en Nødvendighed for hele Lejrlivets
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Kommunal Lejrplads ved Siljanseen i gode Udvikling, at det nødvendige Antal gode Lejrpladser er
Dalerna; der er god Plads. tj| J{aaJjghed for Offentligheden.

I de sidste Aar har et Udvalg, nedsat af Turistforeningen for
Danmark, arbejdet med Lejrsagen og udarbejdet Reglementer
for baade Lejrslagere og Lejrpladser og disses Indretning, idet
man for det første gerne ser Lejrpladserne udstyrede med flest
mulige Bekvemmeligheder og fast Opsyn, og desuden ved at ud¬
føre et Oplysningsarbejde søger at belære eventuelle Indrettere
af Lejrpladser om, hvilke Bekvemmeligheder der maa fordres,
for at en Lejrplads kan siges at være helt rigtig.

Foreningen har udgivet et lille Hefte: „Vejledning i Opret¬
telse, Indretning og Drift af faste Lejrpladser", til Orientering i.
disse Spørgsinaal.

Ved at nedsætte „Udvalget for de grønne Omraader" og „Fri-
luftsudvalget" m. fl. har Staten - og ikke mindst afdøde Stats¬
minister Stauning — vist sin Interesse for Befolkningens Frilufts¬
liv og derunder Lejrsporten. Staten har jo lagt Haand paa meget
store Arealer f. Eks. i Københavns Omegn, og det maa vel være

Meningen, at disse efterhaanden skal aabnes for Befolkningen
blandt andet for Dyrkning af Lejrsport, og da som nævnt mange
Kommuner ogsaa har Interesser i denne Retning, kan det ventes,
at Fremtiden vil se mange Lejrpladser blive indrettede.

Da en Del af „Havekunst's Læsere vil kunne vente at blive
delagtige i Udførelsen af disse Fremtidsplaner, er det maaske
paa sin Plads at gøre opmærksom paa, at man vel maa vogte sig
for at anse de Lejrpladser, der oftest ses rundt i Landet, for ideelle.
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Lejren ved Blomme¬
haven ved Aarhus.

Uden at være aktiv Lejrsportsmand vil enhver kunne forstaa,
at en bar Mark uden Læ og Hegn, og hvor Teltene placeres
saa tæt, at Bardunerne maa krydses mellem Teltene, kun er til
Tilfredshed for Ejeren, som indkasserer et vist Beløb pr. Telt.

Selv om man paa en større Lejrplads ikke kan opnaa den
Fred og Afsondrethed, som en Plet Græs i et afsides Skovbryn
ved Stranden byder, kan denne Ideallejrplads dog godt staa i
Planlæggerens Tanker, idet man husker, at en ikke ringe Del
af Teltboerens Liv nødvendigvis maa foregaa ude i det Frie,
hvorfor han i højere Grad end andre Landliggere har en vis
Læ og Dækning behov.

Lejrpladsen maa være indhegnet og med kun een Indgang,
af Hensyn til uvedkommende Færdsel; der bør langs Ydergræn¬
serne være levende Hegn til Dækning og Læ, — kan samtidig
en vis Udsigt bevares er det en Fordel. Inde paa Arealet er det
muligt ved en vis Mængde krat- eller buskagtig Beplantning,
helst af uregelmæssig Form, at skabe Pladser, hvor Teltene har
„Ryggen" dækket, idet disse placeres foran Beplantningerne.
(Se Billedet fra Stockholm). Dette Arrangement fordrer megen
Plads, men giver Pladsen et hyggeligt Præg og dens Beboere
Mulighed for en vis Isolation og Adgang til Skygge, f. Eks. un¬
der Maaltiderne. Er Pladsen lille, kan anvendes brede uklippede
Hække, eventuelt suppleret med enkelte højere Træer, som Skel
mellem Teltrækkerne. For mange store Træer er ikke godt, da
Teltning under saadanne generes af Dryp i Regnvejr. Pladsen
forsynes med et Krat, hvori de for Damer og Herrer adskilte
Toiletter kan skjules. Toiletternes Beliggenhed bør være saa-

ledes, at Tømning kan foregaa uden Gene for Lejrens Beboere.
Ønskelig er en Tumleplads for Børnene, der vanskeligt kan
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Lejrplads
ved Strandmøllen.

finde sig i den knebne Plads ved Teltene; en saadan kan og-
saa anvendes til Samlings- og Baalplads for hele Lejren, des¬
uden en speciel Idrætsplads for de Unge til Boldspil og Lege,
samt en Parkeringsplads. Især hvor Lejren ligger ved Stranden
og i store Standlejre, hvor mange Søndagsgæster kan ventes,
er Parkeringsplads nødvendig.

Det er vigtigt, at den Plads, der er afsat til det enkelte Telt,
er stor nok. Foruden Teltet med tilhørende Barduner inaa der
være beregnet en Opholdsplads, Solplads, hvor Teltets Beboere
kan hvile sig, eventuelt spise og sole Lejrgrejer, mindst 4X8 m
er nødvendigt for de mindste Telte. Ved Anlæggelsen er det
ligeledes meget vigtigt, at Terrænets Højdeforskelle bemærkes,
saaledes at ingen Teltplads afsættes, hvor der er den mindste
Mulighed lor staaende eller tilløbende Vand, selv under meget
kraftige Tordenskyl. Det er før sket, at en Lejr har maattet
rømmes i Tordenvejr, fordi Regnen gik op i Teltene og øde¬
lagde Teltudstyret; sker saadant i Storm og om Natten, og Tel¬
tene vælter grundet paa utilstrækkeligt Læ, er det ikke saa godt.
Jordbunden bør være saaledes, at Nedbør hurtigt synker, even¬
tuelt bør Dræning foretages.

løvrigt henvises til Turistforeningen for Danmarks lille Vej¬
ledning i Spørgsmaalet og til Foreningens Lejrpladsudvalg, som
gerne giver alle ønskelige Oplysninger.

Da man kan vente, at den stærke Tilstrømning til Lejrsports¬
folkenes Rækker vil forøges stærkt, naar det igen bliver til at
købe Telte og dertil hørende Udstyr, vil det være ønskeligt,
om der snarest anlægges et stort Antal virkelig velarrangerede
Lejrpladser, saa en altfor stor Spredning af Telte undgaas. —

De, der har tilstrækkelig Forstaaelse af og Interesse for Naturen,
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og som derfor har Evne til at skaane den, skal nok finde en
fredelig, afsides Plet, medens Flertallet, for at undgaa den Mis¬
stemning, som meget let følger Teltentusiaster hos anderledes
indstillede, bør have gode Lejrpladser med fornuftigt Opsyn og
inaaske en lille Afgift og Legitimationspligt som Midler til at
holde denne sunde Sport i gode Baner og for at dæmme op
for den usunde Spekulation, der allerede er sat ind. Det er en

Opgave, som vedrører saavel Statens som Kommunernes Gart¬
nere som Havearkitekter og Anlægsgartnere. H. Wedege.

En Mønsterlejr
Planen giver Anvisning paa, hvorledes
Pladsen skal ligge, godt afmærket og
beskyttet mod fremherskende Vinde, hvor
stor Pladsen ber være og hvilke Bekvem¬
meligheder, der bør findes, saasom Drik¬
kevand, Toiletter m. m. - Der regnes her
med Minimumsmaal, og naturligvis vil
det være ønskeligt, om Lejrpladsen kan
fremtræde mere tiltalende med fyldige
Buskplantninger i Stedet for de her viste
Hække.

En anlåggning vid inloppet till Stockholm
I Sverige, dår man i stor utstrackning lagger sitt hem i mark

som naturen ostort fullandat, blir tradgårdsproblemet ofta en

kompromiss melian den vildvuxna naturen och den stiliserade.
1 basta fall får trådgården bådas tjusning.

De bilder, som hår visas, år från en storre landskapstrådgård
anlagd på 1880 talet i backig ekbevuxen terrång. Enligt tidens
smak fick den slingrande gångar och allahanda trådslag inplockade
bland ekarna. Dessutom fanns hår stora blomrabatter.

For att tillfredstålla mera nutida smak har den blomrika grås-
marken fått breda ut sig over de allra fiesta gångarna och om-

sorgsfull gallring av trådvåxt har foretagits. Men detta var inte
nog. På ett par punkter fordrades ett mera radikalt ingrepp:
husplanet måste regleras, det hade bland annat en obekvåm slutt-
ning just vid det horn dår husets utgång till trådgården place-
rats. En stor råtvinklig utsiktsterrass låg liksom losryckt från
varje sammanhang, och de många blommorna, var finna låmplig
plats åt dem. Ja, att inordna dessa olika element till ett sam¬
manhang och ett sammanhang med trådgården i ovrigt, detta
var det som blev problemet.

Ett forenande band fanns dår. Den vackra utsikten mot ham-
nen och utover vidare vatten. Den moter overallt, inramad på
olika sått på skiida platser i trådgården. Också från huset. Hår
från fonster och balkong borde man val helst njuta denna stor-
slagna utsikt over markens egna mjuka linjespel. Men just hår
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brytes detta av terrassens stela vågg till hoger och en fram-
skjutande bergrygg till vanster. Det ar detta område, som nu
ombildats enligt vidfogade plan. Hår loper nu ett stenlagt gång-
parti med vaxlande bredd. Några tvåra våndningar gor gangen
dår något mera intressant år att finna eller dår utsikten kan
påkalla sårskild uppmårksamhet.

Ganska omfattande nivåforandringar blev nodvåndiga, dels
for husplanets justering, dels for att uppnå en viss jåmvikt i ter-
rången. Några bekvåma steg leder från planet ned på gangen
och samma slags sten, som anvånts hår inramar planet, fortsåt-
ter som steg upp till utsiktsterrassen, vidare i ett slags fritt for¬
made terrasser, som grupperats utefter den gamla terrassvåggen,
dår berget var så gott som i dagen och omojliggjorde någon
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Huset sett från hamnen.



De grasbevuxna kullarna nedanfor plantering. Allahanda rosenbuskar och andra blommor ha i dessa
terrassen. jordfyllda terrasser fått goda våxtvillkor. Blommor ha också pla-

cerats fritt invid gångpartiet. Emma Lundberg.

Villatrådgård, Ludvika
Sommaren 1935 fick jag i uppdrag av Ingenior Gustaf Hende¬

berg, Ludvika, att pryda hans trådgård med blommande buskar
och perenna våxter. Gångsystemet lagt i kalksten, gråsmattorna
och rosenrabatterna voro anlagda forut. Många vackra, gamla
tråd våxa på tomten, och de utgora efter en kraftig gallring ett
trådbestånd bestående av bjork, tall och gran. Granserna i norr
och oster stota intill tomter med samma trådbestånd, varfor man

får det intrycket att de olika tomternas byggnader ligga i en
stor park. Trådraden i ostra grånsen år planterad for att skymma
ett nårbelåget hus och utgores av ornåsbjork. Grånserna melian
tomterna utgoras av låga håckar eller stångsel. Mot gatumark i
soder och våster avgrånsas tomten av murar i brosthojd på in-
sidan klådda med slingervåxter. De nyplanterade tråden intill
dessa murar åro placerade så att de taga bort insyn från husen
på andra sidan gatan. Trots att området ligger vid stadens cen¬

trum, har det en prågel av lantlig idyll. Från gatan i soder leder
en korvåg langs ostra grånsen fram till ett framtida garage f. n.

redskapsbod. Denna gång avgrånsas från den ovriga trådgården
av en frukttrådsspaljé, som skall skydda for insyn från det allt-
for nårbelågna huset på granntomten i oster. Vinkelrått mot
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1. Entrén år overbygg'd med en båge
bevuxen med vildvin och Clematis.

2. Muren mot gatan i soder.

3. Det smala partiet melian våstra
gaveln och muren mot gatan i våster år
planterad som en dalgång i miniatyr
med tuvbildande våxter och vintergrdna
buskar.

4. Innanfor muren prunkar et lysande
vårflor av Azalea och ljungvåxter under
ett gammalt frukttråd, som tages bort,
sedan planteringen av Malus floribunda
på stam och håck av Rhamnus vuxit till
ock kan skydda mot sodersolen.
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denna spaljé och mitt emot grinden från galan i vaster aro
planterade lodriita kordongtråd av åpplen, vilka med tiden skola
bilda en båggång och forlånga perspektivet.

Det har i det hela taget efterstråvats att få långa siktlinjer på
så många platser som mojligt och i all synnerhet sedan hosten
1941 ett område på 450 m2 kopts for att utvidga tomten mot
norr. I den forna granshåcken har tagits upp oppningar, for att
erhålla intim forbindelse melian gammal och ny trådgård, men
iindock bibehålla den gamla trådgårdens karaktår så mycket som
mojligt. De kvarvarande hackpartierna bilda fortfarande bak¬
grunden till breda rabatter av buskar och perenna blommor.

1 nordostra hornet ligga kompostplats och kokstradgård av-
gransade mot prydnadstrådgården i soder av en spaljé med New
Dawn-rosor på sydsidan och roda vinbar spaljerade på nord-
sidan. En korsgång med vattenkar bildar overgången melian
kokstradgård och prydnadstradgård åt våster.

Trådgården år så liten att fårgverkan av de olika partierna
gor sig gållande var man ån går eller står. Dårfor har det varit
nodvåndigt med den storsta noggrannhet vid valet av våxtma-
terialet. Tack vare ågarens intresse och forståelse hårfor, år nu,
efter åratals forsok, blomsterfloret vackert och harmoniskt av-

ståmt från tidiga våren till sena hosten.
Hela trådgården år alltid putsad, vårdad och i båsta skick. Det

år ett av mina rikaste glådjeåmnen, att vid mina besok se, hur den
utvecklas och forbåttras tack vare omsorgsfull och forståndig vård.

En dam, som en sommarafton vandrade genom trådgården
med dess skiftande scenerier, liknade den vid en psalmhok, dår
man kan slå upp olika verser med var sin speciella karaktår,
men med en klingande grundton av lov och tack for livets rike-
dom och skonhet. Helfrid Lofquist.
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Aktuelle Noter
Københavns Kommune, der er i Bekneb for Byggegrunde, har Planer

om at faa bebygget et Areal 1 Lersøomraadet (mellem S-Banen og Strø-
damsve)), et Omraade, der ellers har været udset til Kolonihavepark. Area¬
let er gammel Sø- og Mosebund, der er blevet opfyldt med Dagrenovation.
De hidtidige Prøveboringer har imidlertid vist et for Byggeri lidet gunstigt
Resultat, men Boringerne fortsættes 1 Haab om bedre Held, saa Faren er
ikke drevet over endnu.

Arkitekt Kai Lytlhans har foranlediget, at der til Statsministeriet er ind¬
sendt et Forslag, der gaar ud paa en Omlægning af Strandvejen ved Skods¬
borg. Ministeriet anmodes om at tage Forslaget, der er tiltraadt af 55 Ar¬
kitekter og Havearkitekter, op til Undersøgelse. Man peger paa, at Skods¬
borg-Arealet, ved en Flytning af Strandvejen op langs Banen, kunde
genskabe en friere Forbindelse mellem Dyrehaven og Øresund.

For snart 22 Aar siden blev Københavns Befæstning nedlagt, og Area¬
lerne overgik til Finansministeriet. Siden da har Terrænet været et lukket
Land, naar bortses fra et lille Stykke mod Nord ved Herlev, hvor Publi¬
kum har faaet Adgang.

Ved et Møde med Finansudvalget har Finansminister Kofoed udtalt, at
der kun undtagelsesvis vilde blive bygget paa Arealerne, men at det ellers
var Tanken at udlægge Fæstningsterrænet som Park, antagelig i Samar¬
bejde med Københavns Kommune.

Naar man har store Træer i sin Have, er man ikke altid lige gode Ven¬
ner med sin Nabo, men Hegnsloven holder indirekte sin beskyttende Haand
over dem. En Nabo til Redaktør Gunnar Hansen I Vangede, der er en Ven
af store Træer, havde anlagt Sag mod Redaktøren for at opnaa Dom for,
at Træerne skulde ryddes, idet de stjal Solen fra hans Have, sugede Kraf¬
ten af den og grisede voldsomt til med Frø og Blade. Og det kan man
godt forstaa, naar man erfarer, at det drejer sig om ca. 25 m høje Elm
og Ær. Redaktøren tilbød at sørge for, at ingen Grene voksede Ind over
Skellet til Naboen, ligesom han intet havde at Indvende imod, at Naboen
overskar de Rødder, der trængte sig ind i hans Have; og dermed maatte
han lade sig nøje. Landsretten frifandt Redaktøren. Hegnsloven hjemlede
ingen Ret til at dødsdømme Træerne.

Ved Modet 1 „Akademisk Arkitektforening", hvor Havearkitekt Friherre
Sven A. Hermelin indledte en Diskussion om „Vejen I Landskabet", udtalte
Minister Gunnar Larsen iflg. „Politiken": „Jeg tror desværre ikke, at dan¬
ske Autoriteter hidtil har haft stor Fornemmelse af, at Vejene, som Fri¬
herren sagde, skal være paa Bølgelængde med Landskabet. Vore Vejtek¬
nikere har i høj Grad fulgt Grundsætningen om, at den korteste Vej mel¬
lem to Punkter er den rette Linje. Der kunde gøres meget her I Landet
for at skabe Harmoni mellem Landskabet og Vejene, men saa maa Sam¬
arbejdet begynde paa et meget tidligt Tidspunkt, inden Opgaven har taget
Form. For de store Motorveje har man allerede indledet et saadant Sam¬
arbejde, idet baade Professor Suensson og Havearkitekt C. Th. Sørensen as¬
sisterer „Teknisk Central" med Planernes Udformning. Det er min Over¬
bevisning, at skal vi naa frem, kan det Ikke gøres uden en Ændring i Lov¬
givningen, men heller ikke dette skulde vel være udelukket, hvis vi i en
ikke altfor fjern Fremtid faar en ny Vejlov".

Paa samme Møde forespurgte Professor Suensson Minister Gunnar Lar¬
sen, om Forskønnelsesforeningens lige udkomne Betænkning om Forslagel
til Tunnel under Frederiksberg Bakke havde Mulighed for at udvirke, at
dette helt rigtige Forslag blev bragt til Udførelse. Ministeren svarede, at
skulde han udtale sig om henholdsvis Frederiksberg Kommunes og For¬
skønnelsesforeningens Forslag, vilde han ikke tage i Betænkning at give
det førstnævnte Prisen, men at Manglen paa Jern og Cement i disse Aar
1 hø) Grad vanskeliggjorde Forslagets Realisation.

Ved Hans Rene.

Paatænkt Kolonihavepark i Fare

Forslag om Flytning af Strand¬
vejen ved Skodsborg

Vestenceinten som Bypark

Naar store Træer ikke staar i Skel¬
let, kan ingen forlange dem fjernet.

Minister Gunnar Larsen om smuk¬
kere Veje

Minister Gunnar Larsen gaar ind
for Forskønnelsesforeningens For¬
slag om Genforening af Frede¬
riksberg Have og Søndermarken.
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Et af Gerhard Hennings Hovedværker:
nSiddende Pige", hvori paa sælsom
Maade er parret en monumental Ro og
en saare kvindelig spændstig, vigende
Bevægelse, stærkt udtrykt ved Kroppens
Bevægelsefremad og Hovedets samtidige
Drejning tilbage.

Skulptur i Haven
Der har i Maj Maaned været afholdt en stor Udstilling af Bil¬

ledhuggerkunst i Haveselskabets Have paa Frederiksberg, og det er
Hensigten at gøre denne Udstilling til en tilbagevendende Begiven¬
hed — en fast Institution.

Keramikeren Axel Salto og Billedhuggeren Henrik Starcke har
i den Anledning fremsat de her gengivne Tanker om Skulptur i det
Grønne og om denne Udstillingsforms Fordele. Billedhugger Hen¬
rik Starcke udtaler først dette:

Udstillingens Idé var at give den Del af Skulpturen, som er
tænkt til fri Luft og grønne Omgivelser en Chance for at virke
efter sin Hensigt. Det vilde paa en Maade svare til, om vi fik
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I Professor Einar Ut^on-Frank's „Hav¬
frue" understreges det næsten fiskeagtige
i Figur og Bevægelse af den sorte, glatte
Bronze.

en Kirke overladt til at udstille Kirkekunst i, et Par Pyramider
til de ægyptiske Samlinger eller vore Antikker stablet ind i et
veritabelt, græsk Tempel. Det er selvfølgelig at gaa for vidt.
Kunstens Placering i Livet og dens Fremvisning paa en Udstil¬
ling er og maa være to forskellige Ting. — Og jeg mener, man
har undgaaet Faren for Teater ved den Sans for Sagen, der er
lige saa sjælden som nødvendig. Jeg vil gaa saa vidt at kalde
dette: ikke for en Udstilling, men et Forsøg paa at vise, hvad
en Have kan og bør rumme af Skulptur. Meget af det, der staar
i vore Parker, er nemlig Ting, der er tænkt i Forbindelse med
Arkitektur og som af den Grund ikke rigtig virker sammen med
levende Træer. Samtidig er det kun sjældent, Skulptur finder
naturlig Anvendelse i Forbindelse med moderne Arkitektur —
Arkitekterne har ønsket, at Figurerne skulde tage sig et Fri¬
kvarter fra Arkitekturen. Ja, saa maa det gaa som i Børnerimet:
„Mit Navn er Malene, naar jeg ikke har Selskab, leger jeg alene".
Har Arkitekter ikke Tid at lege med os — saa leger vi i det
Grønne.

Og der kan jo skabes en naturlig Sammenhæng mellem de
to Ting.

Glæder vi os ikke, naar vi ser vilde Roser og Kaprifoler gro
ud og ind mellem Stenene i et Skovdige —det frodige Liv i Vækst
og Kræfterne bragt til Ro — det viser sig ogsaa, at det særlig er
Stenen som Materiale, der tager sig saa mageløst ud mellem
Buske! og Planter. Ogsaa Lyset i det frie Rum spiller en Rolle:
til Tider voldsomme Virkninger med tunge Skygger, til andre

Næste Side:
Einar Ut^on-Frank's „Afrodite" i ORS.
Aage Krenchels Have i Hørsholm.
- Var blot al Haveskulptur saa velpla¬
ceret I
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Tove Olafssons Kvindefigur føles saa
markeligt beslagtet med de unge Træer
i Haven, at det næsten var fristende at
kalde hende Daphne.

m-

Tider det spredte, stille Lys, der faar Figuren til at virke efter
sin Natur.

Smaaskulpturernes Maal henviser dem som Regel til Interiørets
»maa Maal. Men den brede Gang i store Former tager Vejret
fra En i smaa Omgivelser og folder sig først ud i det store Rum,
hvor den lille Form vil trykke sig ynkeligt. Der er altid noget
irriterende ved at blive præsenteret for noget, fremfor at det bare
er der, og man selv kan gaa paa Opdagelse og glæde sig uden
Vejledning, ligesom naar man kigger paa Blomster og Træer.
Skulpturer paa Rad og Række paa en Udstilling kan trætte —

og ødelægge det for hinanden. Men selv om man her havde und-
gaaet at præsentere, var der i høj Grad Mening i Galskaben.
Som det er sagt: De Friheder, man bevidst tog sig, kunde kun
virke, fordi der var en instinktiv Opbygning bagved. Vore Ar¬
bejder var paa denne Udstilling stillet frit frem i det grønne uden
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Hegn og Lukke. En fornem og streng Ting som Frederik VI's
Statue lige udenfor anbringer man paa en Sokkel med Gitter
om for at pointere den som det faste Led i en stor havearki¬
tektonisk Idé. Men Gitteret blot for at sikre Figuren er en

Uting. Det er imod Kunstens Væsen at blive sikret og omgær¬
det. Kunsten er i sig selv et Vovestykke paa den Maade, at
Kunstneren stoler paa sin Inspiration og har Tillid til sine Kræf¬
ter. Saa er der ogsaa noget lurvet ved ikke at være tillidsfuld
overfor Skønhedens Magt over Sindene. Som Tingene stod paa

Udstillingen, virkede de som en Flaandsrækning mod dem, der
saa dem.

De gamle sagde Urtegaard. Moderne Arkitekter kalder Haven
for en udendørs Stue. Det vil sige, at Orden og Plan maa raade
ved Møblering med Buske og Figurer, enten man lader Skulp¬
turerne virke som overraskende Momenter under, og halvt skjult
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Mette Lise von der Recke's siddende

Pige giver Udtryk for en mediterende
Ro, der virker saa velgørende i Haven.

Kamma Hedins „Siddende Kvinde" i
Kunststen.
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Professor Einar Ut^on-Frank's „Gloria"
i den dejligefranske Kalksten, der unæg¬
teligt er et rarere Materiale end den nu
saa stærkt benyttede Kunststen.

- og som Modsætning til „Gloria's for¬
nemme Ro en glad lille Bamse: Jeppe
Vontillius's „Liggende Model".
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Stentøj ses sjældent anvendt til Skulptur
i Haver. Johannes Hansens „Staaende
Par", der selv kun er en lille Meter hej,
giver En dog et Indtryk af, at dette Ma¬
teriale i større Maal vilde egne sig for
offentlige Anlæg.

af Løvhang eller pludseligt ved en Sti's Omdrejning — eller de
danner et vist Hvilepunkt for Øjet i et dybt Udsyn. Skulpturer
som Led i Udsmykningen af en Bygning er en Hjælp til at
levendegøre dens statiske og rumlige Problemer; i Park og Have
er de paa en Maade anvendt som det, der samler Væksternes
Mangfoldighed og afklarer det flygtige til Hvilen i det bestan¬
dige; man tager et Øjeblik det groende og flydende fangen og
holder sig dets Love for Øje. Rodin glædede sig ved at stille
sine Antikker ud langs sin Haves Stier i smaa Kabinetter af
Blomster og Buske. En lykkelig og rig Haand har Italienerne
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Jais Nielsens Stentøjsfigur i Okseblods-
glasur „Pottemageren", er i sin strenge
Stil og fornemme Ro en storartet Have¬
skulptur, der vilde virke meget smukt i
Stof og Farve opstillet mellem mørke,
dybgrønne Stedsegrønne.

altid haft til at smykke deres udendørs Opholdssteder, ligefra
den mindste romerske Baggaard til Mediciernes og Pavernes
overdaadige Parker. — Dejligt maa ogsaa Paaskeøernes Skulp¬
turer virke, staaende i det høje Græs i stærkt kuperet Terræn.

Om Udstillingens Tilblivelse og Videreførelse og om Billedhug¬
gerarbejder i del Frie i det hele taget udtaler Keramikeren Axel
Salto dette:

Ja, om Udstillingen vil jeg tørst sige, at bortset fra nogle en¬
kelte Kunstnere, som ikke mente, de havde noget at sende ind,
var Udstillingen vel saa god, som dansk Skulptur kan gøre den
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i Dag. Om det er lidt eller meget er i og for sig ligegyldigt.
Komitéen er forøvrigt sammensat af uensartede Bestanddele. Der
er Journalister, Forretningsmænd, Gartnere og Kunstnere deri.
En ser vel godt Stof i Sagen, en Penge, en tredie Ære eller
Sjov, en fjerde alle fire Ting maaske, men alle finder sikkert i
Udstillingen Tilfredsstillelse af en dyb Trang — ikke en litterært
betonet Sværmen i Oehlenschlægers „hellige Natur ", en taaget
Panteisme, men simpelthen Udlosning af Trangen til at nyde
Sammenspillet mellem Planternes grønne, groende Blade og den
døde, plastiske, af Hænder skabte F orm. For saadan skal Skulp¬
tur ses, med Lysets Spil henover Formen, saa denne ikke kun
giver sig eet Udtryk — som i det lukkede Rums konstante Lys —
men saadan, at den udleverer sig helt, fra den belives af Solen
i Gryet, og til den vender sig ind i Skyggen og udviskes af
Natten. Skønt det er farligt fordringsfyldt, dette skyggeløse Lys;
hvor svært det dog er for en Skulptur at hævde sig ved Siden
af et Træ med dets lange Aandedrag, eller en blomstrende Busk.
Det Naboskab taaler i Virkeligheden kun de fineste Kunstvær-

Hos Greve Ahlefeldt-Laurvig paa Nor¬
denbrogaard paa Langeland staar disse
saare fremmedartede og skønne kinesiske
Skulpturer, der i iQ35 er kommet her
til Landet fra Shanghai og som menes
at stamme fra Mingperioden. Billederne
paa denne Side viser en meterhøj Gruppe
med fire Kvindefigurer, der bærer et Fug¬
lebad. Paa modstaaende Side en halv¬
anden Meter hej Komposition.

„Fuglebadet" set fra Siden.
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ker, de vel især, som har deres Virkning i Modsætningen, den
simple arkaiske Ro. Hvor ofte har man ikke glædet sig over
Grenenes Skygger, naar de løb henover en Statues Ansigt, og,
som Dagen gik, gled ned langs Brystet og Benene og under¬
stregede forklarede Formen. Alt blev da dobbelt udtryksfuldt.
Altid og i alle Milieuer har Menneskene elsket Vekselvirknin¬
gen mellem de grønne, levende Blade og den døde plastiske
Form. Lige fra Kolonihaven med Glaskuglen paa en Pind under
Hyldetræet til Babylons hængende Haver. Overalt var og er
Kunsten og Naturen uadskillelige, gaar med hinanden i Haan-
den. Kom vi i vor Ungdom nogensinde ind i en Gaard i Frankrig
eller Italien uden at Fontænerne sprang og de store Lerkrukker
stod opstillet mellem Appelsintræer og Potteplanter; vor Drøm
om Syden beror simpelthen paa den Iscenesættelse. Man skal
søge at sanse rigt og gøre sit Liv mangfoldigt, og er der noget,
vi har glemt af en oprindelig Livskunst, maa vi ønske at blive
mindet derom. Den Udstilling, som nu vistes, vil forhaabentlig
bringe mange paa Spor af Glæder, de har tabt eller overset.

— Det er i høj Grad vor Forhaabning, at Udstillingen maa
blive den første af en hel Række i Flugt med Frederiksbergs
store og forpligtende Kulturtraditioner. Ligesom København har
et kongeligt Teater og en Malerisamling, saadan faar Frederiks¬
berg sin Parkudstilling af Skulptur-Statuer paa Runddelen lige
som Passionsspillene i Oberammergau. Den bliver en Institution,
kort sagt, som vi med Entre-Gebyret søger at skabe et Fond
til. Planen gør Lykke hos Kunstnerne, der har Forudsætning
for at vurdere Elementernes Samhørighed og som er godmodige
nok til at yde Arbejdet. Frederiksberg Bystyre f. Eks. er næppe
saa optaget af disse Idéer, men naar Kunstnerne først har vovet
Pelsen og vist, at der baade er Ære og Penge i Idealisme, saa
kommer det nok med. Man kunde ogsaa lave Udstillingen i
Zoologisk Have, som altid har stillet sig aaben over for Kunst¬
nerne. Det taler mange Ting for, men giver man Kunstnerne
fremtidigt frie Hænder i Haveselskabets Have, er det rimeligt
at blive dér. Det er jo en dejlig Have.

Axel Salto. Henrik Starcke.

Henning Koppel har som flere andre
unge Billedhuggere villet vise, hvad
der kan udtrykkes i abstrakt Skulptur.



„ Wasserparterre", Del af de vidtstrakte
Haver om Fyrsten af Pless's Residens,
Furstenstein i Schlesien.

Tivolis Springvandsterrasse
Til at begynde med havde Poul Henningsen svært ved at

gøre sine Medarbejdere — deriblandt mig — begribeligt, at den
nye Indgang med tilhørende Bro vilde bringe Byens Centrum
og Tivolis Centrum lige ind paa Livet af hinanden. Nu kan alle
se, at Arrangementet er til stor Fordel baade for Raadhus-
pladsen og for Tivoli og ikke til Skade for noget. Det vigtigste er,
at en lang Række Bænke i Sol og Læ er stillet op lige ved Byens
Trafikcentrum. Og hvilken Oase midt i Stenørkenen, som det
kaldes, nu kan Forretningsfolk fra Raadhuspladsen faa serveret
deres Frokost i det Grønne, saa at sige lige om Hjørnet. Den
nye Indgang, der er ganske enkel og ligetil og uden højtidelig
Portal, har gjort Byen mere sommerlig; det er det jubilerende
Etablissements Gave til København.

I 1927 besøgte jeg i Liegnitz i Schlesien en Have- og Rosen¬
udstilling af den i de Aar sædvanlige overdimensionerede Type
med 50,(XX) Roser i Flor; den virkede mest som en Demonstra¬
tion af den gamle Sandhed, at een enkelt Rosenbusk er kønnere
end tusinde. Hverken Udstillingen eller Byen selv var interes¬
sante, men Udflugterne var smukke, den bedste var til Fursten¬
stein, Hovedsædet for den fyrstelige Grubeejerfamilie von Pless. *
Baade det vældige Slot og Haverne er gamle, men i vor Tid
udvidede og istandsatte. Springvandsterrassen blev lidt før for¬
rige Krig udført af en Arkitekt von Walcher ikke uden Paa-
virkning fra Salomon de Caus berømte Wasserparterre i Heidel¬
berg (ca. 1650).

Det er altsaa et gammelt Rejseminde, der er søgt realiseret
i Tivoli, men naturligvis paa en meget ufuldkommen Maade.

Det karakteristiske for Anlægget i Furstenstein er den ens

Blanding af Vand og Blomster, ligeligt fordelt over Terrassens
Flade i en jævn Rythme, uden Accentuering og uden Centrer
eller betonede Akser, simpelthen som et Fragment af et Møn-
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ster i et Tapet. Selv om denne ornamentale Ejendommelighed
har kunnet efterlignes i Tivoli, saa mangler dog alt det andet
og selvfølgelig fremfor alt Stedets Stemning, der især beroede
paa de store Hækkes og de gamle Mures omsluttende Virkning.
1 det lukkede Haverum i Fiirstenstein plasker og pludrer Vandet
kraftigt i den absolutte Stilhed; Øret beherskes af denne Lyd,
og Synet tvinges af Hække og Mure til at hellige sig Blomster
og Vand. Det mangler selvfølgelig helt i Tivoli; men man maa

jo trøste sig med, at der gælder andre Love; der skal Sindet jo
netop adspredes, ikke koncentreres. Der er i Tivoli ikke Plads
for Arkitekturens berømte „Taktfuldhed" overfor Naboskabet.

Springvand og Blomster er naturligvis de sekundære Elemen¬
ter, der i Aarenes Løb kan udveksles eller ændres, medens Mu¬
ren med sine mange Bænke er Anlæggets nyttige og blivende
Del. Murens snoede Forløb skyldes Hensyn til eksisterende
Træer og Bygninger, og dens Højde er fastlagt, for at de Sid¬
dende kan faa tilstrækkelig „feeling of protectionValget af
Klinker til Terrassens Gulv og til Muren voldte intet Hoved¬
brud. Der var intet at vælge imellem. Krisetiden er godt for
noget, den indskrænker de frie Bestemmelser.

Oprindeligt var det Meningen, at Bassinerne skulde ligge for¬
sænkede i Jorden, saa kom Forbudet mod at cementstobe, og
dermed gik Virkningen af den for Blomsterne saa flatterende
Spejling tabt. Da det endnu var tilladt at fremstille Cement¬
varer paa Fabrik, fik Bassinerne deres Størrelse og Form som

Skaale, der staar oven paa Jorden. Saa blev ogsaa dette forbudt,
og Poul Henningsen fandt da paa at anvende Bødkerarbejde,
og saadan kom dette ærværdige Haandværk atter, efter flere
Hundrede Aars Forløb, i Forbindelse med Havekunsten.

Anlægget skyldes Overgartner Aksel Andersen mere end mig,
han har i frugtbart Samarbejde med P. H. udformet det i alle
Enkeltheder, har planlagt den vanskelige Blomsterfølge og ført
Tilsyn dermed. Det vil derfor være rimeligt, at han tager Ordet.

G. N. Brandt.
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De, der husker den Del af Tivoli, hvor nu Springvandster-
rassen ligger, kan vist næppe faa Taarer i Øjnene ved Tanken
om det, der forsvandt.

Arealet i Vinkelen mellem Glassalen og Divan I optoges af
en Stump Løvgang, som uden nogen Forbindelse eller Motiv
laa her som strandet med sit dystre Mørke under gamle Træer
og med en komisk Græsløber lagt ud til venstre.

Den ovale Gruppe udfor Konditoriet med Jernhegn og Ro¬
ser samt Vase i Midten stod heller ikke i det bedste Forhold
til Omgivelserne og de skumle Tremmelysthuse langs Muren i
Nordvestskellet.

Det var derfor med Sindsro, at disse Enkeltheder, inclusive
Vandfaldet i Hjørnet mod Vestre Boulevard, blev fjernet.

Der var imidlertid mange Hensyn at tage ved den nye Ud¬
formning af Arealet, selv om Motivet, Blomster og Vand, var
vedtaget. Arealets Form, Fald i Terrænet, gamle Træer, Færd¬
sel o. s. v. gav hver paa sin Maade Vanskeligheder. Serverings-
pladserne maatte jkke indskrænkes, snarere tværtimod, og frem¬
for alt maatte Bænkepladsernes Antal ikke formindskes.

Springvandsterrassen blev da naturligt udformet som en lavt¬
liggende Vig ved Søen, begrænset og indrammet af en Mur,
som dels klarer Højdeforskellen og dels giver gode Muligheder
for Anbringelse af Bænke, og samtidig klart og helt adskiller
Blomsterhaven fra Hovedpromenaden.
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De bredeste Færdselsarealer paa Springvandsterrassen er lagt
langs Seen og Muren. De øvrige Gange er kun en Meter brede.

• Alle Gangene er belagt med haardtbrændte, gule flammede Nivaa
Klinker paa et Underlag af Slagger og Grus.

Bænkene, som er anbragt ophængt paa Muren, er tegnet af
Arkitekt Poul Henningsen og beregnet saaledes, at der paa hver
Bænk kun skal sidde 2 Personer.

De meget omfattende Ledningsarbejder vedrørende Afløb og
Tilløb til Bassinerne, som er projekteret og udført af Ingeniør¬
firmaet Monberg & Thorsen, udførtes i Løbet af Vinteren 1943.

Vandet pumpes fra Søen til Bassinernes Straalerør. Trykket
kan reguleres saaledes, at Straalehøjden kan varieres efter Øn¬
ske. I Blæst er Straalerne dæmpet ned til et Minimum for at
undgaa Oversprøjtning.

Afløbet fra Bassinerne er ordnet ved et meget simpel Over-
faldssystem med Udlob i Søen. Bassinerne vil blive afmonteret
om Efteraaret og overvintret i Søen.

Søbredden blev i Forbindelse med Havens Udformning regu- Side
leret og beklædt med Græstørv, og et let Jernhegn blev opsat c. N. Brandt: Tivolis Springvandster-
ved Skraaningsoverkanten. rasse af 1943 (i:500).
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Springvandsterrassens 32 Bassiner er

anbragt ganske regelløst, hverken bun¬
det af Centrer eller Akser.
Paa Grund af Forbudet mod Cement¬
støbning maatte der anvendes Bødker-
arbejde. Skaalene er sammensat af Bøge¬
staver, der paa Undersiden er sammen¬
holdt med to Tøndebaand af galvani¬
seret Jern.
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Muren med Poul Henningsens Bænke.

Gravreguleringen, Ledningsarbejdet, Klinkelægningen og Muld-
tilførselen (incl. Gødning og Tørvemel) var tilendebragt omkring
den 10. April, hvorefter kun selve Tilplantningen stod tilbage.

Arrangementet maatte straks ved Tivolis Aabning den 1. Maj
kunde præsenteres i fuldt Flor. Af den Grund blev det beslut¬
tet at udskyde den egentlige Beplantning til senere og straks
gennemføre en Foraarsudplantning.

Entreprenøren, Anlægsgartner Poul Rasmussen, som har ud¬
ført hele Arbejdet paa monsterværdig Maade, fremskaffede de
ret usædvanlige Antal af Gyldenlakker, Myosotis, Primula, Doro-
nicum, Viola tricolor og Løgblomster og overvaagede ved hyp¬
pige Eftersyn paa Indkøbsstederne, at Plantematerialet kom godt
over Vinteren, saa alt stod parat, da Plantningen paabegyndtes
i April 1943.

De sidste 14 Dage inden Aabningen var nok til, at Plant¬
ningen, netop da Tivoli slog Portene op, stod vokset til med den
ønskede Blomstring og Fylde, selv Tulipanerne, som i Efteraaret
blev lagt i trekantede Kasser 20x20x20x10 cm med ca. 10 i
hver og indplantedes sammen med den øvrige Foraarsbeplant-
ning, var præcise og foldede Blomsterne ud den 1. Maj.

Foraarsudplantningen stod Maj ud og afløstes af en Sommer¬
udplantning bestaaende af Antirrhinum hovedsagelig i Sorterne
„Flamme" og „Guinea Gold", Georginer „Vesuvius", Bishop of
Llandorff, Verbena, Tagetes, Lobelia, Salvia patens, Gladiolus,
Canna og en Del Helianthus langs Muren.
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Af Hensyn til Stedets gi. Træer fik
Muren, der udligner de meget varierende
Højdeforskelle, sin bølgende Grundplan
og Tilnavnet „den kinesiske Mur".

Plantningen var efter en god Maaneds Forløb i fuldt Flor
og vil antagelig kunne holde Sæsonen ud, eventuelt med et min¬
dre Tilskud af Chrysanthemum.

Det er mit Indtryk, at Sammenstillingen af Farver og Højder
i Blomstermaterialet er lykkedes, saaledes at det flade, massive
og kulørte, som ofte bliver Resultatet, hvor mange Sommerblom¬
ster udplantes samlet, heldigt er undgaaet.

Straks naar Tivoli har sluttet Sæsonen, gaar man i Gang med
den endelige blivende Tilplantning af Stauder og Iloser med
Bund af forskellige lave Planter og Løgblomster.

For at faa et fyldigt første Aars Resultat er dette Plantema¬
teriale allerede fra Efteraaret 1942 under Opskoling og desfor¬
uden et Supplement af Stauder i Kurve til Udskiftning i Blom¬
sterhaven Sommeren igennem, saaledes at en stor Blomsterrigdom
kan opnaas fra Foraar til Efteraar Sæsonen igennem.

Springvandsterrassen har nu været i Brug i nogle Maaneder,
og det er glædeligt at konstatere, at Princippet i Haven med
de smalle Gange, som giver Publikum Adgang til at nyde Blom¬
sterne paa nært Hold, ikke paa nogen Maade trods det store
Besøg har medført Overlast eller Misbrug.

I Sommer afspærres Haven ved Mørkelægningstid, men naar
normale Tider igen indtræder, vil Belysningssporgsmaalet blive
aktuelt. Der er ingen Tvivl om, at kunstig Belysning vil være
af fin Virkning og forlene Haven med endnu en Charme, som
for Tiden maa savnes. Aksel Andersen.

Foto: Kai Ftirst.
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Beplantningsplaner

O
O
O
o
o
o
o
O
O

Stempelmarkerne gengivet i naturlig
Størrelse.

Naar man forsøger at dechiffrere en Beplantningsplan med
fortløbende Bogstaver eller Tal, er det meget vanskeligt at danne
sig et godt Overblik over Beplantningen, da man stadig glem¬
mer de første Numre, efterhaanden som man læser videre.

Denne Vanskelighed løste iVlrs. Jekyll ved at gøre Beplant-
ningsplanerne tilstrækkeligt store til at kunne skrive Planternes
Navne paa selve Planen, samtidigt med at hun gennem Grup¬
pernes Konturer antydede Antallet af Stauder i den enkelte
Gruppe. Her gengives i Maal 1:200 Gertrude Jekyll's: The
orange garden.

En Tid brugte jeg dette System, men fandt det vanskeligt at
skønne hvormange Stauder, de enkelte Grupper indeholdt.

Efter at have prøvet mig lidt frem for at finde ud af, hvilke
Størrelser jeg kunde faa Brug for, fik jeg fremstillet et Sæt
Stempler paa ialt 12 Stykker. Stemplerne er almindelige Gummi¬
stempler med Træskaft. De bestaar af Cirkler i følgende Størrelser:

Stempel Nr. Virkelig Størr.
Diameter i mm

Maalestok 1/50
Diameter i cm

Maalestok 1/25
Diameter i cm

1 28 140 70
2 24 120 60
3 20 100 50
4 16 80 40
5 14 70 35
6 12 60 30
7 10 50 25
8 8 40 20
9 7 35

10 6 30
11 5 25
12 4 20
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Staudeplantningens Omrids trækkes op i Maalestoksforhold
1/50. (Evt. 1/25 til Stenbede og Smaahaver).

Staudegrupperne markeres med Stemplerne, og hver Gruppes
Kontur trækkes op med Farveblyant, f. Eks.:

Klart Papir lægges over, og Staudegruppernes Konturer træk¬
kes op med Tusch og evt. Farveblyant.

Man har nu en Beplantningsplan, der er tilstrækkelig stor til,
at man paa Maskine kan skrive baade Planternes Navne og
f. Eks. fortløbende Numre.

Færdig Beplantningsplan.
Tegnes i Praksis i i:50; er her gen¬
givet i 1:100.

Det er nu herefter uhyre let, naar Plantelisten skrives, paa
Originalen at optælle, hvormange Stauder der medgaar til hver
Gruppe.
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Pæon
Delphinium
Lupin ...

Phlox
Anemone jap.
Campanula car.. . .

Saxifraga

Delph. Lupin., Iris
Althæa, Phlox, Dicentra .

Helenium, Rudbeckia
Aconit, Asters, Salvia....
Cimicifuga, Gyph. I .ilium
Lychnis, Papaver, Kniph..

Lise Pedersen.

Hvad kan en have ikke rumme!
Haveamatører samler med åbne, interesserede øjne så mange

indtryk rundt i ind- og udlandets haver.
Når de samtidig har et utæmmeligt initiativ til at virkeliggøre

alle de deraf opståede drømme i deres egen lille have, kan det
ske, at idéerne samler sig som i et brændpunkt — en opfindsom¬
hedens triumf i haveejerens øjne.

Hosstående billede viser et sådant mesterstykke, hvor flag¬
stangen stolt bærer sit flag fast forankret på et lille grundfjæld,
en klippe midt i det firkløverformede bassin med nøkkeroser,
men derfor ikke glemmer at gøre sig dobbelt nyttig ved at bære
en naturtræsmejsekasse. — Mon der på festdage sættes gyldne
kugler på de fire jernankre, der ses nedstøbt i bassinkanten?
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Kungstrådgården
Enhver, der har besøgt Stockholm, kender Kunsttradgården

lige over for Kongens slot på den anden side Norrstrøm.
Det er byens ældste anlæg og Stockholmernes kæreste pro¬

menade, men netop derfor idelig udsat for mere eller mindre
berettiget kritik.

Det er der statuerne af Karl XII og Karl XIII har deres plads.
Den første er et værk af billedhuggeren Molin og er en værdi¬
fuld skulptur, hvad næppe kan siges om den anden kongestatue
højere oppe i parken. Midt imellem står „Molins fontæn", der
ikke har så lidt tilfælles med vort såkaldte Storkespringvand,
det man i klunketiden kaldte en opsats, når den i mindre for¬
mat stod på et bord.

Svenska Dagbladet havde for ganske nylig en enquete om
Kungstradgårdens fremtidige skikkelse. Den var ledsaget af hos¬
stående billede hvor stadstradgårdsmåstare, arkitekt Blom øjen¬
synlig har forgrebet sig på et større træ og er i komplot med
rigsdagsmand Magnusson om at fjerne Karl XIII, mens løverne
fra statuens fodstykke løber forvildede omkring.

Forhåbentlig når man til et gunstigt resultat for det gamle
anlæg. E. E.-J.

80



Liljer, Salvia og Slørblomster i Blomst
foran Husets Østside. Opbindingen er
foretaget yderst varsomt, for at det hele
skal komme til at virke saa let og na¬

turligt som muligt.

Haven ved Lellinge Skovridergaard
Haven her paa Skovridergaarden er omgivet af Skov og Plante¬

skole imod Nord og Øst og af frie Marker mod Syd og Vest.
Baade Hus og Have er af gammel Præstegaardstype: en lang
rummelig Længe foran en Have med store, fritstaaende Træer.
Terrainet er ganske fladt. Oprindelig har her været mange Smaa-
plæner med runde Blomsterbede og Gange imellem; men alle¬
rede længe inden jeg for fire Aar siden flyttede hertil og overtog
Haven, var de mange Afdelinger streget og hele Haven samlet
til een stor Plæne, hvorved de fritstaaende Træer — mest gamle
smukke Frugttræer —rigtig kom til deres Ret. Mod Syd og Vest
var Læplantningen i Orden, og mod Nord var det solide Dyre¬
havehegn rejst. Derimod var der aabent mod Øst ud til Plante¬
skolen : kun et ganske lavt Hegn og saa godt som ingen Buske.
Haven var i det hele taget fattig paa Buske, noget der medførte,
at den blev alt for let overskuelig og, trods sin idylliske Belig¬
genhed og de smukke Træer, kom til at virke bar og fantasi¬
les—ligesom en Stue med for faa Mebler.

Vi plantede derfor allerførst et Busket langs hele Østhegnet
Erna Sonne-Friis: Egen Have ved Lel- ~ et Busket der varierer i Bredde og danner bløde, belgede
Unge Skovridergaard. i:iooo. Linier ind imod Plænen. Cirka 4 m inden for dette Yderbusket
Nord opad. anbragtes en Del smaa Busketter, der i Linie og Form harmo-

IANDEVEJ

STAUDER
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nerer med Yderplahtningen. De slutter sig til denne paå samme Klinkehaven: Kig Øst-Vest.
Maade, som Skærgaardens yderste Smaaøer, „skår", slutter sig
til Fastlandet. Disse Busketter er tilplantet paa en saadan Maade,
at de hverken kan blive tunge og kompakte eller for høje. Der
er imellem dem et Lyngbed med en hel Del Rhododendron, og
i en anden Gruppe er der Bambus (Arundinaria Murielæ), Ara-
lia elata, Sorbaria arborea glabrata og Cotoneaster multiflora, der
alle udmærker sig ved yndefuld Vækst og samtidig har noget
exotisk og overdaadigt over sig. Der er i det hele taget lagt
megen Vægt paa Buske af smuk og let Vækst. Imellem „Øerne"
er der sørget for Kig ud til Planteskolen. Haven er ved disse
Arrangementer tilfort en Del overraskende Momenter, rent bort¬
set fra den flatterende Ramme som Busketterne danner om

„Græsgangen", der bugter sig imellem dem. —

Læplantningen imod Vest bestaar for en stor Del af frodig
Hyld. Indenfor Hyldebuskene er der en Ligusterhæk, og foran
den ligger Staudebedet. Hvor Bedet begynder - ved Husets Syd¬
gavl — er det ret smalt; men det bliver bredere og bredere. Op¬
rindelig skød det sig i stive Funkislinier ud i Plænen med en
smal Klinkegang som Kant mellem Stauder og Græs. Da jeg
imidlertid meget nødig vilde se haarde, lige Linier i denne Have
„opløste" vi det stive og gav Bedet bløde, afrundede Linier.
Klinkegangen lod paa sine Steder sno sig imellem Stauderne
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Fra Klinkehaven: Den primitive Bænk
i Baggrunden bestaar af en Egeplanke
med to smaa Stykker Egestamme til Ben.
Den falder ganske sammen med sine Om¬
givelser.

og paa andre Steder danne Grænse mellem Bed og Græs. Hvor
Stauderne staar uden for Klinkegangen, d. v. s. der, hvor det
er Græs og Stauder, som mødes, er der plantet en bred Kant
af Cotula squalida uden om Stauderne. Overgangen mellem Bed
og Plæne bliver derved saa godt som usynlig. Cotula'en vokser
helt op om Planterne og desuden ud i Græsset, saa det kom¬
mer til at se ud, som om Blomsterne skyder lige op af Plænen.
Det virker meget malerisk. Til disse yderste Planter er anvendt:
Rudbeckia speciosa, Coreopsis verticillata, Aster King George
og forskellige andre halvhøje og lave Stauder af den Slags,
som har smuk Vækst, og som bliver staaende uden at skulle
bindes op. For Vedligeholdelsen er det en meget stor Hjælp
med den Cotula Overgang. Den kan nemlig godt taale at blive
slaaet lidt nu og da i Yderkanten, saaledes at man kan kere
løs med Slaamaskinen og ikke hele Tiden behøver at være saa

forsigtig med Slaaningen ind imod Bedet. Om Staudebedet er

yderligere at sige, at det er plantet med nøje Hensyntagen til
Farverne. Der er lagt Vægt paa hele Tiden at danne smukke
Farvebilleder, og enhver Disharmoni er forsøgt undgaaet. Den
sydlige — bredeste — Del af Bedet er forbeholdt: creme, gult,
orange, højrødt og lavendelblaat i forskellige Nuancer. I den
Halvdel, som er nærmest Huset, er der lysrødt, rosa, vinrødt,
blaalilla og nogle faa rødlilla Planter som: Anemone hupehensis,
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Sedum spec. Brillant og Chrysanthemum ind. Anastasia. Over¬
gangen mellem de to Farvegrupper er mildnet med en Del blaa-
lilla bl. a. med Iris, Salvia nemorosa og Staudeaster i forskellige
Nuancer, desuden er der Cremefarve, hvidt og graat. —

Havens Roser var tidligere plantet i 6—7 smaa firkantede Ro¬
senbede ved Husets sydøstre Hjørne, saaledes som man sæd¬
vanligvis bruger det. For at faa det stive Præg af Roserne plan¬
tede jeg dem sammen med saadanne Planter, som tjener til at frem¬
hæve Rosens Skønhed — Blomstens Skønhed — samtidig med, at de
for største Delen skjuler dens stive Vækst. Vi slog Bedene sam¬

men til eet stort Bed. Roserne, der alle er afstemte efter hinanden
i Farve, er plantede i smaa Klynger mellem Grupper af Madonna-
og regale Liljer, den fyldte Slørblomst: Gypsophila pan. Bristol
Fairy og en enkelt Blok Salvia nemorosa. I Udkanten af Bedet
er der graa Planter: Lavendler, Nepeta, Santolina, Dianthus og
graat Bjørnegræs. Desuden er der Viola cornuta Hansa. Det
graa danner en meget flatterende Ramme om de lysrøde Roser.
Der er anvendt: Dainty Bess, rosa Gruss an Aachen, Mrs. Henry
Bowles, Souvenir de George Pernet og Lady Inchiquin. Bedets
Linier er bløde og behagelige som Havens andre Linier. Det er

omgivet af Cotula squalida lige som Staudebedet. Havearkitekt
Troels Erstad, der i sin Tid animerede mig til at prøve Cotula
som Grænse mellem Bed og Græs, fraraadede mig at anvende
den ogsaa om Rosenbede med graa Planter, fordi han mente,
at den brunlige Tone, som Cotulas smaa nye Blade ofte har,
vilde være uskøn sammen med det graa. Denne Frygt viser sig
at være ubegrundet. I det mindste her i Haven er Cotula squalida
grøn og frodig hele Tiden undtagen i det tidlige Foraar. Den
er brunrød paa samme Tid som Rosernes Smaablade er rød¬
brune, og det ser særdeles godt ud sammen — mærkeligt nok
netop ogsaa i Forbindelse med det graa. — Dette Rosenbed er
smukt fra tidlig Foraar til sen Høst. Det er frodigt og varieret
— aldrig ens —og alt det stive er taget af Roserne. Paa Forsom¬
meren dominerer Roserne. Senere kommer en Periode, hvor
Lavendelblomster, Liljer og Slørblomster dominerer, saaledes at
Roserne kun titter frem hist og her. Og i September, naar alt
det afblomstrede er skaaret tilbage, virker Bedet især ved sine
smukke Farver. Paa den Tid lyser Roserne klarest, og Lavendler
og Santoline er allermest graa. — Langs Husets Østside løber et
smalt Blomsterbed, der er tilplantet paa en saadan Maade, at
det nøje slutter sig til Rosenbedet og nærmest Virker som en

Forlængelse deraf, kun er der mange flere Salvia nemorosa, som
tager sig storartede ud imod det gule Hus.

£ndnu findes her forskellige smaa Kroge i Haven, som kan
udnyttes, bl. a. er der en Trekant bag den sydlige Siddeplads,
som ligger helt gemt bagved Buske. Derinde er jeg ved at lave
en lille skjult Have (hidden garden); men den er ikke færdig
endnu. Derimod blev den ret store Klinkehave færdig allerede
for tre Aar siden, og den er, trods de onde Vintre, vokset for¬
bavsende godt til. Den ligger med Dyrehavehegnet som Bag¬
grund, er af munkestensfarvede Klinker og giver Plads baade
til mange Dværgtræer og -Buske og til en Masse Blomster. Og-
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saa den er tilplantet efter Farveharmoniens Love. Klinkehavens
Vest- og Sydgrænse er markeret af Egestolper, og op ad disse
er der plantet rankende Vækster. Stolperne korresponderer med
gamle, slanke Egestammer i den bagved liggende Skov og tjener
sammen med Dyrehavehegnet og de mange Hyldebuske til at
binde Haven sammen med Omgivelserne.

Disse Forandringer af Haven er foretaget i forskellige Om¬
gange og uden nogen egentlig Tegning, da jeg jo hele Tiden
har været paa Stedet. Nogen Plan existerede derfor ikke. Vi
har nu maalt Haven op. Ydermaalene er korrekte, hvorimod
jeg ikke kan garantere for, at Maal og Placering af Smaabusket-
ter, Klinkegang og Rosenbedet er fuldstændig nejagtige.

Erna Sonne-Friis.

Crocus
Crocus er en Løgvækst —i daglig Tale; men manmaa erindre,

at den hører til Irisfamilien, og som saadan har den en Knold
uden Løgskæl. Det er kun Dyrkningens Lighed med Løgvæk¬
sternes, der giver den en svag Berettigelse til at henregnes til
disse. Eranthis har jo ogsaa en Knold, skønt den hører til Ra¬
nunkelfamilien.

Crocus blomstrer omtrent samtidigt med Eranthis, Vintergæk
og Leucojum og kan sammen med disse danne et saa smukt

Lyslilla Crocus vernus, Margot.
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Crocus aureus orange.

Blomstertæppe i det tidligste Foraar, at de ikke bør savnes i
nogen Have. Naar Solen skinner paa et saadant Blomstertæppe
vil Blomsterne folde sig ud, og deres straalende Farver vil da
rigtig gøre sig gældende i den ellers vinternøgne Have. Dersom
Foraaret kommer saa tidligt, at Bierne endnu ikke er vaagnede
til Daad, kan Blomsterfloret holde sig i mange Uger; men saa
snart Bierne har været der og sørget for Bestøvningen, vil Blom¬
sterne hurtigt falme og klappe sammen, hvilket især kan iagt¬
tages hos Vintergæk.

Vore almindelige Crocus er taknemmelige at dyrke og lette
at anskaffe. De kan købes i Rummel, dog ikke til Drivning. —

Apropos Drivning, Crocus maa ikke drives ved stærk Varme,
da Blomsterne i saa Fald visner, førend de springer ud. Har
man først faaet en lille Bestand i Haven, kan de under passende
Forhold brede sig ved Frøspredning. Hvis man ønsker, at de
skal brede sig i en Græsplæne, maa man ikke slaa Græsset,
førend Crocusfrøet er modent, d. v. s. et Stykke ind i Juni.
Frugtknuden hos Crocus sidder nede i Jorden; men efterhaan-
den, som Frømodningen nærmer sig, vil Frugten vokse i Vejret
paa en lang Stilk og hæve sig over Jorden.

De blaa og hvide Foraarscrocus maa vel nok henregnes til
Crocus vernus. Selve denne Art vokser vildt i Sydeuropa, hvor
den danner de smukke blomstrende Tæpper i Alpeengene. Far¬
ven veksler i lilla, blaat og hvidt, men ikke gult. Hollænderne
har af denne og andre nedenfor omtalte Arter frembragt de stor-
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Crocus aureus sulphureus concolor.

blomstrende Foraarscrocus i straalende og stærke Farver, men

stadig uden gult, med Navne som Margot, Albion, Velvet, Maxi¬
milian, Sir Walter Scott o. s. v.

Hvor de storblomstrende gule Foraarscrocus stammer fra, her¬
sker der stor Usikkerhed om. Crocusspecialister i England vil
slet ikke ind paa deres Artsoprindelse, men kalder dem Dutch
Yellow. Hollænderne selv kalder dem Grosse gelbe. Tidligere
blev de i Litteraturen kaldt Crocus aureus; men det gaar ikke,
da denne er en ret sjælden Art fra Lilleasien, med rent gule
Blomster, medens vore gule Foraarscrocus har en merk Tegning
ved Grunden af Kronbladene. Der er ikke andet for, end at vi
maa kalde dem som Englænderne: Dutch Yellow, eller om man
vil gul hollandsk eller Crocus hybridus gul. De er jo sikkert nok
et Produkt af nogle af de nedennævnte stærkt gule Crocusar-
ter, vel nok især C. susianus.

I det følgende skal kort omtales nogle foraarsblomstrende Cro-
cus-Arter, som, selv om de ikke er saa store eller stærke i Far¬
verne, som de almindelige Navnesorter, dog har saa fine og

særprægede Farver, at det er værd at forskrive dem hjem fra
Holland. Dyrket paa et lunt veldrænet Stenbed er de haard-
føre nok, og de vil altid gøre Lykke i det tidligste Foraar.

Af de gule maa først nævnes den sjældne C. aureus med va¬
rieteten sulphureus concolor. Den er rent orangegul uden Spor
af mørkt i Bunden af Blomsten. Dernæst C. chrysanthus med
Sorterne Canary Bird, E. Aug. Bowles, Moonlight og Snow Bun-
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Crocus chrysanthus Canary Bird, orange.

Crocus chrysanthus E. Aug. Bowles.
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Crocus biflorus.

Crocus Sieberi, a^urblaa.
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ting. De er gule i fine Nuancer, der minder om de gule Farver
hos Freesia. En smuk gul Crocus er C. susianus ogsaa kaldet
„Goldlack", den er mørkegul og udvendig broncefarvet. Den
allertidligste Foraarscrocus er C. Imperatii; den blomstrer, saa-
snart der er et Par Dages Tøvejr i Februar; Farven er indven¬
dig sart lilla og udvendig purpurbrun. C. biflorus er ogsaa meget
tidlig, den er hvid og udvendig stribet med purpur. C. Sieberi
er azurblaa. C. Thomassianus har mange smaa Blomster i sart
lilla Farve. C. Fleischeri er hvid, smaablomstret og C. Versicolor
er lilla med violette Striber.

Alle disse Foraarscrocus bør købes saa tidligt, at de kan komme
i Jorden i September, da Crocus er meget tidligt i Gang med
at danne Rødder. Dersom man vil flytte gamle Crocus i Haven,
vil man opdage, at de allerede sidst i August har begyndt at
danne nye Rødder.

De efteraarsblomstrende Crocus bør lægges om Sommeren saa
snart Løvbladene fra om Foraaret er visnede. De udmærker sig
jo ved at frembringe Blomster i September-Oktober og grønne
Blade om Foraaret. De har endvidere den mærkelige Egenskab,
at de i Lighed med Colchicum (Tidløs) — med hvilke de har
Navnet „Nøgne Jomfruer" tilfælles — kan blomstre uden Jord
eller Vand; men saa gaar ganske vist ogsaa Knolden til Grunde.

Af de efteraarsblomstrende Crocus maa især nævnes: C. spe-
ciosus, som er mørkeblaa, og C. ^onatus, som er sart lilla. Disse
to er meget haardføre og egner sig godt til at danne Blomster¬
tæpper i Busketter, og de er meget villige til at brede sig ved
Selvsaaning, naar man ikke forstyrrer dem ved Vintergravning
af Buskettet. Af andre Efteraarscrocus skal lige nævnes den
smukke lilla purpur C. nudiflorus. For Samlere findes der ogsaa
af disse en lang Række Arter, som er interessante at dyrke, hvis
man har Tid til at kæle lidt for dem. Vald. Andersen.

Sildigtblomstrende Buske
Blomsterbuskenes Flor begynder i det tidligste Foraar, hvor

Daphne, Forsythia og Ribes er nogle af de første; Floret kulmi¬
nerer omkring Set. Hans, hvor Haver og Parker bugner med
Guldregn, Syrener, Spiræa, Roser og meget andet; efter denne
Overdaadighed er Blomsterbuskene som saadanne maaske lidt
kedelige Resten af Sommeren med Undtagelse af de Sorter, som
udvikler smukke Frugter, der pryder Træer og Buske, ofte til
langt hen i Vintermaanederne f. Ex. Berberis, Chaenomeles, Coto-
neaster, Crataegus, Euonymus, Ilex, Pyracantha, Pyrus, Prunus,
Rosa, Sorbus og Symphoricarpus.

Der gives dog ogsaa nogle sildigtblomstrende Buske, hvoraf
de to bedste er Buddleia og Sambucus canadensis (Canadisk Hyld),
og de er forholdsvis nye.

Buddleia. Der er mange Arter, men det er egentlig kun B.
Davidii (variabilis) fra Vest Kina, der lykkes her i Landet; —
da den sidst i forrige Aarhundrede blev indført til Europa, blev
det paa Grund af dens formodede Sarthed anbefalet at dyrke
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Hibiscus syriacus.

Potentilla fruticosa.

Sorbaria arborea glabrata.

Sambucus canadensis maxima.

B. nærmest som en Staude ved aarligt at nedskære Toppen
ca. 35 cm over Jorden, den skyder nemlig da frodigt op i det
følgende Foraar, og Blomsterstandene bliver langt smukkere og
kraftigere; — men efter Erfaringen i de senere Aar kan B. ud¬
mærket behandles som Buske, dog med nogen Tilbageskæring
af de fjorgamle Aarsskud. B. Davidii bliver ca. 2,5 m høj, Bla¬
dene er aflange, let graafiltede paa Bagsiden, de ejendommelige
ofte 40 cm lange buede akslignende Blomsterstande fremkom¬
mer fra Aarsskuddenes Spidser og selv fra disses Sideskud frem¬
kommer der senere mindre Blomsterstande. Blomstringstiden ved¬
varer fra August til langt ind i September, Farven er en Blan¬
ding af Heliotrop og Lavendel, det er en meget smuk Busk, og
i Blomstringstiden er B. omsværmet af Sommerfugle. — Der er
i Aarenes Løb fremkommet mange gode Varieteter: B. D. Veit-
chiana med lysviolette Blomsterstande, B. D. magnified med mæg¬

tige dybviolette Stande; — en dansk Planteskole har tiltrukket
nogle smukke Sorter i lysblaa, ren blaa, rosa og violetrosa Far¬
ver. — B. alternifolia fra Nord-Vest Kina afviger stærkt fra de
tidligere nævnte, ikke blot i Blade og Blomster, men desværre
ogsaa i Haardførhed, der her i Landet lader en Del tilbage at
ønske. Den er ellers usædvanlig graciøs med de smaa, smalle
Blade og ligeledes mindre lilla Blomsterklaser. B. fordrer varm

Jord, Sol og Læ, om Vinteren er det sikrest at dække den ca.

0,5 m over Jorden.
Sambucus canadensis maxima (Canadisk Hyld) er en Pragtbusk,

Bladene er frisk lysegrønne, de enorme Blomsterstande kan blive
over 40 cm i Gennemsnit, Blomsterne er sart cremehvide, Yder-
knopperne udfolder sig først, hvad der særligt giver hver Blom¬
sterskærm en sjælden Ynde er Midterpartiets grønlig gullighvide
Knopper paa de forskellige Stadier, før de springer ud; den
blomstrer i Juli—August og sætter ikke Frugter her i Landet. —

S. c. m. ynder et let fugtigt Voksested, den er ikke haardfør
som vor almindelige Hyld og bør plantes paa et beskyttet Vokse¬
sted, den lykkes bedst i Nærheden af Havet, inde i Landet fryser
den ofte noget tilbage og bør derfor aarligt nedskæres til det
friske Træ; — men som hos andre Hyldearter er det kun til det
bedste, det befordrer Buskenes smukke Vækst og Blomstring.

Der er endnu nogle sildige Blomsterbuske, som bør nævnes:
Fuchsia Richardsonii (Frilands Fuchsia) er velkendt, om Efter-
aaret nedskæres den til lidt over Jorden og dækkes.

Hamamelis virginiana, (Troldnød), gullige Smaablomster sent
om Efteraaret, en særpræget interessant Busk, der fordrer en
lun Plads og taaler nogen Skygge.

Holodiscus discolor er en haardfør nordamerikansk Busk, der
i Juli Maaned bærer de hvidlige gulligrosa Blomster i store, let-
byggede Toppe. Den trives saa at sige i al Slags Jord, naar
denne blot ikke er for fugtig, ligesom den taaler at staa, hvor
der er nogen Skygge.

Hibiscus syriacus (Syriens Rose), en indtil 3 m høj Busk, der
bør plantes paa en lun, tør, solrig Plads; H. blomstrer i August-
September. Blomsterne er store violette som enkelte Stokroser
og flere Sorter er fremkommet i rene smukke Farver.
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Tamarix.

Potentilla er lavere 0,5—1 m høje Buske, der blomstrer rigt fra
Juni til hen paa Efteraaret; — det er nærmest de forskellige For¬
mer af P. fruticosa, som har Betydning. H. f. Farreri med guld¬
gule Blomster. P. f. Friederichsenii (opkaldt efter afdede Over¬
gartner F. ved Botanisk Have), lysgul. P. f. Maanelys, bleggul,
P. f. Veitchi, hvid. Det er haardfere, nøjsomme Buske, der trives
bedst i en let, forholdsvis tør Jord og fordrer fuld Sol.

Sorbaria. Nedennævnte Sorter kaldtes tidligere Spiræa; men
som bekendt sker der store Ændringer med Nomenklaturen,
Botanikerne volder i saa Henseende Gartnerne store Bryderier.
S. er spiræalignende Buske. S. arborea (Centralkina) kan blive
6 m høj og er en sjælden smuk Busk med lette, finnede Blade
og store hvidlige ofte hængende Blomstertoppe fra Juli—Septem¬
ber. S. fordrer god, kraftig Jord for at naa fuld Udvikling. Sor¬
baria arborea glabrata er den bedste.

Tamarix horer til de eleganteste Buske eller Smaatræer, den
fine, lette Vækst og den overdaadige Blomstring giver dem næ¬
sten et eksotisk Udseende; flere af Sorterne er sildigblom¬
strende f. Eks. T. gallica (Orienten), lysrosa Blomster i August,
indtil 10 m. T. odessana (Syd Rusland), den sirligste og mest
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Holodiscus discolor.

haardføre Art med blaagrønt Lev og store lysrosa Blomster¬
stande fra Juli til September. T. fordrer en lettere muldet Jord.

Ovennævnte Buske, der bl. a. blomstrer i Sommerferietiden,
har stor Betydning for Feriehaverne, ligesom mangen Have om

Sommerpensionater kunde smykkes ved at plante disse smukke
sildigtblomstrende Prydbuske. Carl V. Lange.
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G. N. Brandt:

Indgangsparti ved direktør H. Finsen's
hus i Ordrup.

Man kan „modellere" med

betonplantesten
I årene 1936 og 37 opførte arkitekterne Risom og Tillisch et

hus for direktør cand. jur. Hilmar Finsen paa Mosehojvej.
Huset kom til at ligge på et skovbevokset terrain stærkt fal¬

dende ned mod Ordrup Mose, og medens man så sig nødsaget
til at gå hårdt frem mod træerne i den egentlige have, ønskede
man en del store, pragtfulde træer mod vejen bibeholdt, hvilket
i høj grad måtte flattere huset.

For at løse denne vanskelige opgave tilkaldtes G. N. Brandt,
der udformede de morsomt bevægede støttemure, der respek¬
terer træernes gamle rodkoter. 1 deres „organiske" opbygning,
der honorerer de praktiske krav under hensyntagen til de ir¬
regulære forhold, de levende træer har skabt, er disse mure og
trapper et smukt eksempel på, hvor smidigt et materiale Nør-
gård-sten trods alt er.

Anlægsgartner Vilhelm Svenningsen har udført arbejdet, og
de flot svungne linier har ikke sat noget til ved at blive over¬
ført fra det tålmodige papir til virkeligheden. T. E.

Koterne viser de vanskelige
hold omkring de store træers

terrainfor-
redder.
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Det gjaldt om ikke at skade rødderne
på de gamle træer, der før stod i det
stærkt faldende terrain.
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L«g- mærke til hvor pænt det ser ud med
trappetrinene ragende ud over murens
flade.
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Artemisia lactifiora.

Artemisia lactifiora
Vor almindelige vildtvoksende Graabynke har en Frænde fra

Kinas Indre, der blev indført til Europa ved Aarhundredskiftet
og nu er en kendt og skattet Staude i mange Haver — det er
Artemisia lactifiora; den ligner vor Graabynke, men Plantens
Vækst og hele Udseende er langt fornemmere, Blomsterstandene
er meget bredere og gratiesere, Farven er, som „lactifiora" hen¬
tyder til, mælkehvid eller maaske snarere sart creme, denne lidt
matte Farvetone, der i Modsætning til rent hvidt, der kan virke
lidt haardt, ger den særlig anvendelig til den fineste Vasepynt,
selv til mægtige Dekorationer, ligesom den passer godt ind i
Stauderabatternes kraftige Efteraarsfarver.

Artemisia lactifiora bliver 1,5 m hej og tiltrods for sin Højde
holder den sig godt uden Opbinding, den blomstrer i Septem¬
ber—Oktober og er meget vellugtende.

Det er en meget nøjsom Plante, ynder Sol og en noget fugtig
lettere Jord, men tager tiltakke med de mest forskellige Vækst¬
forhold. A. lactifiora formeres let ved Deling, bedst om Foraaret.

Carl V. Lange.
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Sutton Place, Surrey. Fortryllelsen ved de engelske Haver
England er Prototypen paa en fortryllende 0.
Det første Indtryk af Livets nøgterne Gang, som enhver mod¬

tager, der betræder Englands Jord, viger snart for den Iagt¬
tagelse, at Øens Beboere lever i en usædvanlig nær Tilknytning
til Naturen og dens virksomme Kræfter, — selvom der ikke tales
om det.

Veksler end Landskabet utallige Gange fra Øst til Vest og
fra Nord til Syd, saa hviler der dog over det hele en uforklarlig
Fortryllelse.

Det er, som var engang mægtige Bølgebjærge rullet ind over
Kents blændende hvide Kalkstenskyster og ved et Trylleord
stivnet til Downs Bakker. I de nordlige Landskaber lader mala-
bariske Navne formode, at Beboerne stammer fra et fjernt Land,
som de tavse søger paa deres Vandringer over det skotske Høj¬
lands Vidder. Desværre har her som andetsteds det 20. Aar-
hundredes Civilisation spundet sit Net. Hvor Vejtraadene i dette
Net krydses, ligger ogsaa her amorfe Bydannelser. Endnu er
Maskerne dog store nok til i Mellemrummene at skjule disse
den engelske Kulturs Perler: Landhusene og deres Haver. In¬
tetsteds er som her Hus og Have eet Begreb.

Som Hus og Have, saaledes er her ogsaa Landskabet og Ha¬
ven nært knyttet til hinanden.

Det engelske Landskab er i sig selv en stor Have, i sine Træk
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bestemt af Hækkenes og Græsgangenes Tavl. Cistercienserne, The Priory, Orpington, Kent.
som allerede i det Yl. Aarhundrede avlede fin Uld til de flamske
Væve, indledte en Udvikling, som i Løbet af et halvt Aartusind
skulde omdanne Englands Jord til en eneste stor Park.

Græs og Hække deler Fladerne op, og Træer giver Rummet
Karakter. Tilsammen er de de tre Byggematerialer i Haven, der
her altid er et rumligt Billede.

Udgangspunktet for Havers Udformning er Menneskenes For¬
hold til Naturen. Det ligger en søfarende Øbefolkning nær sta¬
dig at leve i inderlig Kontakt med Naturelementerne og at til¬
passe sig dem ikke for derved selv at bøje af, men til Gengæld
for saa meget des stærkere at hævde sig.

Forgæves vil man hos Englænderen søge denne sentimentale
Naturfølelse, dette Sværmeri, der kan føres helt tilbage til Rous¬
seau. Hans Forhold til Naturen vil langt snarere kunne skildres
ved det Citat fra Plotinos som Coleridge anfører i sine Betragt¬
ninger „Menneskelivets Dal". Skulde nogen udspørge Naturen
om dens Væsen, og findes værdig til et Svar, saa maatte
dette vel blive: Hvorfor plager du mig med Spørgsmaal — du
skulde langt hellere tie og forstaa, som ogsaa jeg virker i Tavshed.

Englænderen har ikke, som Sydlændingen, gjort sig Naturen
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Landhus ved Themsen ved Reading. underdanig, og den bringer ham ikke sine Frugter; han lever
midt mellem evige, hemmelighedsfulde Kræfter, som er hans
Medspillere i en glad Tilværelse. Som han betror sig til Storm
og vilden Vove, saadan lægger han ogsaa sit Hus og sin Have
i Naturens Skød. Vel afsættes Plads til Hvile- og Sportspladser,
men altid ligger de i Landskabet.

Med de enkle Midler, som stadig var Grundlaget for Havernes
Opbygning, fremhæver Englænderen, hvor det lader sig gøre, ,

Modsætningen mellem det hegnede og Landskabet. Over de
klare, skarpt optrukne Hække hæver Træernes opløste Kon¬
turer sig og deres Skygger bevæges af Vinden hen over de
gamle Husmure. Den strenge Havemur aabner sig i en bred
Port, der lader Blikket glide ud i Landskabet, fra Træ til Træ
for til sidst at fanges af et glitrende Vandspejl.

I Taagen, der optager alt i sig, Hus og Træer og Buske, ud¬
spiller sig det sælsomste Spøgeri med Eventyrfigurer skaaret ud i
den gamle Tax, som lyser svagt fluoricerende i det gustne Lys.

Af og til bøjer han af, lægger Sten og Planter i Skovkanten,
skyder sit Straatag ind under Træerne og lader Buske og Slyng¬
planter indhylle sit Hus, som vilde han lege Skjul.

Saa bliver Haven en Tumleplads, hvor Naturkræfterne og
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Menneskenes ordnende Haand mødes, og hvor den sidste kun
griber ind, naar Legen bliver for vild. Ligesom enhver Leg i
sine Love bærer Kimen i sig til Kunst, saaledes er det med
Legen at lave Haver.

Ingen, der i Ro og Mag færdes i disse engelske Haver, vil
i det lange Lob af deres letfattelige Harmoni lade sig for¬
lede til at tro, at de er kommet til Verden ved et Lykketræf.

De er Resultatet af moden Kunst, stor Kunnen og aarhun-
dredgammel Tradition. De Ødelæggelser, som periodisk tilbage¬
vendende Krige har foraarsaget paa Fastlandet, har den engel¬
ske 0 været forskaanet for.

Allerede omkring 1200-Tallet formede Forholdene sig ved
Indførelse af almindelige forpligtende Love saa overskuelige, at
Borgherrerne kunde nedsætte sig paa deres Landejendomme.

Af den tjenstpligtige Feudalherre udviklede sig „the country¬
gentleman", der havde Ro til at drive sit Gods og hellige sig
Videnskaben, Kunsten og Statsstyret. Førstefødselsretten, som
Normannerne indførte af militære Grunde, sikrede Storgods¬
besiddelsen og dermed en gennem Tiderne velhavende Klasse,
hvorved Handel, Haandværk og den kulturelle Udvikling blev
begunstiget. Derfor har Tyngdepunktet i den engelske Kultur
lige siden den normanniske Erobring altid ligget paa Landet og
ikke i Byerne, og dette forklarer Havekunstens stadige Pleje.

Henrik d. Ottendes Ophævelse af Klostrene, de kirkelige
Jordegodsers Salg til Adelen og til den nye Klasse af rige Køb¬
mænd, tilførte Landlivet mægtige Impulser. Dronning Elisabeth,
der af Opdragelse og Dannelse var et Renaissancemenneske,
elskede at drage fra sine Undersaatters ene prægtige Landsted
til det andet med hele sit Hof.

Haverne, der allerede dengang var Besiddelsernes skønneste
Pryd, blev Rammen om prangende Fester.

Paa den Maade er det ikke til at undres over, at talrige en¬

gelske Haver kan føres tilbage til aarhundredgamle Anlæg —at
der ihvertfald i dem kan findes Reminiscenser af saadanne. Lige-
saa naturligt er det, at den engelske Havekunst under den lange
Udvikling har været udsat for en mangeartet Paavirkning. Saa¬
ledes har den klassiske italienske og franske Havekunst efter¬
ladt sig tydelige Spor, som følger Kunstens almindelige Udvik¬
ling. Samtidig tilflød der den stadig Impulser af individuel Op¬
rindelse. Thi Godsbesidderens yngre Sønner, der fødtes fattige,
søgte fjernt fra Moderlandet at bane sig Veje, og hjemførte fra
fremmede Lande ikke blot Indtryk af andre Landes Havekunst,
men ogsaa smukke og sjældne Planter.

Intetsteds kan man dog bedre end i den engelske Havekunsts
Tilfælde følge, hvordan det nationale Særpræg har betydet en
Kontinuitet i Tingene, noget bestandigt under alle Omskiftelser,
trods fremmed Indflydelse.

Selv paa det Tidspunkt, da man i England en Overgang følte
sig trykket af den strenge, rumlige Opdeling af Haverne, og
temmelig radikalt udbredte Landskabsstilen — Kontinentets „en-
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Cranborne Manor, Dorset. gelske Havestil"— viste der sig snart en Reaktion. Ikke for det
nationale Særprægs Skyld, men ganske simpelt fordi man sav¬
nede den værdifulde Modsætning mellem Haverummet og Land-
skabsrummet. Paa denne Maade har Englands Havekunst vist
sig levedygtig helt op til vor Tid i Modsætning til Italiens og
Frankrigs, der er stivnet og død.

Samtidig — og dette er yderligere karakteristisk — har alle Klas¬
ser i Folket annekteret den. Det viser allerede et Kig ud af
Kupévinduet paa Turen fra Kysten op til Londons Forstæder.

Selv de mindste og mest beskedne Huse har en udpræget •
individuelt præget Have. Det er særligt iøjnespringende, hvor
de ligger knyttet til de ensformige Rækkehuse. Adskilt fra Na¬
boen af en tyk Hæk eller en Mur er hver Have et lille Rum,
hvor dens Beboer paa sin specielle Maade, som bringer ham
størst Glæde, fører de nationale Regler for Havers Udform¬
ning ud i Livet.

De samme Regler bevarer deres Gyldighed i store som i smaa

Haver, idet der dog tages det nødvendige Hensyn til de paa
hvert Sted gældende Størrelsesforhold. Fordi Englands Have¬
kunst har omfattet alle Nationens Samfundsklasser, har altid de
videste Kredse i Befolkningen beskæftiget sig med dens Love,
i første Række dog Digterne og Filosofferne.
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Paa ægte engelsk Vis affattede de snarere praktiske Anvis¬
ninger eller Udtryk for personlige Sympatier end kedsommelige
Teorier. Lord Bacon kalder f. Eks. i sin bekendte Essay Have¬
kunsten den reneste af alle menneskelige Sysler, og gaar saa
straks over til at skildre, hvordan han tænker sig en Have ud¬
formet, idet han meget detailleret skildrer de enkelte Planter.
Han beskriver indgaaende, hvilke Blomster man bør sammen¬
sætte, for at deres Duft kan strømme een i Møde som Klangen
af en fjern Melodi.

Digteren Alexander Pope, for blot at nævne en blandt mange,
førte alle Havekunstens Love tilbage til tre Grundsætninger:
Kontrasten, Overraskelsesmomentet og Hegnets Tilsløring.

Soger man i Kunstværkerne selv at finde en Lovhjemmel for
deres Udformning, saa indser man snart, at Lovene er yderst
faa og enkle.

Den engelske Have er en Opholdshave. Først og fremmest
skal Menneskene befinde sig vel der. Derfor skal man kunne
bevæge sig glad og fri i den friske Luft og fole sig tilpas i Have¬
rummet. Ens Sind kræver forfriskende Ro og stimulerende Af¬
veksling. I den kølige, fugtige Atmosfære fornemmes dobbelt
stærkt Blomsternes lysende Farver og deres Duft, der døvende
blander sig med den fugtige Havluft.

Alle Havens Virkemidler tjener et dobbelt Formaal: at fryde
Øjet og byde Legemet Rekreation. Græssets bløde Tæppe er
den rolige Baggrund, der fremhæver Planternes og Blomsternes
skønne Mangfoldighed. Idet det samtidig danner Hvileplæne og
Tumleplads, dækker Græsset Havens Gulv, breder sig ud foran
Huset og lader dette rent og klart staa som Haverummets Væg.

Blomster skaber ingen Have — dette er ganske vist en udbredt
fejlagtig Opfattelse — langt snarere er de Havens fornemste Pryd,
som ALdelstene baaret af en skøn Kvinde. Da Blomster kræver
Beskyttelse, og deres Pragt gensidig fremhæver hinanden, er det
naturligt at sammenplante dem i særlige Haverum, hvor Stør¬
relsesforholdene tillader dette eller i farvestraalende Rabatter
langs Græstæppets Kant.

Af stedsegrønne Hække og Mure skabes det beskyttende
Haverum i nær Tilslutning til Landskabet, idet de samtidig yder
Planter og Blomster Læ mod Vinden.

Intetsteds har Træerne saa udpræget individuelt Præg som i
England. Som Milepæle i Landskabet hvælver de sig over Mure
og Hække ind over Haverummet, danner bløde, bølgende Vægge
og viser med deres vandrende Skygger Solens Gang og i de¬
res mørke Konturer Vindens Retning.

Da Landskabets Charme, Træers, Buskes og Blomsters Rig¬
dom først rigtig kommer til deres Ret paa en rolig Baggrund,
har den engelske Have altid været enkel og har ikke afveget
fra den simple rektangulære Form.

Englænderen gaar i Haven som i Livet ikke gerne ud fra
almengyldige Principper. Langt hellere lader han sig lede af
nærliggende praktiske, personlige Overvejelser, støtter sig til
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Landlig Kirkegaard i Kent. det engang prøvede og bygger sindigt videre. Den kendte Form
fylder han med nyt Liv, og uden at sprænge den giver han sin
Fantasi og Trang til at experimentere frit Løb. Paa denne Maade
knyttes Haverne saa selvfølgeligt til Naturen, idet forrige Ge¬
nerationers Arbejde nyttiggøres, uden at noget levende person¬
ligt Præg savnes.

Landskabet, Beboernes særlige Naturfølelse og et muntert,
virksomt Folks optimistiske Livsopfattelse, skaber i Forening den
engelske Haves Fortryllelse.

For den, der har tilbragt sit Livs ledige Stunder i disse Ha¬
ver, er det en Selvfølge at hvile ud i en Have omgivet af Græs
og blomstrende Urter og Buske, som for ham alle er gamle
Kendinge.

Paa samme Maade er ogsaa utallige smaa Kirkegaarde paa
Landet omgivet af Havens Romantik.

„Naturen hæger om vore Glæders Skat", siger Coleridge i
„Anima Poetae".

„Kærligheden til Naturen giver os en dobbelt Tilfredsstillelse.
Den hæver ikke blot vore Glæder op i et højere Plan, men
den binder vore blideste og ak saa forgængelige Følelser til klare
og udtryksfulde Billeder, som kan genkaldes i Erindringen de

Alle Billeder er taget af Forfatteren. tusinde Gange". Conrad D. Furrer,
Arkitekt B. S. A., ZOrich.
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En villa med vintertrådgård
och blomsterång

Den kande stockholmsbyggmåstaren Olle Engkvist hade gjort
den erfarenheten att den reumatism, som ansatte honom hårt
i det torra amerikanska klimatet, forsvann som genom ett troll-
slag efter en tids visteise i Jamaicas fuktiga och varma luft. Nar
han skulla bygga sig en bostad i anslutning till sitt kontor i
Våstberga vid Stockholms sodra utfartsled, ville han darfor i
denna soka efterlikna jamaicaklimatet.

De fantasifulla arkitekterna Sven Backstrom och Leif Reinius
fingo i uppdrag att rita vilian och forfatteren fick i uppdrag att
rita trådgården. 1 den diskussion, som foregick det slutgiltiga
utformandet, framholls från min sida att den foreslagna luftkon¬
ditioneringen med befuktad varmluft skulle ge ypperliga mojlig-
heter for odling av de våxter som frodas på Jamaicas sydliga
breddgrader. Eftersom byggherren och hans fru alska blommor
blev också foljden att villans sodervågg byggdes helt av glas,
så att hela sydfasaden av det c:a 10x10 m stora vardagsrummet
kunde upptas av en 3—4 m bred vintertrådgård, dår vaxterna
odlas direkt på marken.

Planteringsbadden vilar på dranage av singel, graderad från
grovre i botten till finare uppåt. Golvet i vardagsrummet ar be¬
lagt med tegelplattor av samma material, som anvants till gån-
garna i vintertradgården. I gransen mellan vintertradgården och
vardagsrummet år en liten bassang, som byggts i nivå med golvet,
och en oppen spis med harden vand inåt rummet. — Principen
for våxtvalet har varit att vålja starkvuxna och frodiga vaxter
i partiet narmast kring bassangen och mera okenbetonade vax¬
ter i hornet bortom den oppna spisen. De senare odlas i sand
och grus, som utgor en fortsåttning på den sandås, som i trad¬
gården lagts ut från byggnadens sydvastra knut. Overhuvud-
taget har allt gjorts for att den stora glassvåggen ej onodigtvis
skall skilja vintertradgården från tradgården utanfor. Den var-

meslinga, som håller glasvåggen fri från imma, har lagts i ett
dike vid foten av glasvaggen och vaxter av samma typp ha plan¬
terats innanfor och utanfor glaset. I ena hornet står en Hibiscus,
som med sitt bladverk stammer overens med Rhododendron
utanfor. På marken under Hibiscus-exemplaret vaxer Asplenium
Nidus Avis, och i skuggan av Rhododendron på andra sidan
glaset står Phyllitis scolopendrium. Bambu vaxer både vid bas¬
sangen och utanfor glaset. I „okenhornet" står Agave americana
och Opuntia innanfor glaset, genom detta ser man Yucca fila-
mentosa och frilandsopuntia. Glaset ar således endast en klimat-
grans, ej en vegetationsgråns.

Vid trådgårdens planering beståmdes grånslinjerna med hån¬
syn till utsikten. De ostra och våstra grånslinjerna divergera och
oppna sig mot fålt och skogsbackar soder ut. Utmed sydgrånsen
loper en jårnvåg. For att slippa ett staket åt detta håll gjordes hår
en stodjemur, mot vilken jorden hojdes upp på insidan, så att
trådgårdens stora blomsterång skenbart fortsåtter ut i naturen.
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Det stora vardagsrummet med vin-
tertrådgdrden (sedd från matsalen).
Oppna spisen långst bort.

Agaren och hans familj vistas under sommaren på sitt som-
marstålle. Vid val av våxter har hansyn tagits till detta forhål-
lande, varfor huvudsakligen vår- och hostblommande vaxter an-

vants. Dessutom har valts trad och buskar, som pryda trådgården
med vackra hostfarger och sådana som ha lange kvarsittande
frukter, som locka dit fåglar under host och vinter. Av samma

skål har trådgårdens underhåll under sommaren gjorts så lite
betungande som mojligt. Icke minst av denna anledning har
endast en mindre del av arealen lagts i klippt grås (1), resten
år en stor blomsterång (2), som endast kan trafikeras på några
smala klippta gråsvågar.

Når ången anlades planterades om våren Achillea, campanula-
arter, lupiner, geraniumarter, Trollius, Primula, aklejor m. fl.
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„Okenhornet" med Yucca utanfor och
Agave americana innanfor glaset.

Horn av vintertrådgården med bas¬
sangen och Carica-exemplaret.
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Blomsterangen och den klippta grås-
mattan soder om byggnaden.

Vintertrådgdrdens och den yttre tråd¬
gårdens våxter mota varandra.
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vilda eller halvvilda vaxter i oregelbundna bestand. Samtidigt
såddes fro av Bellis, Chrysanthemum leucanthemum, alsike-rod-
och vitklover, Lotus corniculatus och Anthyllis vulneraria. Un¬
der sommaren såg den blivande angen forfarlig ut. Den hand-
rensades från ogras och forst fram i september, nar blomsådden
fått riktigt forsprång, såddes helt tunt med Festuca ovina, Cy-
nosyrus cristatus och Briza-arter. Samma host planterades di¬
verse lokar i stora oregelbundna grupper. Redan nasta vår var

angen strålande och den har sedan varit lika vacker hela tiden.
Efter det stora prastkragsfloret slås angen med lie. Efter slåttern
blommar den sparsamt, men frampå eftersommaren ar den åter
gron och frodig och lyses upp av en del remonterande blommor.

Eii sarskild liten vårtradgård (3) anlades innanfor en thuja-
hack i sydostra hornet och mot natet kring tennisplanen (4)
planterades slingervaxter och en rad Gravenstein-trad, som del¬
vis skulle spaljeras upp på natet. De gingo ut under de hårda
vintrarna och ha nu ersatts av vanliga ronnar.

Eftersom jorden ar utpraglad lerjord, vilket ger foga omvåx-
ling i vaxtvalet och då tradgården dessutom år fullkomligt plan,
anlades, som tidigare nåmnts, en sandås (5) i anslutning till
byggnadens sydvastra knut. Den planterades med såval pelar-
formade som krypande enar, Erica-arter och Verbascum på en
botten av Festuca crinum ursi. Papaver nudicaule får dessutom
sjalvså sig bast den lyster inom detta område.

Bostadsplan med vintertrådgården.
i:200. Norr uppåt.

1. Monstera deliciosa.
2. Carica Papaya.
3. Hibiscus rosa sinensis.
4« Asplcnium Nidus Avis.
5. Ficus clastica.
6. Cyperus.
7. Bambu.
8. Poinsettia.

9. Banan.
10. Cassia.
11. Agave americana.
12. Opuntia.
13. Opuntia.
14. En.
15. Festuca crinum ursi.
16. Yucca filamcntosa.

17. Bambu.
18. Julrosor och Iris.

IQ. Rhododendron.
20. Phyllitis scolopendrium
21. Robinla pseudoacacia.
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En titt genom rottingspaljéet mot nåck-
rosbassangen på den Klippta gråsplanen.
Sandåsen i bakgrunden.

En skyddad och solig sittplats i vin-
keln melian byggnaden och tennisplanen.

■'
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Som centralpunkt på den klippta gråsmattan ligger en cirkel¬
rund nackrosbassang (6) och mellan den friliggande tjånarbo-
staden och vilian ar en rosengård, som i norr begrånsas av en

rottingspaljé. Våstra gransen utgores av en vågg av korrugerad
eternit, mot vilken jorden hojts på båda sidor. Utanfor denna
ligger en badmintonplan och en rekreationsplats for personalen.

Sven A. Hermelin.

Læskærme
Man ger jo tit den erfaring, at siddepladsen lige udenfor havedøren

er det vigtigste sted 1 haven - det er dér, man tilbringer langt den over¬

vejende del af den tid, man er ude, og derfor er det af så afgørende
betydning, at stedet er indrettet, så man virkelig befinder sig vel dér.

Der maa sættes rigelig plads af, så møblerne kan placeres ligeså be¬
kvemt som nederste billede på modstående side viser, uden at de på nogen

måde kommer i vejen for den færdsel over siddepladsen, som der ofte vil
være fra havedøren. Billedet viser en usædvanlig lykkelig løsning på det
vanskelige problem: ingen træk fra siderne. På den vestre side afgiver
vinterhavens glasvæg et naturligt læ, men springer dog ikke længere frem,
end at man ikke berøves solen 1 eftermiddagstimerne.

Mod øst er opført en læmur som en del af tennisbanens indhegning i
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Det er udformet lidt gammeldags for
at passe til et ældre hus.

stump vinkel med huset, hvilket giver et bekvemt åbent hjerne, og ud
langs denne mur rykker man sine møbler.) de sene eftermiddagstimer,
hvor der bliver tid til at sidde i haven.

En mur er naturligvis så helt storartet som læ for en siddeplads, og
den kan også udformes på andre måder, eksempelvis som billedet side 115
viser. Det er en tynd, armeret betonvæg beklædt med enkelte espalier-
lister for i funktionalismens ånd at kunne støtte slyngplanteranker eller
espallertræer - eller måske snarere som et ægte barn af funkis'en blot for
at se åh så moderne ud.

Men læ giver muren i alle tilfælde.
Det er ikke den stærke side ved det hegn konstrueret efter spånkurvs-

princippet, billedet over disse lin)er viser, og som jeg har opstillet om¬

kring en lille kokkengård, der på drilagtig måde placerede sig midt i have¬
planen.

Der var her blot brug for et slyngplanteespalier, men billedet er taget
med i denne forbindelse, fordi et lignende hegn godt kunde bruges ved en

siddeplads. Hvor man kun ansker en skærm mod Indblik er denne ud¬
formning fyldestgørende, og de mange små huller passer slyngplanterne
udmærket, men vil man være helt garderet mod træk, kan det gøres ved
at have færre lister på den ene led og så mange på den anden led, at
listerne støder tæt sammen. Det har jeg også prøvet, og det så pænt ud.

T. E.
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Raadhushaver

København

Den gamle Plan af Københavns Raad-
hushave. 1:1000. Sydøst opad.
Nordvestenvinden, der stryger ind over
Raadhushaven fra Raadhuspladsen, er
en slem Plage for det lille Anlæg.

Vi lever i en Tid med meget Raadhusbyggeri, og det har der¬
for været Redaktionens Ønske i nærværende Hæfte at faa sam¬

let nogle af de Raadhushaver, der i de sidste Aar er blevet
projekteret og for de flestes Vedkommende ogsaa kommet til
Udførelse ved Landets større Raadhuse.

Som en lille Indledning er det imidlertid faldet mig ind at
vise Planen af Københavns Ilaadhushave, for at man ved Sam¬
menligning kan faa et Indtryk af, hvor forskelligt Raadhushaver
udformes — ligesaa forskelligt som Raadhusene er blevet det i den
sidste Menneskealder og forøvrigt jo bliver det selv i samme Aar.

Som det er naturligt ved al Udformning af Haver, er ogsaa
disse præget af en Arkitekturopfattelse, der arbejder godt sam¬
men med den, Huset er Udtryk for. Ligemeget hvor Havearki¬
tekten har sit Hjerte, vil en saadan Forstaaelse og Imødekom¬
menhed altid være hans simple Pligt.

I flere Tilfælde er Raadhushaverne i disse Aar da ogsaa blevet
udformet under stærk Paavirkning fra Raadhusenes Arkitekter.

Men dette er ikke nogen ny Ting, og for at vende tilbage
til Københavns Raadhus sporer man ogsaa her i den oprinde¬
lige Plan for Raadhushaven en tydelig Nyrop'sk Indflydelse.

Planen adskiller sig væsentlig fra Glæsels øvrige Arbejder fra
samme Periode, og man har Grund til at formode, at Glæsel
vilde have udformet den anderledes, om han havde været alene.

Helt som den oprindelige Plan viser, ser Raadhushaven ikke
ud i Dag, men det er i og for sig ikke at beklage, da alt det
meget klippede erfaringsmæssigt ikke har saa let ved at blive
helt vellykket under de ugunstige bymæssige Forhold.

Stammehækken, der omgiver Haven, og som Billedet paa næ¬
ste Side viser smukt klippet i Buer, fremtræder saaledes i Dag
ikke slet saa kunstfærdig, de pyramideklippede Ting, der ses

paa Billedet paa denne Side eksisterer heller ikke, men Lov-
gangene har man kunnet holde med Vildvin, og Kanter af smaa

Bøgehække er der da ogsaa om Rosenbedene.
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Saaledes tænkte man sig ved Planlæg¬
gelsen af Københavns Raadhushave at
Billedet vilde blive - set ude fra Boule¬
varden.

Gentofte Raadhus blev indviet og taget i Brug i Efteraaret Gentofte
1936 og nu i 1943 er tilbygget en Sidefløj i den nordlige Del.

Forhaven, d. v. s. det østlige Haveareal, er udført efter Teg¬
ning af Slotsarkitekt Thorv. Jørgensen, hvorimod Baghaven, det
vestlige Haveareal, er udført efter Tegning af Kommunegartner
G. N. Brandt.

I F orhavens sydlige Del, hvor der er regnet med Tilbygning
af en Sidefløj ligesom i den nordlige Del, bestaar Plantningen
af Populus nigra italica blandet med Sorbus scandica og med
en Underplantning af Ribes alpinum.

Arealet bestaar ellers af Græs, afgrænset mod Bernstorffsvej
med en ca. 1,25 m høj Hæk af Taxus baccata erecta. I Græs¬
plænen staar 4 Træer — 1 Fagus sylvatica og 3 Bet'ula verru¬
cosa — disse uregelmæssige Træer er Rester af en gammel Bonde¬
have, som fandtes her (iMaltegaarden).

ir*"

Flisefuger med Græs
ca. 25 cm brede.

Flisebelægning i Poppelgrupperne i Gen¬
tofte Raadhushave.
1:100.

<- 8.75
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Græsplænen er tilsaaet i 1936 med ren Rødsvingel (5 kg pr.
100 m2). Plænen er tilsaaet saa tæt, for at Ukrudtet ikke skal
ses for meget i den ensartede grønne Plæne. I Plænen er lagt
2 Tilkørselsveje bestaaende af særlige Betonfliser 75 X 75 X10 cm.

Baghavens Tilplantning og Tilsaaning blev foretaget i 1937.
Langs Baghavens Afgrænsning mod Nord, Vest og Syd er lagt
en asfalteret Gang omgivet af en Beplantning med Thuja fasti-
giata, hvilken giver en god Afsondring mod den Række Bunga¬
lowhaver, der ligger Vest for Raadhuset.

Gangen er ca. 3 m bred og giver saaledes god Plads for Bænke
og Promenade. Langs Gangens Inderside findes yderligere en
Busk- og Træplantning bestaaende af Prunus, Pyrus og Amyg-
dalus med en Bundplantning af Cratægus pyracantha og Loni-
cera pileata. Denne Plantning er udført saaledes, at de nævnte
Arter er samlet i Grupper med hver Art for sig. Hver Gruppe
bestaar af Træer med en Stamhøjde paa ca. 1,80 m og her¬
under Buske af samme Art og i tildels samme Sorter. Grupperne
er fordelt vekselvis.
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I Baghaven er endvidere plantet 4 Trægrupper, bestaaende
af Populus certinensis og Henryi. Grupperne er tænkt anvendt
til skyggede Bænkepladser og er endvidere plantede for at danne
en Modvægt mod Bygningen, der set fra Vest fremtræder som
en stor Kolos i Forhold til de smaa Bungalows, der ligger nær
Raadhuset.

Græsplænen i Baghaven er tilsaaet i 1937 og bestaar af føl¬
gende Blanding: 50 pCt. aim Rajgræs, 15 pCt. Rødsvingel, 20
pCt. Engrapgræs og 15 pCt. Fioringræs.

I Tilslutning til Raadhusets Sydgavl er anlagt en Have til Op¬
hold for Funktionærerne. Haven var tænkt udført med Klinke-
gange og Blomsterbede og er med en Dør i Sydgavlen i direkte
Forbindelse med Restaurationen.

Haven blev imidlertid ikke udført som oprindelig tænkt, men
da man fik en Del Fliser tilovers fra Tilkørselsvejene, blev disse
anvendt her i Forbindelse med en Buskplantning og Bænke¬
pladser.

Buskplantningen bestaar af Syringa, Forsythia, Buddleia med
en Bundplantning af Lonicera pileata. I Havens sydlige Grænse
er plantet 7 Tilia vulgaris.

Nord for Raadhuset er anlagt en Parkeringsplads. For at bryde
de lange Mure har man ikke plantet Træerne i Rækker, men
i Grupper.

Kommunen har udliciteret Havernes Vedligeholdelse til An¬
lægsgartner N. Nørgaard.

Indgangsvejen til Raadhuset fra Bern¬
storffsvej set oppe fra Raadhusets øver¬
ste Etage.

Billedet paa næste Side viser de 3 gamle
Birke fra Maltegaardens Tid paa Plæ¬
nen foran Raadhuset, og den vide Udsigt
over den omgivende Villabebyggelse.
(Billedet er udlaant af Chr. Erichsens
Forlag.)



 



Gentofte Raadhushave:
Defire Poppelgrupper, der danner Mod¬
vagt mod den store tunge Raadhusbyg-
ning.

Den asfalterede Gang mellem Thuja
fastigiata Hakke, der indrammer hele
Baghaven.

i
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Poppelgrupperne danner skyggefulde
Siddepladser.
Flisemønsteret er vist i Plan Side il8.

Plantningen af Prunus, Pyrus og Amyg-
dalus underplantet med Pyracantha og
Lonicera pileata.
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Da man i Aarhus i 1938 begyndte Opførelsen af Aarhus Raad-
hus paa et Terræn af den gamle Sondre Kirkegaard — et Ar¬
bejde, som nu i 1943 er blevet afsluttet — ventede her et stort gam¬
melt Haveanlæg paa at blive omformet til en passende Ramme
om det nye Bygningsværk.

Størstedelen af Kirkegaarden blev sløjfet, de endnu eksiste¬
rende Grave blev dels flyttede, dels nedlagte og Arealet om¬
dannedes til Park. Af Kirkegaarden blev kun den sydlige Del
med det gamle Kapel bibeholdt.

Kirkegaardsmuren langs Frederiksallé blev fjernet, idet Gaden
blev udvidet saaledes, at Parken i hele dens Udstrækning nu

ligger aaben mod Frederiksallé.
Ved Udformningen af det nye Parkanlæg, der er sket i nøje

Samraad med Raadhusets Arkitekter, d'Herrer Arne Jacobsen
og Erik Møller, er taget mest muligt Hensyn til den oprinde¬
lige Beplantning, saaledes er en Del smukke, gamle Træer ble¬
vet bevaret, f. Eks. flere Eksemplarer af Hænge-Ask, Bøg, Eg,
Lind, Ahorn m. fl. Ligeledes er den gamle Lindeallé, som havde
sin Udstrækning fra Kirkegaardens Indgang ved Sonderallé til det
gamle Kapel, delvis blevet bevaret. En 3 m bred, flisebelagt Spad¬
seregang forer nu fra Pladsen foran Raadhuset ad Alléen ned
igennem en Løvgang, beplantet med Blaaregn, til den lavere lig¬
gende Parkallé og Flisepladsen med Springvandet „Agnete og
Havmanden", udført af Billedhugger Johannes Bjerg.

I det første Afsnit, fra Raadhuspladsen og langs Hovedfløjens
Vest-Gavl, er Alléen bevaret i dens oprindelige Karakter — Træer
i tæt Bestand med 5 m indbyrdes Afstand, idet man her øn¬
skede Træerne nær knyttet til Raadhussalens Glasgavl, men i det
resterende Stykke af Alléen er Allékarakteren bevidst udvisket,
saa Træerne i det aabne Afsnit er blevet fritstaaende Træer i
Plænerne.

Raadhusparken er saaledes en udpræget aaben Park med for¬
holdsvis store Græsplæner og fritstaaende gamle Træer, der al¬
lerede giver Parken et „færdigt" Udseende. Kun i et mindre
Afsnit, op mod selve Bygningen og den forsænkede, flisebelagte
Gaard, er Beplantningen mere fremmedartet og maaske noget
særpræget som Bygningen selv.

Smalle, bugtede Gange, belagte med Klinker, fører igennem
vekslende, tætte Partier af Sirgræsser og Bambus og aabne Par¬
tier af urteagtige og træagtige Planter med tæppedannende Vækst.
En Kontrastvirkning mellem Bygningens lyse Marmorflader og
Beplantningens dybgrønne Løvværk er tilsigtet.

Bambus og Sirgræsser virker fremmedartede, men giver Be¬
plantningen et let og karakteristisk Præg.

I de grønne „Tæpper" af Cotoneaster, Festuca, Acaena, Cy-
tisus m. m. er anbragt enkelte Planter, som med sølvhvidt Løv,
stærkt gule eller hvide Blomster, eller maaske ved selve Væksten
giver et vist Liv over Beplantningen. Nævnes kan saaledes Yucca
filamentosa, Potentilla fruticosa, Verbascum, Artemisia Stelleri-
ana, Lassiagrostis Calamagrostis, Linaria macedonica, og hvad
der har kunnet fremskaffes af forskellige Liljearter. Adskillige af
de ovennævnte Planter er kulturmæssigt temmelig krævende og

Billedet næste Side viser et Blik ind over

Blomsterhaven ved Aarhus Raadhus.
Lidt til højre for Billedets Midte staar
Svend RathsacK's Kvindefigur, der er

fotograferet fra et nærmere Standpunkt
paa Billedet herunder.
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1. Den brede Flisegang som den tager
sig ud, straks man kommer gennem Løv¬
gangen ved den lavtliggende Raadhus-
gaard.
Se Angivelsen af de fotografiske Stand¬
punkter paa Planen Side 12.8.

2. Bassinet for Enden af Blomsterhaven.
Det er Tanken at lade Slyngplanter
hænge ned over Rampens Vanger, lige¬
som Fliseskraaningerne i Billedets Bag¬
grund efterhaanden vil dækkes betyde¬
ligt mere.

3. Den lavtliggende Raadhusgaard med
de lest opstillede Blomsterkrukker, som

Stadsgartner Sandberg har anvendt flere
Steder i Aarhus.
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4- Nedkørselen til Raadhusets Vestfacade.

5- AUéen udfor Raadhusets store Sal,
gennem hvis store Glasvæg Træerne ses,
saa de næsten indgaar som en Dekora¬
tion i Rummet.

6. Raadhusgaarden med Johannes Bjergs
„Agnete og Havmanden". Træerne skal
med Tidén dominere og danne en fast
Ramme om Pladsen. Se ogsaa Billede 3.
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Aarhus Raadhus-
have. 1:1000.

■ Nord opad.



Søllerød Raadhushave.
l:looo.

Træerne frit i Græsset er Birk
ogPlantningerne langs Hoved¬
indkørselen Bambus.

sensible overfor Vejrliget og taaler ikke „arktiske" Vintre. Mange
af de unge Planter fros derfor bort i Vinteren 1941-42 og er,
da de er vanskelige at fremskaffe, blevet erstattet med andre,
mindre værdifulde Plantearter, indtil det nødvendige Supple¬
ment igen kan tilvejebringes.

Foran dette Blomsterparti og vendt mod den brede Flisegang
har en Kvindefigur i Bronce, udført af Billedhugger Svend Rath-
sack, faaet sin Plads.

Ved den forsænkede Raadhusgaard og langs Flisegangen ved
Løvgangen er Skraaningerne beklædt med hvide Cementfliser.
Slyngplanter er plantet foroven og paa Skraaningerne og vil

* med Tiden bryde de lyse Flader.
Paa Raadhuspladsen ved Sønderalle er nogle af de gamle

Træer blevet bevaret — et enkelt Eksemplar af Slægten Ailan-
thus (Skyrækker) og nogle faa meget smukke Bøge. Bænke er

anbragt baade her og i selve Raadhusparken.

Søllerød Til det nye Søllerød Raadhus, hvis Arkitekter er Arne Ja¬
cobsen og Flemming Lassen, er der i 1942 projekteret en Have,
hvis Præg er beslægtet med Haven i Aarhus, som naturligt er.

Denne Plan, som gengives i dette Hæfte, er imidlertid ikke
fort ud i Livet, men for Havekunst's Læsere skønnes det alli¬
gevel at være af Interesse at stifte Bekendtskab med de Tan¬
ker, Arkitekterne har gjort sig om Haveanlægets Udformning.
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Hoveddispositionen er som nævnt beslægtet med den i Aar¬
hus, ligesom Huset er det.

Haven er en aaben Park, mest aaben dog mod Søllerødvej,
til hvilken forholdsvis roligere Vej Indkørsler og Indgange er
ført. Mod Kongevejen tænkes en skærmende Plantning af Ild¬
torn og vild Clematis anbragt, hvilket et Brud i Terrænets Fald
ogsaa indbyder til.

Dristig er Tanken om Grupper af Bambus i Plænerne ved
Hovedindgangen. Iovrigt er Birk Karaktertræet i det aabne An¬
læg.

I Læ bag den store Raadhusbygning var det Tanken at an¬

lægge en Staudehave med den uregelmæssige Placering af de
beplantede Arealer, som Tegningen viser, og med et Gulv af
rode Nivaaklinker lagt paa Kant.

Det er denne Blomsterhave, som Sogneraadet ikke har villet
binde an med endnu, men der er næppe nogen Tvivl om, at
den vil blive af en meget smuk Virkning, naar den faar den
rette Tilplantning.

I dette som i de andre Raadhushavers Tilfælde er Beplant¬
ningen jo af saa afgørende Betydning. Poul Jensen.

Aktuelle Noter Af Hans Rene

I en Artikel i Gartner-Tidende skriver Havearkitekt Mygind bl. a., at
den nuværende Ordning ved Præstegaardene, hvor Embedsindehaverne
selv maa udrede alle Omkostninger vedrørende Havernes Vedligeholdelse
uden nogen Form for Tilskud er ganske uholdbart. Enten maa Sognet for¬
pligte sig til at bære en Del af Udgifterne, eller ogsaa maa Haverne gøres
mindre, saa Pasningen kan blive overkommelig.

I den Anledning udtaler Pastor Paul Nedergaard, at det ogsaa er Krise¬
tid for Præstegaardshaverne, og at de er temmelig dyre at drive, men at
en Præst med et praktisk Greb paa Tingene kan faa meget ud af sin Have.
Tanken om at dele Haverne, saa Størstedelen udlagdes som Sogneparker,
afviser Pastor Nedergaard. „Mange smukke gamle Haver vilde miste deres
Idyl, hvis de blev aabne for alle og enhver. Lad os da endelig bevare de
skønne minderige Præstegaardshaver. Det er et Stykke Kultur, man tem¬
melig sikkert ikke skal røre ved".

Præstegaardshaverne som Sog¬
neparker?

Aarhus har nu 10 m2 Park pr. Indbygger eller mere end nogen anden
By i Danmark. For nogle Aar siden var der kun 5, men trods Byens store
Vækst er Parkarealet pr. Indbygger blevet fordoblet. Heller ingen anden
By ofrer forholdsvis saa meget paa sit Parkvæsen som Aarhus, der bruger
ca. 200,000 Kroner aarligt, hvilket svarer til 2 Kroner pr. Indbygger.

Parkstatistik Ira Aarhus

Som et Led i Vardes Byplan har Byraadet vedtaget at tilplante den
saakaldte Teilmanske Eng. Civilingeniør Vilh. Marstrand har i Egenskab
af Byplantekniker været til Forhandling med Byraadet, ledsaget af Have¬
arkitekt C. Th. Sørensen, der har projekteret det nye Anlæg. Civilingeniør
Marstrand udtaler til „Vestkysten": „Retningslinjerne for Parkanlæget er
endelig fastlagt, og det er et stort og smukt Resultat, der er opnaaet. Park¬
anlæget bliver noget ret enestaaende her i Landet, noget særpræget un¬
der vestjyske Forhold, af en Karakter, saa Folk vil komme langvejs fra
for at se det. Parkanlæget er kun en Detaille i Byplanen, men meget be¬
tydningsfuld".

Stort Parkprojekt i Varde
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Ny Tilsynsførende ved Hindsgaul Afdøde Havearkitekt J. P. Andersens Arbejde som Tilsynsførende ved
Hindsgaul Slotspark er overdraget til Kommunegartner G. N. Brandt, Gen¬
tofte.

I Parken er der løvrigt foretaget et meget betydeligt Arbejde for at raade
Bod paa de mange Skader, der 1 de sidste Aar er forvoldt af de strenge
Vintre og af andre Aarsager. Plænerne var mange Steder ødelagt af Kør¬
sel, ligesom Gangene var slemt medtagne.

Haveanlæg ved Hannerup Pa¬
villon i Fredericia

En Folkepark i Palleskær Enge
ved Hjørring

En Ruinpark i Kalundborg

Folkepark i Holstebro

C. Tk Sørensens sociale Indsats

I Sommer har Havearkitekt E. Erstad Jørgensen for Fredericia Byraad
som et Led i Byens Beskæftigelsesforanstaltninger projekteret et Havean¬
læg ved Hannerup Pavillon til ialt 37,500 Kroner, hvoraf Arbejdsløn alene
har andraget 20,000 Kroner.

To stejle Cementtrapper op til Pavillonen er blevet fjernet og Trappe-
hullerne tildækket. Opgangen er nu en slynget Sti med meget flade Trap¬
petrin. Paa det tidligere vandlidende Areal nedenfor Bakken er der an¬

lagt, hvad Havearkitekten kalder „en Mellemting mellem et langsomt gli¬
dende Aaløb og et Skovkær". Midt for Pavillonen udvider Vandfladen sig
ind gennem den eksisterende Gran- og Birkebevoksning, og paa en lille
0 midt i Søen er indrettet Rugested for Svaner. Omkring Terrassen er
plantet et Krat af vilde Roser.

Hjørring Byraad er i Færd med at udarbejde en Plan over Arbejder,
der kan sættes i Gang, saa snart Krigen er slut, for at afhjælpe den store
Arbejdsløshed, der til den Tid maa befrygtes at opstaa. Som et Led i denne
Beredskabsplan er optaget Anlæget af en Folkepark i de saakaldte Palles¬
kær Enge. Byraadet har anmodet Landinspektørfirmaet Birk & Boe om at
udarbejde en Plan, og dette Firma har foretaget Opmaaling og Nivelle-
ment af Arealet, men derefter anmodet Havearkitekt Troels Erstad om Bi¬
stand paa Grund af Opgavens specielle Karakter.

I 1907 fandt man omtrent samtidig Ruinerne af Absalons Borg i Køben¬
havn og Esbern Snares Borg i Kalundborg, to Borge, der er bygget om¬
trent samtidigt. Medens Københavns Slot ret hurtigt blev udgravet og re¬
staureret, fik Kalundborgs Lov. til at henligge urørt, hovedsagelig paa Grund
af Pengemangel. I de senere Aar er der imidlertid under Ledelse af Arki¬
tekt C. M. Schmidt fra Nationalmuseet foretaget en fuldstændig Udgravning
af Ruinerne, og hele Arealet vil herefter blive offentlig tilgængeligt som
en Ruinpark, der naturligvis Ikke bliver et friseret Haveanlæg, men hoved¬
sagelig Græs, vilde Roser og Markblomster. Udsigten til den moderne Be¬
byggelse mod Syd og Vest vil blive spærret med Pyramidepopler, hvorimod
Udsigten mod Kirken og de aabne Marker mod Nord holdes fri. Terrain-
behandlingen og Beplantningen forestaaes af G. N. Brandt og Troels Erstad.

Kirkegaardsgartner Walbjørn Christensen har for Holstebro Kommune
udarbejdet en Plan for en Folkepark. Arbejdet er beregnet at skulle koste
34,500 Kroner, hvoraf ca. Halvdelen er Arbejdsløn. Tilskudet efter Beskæf-
tigelseslovene vil blive ca. 17,500 Kroner. »

Byens forsømte Lystanlæg skal reguleres efter en 4-Aars Plan, ligele¬
des udarbejdet af Walbjørn Christensen. For den kommende Vinter er der
bevilget ca. 15,000 Kroner i første Omgang.

I et Fødselsdagsinterwiev udtaler Havearkitekt C. Th. Sørensen til
„Politiken": „Jeg har været og er overordentlig interesseret i mit Arbejde
som Havearkitekt for Københavns almindelige Boligselskab, Socialt Bolig¬
byggeri og Arbejdernes Andels Boligforening. Det er jo ikke Havekunst i
den Forstand, for det gælder først og fremmest om at gøre det godt for
Børnene. Denne sociale Opgave har interesseret mig meget, selv om den er

utilfredsstillende, fordi man oppe paa Raadhuset efter den nye Byggelov
blander sig 1 alt muligt og ofte stiller ganske urimelige Krav. Alligevel —

det morer mig. Da jeg i 1922 begyndte, var de frie Arealer rundt om Ejen¬
dommene meget smaa, og Bygherrerne forstod Ikke, at jeg forlangte Lege¬
pladser. Nu forstaar de det allesammen, og Haverne blomstrer op omkring
de store nye Ejendomme.

131



Meddelelse til Havekunsts Abonnenter!
Hvis De overhovedet har skænket Spørgsmaalet en Tanke,

vil det sikkert have undret Dem, at Abonnementsprisen for Ha¬
vekunst, trods de besværlige Tider, som har medført store Pris¬
stigninger og Indskrænkninger paa alle andre Omraader, hidtil
har været uberørt heraf.

Dette har ogsaa kun været muligt ved Hjælp af de Tilskud,
Bladet har kunnet glæde sig ved fra forskellig Side og ved di¬
rekte Ofre fra Udgiverens, Dansk Havearkitektforenings Side,
og endelig har Trykkeren, Thomsens Bogtrykkeri i Holstebro,
været særdeles maadeholden med Prisforhøjelser; — men bekla¬
geligvis kan dette nu ikke fortsætte længere! Store Prisstigninger
paa Papir og Clichéer er forlængst traadt i Kraft, og vi kommer
nu heller ikke længere udenom en Stigning i Trykkeprisen.

Foreningen har derfor maattet overveje, hvilke Udveje der
stod aabne for fremdeles at kunne udsende vort Tidsskrift, som

vi nødig vil standse, idet vi mener, at det fremdeles vil have
en Mission at udfylde.

Da vi har ment, at en Forhøjelse af Abonnementsprisen ikke
vilde være særlig populær, har vi nu valgt den anden Udvej,
den som alle andre Blade forlængst har maattet gaa ind paa,

nemlig en, forhaabentlig midlertidig, Indskrænkning af Aargan-
gens Omfang; medens det ikke skulde gaa ud over Udstyrelse
og Kvalitet — tværtimod.

For at gøre Dyd af en Nødvendighed, har vi, som det alt tid¬
ligere har været ønsket fra forskelligt Hold, valgt at udsende
fire Hefter aarligt, for saa til Gengæld at kunne gøre dem større
og smukkere og give dem et bedre Omslag, der bringer dem
mere ubeskadigede i Læsernes Hænder.

Vi vil beflitte os paa at bringe et mere alsidigt Stof, hvilket
jo ogsaa lettere lader sig gøre indenfor de nye Hefters større
Rammer: 24 Sider.

Paa denne Maade skulde vi naa Resultatet: et bedre og mere

præsentabelt Havekunst, der blot kommer sjældnere.
Vi vil være saa optimistiske at haabe, at samtlige Havekunsts

Abonnenter vil se med Forstaaelse paa den for Bladets fortsatte
Udsendelse nødvendige Foranstaltning og fortsætte Abonne¬
mentet, og vi tillader os at regne dermed, saafremt Abonnemen¬
tet ikke snarest bliver opsagt.

Med Tak for Trofasthed hidtil og i Haab om at det nye Ha¬
vekunst vil blive godt modtaget ønskes alle Læserne et godt
Nytaar. Redaktionen.

Til Havekunsts norske Abonnenter
Da der beklageligvis har været en Standsning i Forsendelsen af „Have¬

kunst" til Norge, og Ekspeditionen Ikke er helt paa det rene med, hvilke
Hefter der er ekspederet til Abonnenterne, bedes De rekvirere manglende
Hefter af Aargang 1943 hos Ekspeditionen, Martensens Allé 1, Køben¬
havn V., hvorefter Hefterne bliver tilsendt direkte.

132


