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Ledreborg Allé og dens nærmeste omgivelser, udarbejdet på grundlag af Geodætisk Instituts kort. Mål 1:40000.

Ledreborg Allé
Af Jens Østergaard

Ledreborg Al/e'

Indledning.
Når man rejser med toget fra Roskilde til Holbæk,
bliver man umiddelbart før Lejre station opmærksom
på høje trærækker, der et stykke mod nord markerer
sig frem i landskabet; det er Ledreborg Allé. I 1942
blev alleen undergivet fredningslovens bestemmelser,
og da den for nylig har passeret 200 års alderen, vil
•det med henblik på disse begivenheder være rime¬
ligt - om vort lands længste udenfor haver fore¬
kommende herresædeallé - at fremsætte en redegø¬
relse om dens historie, træarter og nutidige tilstand.

1740 erhvervede geheimekonferensråd Johan Lud¬
vig Holstein Lejregaard. 1742 (el. 43) og følgende
år ombyggedes og udvidedes gårdens hovedbygning,
og andre bygninger føjedes til, og samtidig anlagdes
have på skråningerne og i bunden af den umiddelbart
syd for forekommende dalsænkning, i hvilken Ledre¬
borg å løber. Igennem årene 1745-56 tilkøbte Hol¬
stein bøndergods og flere herregårde, 1746 oprette¬
des stamhuset Ledreborg, der 4 år senere ophøjedes
til lensgreveskab, og erektor optoges i grevestanden
- godsforøgelsen og Holsteins høje sociale placering
må ses som baggrund for hans mangeårige travle
byggevirksomhed. I disse virksomme år foretog Hol¬
stein ofte rejser til »Leyre« (Lejregård) og i sin dag¬

bog fra 1742s omtaler han udflugterne dertil - således
den 17. april: »... et je suis allé en carosse avec mon
fils et Mr. Cruger [J. C. Krieger] å Leyre«, og den
28. juli: »Je suis en carosse et chaise å Leyre ou Mr.
Cruger l'architecte m'a suivi et en chemin faisant...«
og så fremdeles, men om vejene og deres tilstand
synes han ikke at nævne et ord, deres eventuelle slette
tilstand er næppe anledningen til Ledreborg Allés
tilblivelse.

Holsteins arkitekter var J. C. Krieger, N.Egtved
og L. de Thurah, af hvilke førstnævnte angives at
have haft ledelsen af havens udførelse indtil 1748,
men da alleen påbegyndtes i 1747, og Thurah var
kommet til i 1746,3 4 lader det sig ikke klarlægge,
hvem der kan have været forslagstilleren til Ledre¬
borg- Allé. Holsteins samtidige gartner var Johan
Georg Scherg i årene fra begyndelsen .af 1740erne
til ca. 1753.7

I sommeren 1746 synes Holstein flyttet ind i Lejre¬
gård.6 En række arbejder omfattende bygninger, vej¬
anlæg og alléplantninger kommer i løbet af de nær¬
mest følgende år til udførelse, arbejder, som må være
planlagt samtidig med det formål at gøre Lejregård
og have til et storstilet barokt kompleks, således som
det i de følgende år skabtes.
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Alleens tilblivelse.

Af Ledreborg godsarkivs regnskabsbilag fremgår det,
at arbejdet på anlæggelsen af alleen er påbegyndt
1747 ;10 en regning udstedt af smed Fridrich Larsen
i Allersløf har ordlyden og følgende poster: »Reig¬
ning! Paa Smedearbejde som efter gartneren Monsr.
Schiergs ordre af mig er forferdiget fra Michaelij
[29. september] 1747 til Paaske 1748. Nemlig. - 18
stk. Haker huedset, 8 stk. Haker Jern Paalagt, 2 Hiul-
børe Bolte og 2 Jernstænger szweised« o. s. v., og
regningen har påtegningen: »Vor støhende Arbeit ist
bey den Schmit verførdiget worden, wor vor atte¬
stere. Ledreborg d. 7. Maij 1748, - J. G. Scherg.

Der er grund til at regne med, at redskaberne blev
istandsatte for at anvendes også til jordarbejdet i
alleen, thi umiddelbart efter følger leveringen af
træplanter. En regning udstedt af gartner Andreass
Behrendtsen, Grosravensburg (Store Ravnsborg var
beliggende, hvor Det ny Scala, Ravnsborggade, Kø¬
benhavn, ligger) omfatter leveret i oktober-novem¬
ber 1747:10 190 stiickk Linden Båume å stiickk 2 mk.,
300 stiickk grosse Haage Biichen [= Hagbuche ell.
Hainbuche = avnbøg], og i foråret 1748: 15 stiickk
Hochstammige Birn, 21 stiickk Niedrige Birn, 30
stiickk Niedrige Aepfel, 10 stiickk Taxus; Summa
104 Rthl. 1 mk. Regningen får påtegningen: Diesse
angefiihrde beume habe bekommen welche auf die
allee und terrassen sein gesetzet worden wo wor atte-
stire. Ledreborg d. 21. Julii 1748. - J. G. Scherg.

Det må påregnes, at de 190 stk. lindetræer blev
plantet i slotshavens vest- og østgående allé, hvor
antallet netop er ca. 190 lindetræer, og som var gart¬
ner Schergs område, og af den grund har bilagene
for redskaber og planter hans attestation. Også allé-

' strækningen til gravstedet og krinsen om den er sam¬
tidig (mundtlig meddelt af lensgreve Kn. Holstein-
Ledreborg). Gravstedet hæver sig betydeligt op over
det omgivende terræn, og iflg. Chrf. Hammers kort?
var bestemt som udsigtshøj med træer i cirkel. Det
var endvidere også hensigten, at alleen skulle have
været ført længere vest på igennem den nærliggende
skov, nu benævnt Gravhøjskov; først umiddelbart
efter året 1807 blev højen indrettet til gravsted for
den grevelige familie. Umiddelbart efter - vel 1748
og følgende år - fortsætter vejarbejdet videre mod
øst, først indkørselsalleen, derefter fra Enghavebro,
der påregnes opført 1747,6 til Maglebro og yderligere
til Eng- og Flængmarkerne i Roskilde Domkirkes
landdistrikt. En fortsættelse af den ville have ført den
ind i den vestlige del af byen, hvor Holbækvejen og
Ringstedvej en støder sammen. Yderligere regninger
om træplanteleveringer, der kunne tidsfæste stræk¬
ningerne uden for slotshaven noget nærmere, har
jeg ikke haft i hænde, så hvornår de dele af alleen
egentlig er bragt til udførelse synes der at mangle
direkte oplysninger om.

Umiddelbart efter den vest-østgående allés fuld¬
førelse anlægges 1750-51 Ledreborgkompleksets an¬
den akse, den nordgående, egentlige hovedakse,6
vinkelret på hovedbygningens nordfacade, en værk-
tøjsistandsættelse hos smed Ephraim Reichel i Kisse¬
rup i 175010 tyder på arbejdets påbegyndelse, også
denne akse var tilplantet med træer, som blev ryddede

i begyndelsen af dette århundrede; vejbanen er dog
stadig i brug.

Foruden haven, som regnes fuldført i 1750 eller
nærmeste følgende år, må her også nævnes andre
anlæg og byggearbejder, hvilke har nær tilknytning
til Ledreborg Alleen og bidrog til kompletering af
Ledreborg Slots- og Gårdsanlæg, nemlig:

To sidepavilloner,6 som ved porte forbindes med
hovedbygningen, var opført 1750; alleen føres ind
på portene til slotsgården.

»Amalieborgporten« i alleen 1 havens østskel, ført
fra Sofie Amalienborg i København hertil 1750, næv¬
nes færdig samme år.610

Blæsenborg, påbegyndt 1751 og fuldført i de føl¬
gende år, bestod af fire bygninger, og alleen førtes
imellem dem; af dem var i de seneste år en bygning,
»hospitalet«, bevaret indtil begyndelsen af 1940erne;
på dens grund er af Københavns Vandforsyning op¬
ført en funktionærbolig.

Maglebro over Lavring å, oprindelig træbro, opfø¬
res af kampesten 1753-55;6 den anses for at være Dan¬
marks ældste tidssvarende landevejsbro.
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Helvigsmagle By, bestående af 11 gårde, udflyttede
hertil 1764 efter en brand i det nærliggende Glim.
De smukke velholdte gårde bidrager til at give alleen
sit særegne præg.

Landinspektør Chrf. Hammers kort af 17519 viser
delvis ovennævnte arbejder; det viser også andre for¬
anstaltninger, som ikke blev gennemførte.

Alleen i fortid og nutid.
Alleen blev ført fra jernportene mellem hovedbyg¬
ningen og pavillonerne ud i terrænet, parallelt med
hovedbygningens nordfacade. Den har en længde af
ca. 450 m vest for slottet og ca. 5 250 m øst for dette
til Roskilde jorder (Eng- og Flængmarkerne) ialt
5,7 km. Det var dristigt at føre den over egnens syd¬
nordgående dalsænkninger umiddelbart øst for Led¬
reborg og dertil knyttede bakkede formationer. Disse
dalsænkninger, i hvilke Ledreborg å og Lavringe å
løber og forenes ca. 500 m nord for alleen, er skabt
under indlandsisens bortsmeltning. Alleens placering
havde til følge, at overfladen af dens længdeprofil har
et ujævnt forløb, nemlig fra vest mod øst følgende
omtrentlige terrænkoter:

1. Gravstedet, ca. ioom øst for dette 50 m
2. Amalienborg port i slotshavens østside .... 39 m
3. Enghaven, ved dens vestlige side 9 m
4. Enghavebroen, over Ledreborg å 9 m
5. ioom øst for Enghavebroen 13 m
6. Maglebro, over Lavringe å lom
7. 400 m øst for Lavringe å 25m
8. 950 m øst for Lavringe å 25 m
9. Maglehøjgård, 2200 m øst for Lavringe å .. 43 m

10. Alleens østlige ende 50 m

Enkelte kortere strækninger har stærke stigninger
af 1:16, 1:18, og 1:22. Længdeprofilens varierende
højder og varierende stigninger fra punkt til punkt
svækker alleens monumentale styrke.

Jordbunden består i det væsentlige af moræneler.
den korte strækning over Blæsenborgbakken er dog
iblandet lagdelt sand og ådalenes bunde er dækket af
alluviale aflejringer. Over ådalene er vejen bygget på
dæmninger, der er fremskaffede af udgravet fyld, og
derfor må bestå af blandet beskaffenhed alt efter det
materiale, der er benyttet. - På den uændrede terræn¬
overflade er jordbunden gunstig for alleens hoved¬
træarter: lind, ask og elm.

Afstanden mellem trærækkerne er varierende, nem¬

lig: 1) på strækningen fra gravstedet og igennem
slotshaven til Amalienborg port 10 m og 2) på den
øvrige strækning: umiddelbart udenfor Amalienborg
port 10 m og derfra kontinuerlig udvidelse til 13,5 m
i den østlige ende..

Afstanden mellem træerne i rækkerne er ca. 5 m,
og de er placeret således, at træpar står lige overfor
hinanden.

Om træarter, der blev anvendt, oplyser E. Pontop¬
pidan,' at »Veyen til Lethreborg ... som begynder
på Lethreborgs Vester Side ... er paa begge Sider
beplantet med Castanie, Linde, Eske og andre Træer«,
og føjer han til, »saa er det uden Tvivl, een af de
allersmukkeste Veye hertil Lands, særdeles efter at
ved dens Søndre-Side, nyeligen ere opbygte elleve
Bøndergaarde, alle efter samme Model, og alle med
lige stort Mellemrum«.

Castanien, hvorved formentlig må være ment he¬
stekastanien, findes ikke mere.

løvrigt består alleen af følgende træarter:
1. Almindelig lind eller parklind, Tilia europæa L.,

som findes på strækningerne: krinsen om gravste¬
det, fra denne gennem slotshaven, indkørselsalleen
til Enghaven samt stykket mellem Enghaven og
Maglebro, ialt ca. 650 træer, højden er ca. 28 m,
enkelte træer indtil 30 m, stammeomfangene (1,3 m
over jorden) er ca. 1,8-2,8 m, enkelte særlig gun¬
stigt stillede indtil 3,4 m. De har været nedskåret
2 gange, i ca. 3 m højde og senere i 8-9 m højde,
kronernes hovedgrene består af 3-4 lodret stillede
stammer. De er gennemgående sunde, og kan end¬
nu opnå mange års levetid.

2. Kanadisk poppel, Populus canadensis serotina
(Hartig) Rehd. og sortpoppel, Populus nigra L.,
tilsammen ialt ca. 80 træer (en del pladser er tom¬
me, den førstnævnte er den overvejende art). De
er i høj grad præget af en nedskæring i 5-6 m højde,
hvorfra udgår 6-8 lodrette eller noget buekrum¬
mede hovedgrene; højden er ca. 18 m, stamme¬
omfangene 2-2,5 m.

3. Almindelig ask, Fraxinus excelsior L., findes på
strækningen fra Maglebro til alleens østende, ca.
360 træer, den overvejende i antal på denne stræk¬
ning, højde 25 m, stammeomfang 2-3 m, enkelte
af dem noget tykkere, i sin tid skåret ned i 3-4 m
højde og derudover vokset tveget. Mange af dem
er på grund af svagelighed - og som følge deraf til
fare for vejfærdselen - blevet fældet i vinteren
1955-56. Den for løvtræer farlige Skællet Pore¬
svamp blev fundet flere steder ved træerne.

4. Storbladet elm, Ulmus glabra Huds. var. scabra
Lindq., findes i mindre antal på samme strækning
som askene, dels som gamle prægtige træer og dels
som yngre (ca. 30 år).

• 5. Hørsholmelmen, Ulmus carpinifolia f. hoershol-
miensis (Krusm.) Østerg.; af denne findes en del
indplantede i den seneste tid, men da den på grund
af dens egenartede grenbygning må anses som
uegnet sammen med ask og storbladet elm, burde
den hellere fjernes.

Træernes indbyrdes afstand i rækkerne er som nævnt
5 m (= 8 alen), og der er grund til at regne med, at
det har været hensigten, at hvert andet træ senere
skulle have været fjernet, således at afstanden blev
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fordoblet og »kvadraturen« dog bevaret, d. v. s. at
hvert andet træpar fremdeles kom til at stå lige over¬
for hinanden; alleen ville have vundet derved.

Alleens fredning og begyndende fornyelse.
Lensgreve Josef Holstein fremsatte i sin tid en begæ¬
ring over for Roskilde Amtsrådskreds Frednings¬
nævn om, at Ledreborg Allé måtte blive fredet i hele
sin udstrækning. Med henblik på alleens historiske
baggrund og skønhed kom kendelsen herom den 28.
februar 1942, i hvilken det bestemtes (her i uddrag):2

Alleens træer skal opretholdes og må ikke fældes,
uden hvor det skønnes nødvendigt af godsets forst¬
lige tilsyn. Træernes pasning, vedligeholdelse og for¬
nyelse foretages vederlagsfrit af Ledreborgs Gods
ved dettes forstlige ledelse. Godset opretholder en
ansvarsforsikring for alleen og indgår på, at de i alleen
fældede træer kan erhverves af lodsejerne ud for på¬
gældende sted imod afholdelse af udgifterne ved fæld¬
ningen. Træerne må ikke beskadiges af lodsejerne,
som efter foranstående heller ikke må foretage fæld¬
ning på egen hånd, men de har dog ret til som hidtil
at fremsætte ønske overfor godset angående alleens
vedligeholdelse og træers fældning. Tvivlsspørgsmål
kan forelægges til afgørelse af nævnet, der har påtale¬
ret som følge af fredningen.

Begivenheden refereredes i dagbladene, og alleen
blev kaldt et af Sjællands vartegn.

I vinteren 1955-56 er som allerede nævnt et betyde¬
ligt antal asketræer blevet fældet i den østlige ende af
alleen. De var på grund af svagelighed blevet farlige
for deres omgivelser og vejfarende, og de måtte fjer¬
nes. I stedet er i foråret 1956 plantet almindelig eg
(Stilkeg), Quercus robur, og fuglekirsebær, Prunus
avium, skiftevis i 5 m afstand i rækken. Anledningen

til at eg nu bliver plantet i stedet for ask er: asken
er trods ikke af særlig stor skyggegivende virkning
dog på grund af dens skiverod og lange siderødder
af skadelig virkning over for de tilstødende marker,
hvorimod egen, der med hensyn til skyggevirkning
omtrent er lig ask, har pælerod, der ofte går dybt i
jorden, og siderødderne næppe går så langt ud, så
den er af den grund ikke så grådig for de tilstødende
marker, endvidere er egen et vindtørt træ, d. v. s. at
stamme og grene modstår vindens tryk godt. Egen er
af hollandsk proveniens og opkultiveret i Statsskove¬
nes Planteavlsstation ved Krogerup, Humlebæk. For¬
nyelse af træerne fra Maglebro og østerud fortsætter i
en række år (der angives 30 år). Fuglekirsebærtræet
må påregnes fjernet efter et vis antal års forløb.

Slutning.
Idet jeg slutter omtalen af den gamle allé, der er en
af vort lands ældste og absolut længste udenfor haver
ved slotte og herregårde, kaster vi endnu engang
blikket hen over dens monumentale linier, således som
den er ført gennem det vekslende bløde landskab ved
det historiske Lejre, ja, så mindes vi endnu engang de
slægter, som har haft betydelig indflydelse på den:
Johan Ludvig Holstein, som ved sit storsyn foranle¬
digede den plantet, og ligeledes Josef Holstein, der
skabte mulighed for dens beståen gennem kommende
tider.

Min bedste tak retter forfatteren af disse linier til

lensgreve Knud Holstein-Ledreborg og godsforvalter
C. V. Christensen, for lån af dele af godsets arkiv om
alleens tilblivelse og for mundtlige oplysninger om
den: Tak derfor.
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Nyere arbejder af den br
Roberto Burle Marx

Særudstilling i Ziirich 14. oktober til 16. december 1956

Ministeriet for Opdragelse og Sundhed i Rio de Ictneiro 1918.

I Ziirich har fra 14. oktober til 16. december 1956 været af¬
holdt en udstilling af en brasiliansk havearkitekts arbejder ar¬
rangeret i forbindelse med Museu de Arte Moderna do Rio
de Janeiro og det brasilianske Gesandtskabs Service des Re¬
lations Culturelles i Bern. Det er sjældent man her i landet
ser arbejder fra Sydamerika eller beskæftiger sig med have¬
kunsten dér, og det vil derfor måske være interessant at se, at
der sker ikke, så lidt endda. Selve udstillingskataloget bringer
en ret fyldig beskrivelse af Burle Marx og hans arbejder, og
den bringes derfor her uforkortet og giver et indtryk af, hvad
man i Brasilien udleder af havekunstens historie i almindelig¬
hed og Burle Marx' arbejder i særdeleshed og hvordan han
arbejder. -

I modsætning hertil bringes en anmeldelse af udstillingen af
Dr. Hans Curjel, som er offentliggjort i det schweiziske
arkitekttidsskrift Werk nr. 12, 1956, og måske mener vi efter
at have studeret billederne ligesom anmelderen, at det ville
være interessant at vide, hvorvidt denne havearkitektur kunne
overføres til vore breddegrader. red.

Landskabsplanlægningen i vor tid
Mennesket i naturen og som del af naturen betegner
den primitive tilstand. Mennesket som griber ind i
naturen og efter sine fornødenheder psykisk tillem¬
per sig naturen betegner kulturen.

Mennesket der mod naturen vegeterer i kaotiske
byer betegner den tilstand, som i så høj grad gælder

for vor tid. For os og andre højtciviliserede kulturer
er den psykiske tillempelse af naturen, der dækkes af
ordet have, af interesse.

Hvordan er indstillingen til den tillempende natur
hos mennesket idag? Den adskiller sig væsentligt fra
tidligere former for højcivilisation, idet disse havde
et andet forhold til planter og træer. Hos disse betød
haven eller lunden noget symbolsk. For ægypterne,
som malede deres haver som det kostbareste de ejede
på gravmælernes vægge, så de døde kunne have glæde
af det, levede i visse træer en guddom. Dette gælder
også for de græske tempellunde.

Den senere civilisations synspunkter nærmer sig
dem der var gældende for orientalske despoters par¬
ker og først af disse babyloniernes. Haven bliver et
luksusprodukt, skabt med det formål at tjene for¬
nøjelsen og det at bevæge sig rundt i den raffinerede
bevidsthed om en beskyttet og sikret tilværelse. I det
store som i det lille mål er dette også den nutidige
haves funktioner.

Den seneste af de gamle højkulturer, som anlagde
haven i symbolsk, religiøs og samtidig psykisk tillem¬
pelse til naturen, er Japan. I den japanske have har
også stenene deres dybere mening som dæmoner der
afværger det onde. Vor indstilling idag er meget mere
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»Haven med bakkestien« i lbirapuera parken.

nøgtern. Derom kan der ikke være tvivl. Mere be¬
tænkelig er det at også naturtillempelsens psykiske
indslag, frembringelsen af menneskets naturbestemte
omgivelser, i det væsentlige er gået tabt.

Det synes at volde os store vanskeligheder at forme
naturen omkring os således, at den bliver et spejlbil¬
lede af vor psyke. Man må ikke overse at vore an¬
lægsgartnere nøje ved hvordan staudebedet og flise-
gange anlægges. Men denne sammensætning af for¬
skellige planter efter samme princip som et hollandsk
stilleben fra det 17. århundrede svarer, så nedslående
det end kan virke, ikke til nutidens psykiske reflekser.

Endnu et symptom som tidligere kun gjorde sig
meget lidt gældende trænger sig nu på: den pri¬
vate have der for sin intimitet og den kærlighed der
lægges i dens pleje aldrig burde gå tabt, selv om den
kunne komme til at tabe terrain overfor de store

grønområder der opstår sammen med de nye by¬
strukturer. Denne nye bystruktur med sit differen¬
tierede boligbyggeri og sine grønne rammer om byg¬
ningsmassen som er vor tids problem, kræver også
en ny planlægning af haverne som en integrerende
del af de store udenomsarealer.

Roberto Burle Marx er en af de få nulevende have¬
arkitekter, som i deres arbejder og teorier er bane¬
brydende på disse områder. Som abstrakt maler ved
han, at fladerne er et konstituerende element i nu¬
tidens kunst og således ved han også hvorledes de skal
anvendes. Et andet element, nøje forbundet med fla¬
den, er farven, de klare farver. Et tredje element er
flade- og farveelementernes formgivning. Overførin¬
gen af disse tre elementer på projekteringen af haver
er Roberto Burle Marx' fortjeneste.

Hvad gør han?
Han lægger farvepuder på store grønne flader. Han

begrænser disse farvepuder, der hver består af ens¬
farvede blomster, med blødt buede linier, mage til
dem man i malerkunsten finder hos Miro, Leger, Arp,
Kandinski og i hans egne malerier. Derved bringes
et nyt mønster i det gartneriske væv.

Siden 1952 optræder i hans arbejder foruden stærkt

buede og muslingeformede konturer i stigende grad
retvinklede, hverandre overskærende former. Burle
Marx synes at nærme sig en geometrisering uden dog
helt at forskrive sig denne. At bedømme denne nye
udvikling er vel først muligt når planen kan ses in
natura, i den levende tredimensionale gengivelse.
Hvilke planter anvender denne maler-havearkitekt?
Heller ikke det er uden principiel betydning. Han
udgår ikke fra sjældne planter, heller ikke fra frem¬
medartede iøjnefaldende enkelteksemplarer. Til brug
ved beplantning af sine farvepuder holder han udkig
efter det som gror vildt i området og opleder sam¬
tidig noget lignende i urskovene omkring Amazon-
floden. Han henter disse planter hjem og iagttager
dem i sin egen forsøgsstation, krydser dem måske for
at frembringe varieteter der svarer til hans væsen.
Han anvender også uanselige planter som gror alle¬
vegne, f. eks. de såkaldte dagliljer. Jeg mindes især
en have omkring et hus af arkitekt Henrique Mindlin
i Petropolis nær Rio de Janeiro. I aralerne foran
huset findes nyreformede bede, orange eller gule, i
hvilke de uanselige dagliljer udstråler noget kompakt
og stærkt, en kraft der ligesom beror på farveinten¬
siteten.

Denne søgen efter planter, som naturen rundhån¬
det og uden pleje lader skyde op af jorden, har på en
eller anden måde sit modstykke i en søgen efter ur¬
formen, som passer til den nutidige kunsts inderste

Sao Paulo Museet for moderne kunst i Rio de Janeiro, øverst
model, nederst projektet i plan.
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væsen. Hertil hører også noget, vi ligeledes har kendt
igennem årtier: at give et tilsyneladende banalt frag¬
ment en større værd ved erkendelsen af dets indre
struktur og ved dets indordning i en større sammen¬
hæng. Den selvfølgelige indre affinitet til nutidens
kunst er den egentlige hemmelighed ved Burle Marx'
haver. S. Giedeon.

WEKK-Chronik nr. 12. 1956
Denne udstilling er en værdifuld detajlkompletering
til udstillingen »Brasilien bygger« i sin tid, ved hvil¬
ken Burle Marx' andel i billedet af den brasilianske
arkitektur var ret fremtrædende. Udstillingen består
denne gang af store fotografier samt mange farvede
udkast. I betragtning af farvernes afgørende betyd¬
ning for den udførte have får man naturligvis kun et
partielt - omend måske grundlæggende - indtryk.
Desværre var der ikke mulighed for at afrunde ind¬
trykket med farvelysbilleder. Udstillingsmaterialet,
der er meget anskueligt og tiltalende monteret med
påskrifter, giver de ønskede oplysninger.

Man kan se at her arbejder en havearkitekt ud fra
den overflod naturen stiller til rådighed og ud fra det
han selv på grund af sit kendskab til botaniken kan

En dekorativ vag fra Francisco Pignatary Park Morumbi,
Sao Paulo, der på modellen af projektet tilvenstre ses i bag¬
grunden.

drage frem. Den tropiske frodighed, som naturen by¬
der, svarer til den fantasi, med hvilken Burle Marx
fremhæver den ved kunstnerisk formgivning. Den
moderne malerkunst i Georges Braques streg - jeg
gentager blot hvad ofte er blevet nævnt - er den basis
fra hvilken Burle Marx, som selv er moderne maler,
udgår. I anlæget fremkommer derved former, bede,
gangsystemer, som fører til en usædvanlig differen¬
tiering. Der opstår, hvis vi ser rigtigt, en levende
syntese af den menneskelige formgivning og frem¬
hævet af vækstligheden, som gør et stærkt indtryk på
det mellem ratio og irratio frem og tilbage kastede
nutidsmenneske. De seneste arbejder af Burle Marx,
som man på udstillingen ser projekt af, viser en skarp
vending mod en geometrisk havestruktur. Metoder,
ikke ideer, fra barokhaven dukker frem, en konkret
planlægnings grundsætninger. Man kan forestille sig
at der med de midler, vi idag har i gartneri og plante¬
dyrkning, ad denne vej ved den naturlige gennem¬
skinnelighed, der er egen for blomster og blade, kan
opnås meget yndefulde virkninger, der næsten kan
minde om farvede kirkeruder og som er helt i over¬
ensstemmelse med materialets art. Det ville være af
interesse at vide, hvorvidt Burle Marx' havearkitek¬
toniske metoder kunne overføres til vore bredde¬
grader. Dr. Hans Curjel.
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Fællesrådets skrifter

Stadsgartner J. Bergmann »Børnelegepladser«
Distriktsgartner W.F.Hansen »Vinteridrætspladser«
I rækken af oplysende skrifter har »Fællesrådet
for havekultur og landskabsgartneri« med støtte af
»Carlsbergs Mindelegat for Brygger J. C. Jacobsen«
og »Tuborgfondet« ultimo 1956 udgivet skrift nr. 7
om »Børnelegepladser« af stadsgartner J. Bergmann
og skrift nr. 8 om »Vinteridrætspladser« af distrikts-
gartner Willy F. Hansen.

Forordene af henholdsvis justitsministeren og for¬
manden for Dansk Idræts-Forbund har bl. a. fælles,
at en bedre udvikling af børnelegepladser og vinter¬
idrætspladser har præventiv virkning over for færd¬
selsulykker og ulykker under kælkning og skøjteløb.

Forfatterne til skrifterne har fælles, at erfaringerne
er hentet fra arbejdsområderne indenfor Københavns
kommunes parkadministration, hvor erfaringerne er
mange, og hvorfra der forhåbentlig frem over »skrif¬
tes« om andre interessante emner.

I forordet til stadsgartner /. Bergmanns skrift om
børnelegepladser præciserer justitsminister Hans
Hækkerup, at det er af allerstørste vigtighed, bl. a.
i kampen mod færdselsulykkerne, at der anlægges
hensigtsmæssige legepladser, hvor børnene kan ud¬
folde sig under trygge og sunde forhold.

I et interview for flere år siden udtalte forfatteren,
at for ham var legende børn de smukkeste blomster i
parkerne. Legepladsproblemet har altid ligget forfat¬
teren stærkt på sinde og qua stadsgartner i Køben¬
havns kommune, hvor alene antallet af de offentlige
legepladser nu er 120, har forfatteren overordentlig
stor erfaring i alle de mange former for børnelege¬
pladser, der omtales i skriftets 20 sider. Emnet be¬
handles med alle mellemliggende nuancer, lige fra
den lille familielegeplads ved eenfamiliehuset via den
verdensberømte skrammellegeplads i Emdrup til den
nye færdselslegeplads i Ålborg.

Det skal stærkt fremhæves, at forfatteren erindrer
om, at det ofte er tilfældet, at der i byerne ikke ret¬
tidig er sikret fornødne arealer til parker og legeplad¬
ser, og at forholdene endnu mange steder er sådanne,
at det ikke er lykkedes at etablere tilstrækkelig store
og hensigtsmæssigt udstyrede arealer til leg. Forfatte¬
ren omtaler de store fremskridt, der på dette område

fandt sted ved vedtagelsen af Københavns nye byg¬
gelov i 1939, hvorefter der kan kræves indrettet lege¬
pladser såvel ved nye som ved gamle bebyggelser.
Med erfaringer fra denne bestemmelse, der for ud¬
viklingen inden for legepladsområderne i København
har haft overordentlig stor betydning, konkluderer
forfatteren, at det vil være påkrævet, at der i den
kommende landsbybyggelov, som skal gælde for
størstedelen af landet, optages tilstrækkelig stærke
bestemmelser, der sikrer anlæg og vedligeholdelse af
legepladser i tilslutning til al boligbebyggelse.

Skriftets fine velvalgte billedmateriale og en hel¬
sidetegning til et byggesæt er alle fra stadsgartnerens
store arbejdsområde.

Stadsgartner J. Bergmanns »Børnelegepladser« for¬
tjener at blive læst med megen interesse og vil utvivl¬
somt i vide kredse medvirke til at fremme forståelsen

af, at indretning af børnelegepladser er en flersidet
og vigtig samfundsopgave.

Fællesrådet har tidligere med held benyttet sig af
distriktsgartner Willy F. Hansens viden og er heller
ikke denne gang gået forgæves. Det praktiske greb på
tingene er karakteristisk for forfatteren og giver i in¬
struktiv og kyndig form skriftet præg af håndbog.

Det har været Fællesrådets hensigt med skriftet at
give råd og vejledning med tilvejebringelse og pas¬
ning af de mange forskelligartede former for vinter¬
idrætspladser. Det har forfatteren opnået på 20 sider
og 36 afsnit samt med 27 billeder, der alle er forfat¬
terens egne optagelser, og markerer forfatterens store
iagttagelsesevne og fotografiske energi. Lidt kritik:
Eet billede af manden, der med vandkande udfylder
huller, kunne være tilstrækkeligt.

Af vinteridrætten har skøjteløb flest udøvere, og
det er derfor rimeligt, at omtalen heraf optager nær
15 sider med alsidige oplysninger om anlæg og ved¬
ligeholdelse, herunder ikke mindst oplysninger om
arbejdsomkostninger baseret på tid-enheder.

I skriftets forord udtaler formanden for Dansk

Idræts-Forbund, Leo Frederiksen, at det er af største
betydning, at der spredes oplysninger om mulighe¬
derne, for så hurtigt som muligt at udnytte de spar¬
somme chancer, som det danske klima i reglen byder
vinteridrættens udøvere. Anmelderen er overbevidst
om, at distriktsgartner Willy F. Hansens »Vinter¬
idrætspladser« vil blive læst med stor interesse og med¬
virke til udvikling af vinteridrætten. S. A. Hansen.



S:t Botvids begravningsplats, Huddinge
Huddinge forsamling, en dryg mil SV om Stock¬
holm, befinner sig i en våldsam expansionsperiod.
Kyrkogården kring medeltidskyrkan år for lange se¬
dan fullbelagd och det borjar bli trångt åven på den
nya begravningsplatsen, som ligger några hundra
meter från kyrkan.

Når man sokte efter låmplig mark for en ny be¬
gravningsplats med utvidgningsmojligheter, anlita-
des geologisk sakkunskap. Det visade sig då, att det
inom hela socknen inte fanns en enda låmplig plats.
Overallt berg och lera. Men strax utanfor våstra grån-
sen fann man på låmplig sandmark ett område med
strålande utsikt mot Albysjon och mot tornspiran på
Botkyrka gamla tempel, som tecknar sig mot hori¬
sonten. Inom området finns berg, skog, ångsmarker
och en djupt nerskuren båckravin.

Huvudvågen har dragits genom skogen fram till
kapellplatsen med de båda kapellen - det stora och
det lilla. Dessa forbindas sinsemellan av en entréhall
med glasvåggar, som låmnar utsikten mot vattnet fri.

Modellfotot visar den slutgiltiga utformningen av
kapellplatsen med kapell, kampaniler och damm. -
I den sluttande terrången bakom lilla kapellet skym-

tar friluftskyrkan, dår friluftsfolket kan samlas till
korta andaktsstunder. Fotot visar också, hur kapeli-
gården minskats och hur dammen skjutits in i den-
samma. Detta for att undvika bilparkering på gården.
En sådan har istållet utforts soder om dammen på en
lågre nivå, dår bilarna kommer helt bort ur bilden.
(Parkeringen år e) redovisad på hår publicerat bild-
material.)

For att tillfredsstålla alia smakriktningar betråffån¬
de gravområdenas karaktår, har dessa utformats så
omvåxlande som mojligt. I den relativt tåta gran-
slcogen S om huvudvågen har befintliga glåntor opp-
nats och vidgats något till sexkantiga gravgårdar, som
markertas med stora fåltstenar. Kring varje gård har
skapats ett nytt bryn genom plantering av ett bålte
av Tsuga och Taxus. - Långs sodra skogsbrynet lo-
per vågen så diskret som mojligt forbi nyss nåmnda
bilparkering fram till den av hoga murar kringslutna
gården framfor kistmottagning och krematorium.
Dessa inrymmas under stora kapellet.

Mellan skogen och båckravinen har lagts in en
serie gråsbevuxna gravgårder, som ramas av gran-
håckar, som skall bli 2-3 m hoga. Genom beståmmel-
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S:t Botvids begravningsplats,
Huddinge, skala 1:3000.
Sture Frolén, arkitekt SAR,
medhjalpare C. Carleson.
Sven A. Hermelin, tradgårds-

arkitekt FST,
medhjalpare G. Martinsson.

ser om vårdarnas utformning och material kan varje
gravgård få sin karaktår. Alla gravar åro enligt gam-
mal god tradition orienterade med vården vånd mot
soluppgången. Av dessa skål har de tre kvarteren i
SV terrasserats, så att marken inte skal luta åt våster.

Urngravarna, som inte åro bundna av våderstråck,
låggas på våstsluttningen mot sjon nedanfor kappell

och friluftskyrka, dels på grås, dels på terrasser, som
avslutar gravytorna mot NV.

En bjorkallé leder från kapellgården rakt soder ut
till en bro over ravinen på vars andra sida ligger ett
stort, kuperat skogsområde, som vål låmpai sig till
skogskyrkogård.

Sven A. Hermelin.
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Ziirich-Rehalp kirkegård
Meditationer over en mærkelig gravafdeling
Ovenstående gengivne afdeling på Ziirich-Rehalp
kirkegård er det eneste eksempel, jeg kender på en
bevidst, jormet, god, rent individualistisk kirkegård.

Teoretisk set skulle en sådan løsning være tænkelig,
men almindeligvis anses tanken at være utopisk. At
finde et eksisterende udført anlæg af denne type be¬
tød derfor en stor og glædelig overraskelse, den blev
rejsens store oplevelse for mig.

Da denne afdeling ikke er gengivet i nogen af nu¬
tidens talrige fortrinlige bøger om kirkegårdsanlæg
Rudolf Pfister, Dr. Johannes Schweizer, Otto Valen-
tien m. fl.) må den enten være alle forfatterne ube¬
kendt - eller ikke blevet forstået.

Af hensyn til den sidst nævnte eventualitet føler jeg
trang til at trække nogle linier op der viser kirkegår¬
denes senere udviklingsfaser, måske det vil lette for¬
ståelsen, og det er aldeles nødvendigt at forstå dette
anlæg, fordi det rummer så megen inspiration til
fremtidens kirkegårde i sig.

Lad os endnu en gang mindes, hvorledes det be¬

gyndte. Det var naturligvis industrialiseringen, der
også her bragte alt ud af balance.

De store byers store befolkninger havde gode kon¬
tante indtjeningsmuligheder, levevilkårene ændredes
- og det blev almindeligt, at alle skulle have en grav¬
sten på deres kæres grave. Gravmonumenter blev
pludselig en salgsvare. Gammel god håndværkertra¬
dition fejedes til side af merkantilismens industrielt
frembragte massevarer. Tiden var demokratisk og
dermed individualistisk. Ethvert salgslager af grav¬
monumenter måtte derfor være velassorteret, besfå af
alle slags sten, i alle størrelser, former, farver og be-
hugningsgrader, således at der kunne være noget »for
enhver smag«.

Vi må dog aldrig glemme, at der var noget over¬
måde lykkeligt i den udvikling, menneskene følte sig
frie - og var frie. De mange gravmonumenter var et
ægte udslag af tidsånden, og læg mærke til, at begre¬
bet ægte (i følelser og tilstande) har stor vægtfylde
i vor tid.
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Dengang så man desværre ikke således på det, be¬
mærkede ikke den lykkelige årsag, så kun med betæn¬
kelighed på følgerne. Man rynkede på næsen af »mo¬
numentvirvaret«, som man kaldte det. Der var for
mange typer, hvoraf de færreste var »smagfulde«.
Det var dog af ret underordnet betydning, mere ge¬
nerende var, at den samlede virkning af de forskellige
gravmonumenter skæmmede helheden. De gav kirke-

Fig. 2. For meget grønt isolerer monumenterne, der skal
kunne ses i samvirke.

gården et præg af uro, overlæssethed og disharmoni.
På næsten ethvert andet område kunne man have af¬
fundet sig hermed, men vanskeligst af alt på en kirke¬
gård, hvor dødens alvor kræver en vis stilhed, ro,
harmoni og værdighed.

Ganske vist var der kun få, der lagde mærke til det
urolige virvar. Den individualistiske opfattelse bevir¬
kede, at de besøgende på en kirkegård opfattede hver
'grav som en helhed. De store forskelligheder i grav¬
mæler var noget, den enkelte ikke så, undtagen hvor
de virkede nyttigt til støtte for orienteringen. Jeg
har selv som dreng ved hjælp af sære monumenter
ligesom pejlet mig frem til den grav, jeg søgte. Den
individualistiske opfattelse bevirkede også, at den
eneste virkelige interesse for kirkegården knyttede
sig alene til den grav, hvis udseende var ens eget
personlige anliggende. De andre grave abstraherede
man fra.

Publikums forståelse af hele miséren manglede.
Kirkegårdslederne, hvis opgave det var også at in¬
teressere sig for helheden, kunne kun erkende, at de
daværende kirkegårdes anlægsformer var uegnede til
at absorbere det store antal af forskellige gravmonu¬
menter.

Der var nu to udveje: Enten at ændre kirkegårds-
anlægene ved at tilpasse dem til den nye situation,
hvilket turde have været det mest nærliggende og
rigtige, eller at søge monumentvirvaret dæmpet ved
servitutbestemmelser, d. v. s. tvang.

Den første mulighed ville stille store krav til kirke¬
gårdsledernes evner. Der gav man op og valgte den

anden udvej, der syntes lettere - at flytte besværet
over på publikum og stenindustrien ved at udforme
servitutter, der trak hårde veksler på befolkningens
evne til at resignere.

Jeg har altid næret nogen skepsis overfor tvangs-
princippet som skønhedsskabende middel, fordi det
man tvinger igennem ikke er noget ægte udtryk for,
hvad der er sket, og derfor sjældent kan blive helt
godt, og desuden er det både urigtigt og farligt at
modarbejde, sabotere, tidens særpræg, der var og sta¬
dig er demokratisk og individualistisk.

Alt dette ville eller kunne man ikke se, man så kun,
at monumentvirvaret skabte positivt grimme kirke¬
gårde, og det virkede panikagtigt på kirkegårds¬
lederne.

For at komme bort fra kaos søgte - og fandt man
forbilleder i kirkegårde, hvor »kræfternes frie spil«
ikke fandt udtryk, ikke forekom, og man faldt for
den højtid og ro, der var over det helt ensartede både
i anlæg og i monumenter, dels i sådanne gamle for¬
nemme anlæg som Herrnhut'ernes kirkegårde og
visse ældre jødiske begravelsespladser, dels i engelske
og amerikanske gravfelter fra verdenskrigene.

Mon man ikke med føje kan sige, at der har været
perioder, da flertallet af kirkegårdsfolk har været
enige om, at ensartetheden var det, der kunne bringe
ro og harmoni i kirkegårdsbilledet. Men nu har vi set
adskillige kirkegårde efter den recept, så stor ens¬
artethed som tænkes kan, og resultatet er forfærden¬
de, åndløse, kunstige, ja, næsten uvirkelige kan de
forekomme - alene fordi de er ganske uægte udtryk
for det, de skal sige.

Fig. 3. Gravmonumenternes individualisme kamper med den
kollektivt virkende hæk - urolig virkning.

Vor beundring for Herrnhut'ernes, de gamle jø¬
ders og for mange af vor tids krigergrave er derimod
ganske usvækket, snarere stigende, slet ikke fordi må¬
ske nogle af dem er kunstnerisk set bedre. Deres stor¬
hed ligger heller ikke alene deri, at de er ensartede,
storheden ligger aldeles overvejende deri, at ensartet¬
heden er ægte. De er ægte udtryk for den ånd, der har
skabt den særprægede begravelsesplads - fællesskabets
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Fig. 4. God harmonisk virkning fordi både hække og monumenter samarbejder til en individualistisk helhed.

ånd på en eller anden måde. Den særegne religion,
eller for soldatergravenes vedkommende i kammerat¬
skabet, den fælles opgave - og den fælles skæbne.

Intet medlem af Brødremenigheden (Herrnhut¬
erne) kunne tænke sig en grav på anden måde end
den, der blev fastlagt i 1730-erne med den stærke un¬
derstregning af fællesskabet på det individuelles be¬
kostning. Det er helt frivilligt, helt selvfølgeligt at
det skal være således, derfor er det rigtigt, derfor er
det lykkedes her, og derfor er det smukt.

Spørger man nu almindelige mennesker af idag,
hvad de synes om Herrnhuterkirkegården i Chri¬
stiansfeld, vil man i alle tilfælde få svar, der ikke rø¬
ber nogensomhelst lyst til at få gravplads her, man
finder den trist og kedelig. De mennesker har ret ud
fra deres indstilling, og det er den slags hverdags¬
menneskers ønsker om smukke kirkegårde, vi skal
søge at tilfredsstille - individualisterne, og ærlig talt,
er vi ikke ved at glemme, at det er her vort egentlige
virkefelt ligger.

Man fristes derfor til at sige, at det er et totalt fejl¬
greb, når vi med tvang, ved vore servitutter, søger at
presse et kollektivt præg - ensartethed - ind i kirke¬
gårde for individualister, hvis idealer ganske logisk
set må være helt modsatte. Det fundamentale i fejl¬

grebet ligger dog især deri, at tidspunktet for ind¬
grebene, servitutterne, var uheldigt valgt, fordi man
dæmmede op for en bevægelse, der allerede havde
skabt tradition.

På et meget tidligt tidspunkt kunne man måske
have opnået at få et eengyldigt gravmæle, der ube¬
vidst anerkendtes som det eneste brugbare og vandt
hævd i befolkningen, ganske analogt med bagernes
kringle skilt.

Eller, ganske vist en ren brugsting, som det fyr¬
stål, hvormed vi slog ild i gamle dage, det havde
samme form og udseende fra vikingetiden til tænd¬
stikkernes fremkomst i 1800-tallet, og nøjagtigt sam¬
me form træffes langt ind i Asien. Et gravmæle kunne
teoretisk være universelt, men det findes ikke.

Vi har derimod mængder af snævert lokale fore¬
komster af sådanne hævdvundne, for hvert sted næ¬
sten ensartede gravmæler, der både er smukke og gi¬
ver smukke kirkegårde. - Ingen af disse typer har dog
evnet at få betydning udover den lokalitet, der har
frembragt dem. Jeg nævner dette for at fremhæve,
at det ikke er ensartetheden, der er farlig, men det er
den påtvungne ensartethed, det er det, ikke mindst i
en tid, hvor det ensartede alene er blevet udtryk for
noget kollektivt.
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Fig. $. Fra bagsiden af gravrummet fortceller de ikke indkapslede monumenter, at det er en kirkegård.
(Se også fig. i, der måske viser dette endnu tydeligere).

Skal man da helt ophæve alle servitutter? Hertil
tør jeg kun svare nej, selv om jeg finder, at de ikke
fører til de store og skønne mål, vi stiler imod. Vi
må hellere atter indrømme, at også her er tids¬
punktet forpasset, en hel generation har nu bøjet sig
for mere eller mindre mislykkede servitutbestemmel¬
ser på vore kirkegårde. Vi har nu vænnet os til tvangs¬
foranstaltninger på næsten alle livets områder, vi fø¬
ler os ikke mere så frie, som man følte sig før første
verdenskrig. Er servituttvangen ikke lige ved at være
ægte udtryk for den tid, vi lever i, og er servitutter
ikke nu så snedigt udformede, at menigmand lokkes
til at tro, at han endnu frit kan vælge - fordi der er
så mange forskellige servitutter på en storkirkegårds
mange forskellige afdelinger - og dog venter jeg en
revolution, ganske vist af fredelig art, og den er vist
ret nær nu.

i) Vi må opgive »ryg mod ryg« monumenteringen.
I næsten hundrede år har man på storbykirkegårde

(i modsætning til landsbykirkegårde) lagt gravene i
»roder«, hvorved gravmælerne stilles i to tætte ræk¬
ker, ryg mod ryg. For at gøre virkningen heraf min¬
dre uharmonisk har man næsten overalt indført fælles

baghæk mellem de to ryg-rækker i monumenterne.
Af flere årsager gives denne hæk en højde, der ikke
overstiger 80 cm, hvilket medfører servitutbestem¬
melser, der ikke tillader højere gravmæler end 80 cm,
og da gravmælerne ikke mere kunne gå i højden, lod
monumentindustrien stenene gå i bredden, og nu er
resultatet de lave brede gravsten, der virker underligt
forvoksede og uharmoniske. De er ikke alle positivt
grimme, ej heller kønne, skal vi betegne dem som ret
indifferente, uskadelige - men er det nok for os?

2) Nye monumenttyper er ved at fremkomme.
Rejser man nu i valutastærke lande som Sverige og

Schweitz og i resterne af det tyske rige, overalt ses
en ny mode i gravsten, de høje, slanke gravmæler, af
stenhuggerne benævnet: steler. Hvordan skal sådanne
gravmæler, der virker befriende på os ved sine enkle
harmoniske former, kunne indpasses i de hidtidige
afdelinger med de strenge højdeservitutter?

3) Østvendt gravorientering vinder frem.
Man er ved at indføre, at der skal være gang til hver

gravrække således, at alle gravmæler kan opstilles som
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oprindelig skik var, i gravenes vestende med indskrif¬
ten mod øst. Man kan indføre denne skik i nye af¬
delinger eventuelt med de nye stenformer - men hvad
da med de nuværende afdelinger? Det vil sige at altfor
stramme servitutter kan hindre den naturlige udvik¬
ling, der nødvendigvis må have lov at komme til ud¬
tryk.

4) Det konfessionelle præg skal have større mulig¬
heder for at finde udtryk.

Fra kirkelig side peger man på »den glemte faktor«
i vore kirkegårdsanlæg, og derfor - og med føje
menes at også det konfessionelle klart bør være med
i det samlede kirkegårdspræg, da står vi visselig over¬
for store forandringer. Et tidehverv.

Hvordan komme videre? Lad os i alle fald ikke

dennegang forpasse det rigtige tidspunkt.
Alt tyder på, at større variation i hvert enkelt grav¬

rum, afdeli?ig, ma blive ønskelig og nødvendig. Skæb¬
nens ironi har allerede ramt os - på store kirkegårde
har man servitutfri afdelinger - der er (heldigvis)
stadig mennesker, der ikke vil finde sig i servitut¬
bestemmelser. På mange kirkegårde er man ved at
finde, at sådanne afdelinger er de smukkeste. Det
»ægte« påvirker os også her.

Det vil sige at den individualistiske kirkegård vil
blive fremtidens kirkegård. Det er sandelig også på
høje tid.

Hvorledes kan dens form blive? Vi må søge til¬
bage i tiden. Som tidligere nævnt var der to udveje
mod »monumentvirvaret«s uheldige indflydelse på

Fig. 6. Gravrækkerne set fra siden. Gangen indgår i grav¬
arealet.

kirkegårdenes udseende. Den ene, at forme monu¬
menterne efter kirkegården stillede krav udadtil -
servitutterne - har vi behandlet - og den udvej kan
ikke alene hjælpe os. Den anden udvej, at forme kir¬
kegården efter monumenterne stiller kravene indadtil
til kirkegårdslederne, er den glemte. At forme kirke¬
gården således, at den ikke alene kunne absorbere de
mange forskellige monumenter, men også lade dem

virke til fordel for helheden. Her ligger den kom¬
mende opgave. Programmet må blive, at vi må søge
at finde den gode individualistiske kirkegård ved at
skabe en smuk harmonisk helhed, der er båret, frem¬
hævet af gravmælernes forskelligheder. Det er en helt
ny kirkegårdstype. Det er en svær opgave, men mon
vi ikke bedre magter det nu end dengang, man skød
opgaven fra sig.

Det er formentlig planterne, der også dennegang
skal hjælpe os. Det er forsøgt, men forsøgene har
været i negativ retning, man har forsøgt at dæmpe
monumentvirvaret ved at sløre eller skjule synet af
de mange forskellige gravmæler. (Fig. 2). Det er
urigtigt. Man må arbejde positivt og erkende, at for¬
målet med et gravmæle er, at det skal være synligt.
Plantningernes opgave er at samarbejde med grav¬
mælerne, og kan vi forskønne kirkegårdene og for¬
stærke det individuelle indtryk af monumenterne ved
at fremhæve dem ved hjælp af plantningerne, så vil
både de, der har gravstederne, og de, der vurderer
kirkegårdenes helhed, være tilfredse. Da vil den indi¬
vidualistiske kirkegård være en kendsgerning, side¬
ordnet med den kollektive. Skylder man ikke det
svækkede demokrati og den noget kuede individua¬
lisme en sådan løsning.

Denne ønsketænkning, denne teori, har været
fremført tidligere, jeg har i alle fald ofte gjort det,
men er blevet mødt med et skuldertræk og ordet:
utopi.

Jeg har selv tvivlet, men på Ziirich-Rehalp kirke¬
gård fik jeg teorien bekræftet. Det kan altså gøres.

Det er måske ret tilfældigt, det er blevet således,
og det er måske først nu, at den gamle afdeling dæk¬
ker vort ideal. Lykkeligt da, at man i Schweiz har 50
års fredningstid for familiegrave, ellers havde den af¬
deling været forsvundet.

Lad os prøve at måle den med vor tids åndelige
meterstok.

Vort første krav til en kirkegård er, at det tydeligt
fremgår at det, man ser, er en kirkegård, og ikke
en almindelig park eller et ganske almindeligt anlæg.
Det er helt i orden i denne afdeling - også når man
ser afdelingen fra bagsiden, lykkeligvis er ikke alle
gravmæler indkapslede i grønt. Det er de frie grav¬
mæler, der alene virker set bagfra, man erkender
straks begrebet ldrkegård, ikke blot en have med
formklippede træer. Det lykkelige indfald med de
fritstående gravsten hjælper også på anden måde. De
understreger det individualistiske (fig. 4) uden at de
hverken set forfra eller bagfra trods store forskellig¬
heder giver det mindste indtryk af monumentvirvar
fordi de står spredt mellem de indkapslede gravmæ¬
ler, hvis grønne kappe dels indrammer deres eget mo¬
nument direkte, og de fritstående indrammes indi¬
rekte. Er det ikke en strålende god virkning. (Fig. 5).
Mærkeligt også at iagtage, hvorledes forskellene i de
indkapslede monumenter virker på en gang person-
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lige som enheder, samtidig med at de klæder helheden.
Den virkning ville ikke være opstået, hvis den grønne
kappe havde manglet. De grønne fritstående mas¬
siver virker ikke blot som en grøn upersonlig masse,
som vi kender det fra gamle engelske haveanlæg -
de er mere, de er »adlede« ved, at de har hver sit »an¬
sigt«, de er individer. De klæder helheden (afdelin¬
gen) og enheden (graven) i lige høj grad.

Læg nu mærke til efter denne oplevelse, hvor
uharmonisk en fælles baghæk virker (fig. 3). Den
meget smukke store hæk virker underligt uvedkom¬
mende, kollektiv, og gravmælernes forskellighed, selv
om de også her er indkapslede i grønt, og virker re¬
liefagtige, deres forskelle kan slet ikke absorberes af
hækken. Her er uro. Det kollektive i hækken og det
individualistiske i monumenter kæmper, kan ikke for¬
liges. Forunderligt hvilken forskel fra den »opløste
hæk« i de fritstående klumper. Der er harmoni, fordi
både sten og grønt er udtryk for individualitet og kan
derfor samarbejde.

I det individualistiske gravrum kommer de enkelte
monumenter til deres ret i kraft af, at de er forskel¬
lige, og afdelingen bliver smuk, levende og ægte. Vil
man ikke tro det, da tænk blot modsat, hvor uheldig
virkningen ville have været, hvis afdelingen havde be¬
stået af ens monumenter i dette forskellige udstyr.

Det var for mig en såre lærerig oplevelse at se det
gravrum.

På Ziirich-Enzenbiihl kirkegård findes et lignende
gravrum (se opmålingen). Også på den yndige lille
Ziirich-Witikon kirkegård er der tilløb til det
samme.

Der er derved studiemateriale nok, og det vil være
interessant, om nogen vil vise os varianter.

Idet jeg håber, at Zurich eksemplet mindre må
animere til efterligning (jeg er selv fristet dertil),
men mere må tjene til inspiration for andre løsninger
i den nye ånd, så glædede afdelingen mig måske aller¬
mest, fordi den afklarer kirkegårdsproblemernes sy¬
stematik. Vi ser problemerne tydeligere, og derved
står vi bedre rustede til at løse alle de kommende op¬
gaver af hvad art kirkegårde, det end måtte blive.

Hele kirkegårdenes problemstilling er ganske klar.
Der er og må være to yder - typer, de hvor det kol¬
lektive, fællespræget, skal være fremherskende, og
de hvor det individuelle, forskelspræget, skal være
fremherskende. Der kan tænkes alle overgange mel¬
lem disse to ydergrænser, men om dem alle gælder,
at de skal være ægte udtryk for den tankegang, der
ligger bag.

Det ægte er vor tids fællesnævner.
Georg Georgsen.
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Ziirich-Enzenbiihl 1 :$oo. Et grav-
rum, der ganske svarer til det, der
gengives på foranstående fotografier
fra Ziirich-Rehaip. De to kirkegårde
ligger lige over for hinanden, på hver
side af gaden. Opmåling havearkitekt
Ursula Hansen 1956.

16



Frognerbadet i Oslo
Oslo fikk i fjor endelig efter mange års arbeid og
vanskeligheter sitt friluftsbad, og de aktive svømmere
efter mange års hjemløshet et konkurransebasseng av
internasjonal standard.

Badevannet i indre Oslofjord forverres stadig,
kloakkrenseanleggene er lite utbygd, og ennå går av-
løpet fra ca iooooo vannklosetter rett ut i fjorden
uten særlig rensning. Utfarten til ganske fjerntlig¬
gende badeplasser blir voldsom, reisene kostbare og
veiene overbelastet. Dertil kommer at badesesongen
er kort på grunn av sjøvannets relativt lave tempe¬
ratur.

I utlandet ser man ofte friluftsbad ligge på store
sletter, men for Frognerbadets vedkommende var
man så heldig å få et temmelig kupert terreng, som
også efter store omformninger byr på vekslende og
varierte utsyn og glimt. Som nærmeste nabo i vest
har badet Frognerparken med Vigelandsanlegget.
Dette var naturlig nok oppslag for endel engstelige

betraktninger, som nå, når man ser badet i full drift
forhåpentligvis er eliminert. I øst ligger Frogner
stadion, som skal bygges ut til et storstadion og har
felles garderobe med badet.

Hele badeområdet er på 27 000 m2, engangsbesøket
er beregnet til 3 000 personer, d. v. s. maksimalt dags-
besøk på 8-10000 personer, og med det regner man
at behovet for friluftsbad for en befolkning på
iooooo er dekket. Det er 9 m2 landareal pr. person.
Ved at vannet kan varmes opp til 22°, forlenges bade¬
sesongen med 2 måneder, og badet holdes åpent fra
ij. mai til 15. september.

Man har imidlertid ønsket å aktivisere selve Frog¬
nerparken og å trekke den inn som naturlig del av
badet. Det vil derfor i år bli bygget en bro over
Frognerbekken, for å gi de badende mulighet til å
benytte de kjempestore plenene på den andre siden,
og for å utvide soleplassene.

Bassengene ligger i 2 plan, skjøvet inn i skråningen,
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øverst ligger konkurranse- og stupebassengene, samt
tribunene, nederst ligger publikums- og undervis-
ningsbassengene. Den øverste delen av anlegget kan
på denne måten stenges av under konkurranser, slik
at resten av badet står til disposisjon for de badende.
Det er bare adgang til bassengene gjennom 5 vann-
graver, og begrensningen er brede belter med be¬
plantning.

Hovedproblemet i arbeidet med planen og plante¬
valget var at vi her ikke kunne regne med noen særlig
forståelse og respekt hos publikum i forbindelse med
et anlegg av denne sort. Vi har her i landet meget lite
tradisjon og kultur å bygge på når det gjelder plante¬
kultur og havekunst. Og ikke minst var vi spent på
hvordan badet ville bli mottatt av publikum fordi det
er det første i Oslo. Vi ville gjerne ha et kvalitativt
førsteklasses anlegg, både trafikk- og form-messig,
samtidig som vi ville lære de besøkende å forstå ver-
dien i de arbeider vi gjorde.

Grøntanlegget faller i naturlige felter, og endel av
den gamle vegetasjonen har vært grunnleggende ele¬
menter i arbeidet.

Hovedentreen ligger lengst i nord, med garderober
og billettsalg på den ene siden, på den andre kiosker,
venteplasser, lekeplass med parktante for småbarn og
en fremtidig kafeteria. Lenger ute på »Sletten«, på
kanten av den store skålen som heter »Bjørnehullet«,
ligger en lekeplass for litt større barn. Her skal kom¬
me en stor paraply-dusj, lekeredskab formet som
store seler og båter i betong, og her er et rutemøn¬

ster i sort og hvit gatesten til å spille bondesjakk på,
og en labyrint av rullesten.

»Bj ørnehullet« var for noen år siden en sumpmark,
som ved kollossal opprydding i eksisterende buskas
og trær og ved oppfyllinger og drenasje har fått sin
fine skålform, og det er håpet at denne amfiteater-
lignende skråningen skal kunne brukes ved festligere
anledninger. Tallet på skråningen ble efter mange
prøver og beregninger av fyllmassene laget 1:5, og
det har vist seg å være en meget god »liggevinkel«.

»Bjørnehullet« går mot syd over i »Odden«, som
er den eneste naturlige del av det gamle terrenget,
her står enda noen deilige gamle piler og soper i dam¬
men. Det er her broen skal føre over til Frogner-
parken.

Efter »B j ørnehullet« og »Odden« kommer den
»Store skråningen«, som har vist seg å være den mest
populære soleplassen. Frogne^badet ligger så åpent og
fritt at her er full sol og stekende varme fra tidlig
morgen til lukningstid. Frognerdammen er ikke egnet
til å bade i, bekken som. fører ned i den er sterkt
kloakk- og spillvannsførende, og man er også noe
engstelig for at små barn skal forville seg ned til dam¬
men og drukne. Her er Oslos mest livlige fugleliv,
det vrimler av villender i hundretall og stolte svaner
driver omkring som små seilbåter. Det var ellers me¬
ningen å forsøke å bevare en naturlig strandlinje, men
også på grunn av at svømmefuglene klatrer opp på
land hele veien og skader kanten, er det nødvendig
å beskytte den, mot dem og for barna. Bunnen i dam-
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Den store Astilbeskråningen mellom hovedveien over til
Frognerparken og »Odden« er nordvendt. Beplantningen har
bl. a. til oppgave her å hindre trafikk nedover skråningen.
Denne planten med sin skyggetålende egenskap er spesielt
valgt med tanke på stedet, og dessuten på grwm av sin fine
siluettvirkning, som gir godt inntrykk på avstand selv på dette
store området.

Hjørneløsning med store rullesten og Potentilla fruticosa
mandschurica, en av de få planter som vil tåle å stå slik.

Murene rundt lekeplassen ved inngangen er laget av betong-
element 70 X n° X 10, stående og liggende, bare de stående
er ført frostfritt ned. Sirkelen er åpen mot syd og murkanten
avtrappet for å skape en friere og lettere virkning. Plassen i
bakgrunnen er reservert kafeteriaen.
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Stupetårnet sett fra »Odden«. Her gikk terrenget i småbølger, men er nå formet som en svak bue, som på en måte tar igjen den
buen man finner i selve basseng-bygningen.

men skal stenlegges ca 5 m utover og på land skal vi
få en strandplantning i grupper avbrudt av et lett
gjerde, og så høyt opp på land at det forurensede
vannet ikke kan skade plantene. Det er håp om at
dette arbeidet skal bli gjort i år, slik at man bl. a. får
den riktige og nødvendige bakgrunn, sett fra toppen
av skråningen.

Rundt hele badeområdet har vi ønsket å unngå
gj erder som begrensning. I syd mot Frognerparken
- det er her ikke mer enn 50 m til Vigelands bro -
er laget et bredt felt med Berberis thunbergii atropur-
purea, og det skal altså, liksom en buskroseplantning
nord i »Bjørnehullet«, når den har fått tid på seg,
være en naturlig begrensning og beskyttelse. Sett fra
Vigelandssiden er denne Berberisplantningen noe av
det mest vellykkete, den tegner seg skarpt og tydelig
mot alt det grønne. Ellers kan grønne busker mot
grønne plener mange ganger være nesten karakter¬
løst, sett på litt avstand, hvis det ikke er noe som
bryter. Fra denne siden ser man også tydelig hvor
godt badet som helhet føyer seg inn i landskapet
uten på noen måte å oppta noen konkurranse med
Vigeland.

På toppen av den »Store skråningen« kommer vi
så til bassengene, og her er det rester efter de opprin-
nelige tregrupper, for denne delen av området har

tilhørt parken. På denne eksisterende vegetasjonen
har vi så bygget utformningen av beplantningen
rundt bassengene, og her er det mest frodig og farve-
rikt, og mest mennesker og liv. De gamle trærne
ovenfor »Odden« bidrar også til å dele opp anlegget
og skape forgrunn og bakgrunn. - Den store rabatten
rundt de nederste bassengene, så vel som all annen
beplantning, er planlagt efter det prinsipp at alt plan¬
temateriale skal være permanent, det skal være hård¬
ført mot publikums slitasje og mot vinterens kulde.
Bare i kassene på den store soleterrassen over garde-
robene er det brukt utplantningsplanter. Det fore¬
kommer meg at det i almindelighet er en'litt for enkel
og lettvint måte å komme unna problemet plante-
kunnskap på å benytte utskiftbart materiale, dertil blir
det jo også så meget dyrere. Jeg har bevisst forsøkt å
arbeide med et ikke helt vanlig, men fullt tålig, ma¬
teriale, med de enkelte planters form og karakter i
forhold til hverandre, med farverne naturligvis, med
plantefeltenes linjer og former i forhold til terrenget
og til eksisterende vegetasjon, og ikke minst i for¬
hold til selve badets arkitektur. Av plantekombina-
sjoner kan nevnes følgende for å illustrere: Iris culto-
rum, Berberis thunbergii og Rhododendron molle, -
Astilbe arendsii rundt klynger av tulipaner vil skjule
de visne bladene, slik at tulipanene kan bli stående og
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komme igjen, - Bergenia cordifolia og Astilbe i for-
skjellige farver, - ved foten av en Philadelphusgruppe
følger Bergenia en skråning nedover.

Av materialer ellers har vi valgt f. eks. for veienes
vedkommende asfalt med kant av sagede skifer¬
heller, det er også meget dekorativt mot alt gresset
ved siden.

Badet ble åpnet ifjor 15. juni, i grunn 1 år for tid¬
lig, med tanke på gressplener og plantninger, som ab-
solutt vanligvis bør ha en sesong for å få »satt seg«.
Allikevel var det oppmuntrende å se hvor god til-
veksten var på kort tid, skjønt det var noen kvadrat¬
meter av gressplenene som ble slitt ned.

Erfaringene efter første driftssommer på Frogner-
badet viser også bl. a. en betydelig ting, slik som man
ofte kan se det, at det man legger mest arbeid og om¬
sorg i, og det som ser mest ordentlig ut, er det som
blir mest respektert. Det var umulig å holde full kon-
troll over 2 000 oppfinnsomme og ville unger som

bokstavelig strømmet til på en gang, men efterhvert
følte voksne og barn seg mer hjemme på badet og
lærte at plantefeltene ikke var laget for å oppøve dem
i høyde- og lengdesprang. Ikke mer enn en håndfull
planter er strøket med på grunn av slitasje og hen-
synsløshet, og dette er meget løfterikt for vedlike-
holdet i fremtiden. Og det har også vist seg hvor stor
verdi det er i at det ved et anlegg som dette er én
ansvarlig person med en brennende interesse for og
myndighet i arbeidet. Det er bademesteren den første
sesongen som har æren for at alt gikk så godt som det
gjorde med de altfor ferske plantningene.

Elin Conradi.

Planene for Frognerbadet er utarbeidet av arkitek¬
tene Frode Rinnan og Olav Tveten og sivilingeniør
Sven Thauloiv. Arkitekt Elin Conradi har vært med-
arbeider for grøntanlegget, som er utført av Oslo
Kommunes plan- og anleggskontor.

Friluftsbadet Letzigraben, Ziirich
Et område indenfor havearkitekturen, der her i lan¬
det ikke høres omtalt ret ofte, er projekteringen af
svømmebassiner i det frie, svømmebade lagt ud i
parkmæssige omgivelser. Om nu grunden er den, at
man ikke bryder sig så meget om ferskvand i bassi¬
ner eller at det hverken er vanskeligt eller tidsrøvende
at tage ud til stranden, så opdager man hurtigt at man i
det sydlige udland ser ganske anderledes på dette
spørgsmål. Det er nærliggende hvor mulighederne
for at komme til floder, søer eller havet er udeluk¬
ket, men selv i en by som Ziirich, som ligger ved en
stor sø og gennemskæres af søens afløb, Limmat-
floden samt Sihl, der forløber parallel med søen og
forenes med Limmat i byens centrum anses fri¬
luftsbade som en meget væsentlig del af de grønne
områder.

Langs med Ziirichsøen findes mange badeanstalter
og ligeledes ved floderne og alligevel er et stort antal
friluftssvømmebassiner dels allerede udført, dels pro¬
jekteret i forbindelse med nye omegnsbebyggelser.
Således blev i 1939 det store smukke svømmebad Al-
lemoos anlagt, det første af en hel række som om¬
hyggeligt projekteredes med parkmæssige omgivelser
og som led i parkbælter og grønne områder indenfor
bygrænsen. Letzigraben anlagdes i 1947-49 og man
havde gjort mange erfaringer med hensyn til place¬
ring og organisationen. Det er projekteret af arkitekt
S. I. A. Max Frisch og haveanlæget af havearkitekt
Gustav Ammann + som her har vist sin store kunnen.
Badet, der er lagt på et let skrånende terrain, synes ved

sin storslåede udsigt ud over de tilstødende grøn¬
arealer med Uetliberg-kæden i baggrunden meget
større end det er. Alle bygninger er placeret langs
grundens grænser og lagt således at de falder fint
sammen med boligbyggeriet i nord og øst. Derved
holdes det store midterparti åbent og om de store
plæner grupperer plantningen sig tvangfrit. På grun¬
dens højeste sted har man lagt en restaurant-bygning
med en meget fin udsigt og ladet den ligesom sætte
prikken over i'et. Den graciøse beplantning af mor¬
somme buske og træer, der giver en let og behagelig
skygge, tilslører fuldstændig det faktum, at hele dette

Indgangspartiet med garderoberne på begge sider af den lange
plane.
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Situationsplan 1:2000. 1. Tjenestebolig. 2. Garderober. 3, 4 og 5. Omklædningskabiner. 6. Restaurant. 7.Svømmebassin. ft.SkoIe-
og konkurrencebassin. 9. Bassin for ikke-svøtmnere. 10. Soppebassin. 11. Cykleparkering. 12. Plæne med brusebade. 13. Plæne til
leg. 14. Liggeplæne. ty Mor og barn. 16. Økonomigård.
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Bassinet for ikke-svømmere ligger i en tæt plantning og bassinkanten sænker sig nænsomt ned mod bassinets midte.

svømmebad er meget gennemorganiseret og al færd¬
sel og ophold er nøje gennemtænkt og tilrettelagt.
Dette kan også nok være nødvendigt når man hører
at der i de første år har været mellem 3 500 og 9500 be¬
søgende om dagen og at det er beregnet til ca. 4000
personer. Nærmest indgangen ligger to langstrakte
garderobefløje,en for mænd og en for kvinder,adskilt
af et lillé bassin med vandplanter og en skulptur og
en plæne med brusebade. I tilslutning til garderoberne
ligger omklædningskabinerne langs med grundens
grænse på to sider og i sydsiden omklædningsrum for
skoler i direkte forbindelse med et stort svømmebas¬
sin der er forbeholdt skolerne og svømmetræning,
og der findes et 10 m højt springtårn. Midtfor garde¬
roberne findes et stort bassin for svømmere med
springtårn og på den ene langside tre meget brede
fliselagte trin hvor man kan ligge. Et bassin for ikke-
svømmere ligger i pladsens sydvesthjørne og er omgi¬
vet af en bred hvor befæstelsen sænker sig langsomt
ned i vandet, så nøjagtigt konstrueret, at vandkanten
tegner en aldeles lige (vandret) linie langs bredden.
På den ene side af bassinet dækker en fliselagt terrasse
over rensningsanlægget som uophørligt fornyr van¬
det i samtlige bassiner således at hele vandmassen ud¬
skiftes 2 gange om dagen.

Bassinerne er omgivet af plantning og der er heri
udsparet åbninger som adgang, men det sker gennem
et smalt soppebassin som man ikke kan komme uden¬
om. I restaurationsbygningen, der i forvejen ligger

højt findes serveringslokalet med terrasse på første
sal, medens køkkenet ligger nedenunder. Ved siden
af denne bygning findes en plads med et lille soppe¬
bassin hvor mødrene kan trække sig tilbage med de
mindste.

Hele svømmebadets areal er 34.500 m2, der består
af 3.400 m2 bebygget areal, 4.100 m2 vand, parke¬
rings- og adgangsarealer 2.200 m2 samt plæner, stier
og beplantede arealer 24.800 m2. Bekostningen for
hele anlæget var 4,5 mill. Fr. og der er regnet med at
badet dækker behovet for 80.000 beboere hvorved
der bliver 57,- Fr. pro persona, men ved det bereg¬
nede gennemsnitlige besøgsantal på 4200 personer vil
en badeplads beløbe sig til 1.090 Fr.

Når man spadserer gennem anlæget bemærker man
hvor uhyre velplejet det er, smukke staudebede lapgs
garderoberne og ved restauranten, store kraftige
træer og buske og ingen steder tegn på slid. Man får
det indtryk at den omhyggelige vedligeholdelse gør
at anlæget respekteres i meget høj grad af de besø¬
gende. Ved beplantning af et sådant anlæg må det
være en stor fordel at man i Schweiz gennemgående
planter store og allerede veludviklede planter, og her
har der været taget ganske særlige hensyn til plante¬
materialets størrelse og kvalitet, som sammen med det
gode groklima i Ziirich i de syv år, der er gået siden
anlæget blev færdig, har opnået en sådan frodighed
og tæthed som man her må vente mindst 15 år på.

Ursula Hansen.
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Plan af bassinet for svømmere., Mål i :$oo med det store springtårn og »liggetrinene«.



Skitse af dyret. Sneglehuset er tænkt udført af marmor i varierende gule toner, kødet i grå toner og indvendig er den hvid.
Det er nok en fornøjelig snegl at have i sin have.

Et forslag
Der er en trang vej fra kunstnerens intuition til den
færdige legeskulptur som man helst vil opleve med
børn myldrende allevegne, og først når det sidste er
opnået - ikke kun for een dag, men dag efter dag, -
kan skulpturen få sine tre stjerner. Men som ordet
siger tjener en legeskulptur to ting - børnene skal lege
på den og den skal kunne fornemmes som skulptur
og man skulle synes at begge dele kunne opnåes ved
dette forslag som er udarbejdet af Ana Maria Badell,
som ved et specialkursus i havekunst og landskabs¬
planlægning på højskolen for arkitektur i Madrid har
fået »Marmolvira« prisen for dette udkast. Det er
offentliggjort i det spanske tidskrift »Cedro« og Ana
Maria Badell skriver om det: »Jeg har tænkt mig at
projektere et dekorativt element til en have, hvor
børnene samtidig kan lege. Jeg tror det ville more
dem meget, hvis det fik form som et dyr, som jeg godt
kan lide, og ved at efterligne det kunne man få me¬
get fornøjelige kunstneriske virkninger. Jeg bruger
denne form ved bygning af et labyrint. Børnene skal
gå ind i den gennem sneglens bagkrop, stige op ad
trapperne som vist på tegningen, og derfra kan de
glide sagte nedad og komme ud ved hovedet. (Både
ind- og udgang har tilstrækkelig åbning til at børnene
kan passere med lethed, når de krummer sig sammen).
For at gøre glidningen lettere, er rampen udført
konkav, og overdelen får lys gennem huller, der ud¬

føres i den pågældende del af sneglen. Konstruktionen
kan udføres af cement og overfladen belægges med
glatpoleret marmormosaik.« red.

Sneglens kontur med hulrummet indtegnet set fra siden og
fra oven'. Også trapperne ved den stærke stigning er vist, og
dens højde er 3 meter, mens den fylder ca. 2,jo m i bredden.
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Skulptdren
Ivar Lindekrantz har gjort
den stora tråhåsten som går
på bete i en lekhage.

Kan du ikke tale?

Lekskulptur
på S:a Guldheden Goteborg
I samband med slutplaneringen av ett bostadsområde
på S:a Guldheden, Goteborg, diskuterades for några
år sedan, hur man bast skulle anvånda de medel for
konstnårlig utsmyckning som byggherren, Gote-
borgs Stads Bostads AB, ståilt till forfogande. Det be-
slots att ordna två tåvlingar: den ena for eleverna på
Valands skulpturskola, som fick i uppgift att hitta på
någon ny lekdetalj; den andra for mera avancerade
skulptorer, fyra till antalet, som fick i uppgift att
foreslå ett konstverk for en speciell plats inom om¬
rådet.

Av Valands elever segrade Goran Båckstrom med
en klatterstållning, vilken juryn betraktade som en
intressant variation på ett gammalt tema, ett galler-
verk av svetsat smide med olika fårger. Segern for
den unge forslagsstållaren betydde inte bara ett pris
utan framfor allt uppdraget att forverkliga idéskissen.

Nu efteråt, når den står dår fårdig på en plats dår
den markanta silhuetten dock inte kommer fullt till
sin rått, finner man att klåtterstållningen nåstan exakt
motsvarar den ursprungliga modellen, men att det
kalla materialet inte passar till for små hånder; det
kråvs mera barkade nåvar for att en klåttring i det
kyliga gallret ska bli ett noje.

Hasten kan ses från alla håll - ett bisarrt och fantasieggende
inslag i bostadsonrrådet.
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Det prisbeldnta forslagets modell over-
ensst'dmmer i stort med den fardiga stcill-
ningen.

Klatterstallningen, vars gallerverk har en
markftnt silhuett, vilken inte helt kommer
till sin ritt på denna plats, ar avsedd for
något storre barn an de har poserande
fyraåringarna.

I den andra tåvlingsgruppen fick skulptoren Ivar
Lindekrantz forstå pris for »Havre och betong«, en
kraftig hast med ardennerkontur, avsedd att placeras
på en oppen plats med utsikt over Toltorpsdalen. Det
var 1953. Det drojde ett par år for konstnåren att
fullborda sin skulptur, vilken genom olika skapelse-
processer forvandlats till ett varmblod i morkbrunt
impregnerat trå. Var ursprungsskissen tung och grov
år den fårdiga hasten lått och småcker och skulle
nog ha gjort sig bra på den tidigare tilltånkta
platsen med en fullkomligt fri rymd som bakgrund.
Nu placerades den i stallet på en inhågnad lekplats
och verkar nårmast gå på bete som en fri och glad
sondagshåst i sin hage, en barnens van - men tyvårr
for hog att rida på.

De år onekligen ett glådjande tecken når ett hel-
kommunalt foretag inte bara anordnar tåvlingar utan
åven låter konstnårerna forverkliga sina forslag; mot-
satsen år tyvårr ganska vanlig hår i landet.

Walter Bauer.
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Pltm over området. Skala c:a 1:400.

1. Lekskulptur i »ett hav av sand«.
2. Vattenlabyrint.
3. Dricksvatten.
4. Mur av stora kullerstenar. Fungerar

delsvis som stodmur.
5. Sandlåda for de minsta.
6. Lang bank for dem som vill sola sig.

Bakom denna tåt buskplantering.
7. Affårsdisk och ett plank ?ned hyllor,

som ar tankt som affårsinredning.
8. Lekbord med fasta b'ankar.
9. liollvagg.

10. Lagt staket att balansera på.
_ 11. Gungor.

12. Asfalterad yta.
13. Grus.
14. Liten kålkbacke.

Lekskulptur i Skonstavik
Hosten 1955 avgjordes på Konstakademien i Stockholm en
priståvlan om lekskulptur, avsedd for en lekplats i Skonstavik,
en av Stockholms många nya fororter. Platsen, vars ytterkon-
turer i stora drag var bestamd, skulle disponeras at de tavlande.
Avsikten var att skulptur- och arkitekteleverna skulle losa upp-
giften gemensamt. De forstnamnda skulle komma med forslag
till lekskulptur och de senare skulle svara for disponeringen
av lekplatsen.

Området omfattar c:a i.oookvm. Mot nordvåst står det i
direkt kontakt med ett vackert skogsområde. I (ivrigt omgives
lekplatsen av hyreshus med tillhorande minimala tomtmarks-
remsor vettande mot lekplatsen.

Femton tavlingsbidrag hade inkommit. Betraffande dispo¬
neringen av lekområdet fanns flera trevliga och utforbara upp-
slag, men många var verklighetsfråmmande och skulle inte
stå ryeken for barnens vilda framfart. De tavlandes optimisti-
ska tro på gronskans formåga att overleva på intensivt ut-
nyttjade lekplatser, forefaller en luttrad yrkesutovare rorande.

Bland lekskulpturerna fanns många lustiga och originella
saker, som borde kunna komma till utforande, åven om de inte
blev prisbelonade. Dår fanns elefanter, giraffer, kameler, skal-
baggar, rena fantasidjur av tra, brons eller betong, klåtter-
stallningar, vattentråg och labyrinter. En utomordentligt liv-
full och humoristiskt utformad karusell med djurfigurer o.s.v.

Forstå pris tilldelades skulptureleven Kerstin Kjell¬
berg och arkitekten I. Håusler for bidraget »Ett
skepp kommer lastat«. Lekskulpturen - ett fantasi-
rikt och schwungfullt utformat vikingaskepp - var
det utslagsgivande, når det galide prisbedomningen.
Men åven lekplatsens utformning lovordades på
grund av sin idérikedom.

Sedan tåvlingen avgjorts lovade initiativtagaren,
direktor Fritz Eriksson, att firman Olsson och Ro¬
senlunds AB skulle bekosta utforandet av vildnga-
skeppet och åven forverkligandet av hela forslaget

ehuru i något forenklat skick. Hosten 1956 var an-
låggningen i stort sett fårdig. Planen visar hur lek¬
platsen disponerats. Av denna framgår att den blivit
rikligt »moblerad« oaktat forenklingen.

Skeppet, som år gjutet i betong, år utan tvekan
mycket tilltalande och fantasieggandc. Från en viss
synvinkel ser det kanske lite tungt ut, men på det
hela taget år dess silhuett ett vårdefullt tillskott icke
bara for barnen utan åven for de vuxna. Skeppet ger
många mojligheter till lek. Dår finns trappa att klåttra
i, hål att krypa igenom, relingar att balansera på, ett
svållandc segel att rutscha ned på och en kopparskold
på bogsprotet att dunka på.

For de allra minsta år dock skeppet lite for stort och
imponerande, men for barn från 4 år och uppåt år
den just lagom spånnande. Jag tror inte man kan såga
att skeppet innebår storre riskmoment, ån de stora
klåttertråd, som man ofta finner på lekplatser. Skulle
barnen råka falla ner, så faller de mjukt, ty det år
sand både på båtens botten och utomkring.

Rutschbanen år emellertid for grov och sliter oer-
hort på barnens klåder. Enligt fackkunskapen hjålper
det inte med stålslipning. Antingen får man ersåtta
betongbanan med konststen eller med en los rutsch-
bana av rostfritt stål. - Hade hela skeppet gjutits i
konststen hade man sluppit ifrån detta problem, men
dels hade det okat kostnaderna i hog grad, dels ansåg
skulptoren att skeppet då hade fått en onodigt polerad
karaktår.

Kopparskoldarna på bogsproten har livligt upp-
skattats av barnen, men grannarna klagar over olåten,
så den glådjen blir vål inte långvarig. Én av dem hån¬
ger ån så långe kvar.
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De vackra stenarna, som
Kerstin Kjellberg egenhån-
digt valt ut på sin skånska
hemkunst, anses vara min¬
dre låmpliga på bottnen av
en plaskdamm.

... trappor att klåttra i, rå-
cken att klånga på och svål-
lande betongsegel - des¬
værre alldeles for stråva -

att åka rutschkana utfor.

Hål att krypa igenom ...

Aven med sina brister år
betongskeppet ett fantasi-
fullt inslag i en bostads-
bebyggelse, som behdver
muntras upp. (Fotografier:
Walter Bauer, sept. 1956).

\
1 tåvlingsforslaget ingår åven en vattenlabyrint, en

grund damm, i vilken plana och rundslipade stenar av
olika format och fårg lagts ut. Det lilla vattentråg
eller vattenkar for provning av segelbåtar, som fore-
slagits i tåvlingsprogrammet, har hår vuxit ut till en
damm med en diameter av tio meter. Skulptoren har
med stor karlek och omsorg utvalt stenarna till dam¬
men. Flera av dem har hon sokt ut på sin bardoms
kuster i våstra Skåne. Dår visste hon precis var de
stenar fanns, som lockat hennes fantasi som liten
flicka. Och nu ligger de hår runda, finslipade med
marmoreringar och fårgskiftningar i svart, rott, vitt
och grått i en botten av små, tått lagda kullerstenar -
ett rikt och fascinerande monster. Hår skulle barnen

hoppa från sten till sten eller vadande i vattnet folja
sina båtars seglats.

Når vattnet tappades i dammen och barnen skulle
ta den besittning, visade det sig emellertid att en del
stenar var lite for hoga och branta, så att de mindre
barnen, som gav sig ut i dammen, halkade och slog
sig. Det visade sig också tidsodande och besvårligt att
hålla dammen ren. Frågan år nu om man skall offra
kullerstensbotten, minska antalet stenar ersåtta den
med en slåt betongbotten och låta dammen bli sådan
som folk år vana att en plaskdam skall vara. En annan
losning av problemet vore att låta den fungera som
sandlekplats. Man får innerligt hoppas att de ån-
dringar som av praktiska skål måste vidtagas for att
få dammen att fungera tillfredsstållande kommer att
gora det mojligt att denna originclla och tjusande lek
i sten i våsentliga drag skall kunna behållas.

Inger Wedborn.
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Billedhuggeren
Egon Møller-Nielsen's
legeskulpturer:
1. Fra »Humlegården«, park i Stockholm. Også op¬

stillet i »Sogårdsparken«, boligbebyggelse i Bag¬
sværd.

2. Fra »Tessinparken«, park i Stockholm.
3. Legedyr fra »Humlegården«. lait 5 forskellige

små dyr står her sammen på en plæne med et par
meters afstand.

4. Gipsmodel af legemur.
5. Gipsmodel i 1 : 1 af spiralrutschebane.
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Tre fluer med eet smæk
Gustav Ammann: Bliihende Garten.

Verlag fiir Architektur, Erlenbach-Ziirich, 1955, 212
sider Pris: Sfr. 29,50.

Ernst Baumann: Neue Garten.
Editions Girsberger, Ziirich, 1955, 232 sider. Pris:
Sfr. 42,00.

Thomas D. Church: Gardens are for People.
Reinhold Publishing Corporation, New York, 1955,
248 sider. Pris: $ 10,00.

I et tidligere nummer af Havekunst har Eywin Lang¬
kilde luftet sine meninger om havebøger, især de
danske, og efter gennemlæsningen af Langkildes egen
bog om Nye danske haver kunne man måske få lyst
til at se lidt af det, som kolleger i det store udland har
ydet i samme genre i de sidste par år.

Vi griber i flæng de tre ovennævnte bøger, to
schweiziske og en amerikansk, som alle af udseende,
format og pris må kaldes vægtige bøger.

Det mest høflige er sikkert at anmelde hver bog
for sig, men i dette tilfælde kan det gøres under eet.
Skønt bøgerne er skrevet af hver sin forfatter, oven
i købet fra to vidt forskellige verdensdele, er de alle
forbavsende ens.

Nå, det er der måske ikke noget at sige til. Stoffet
de behandler er det samme, og smagen inden for have¬
kunsten er, som inden for så mange andre områder,
efterhånden ganske universel; vi er enige om de store
træk og om'mange detaljer, kun krydret ved den for¬
skel, som uens klimater måtte forårsage.

Men man kunne vente sig en anden forskel på
grundlag af uligheder i den kulturelle udvikling i
henholdsvis Europa og Amerika.

Derfor blir man en smule ked af det, når man op¬
dager at man ikke kan se forskel på en amerikansk og
en europæisk publikation. Hånden der har ført pen¬
nen og øjet bag kameralinsen har været ledet af
samme udvandede tankegang. Der mangler de store
linjer, som fortæller os, at dette er et typisk resultat
af arbejdet med problemerne i Mellemeuropa, og at
hint er den eneste helt rigtige løsning af en haveplan
i Oregon.

Ganske vist er verden i de seneste år blevet bety¬
deligt mindre på grund af den tekniske udvikling, og
skal man i nutiden og fremtiden forsøge at gøre den
større i overført betydning, må man finde frem til
typiske, nationale forskelle i kultur og kunst og ud¬
bygge og udvikle disse forskelle.

Derfor er exemplet med disse bøger så meget mere
nedslående, som der her var en chance for at vise fag¬
folk og andre interesserede, hvad der kan skabes af
smukke og hensigtsmæssige ting inden for vort fag.
Men det meste er blevet til en samling billedserier,
hvor forfatterne som adrætte tarzaner svinger sig

mellem overromantiske billedtexter og flove, støvede
citater fra den altid misbrugte skønlitteratur.

Det er ganske tilfældigt, at forfatternes navne har
forbogstaverne A-B-C (Ammann,Baumann, Church)
- dog er enhver lighed med begynderbøger i læse¬
kunst eller letkøbt revykunst ikke tilsigtet i denne
anmeldelse.

Gustav Ammanns Bliihende Garten udkom først efter
forfatterens død og betegnes i en forlagsnotits som
Ammanns testamente. Den udviser et væld både af
hans egne arbejder og andre bekendte havearkitekters
værker, hvorunder ikke mindre end 22 udenlandske
(ikke-schweiziske) havearkitekter er repræsenteret.

En velskrevet indledning indfører os i traditionerne
fra Japan og Sydeuropa, gennemgår meget grundigt
de enkelte haveelementer og udmunder i en opfattelse
af, at man i alle lande trods lokale forskelle synes at
have fundet en vis syntese for løsninger af have¬
spørgsmålet med en lykkelig ligevægt mellem fri og
bunden udformning. Samtidig beklager Ammann
dog, at man i Japan opgir den gamle, skønne have¬
kultur og bl. a. anlægger græsplæner efter europæisk
stil. - Her er der altså ikke tale om nogen »lykkelig
ligevægt«. Mon han da i det hele taget har ret, når
man tænker på forholdene i Europa, hvor de nye for¬
mer for lykkelig ligevægt dog stadig er et blot spin-
delvævstyndt og uslidt tæppe over den gamle italien¬
ske og franske havekultur og havekunst!

Ammann slutter hastigt sine meditationer for »at
lade billederne tale«. De burde naturligvis kunne tale
for sig selv, suppleret med planer og andre tegninger.
Men forfatteren vil gerne tale med selv, og da han
taler med tre tunger - en tysk, en engelsk og en fransk
- blir resultatet af bogens illustrerede del noget vak¬
lende eller rodet. Er man begyndt med et sprog, er
det utroligt irriterende at skulle lede efter næste bil-
ledtext på samme sprog, og rent typografisk pynter
det heller ikke. En ensproget bog ville være at fore¬
trække, men det generer måske ikke så meget i det,
flersprogede Schweiz.

Det samme kan siges om Ernst Baumanns Neue
Garten som ved siden af den tyske text er forsynet
med en ikke særlig inspireret engelsk oversættelse ved
James Hull. Bogen er udgivet i et fjollet feriefoto¬
albumformat, så den ikke får plads på en boghylde af
almindelig dybde.

I en kortfattet indledning søger Peter Meyer at
finde sammenhæng mellem havekunsten og vor tids
kulturelle situation. Han beretter meget inspireret
om udviklingen fra middelalderens landskaber, som
lå som øde ørkner eller oceaner med øer af mur-
kransede byer.

Landskabet existerede ikke i folks bevidsthed, og
først i 1600-tallets nederlandske malerier blev land¬
skabet fra kun at være en betydningsløs baggrund
ophøjet til indhold i billedet. Han nævner rosseau-
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tidens romantiske sværmeri for landskabshaven med
dens mange kulisser og slutter med at omtale vor tids
sværmeri: den kulisseløse landskabshave. »Naturen
er det tabte paradis, og den detal) rige have er en er¬
statning for den tabte natur«.

Bogen inddeles - lidt tilfældigt synes man - i afsnit
med titler som: haven i byen, haven på skråningen,
haven på højen, haven ved søen, landskabshaven ved
søen, o. s. v.

Skemaet for gennemgangen af de enkelte haver er
udmærket. Opbygningen af anlægget vises med skit¬
ser i plan og snit, der er mange tegninger og fotos af
detaljer over udformningen af murværk, veje og
plantninger. For de mange lægfolk, som forfatteren
formentlig gerne vil ha i tale, er det en god idé at vise
hovedplanen som helsidetegning på den ene side og
et luftfoto af den færdige have på den modstående
side. Desværre er hovedplanen som oftest tegnet og
gengivet i for lille målestok og gennemgået ret non-
chelant, mens der er lagt mere vægt på detaljerne.
De ofte gentagne hovedplaner i miniatyrformat med
standpunkter for fotografen ved næsten hvert billede,
er en .fortræffelig idé, men småskitserne er ikke i
samme målestoksforhold og verdenshjørnerne er
vendt efter typografens forgodtbefindende.

Ved anvendelse af noget mere »tysk grundighed«
ville det samlede resultat ha været mindre svævende

og usammenhængende, og de enkelte artikler kunne
ha tjent som mønsterbog for anlæg af haver, og så¬
ledes ganske overflødiggjort Baumanns mange kol¬
leger.

De mangfoldige klicheer har gjort bogen ufor¬
holdsmæssig dyr. Gid man hade sparet lidt på de -
rent 'fototeknisk - fortræffelige fotografier til fordel
for flere og tydeligere skitser. Det er jo snart ikke til
at se forskel på en bog om havearkitektur, en mo¬
derne botanik, en vejledning i blomsterfotografering
eller en illustreret digtsamling, overalt vrimler det
med mælkebøtter i frø, duggdråber på et rosenblad,
børn med bare numser og magnolier i knop.

Church's bog med den sloganagtige titel: Gardens
are for People er een stor samling af slogans, begrun¬
dede og ubegrundede, illustreret med et stort udvalg
udelukkende af hans egne arbejder.

Den sympatiske beskedenhed, hvorved Ammann'
og Baumann serverede deres egne arbejder, finder vi
ikke hos den krukkede Church. Og hvad værre er,
krukkeriet har smittet Church's medarbejdere, som
troligt har hjulpet ham med besynderlige citater, og
det har smittet typografen, som har sat den ganske
nøgterne text som var det blank verses af Shake¬
speare himself.

Et udsnit af indholdsfortegnelsen viser tydeligt
dette krukkeri: Mennesker indvirker på planlægnin¬
gen. Topografien påvirker planlægningen. Vinduer
påvirker planen. Træer er til for menneskers skyld ...

Efter overskriften »Børn indvirker på planlægnin¬
gen« modsiger han sig selv med den forbavsende ud¬
talelse: »Der er ingen problemer ved at planlægge
en have eller legeplads for børn, hvis den er lidt af¬
sides, og det gør ikke noget, hvad børnene gør med
den«. Han anfører et exempel på en legehave fra sin
egen praxis, en »krydsning mellem en have og en
legeplads«. Arealet er 7800 kvadratfod, hvoraf 30 %
er græs, 52 % (!) befæstet areal og kun 18 % blom¬
ster og andre planter.

Det er i det hele taget forbavsende, hvor ringe
en rolle planterne spiller i de forskellige projekter,
som fremvises. Hovedvægten lægges øjensynligt på
terrasser, snedigt udtænkte belægninger, dekorative
halvtage og trapper med et spil af lys og skygge
over trinnene.

Blir man endelig præsenteret for en »rosenhave«,
er roserne ved at drukne i bedenes indramning af
redwood-planker og på alle sider omgivet af fast-
støbte klinker. Church skriver: »Den største værdi
ved indramning af blomsterbede er, at bedene er i
stand til at holde den projekterede form, som ellers
med tiden ville blive udvisket. Mønstret vil blive
bibeholdt, selvom bedene ikke tilplantes.«

Arrangementer af blomsterbede, terrasser o. a. ser
ud som projekter til udstillingsbrug, og netop ikke
til haver, som »er til for menneskers skyld«! Dette
er måske også årsagen til, at fotografen så sjældent
har truffet mennesker i de churchske haver, når han
er sendt ud for at forevige dem. Der er elegante
kurvestole på terrasserne, men ingen hviler i dem,
der er opslået farvestrålende parasoller, men ingen
søger deres skygge, der er vidunderlige udsigter fra
vinduer og halvdøre, men ingen nyder udsigten. Fo¬
tografen må ha følt sig som Palle alene i verden.

Et stort afsnit drejer sig om svømmebassiner, som
kan fås »færdigsyet« med eller uden øer, halvøer,
undersøiske siddepladser og andre raffinementer.

Har man pløjet de tre værker igennem, sidder man
tilbage med mange fromme ønsker. Gid der engang
ville komme en inspireret og inspirerende bog om nu¬
tidens haver. Det er ikke absolut nødvendigt for den
at begynde med paradisets have og grundigt føre os
igennem hele havekunstens historie for at slutte med
et utal af den fortræffelige forfatters hjemmelavede
arbejder. Den behøver heller ikke at blive kostbar
ved anvendelse af en mængde klicheer af blomster-
billeder og andre sekundære genrebilleder.

Langt hellere skulle den gi et passende udsnit af
moderne haver under forskellige topografiske og kli¬
matiske forhold, og hver have skulle gennemgås om¬
hyggeligt med hovedplan, småplaner af detaljer og
en klar beskrivelse af teknisk og plantemæssig art.

I et sådant værk skulle man finde det for vedkom¬
mende land eller landsdel særegne, som kunne gi nye
impulser ved nænsom tillempning i hjemlige forhold.

Age Nicolaisen.
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Om campingpladser
Redaktionen har bedt klostergartner HolgerWedege,
som er konsulent for Turistforeningen i lejrspørgs¬
mål, om at indlede dette nummer med nogle af sine
erfaringer.

Den moderne form for camping, som den drives af
60-70.000 mennesker her i landet og et utal af udlæn¬
dinge, må nærmest karakteriseres som et middel til
at udnytte den ferie alle skal have på en billig måde.

Flertallet af denne skare er fra større byer og har
liden fortrolighed med naturens luner, de er vænnet
til en vis komfort, og for at en campingplads kan
virke tiltrækkende på dem, må den i videst mulig ud¬
strækning byde på hygiejniske og andre forhold, der
nærmer sig det de besøgende er vant til, foruden at
yde en passende beskyttelse mod ubehageligt vejrlig.

Det er ikke mærkeligt at udbygningen af landets
campingpladser ikke har kunnet følge med i det
tempo, hvori tilgangen af teltboere er vokset, eller
i de krav der stilles. Til forbedring af en gammel lejr¬
plads eller anlæg af en ny kræves ofte meget stor in¬
vestering.

Men heldigvis er der blandt landets kommuner en
voksende forståelse af problemet. Motororganisatio¬
nerne, og da især FDM interesserer sig levende for
spørgsmålet, hvilket blandt andet fremgår af den
konkurrence til indretning af en lejrplads, der blev
arrangeret af foreningen og hvoraf første og anden
præmie projektet gengives omstående.

At Turistforeningen og Friluftsrådet er ivrige i
arbejdet for gode lejrpladser bør nævnes.

Det udstyr en moderne campingplads må forsynes
med falder naturligt i to dele, bevoksningen og byg¬
ningerne.

Bevoksningen isolerer pladsen fra omverdenen, gi¬
ver læ og danner skel mellem teltene eller i hvert fald
mellem teltrækkerne. Det må være en fast regel, at
alle telte i det mindste har een side dækket af be¬

plantning.
Der ses her bort fra campingpladser beliggende på

fredede eller særprægede arealer, hvor beplantning
er udelukket.

Beplantningens udformning kan, som det fremgår
af de følgende planer, være højst forskellig, dikteret
af hvor stort et areal der er til rådighed og hele lej¬
rens karakter. Den stærke opdeling med en bås til
hvert telt kan varieres i det uendelige, med lav eller
høj fritvoksende hæk som skel, med bilerne placeret
umiddelbart ved teltet eller disse på en særlig plads
for ikke at genere med oliespild, med særlige afdelin¬
ger for bil-turister og andre for de billøse.

Desværre har sådanne arrangementer ofte vist sig
at være upraktiske. De fleste vil absolut hatfé^ bilen

tæt ved teltet, har ofte teltet sammenbygget med
bilen, bruger bilen som soveplads eller dens bagage¬
rum som køkkenskab.

Og hvor stor plads skal der reserveres til bilister i
forhold til de billøse, hvor mange campingvogne skal
der regnes med?

De her viste fire planer er meget forskellige. De to
viser stærkt opdelte campingpladser. FDM's første
præmieprojekt meget smukt og spidsfindigt og hel¬
digvis med en del friareal. Konkurrencen gav en
masse gode ideer, for eksempel særlige arealer for
natteravnes bilparkering, særlig afdeling for eendags-
turister o. s. v. Men kan sådant arrangement over¬
hovedet gennemføres? Når man i Odense har turdet
flotte sig i den grad med pladsen, at der foruden bås
med beplantning tillige er en bred græsrabat (c. 200
nr2 til hvert telt foruden kørevej), må det skyldes den
ringeagt for plads, som det vældige omgivende areal
forsvarer. Forhåbentlig bliver pladsen aldrig over¬
belagt, det ville være synd for det smukke arrange¬
ment, den skal ellers nok trække.

Alle campingpladser ved større færgesteder eller
grænseovergange må regne med, at flertallet af gæ¬
sterne kun bliver en enkelt nat og at der er en evig
til- og afgang af alle slags køretøjer de fleste af døg¬
nets timer.

Det er sikkert klogt under disse forhold at ind¬
skrænke beplantningen til store »lommer«, hvor der
kun gives mulighed for en ryg-plantning for teltene,
og så beregne rigelig plads til fra- og tilkørsel af alle
arter køretøjer på letbefæstede veje. Bliver denne
plads udbygget efter planerne, vil den rumme alle
de goder, der kan tænkes at forekomme på en cam¬
pingplads, og blive en flot introduktion for uden¬
landske gæster.

Her i Krusaa har arkitekterne fundet frem til en

type toiletbygninger, der er forbilledlig. Man har
ganske simpelt undladt at lægge tag over et midter¬
felt i bygningen og derved opnået at få luft og lys til
såvel toiletter som vaskepladser. Samtidig opnås, at
bygningen vender »ryggen« udad og derved bliver
lettere at beskytte mod den sabotage, som ungdqm-
melige elementer ofte udøver mod lejrpladsernes
bygninger i den lange tid, de er ude af drift.

I Odense har man placeret en række smukt udførte
toiletbygninger, een til hver afdeling, det ser besnæ¬
rende ud. Blot man nu ikke har afskåret sig fra en
lidt større fællesbygning med kogerum, strygestue,
samaritlokale, opholdsstue o. s. v.

Der er langt igen, inden landet er dækket med vel¬
indrettede, hygiejnisk forsvarlige campingpladser,
der vil stadig være nyt at lære, men der er allerede
meget godt at tage lære af.
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F.D.M.'s lejrpladskonkurrence 1955
I august 1955 udskrev Foreningen Danske Motor¬
ejere en arkitektkonkurrence om en lejrplads vest for
København, idet foreningen, der i mange år har ind¬
rettet og drevet talrige lejrpladser, forudså camping-
turismens rivende udvikling og gerne ville give sine
inden- og udenlandske medlemmer en mønsterlejr¬
plads.

Arealet, som blev stillet til rådighed af Glostrup
kommune, ligger ud til Køge bugt og er på ialt 3,7 ha,
hvoraf dog en hel del er så lavtliggende, at det ikke
kan benyttes.

Opgaven lød på at skaffe plads til 200 telte og 200
biler på den højtliggende del af arealet.

Virkeliggørelsen af denne lejrplads blev opgivet,
da man fik tilbudt et bedre egnet areal.

Bl. a. fandt man det af støj hensyn uheldigt med
placeringen af størsteparten af teltene tæt ved den
meget befærdede Køgevej.

F. D. M. har i stedet erhvervet et bedre egnet areal
umiddelbart udenfor Vestenceinten, hvor denne skæ¬
res af Jyllingevej, og her åbnes til næste år en lejr¬
plads, projekteret af konkurrencens 1. præmietagere.

1. præmieprojektet (næste side).
Indkørslen til lejrpladsen foregår fra grundens nordøstre
hjørne, hvor der er placeret en parkeringsplads. Herfra går
vejen ud gennem terrænet, således at arealet bliver opdelt i
to områder, der ved beplantningen får forskellig karakter.

Arealet mellem køgevejen og lejrvejen beplantes med høj-
stammede træer, og under disse anlægges en underskov af
buske, som danner lukkede gårde og giver anlægget en laby¬
rintisk karakter. Arealet mellem lejrvejen og vandet udlæg¬
ges som en slette med spredte trægrupper. Lejrvejen udføres
af imprægnerede træplanker med græs i fugerne.

2. præmieprojektet.
Forslagets bærende idé er en opdeling af arealet i let genkende¬
lige grønninger med gruppevis samling af ensartede kategorier
af teltfolk.

Den cirkelrunde lysning nær ved indkørslen er til »natte¬
ravne«, mens de andre grønninger kan anvendes efter behov
til bil- eller motorcykelteltning, idet der dog af landskabelige
grunde er lagt vægt på en adskillelse af køretøj og telt ved
et lavt krat med smalle stier igennem.

Alle rum hægter sig på tilkørselsvejen og åbner sig mod
det fælles græsareal og stranden.
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Denne side: i. præmie: Arkitekterne M.A.A. Max Briiel, Gehrt Bornebusch og Jørgen Selchati.

Modstående side: 2. prcemie: Arkitekt Hans Hartvig Skårup og civilingeniør Anders Nyvig i samarbejde med havearkitekterne
Agpiete og Erik Mygind.
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Krusaa campingplads
Her er 8 ha - lav en moderne campingplads
Det var opgaven, som Bov sogneråd stillede i efter¬
året 1955 efter af jordlovsudvalget at have erhvervet
et areal ca. 1 km nord for landegrænsen i Krusaa og
beliggende ved hovedvej 10.

Arealet henlå som pløjemark og var kun - under
nogle nord-syd gående højspændingsledninger midt
på grunden - beplantet med et ca. 8 m bredt bælte af
nåletræer.

Grunden grænser mod nordvest op til en smuk
gammel plantning af nåletræer, mens den på de øvrige
sider er omgivet af henholdsvis hovedvej og marker.

Hovedtanken med den udførte plantning af ca.
16.000 træer og buske, der blev udført i foråret 1956,
var for enhver pris at undgå en stiv og uniformeret
opstilling af telte på rad og række med numre fra 1 til
500, og samtidig at skabe læ for de fremherskende
vinde fra sydvest.

Plantningerne består fortrinsvis af markhegnsplan-
ter, hvoraf den overvejende del udgøres af Acer
campestre, Alnus incana, Alnus glutinosa, Fagus syl-
vatica, Cory lus åvellana, Ligustrum vulgare, Cratae¬
gus monogyna, Quercus borealis, Contortafyr.

Tilkørslen til de enkelte »lommer« i terrænet sker
ad en kørebane udformet som en ringvej med jord-
stabiliseret overflade. Herved forstås en opblanding
af den eksisterende sandjord med cement og vand
med påfølgende stampning alt udført i een arbejds¬
proces og af speciel maskineri. Efter en overstrygning
med asfaltemulsion er vejen klar til færdsel.

Efter amtsvejvæsenets direktiver er indkørselen til
pladsen blevet placeret i arealets nordøstlige hjørne,
hvorfra vejens føring i lige linie gennem en 30 m bred
rydning i den eksisterende plantning - under høj¬
spændingsledningerne - på en naturlig måde kæder
den østlige og vestlige del af pladsen sammen. Sam¬
tidig har man ved kørselen ind på pladsen front mod
den eksisterende smukke plantning i grundens nord¬
vestlige skel.

Hele pladsen er hegnet, og den eneste åbning i
hegnet er adgangsvejen, der kan spærres med en bom,
som betjenes af opsynet.

Til denne er der ved indkørselen bygget en kiosk
med opholdsrum samt garderobe for qpbevaring af
de lejrliggendes værdibagage. I denne bygning er
endvidere placeret hydrofor for vandforsyningen.

Bag opsynskiosken tænkes opført en helårsbolig
for opsynet, samt en overdækket, hegnet og aflåselig
parkeringsplads for cykler, knallerter og motor¬
cykler.

Central beliggende - i hjørnet ved ringvejens knu¬
depunkt - tænkes opført et bygningskompleks om¬
givet og sammenholdt af pergolaer, der tillige be¬
grænser en grønning mellem bygningerne.

Dette kompleks indeholder kiosker for konsum¬
varer, informationskontor, snack-bar, varmtvands-
badebygning samt koge- og opvaskebygning. Der er
placeret 2 vaske- og toiletbygninger på henholdsvis
den østlige og vestlige del af arealet. Disse bygninger
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er hver især udformet som to lukkede gårdrum for
henholdsvis kvinder og mænd. Kun % af gårdrum¬
mene er overdækket, hvorved man foruden en effek¬
tiv ventilation tillige har fornemmelsen af at opholde
sig i det fri. Umiddelbart indenfor bommen er pro¬
jekteret et motel med ca. 21 værelser.

Ved indkørselen og ved alle sving i vejen er place¬
ret fritstående lygter, ligesom der er indlagt elektrici¬
tet i samtlige bygninger.

Øst for campingpladsen - mellem denne og hoved¬
vej 10 - opfører et benzinselskab en servicestation.

Alle bygninger er - under hensyntagen til den qm-
givende natur - udformet med ydervægge af stolpe¬
konstruktioner udvendig beklædt med tjærede bræd¬
der 1 på 2 og med flade built-up tage. I hver »lomme«
er der anbragt skarnkasser, ophængt på en overdæk¬
ket skærm, der ligesom bygningerne er udført med
tjæret bræddebeklædning.

Pladsen fremtræder ikke fuldt udbygget idag.
I foråret 1956 påbegyndtes opførelsen af kiosk for
opsyn, bygning med kiosker for konsumvarer og in¬
formationskontor, samt toilet- og vaskebygningen på
den østlige del af pladsen.

Bygningerne stod færdige til brug den 20. juni
1956, og trods det noget fremskredne tidspunkt for
åbningen var besøget sommeren igennem over for¬
ventning.

Ved projekteringen og udformningen af hoved¬
dispositionen og beplantningsplanen, har vi arbejdet
sammen med havearkitekt Volmer Rud Nielsen,
Horsens, der fungerer som konsulent for turistfor¬
eningen for Danmark vedrørende lejrpladsindretning.

Arne Poulsen, Aabenraa,
Erik Lehn Petersen, Haderslev,
Arkitekter M. af A.A.
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Campingplads i Odense
Den rivende udvikling, der har været i lejrsporten
såvel i Danmark som i udlandet, har stillet store krav
til eksisterende campingpladser, krav som for de
fleste pladsers vedkommende ikke har været forudset
ved anlæggelsen.

Tidligere var lejrsport en ferieform, der mest blev
benyttet af ganske unge mennesker, som var indstil¬
let på at klare sig med små midler og under primitive
forhold. Denne indstilling var og er stadig en absolut
nødvendighed på de fleste af vore ældre camping¬
pladser, idet sanitære forhold m. m. lader meget til¬
bage at ønske.

De stærkt udvidede feriemuligheder for alle og den
voldsomme udvikling af bilismen har medført et me¬
get stort behov for campingpladser. Disse vil frem¬
over blive benyttet af folk fra alle samfundslag og i
alle aldre. En stærkt udviklet industri leverer med
største lethed et udstyr, der med hensyn til comfort
og indretning, nemt klarer konkurrencen med under¬
lødige sommerhuse, pensionater o. lign.

Bil med campingvogn eller telt vil være en fin kom¬
bination for den samlede familie som ferieform i så¬
vel ind- som udland og måske den eneste økonomisk
overkommelige mulighed for de fleste.

Ændringen i campingpladsernes klientel vil med¬
føre, at kravene til pladsernes indretning vil blive af
en helt anden art end tidligere, men til gengæld vil de
fleste sikkert gerne yde et rimeligt vederlag for et

ophold på en vel organiseret og godt indrettet cam¬
pingplads.

For kommuner landet over må det være en nær¬

liggende opgave at medvirke til, at velegnede arealer
anlægges og udstyres således, at de imødekommer
rimelige krav for de mange turister, som vil benytte
denne ferieform.

Ud fra ovennævnte betragtninger har man ved
stadsgartner M. Nielsen, Odense, udarbejdet den her
viste plan og udført arbejdet med anlæggelsen af
denne nye campingplads, som vil blive taget i brug
ved sæsonens begyndelse.

I forvejen disponerer Odense kommune over en
velindrettet og beplantet campingplads på 6.000 m2
nær hovedvej 1.

Den nye campingplads ligger med tilkørsel fra
hovedvej 9 (Odense-Svendborg) og er tildels om¬
gærdet af skov. Der er 3 km til centrum, men da der
er busforbindelse hvert kvarter, vil besøg i byen
kunne klares uden at benytte eget køretøj.

Ved planlægningen har man tilstræbt at skabe hyg¬
gelige og godt afskærmede teltpladser med gode til¬
kørsels- og parkeringsforhold. Arealet nord for til¬
kørselsvejen er opdelt i tre afdelinger og på en sådan
måde, at bilister vil kunne have bil og telt i umiddel¬
bar nærhed af hinanden.

De enkelte teltpladser er afskærmet med syrenhegn,
og de viste veje er græsveje armeret med brolægning.
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Pladsen er indrammet med en kratagtig plantning af
tjørn, slåen, vildroser m. m. På arealet syd for tilkør¬
selsvejen vil der kunne camperes under mere frie for¬
mer, og dette areal vil endvidere i en vis udstrækning
kunne benyttes til rekreative formål (børns leg, bål¬
plads m. m.).

Een af tre fluer
ø

At slå tre fluer med eet smæk er i sig selv en sports¬
præstation der kræver en så hurtig hånd, at et nær¬
mere studium af den enkelte flues egenart på for¬
hånd er udelukket.

Hensigten med Åge Nicolaisens anmeldelse i nr. 4
af to schweiziske og een amerikansk havebog har til¬
syneladende været at underbygge den dystre påstand,
at haver nu om dage er ens og lige åndløse over hele
verden, Danmark ikke undtaget. Henvisningen til
Eywin Langkildes »Nye danske Haver« opfattes
næppe ubegrundet som en finte.

Der er nok noget om det, og perspektivet fore¬
kommer uhyggeligt, indtil man kommer i tanker om,
at det alt tidligere i havekunstens historie er hændt
nogle gange, jævnfør f. eks. le Notres barok og den
romantiske have.

Desuden falder det een ind, at Nicolaisens dom,
der er så klar i konklusionen, halter slemt i præmis¬
serne, forsåvidt som der faktisk er ganske overor¬
dentlig ringe lighed mellem europæiske haver og de
vestamerikanske arbejder - egne og andres - som
Thomas D. Church i sin bog præsenterer på en for
Nicolaisen så irriterende måde.

Mig irriterede fremstillingsmåden også, indtil jeg
fandt ud af at bogen var bygget op som et lysbilled¬
foredrag, hvor tekst og billeder nøje fulgte hveran¬
dre. Sikkert en udmærket teknik i USA, hvor tegne¬
serier til en vis grad træder i stedet for litteratur.
Man kan vel heller ikke så gerne bebrejde en ameri¬

I de viste bygninger er der installeret toiletter,
håndvaske og brusebade, og under tagudhæng ind¬
rettes vaskekummer til opvask m. m.

Toiletbygningerne er projekteret af bygningsin¬
spektøren i Odense, arkitekt m. a. a. M. Rix.

Axel Thomsen.

kaner, at han udtrykker sig i slogans. »Gardens are
for People« er da en meget vederhæftig titel. Ville
Nicolaisen foretrække »Gardens are for Landscape
Architects«?

Vestamerikanske haver er lavet for en anden slags
mennesker med en livsførelse der afviger meget fra
vor, og til et klima der er helt modsat, og det bærer
de tydeligt præg af. De er på ingen måde i overens¬
stemmelse med vor haveopfattelse, mange af bogens
eksempler forekommer rentud stygge og dårligt
komponerede, men som helhed er de interessante der¬
ved, at de konsekvent lever op til et program og
fungerer rigtigt.

Tilsyneladende skyr man ingen anstrengelse og be¬
kostning for at holde vedligeholdelsen nede på et
minimum. Den befæstede flade træder i stedet for

græsset, der i det tørre klima kun med flid og megen
vanding kan holdes grønt, og derfor kun som be¬
grænsede flader indgår i haven som dekorativt ele¬
ment. Blomster bruges efter principet, lidt men super¬
farverigt. I opstalten arbejdes der meget opfindsomt;
med enkelte, helst flerstammede træer, skyggende
pergolaer og espaliers. Barbecues og swimmingpools
er fast tilbehør. I forhaven er der gjort plads til mindst
fem biler, og det kan ikke undre at kurven i dette
bilernes land er den foretrukne linie. Tilsyneladende
udfolder familielivet sig rigt i disse haver. Klimaet er
da også til det.

Fordi nutidens arkitekter ligger på maven for ame¬
rikanske huse, behøver vi ikke også at importere
amerikanske haver. Vorherre bevar os! Men Church
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kan derfor godt være en kilde til inspiration. Man
fæster sig særlig ved en forenkling af programmet,
der er helt ukendt på vore breddegrader: »Familien
Dom Edwards flyttede ud på landet for at opnå to
ting - at svømme og at ride (hvad de ikke havde kun¬
net i deres lejlighed). Deres have er en betonterrasse,
to indhegninger og et svømmebassin. Der er lidt træer
til at skygge over hestene og nogle få pelargonier til
at sætte kulør.«

Ligegyldig er bogen langtfra, og helt ensrettede er
alverdens haver altså heller ikke.

Georg Boye.

En bok om trådgårdar
Bonniers forlag. Stockholm 1957. Sv. kr. 32,-

Qunnar Martinssons »En bok om tradgårdar« »vill
forsoka visa vad som år våsentligt och riktigt i pla-
neringsarbetet, når man vill ha en låttskott och triv-
sam trådgård till ett overkomligt pris« (citat från
forordet).

Det gor den också inom de medvetet dragna grån-
ser, som rojer måstaren. Trådgårdsplane ringen fram-
stålls som ett ståndigt val melian mojligheter, som i
etapp efter etapp radar upp sig over projektorens våg
mot den fårdiga planen, och i fem kapitel informeras
låsaren om vilka alternativ som finns. Det år en sak-
lig presentation av tomttyper, staket och trappkon-
struktioner. En lektion i varukånnedom. Samtidigt
tvingas emellertid låsaren att gora sitt val med hånsyn
till sina egna forutsåttningar och forfattaren låter
låsaren forstå att varje beslut måste vara beroende av
de foregående och nodvåndigtvis kommer att inverka
på de foljande; - att en bra trådgård år en konsekvent
uppbyggd helhet dår detaljerna visserligen inte år
anonyma men klart underordnade helheten. Unité et
variété.

Denna artistiska enhet år betecknande for hela
boken. Dispositionen år utomordentligt klar och vål-

balanserad. Framstållningen år linnéanskt effektiv
utan onodiga dekorationer, och texten och illustra¬
tionerna stoder varandra perfekt. Fotografierna år
vackra men overglånses av teckningarna, som år
utomordentligt instruktiva samtidigt som de har en
artistisk spånst i varje streck. Någon gang - som i
våxtbilderna - tangeras vål grånsen till det rena ar¬
tisteriet, men det år ett virtuost artisteri, och det
språnger inte ramen.

En våsentlig del av boken utgores av planer och
perspektiv till trådgårdar. De år visserligen valda med
stor omsorg och illustrerar mycket vål forfattarens
uppfattning om hur en trådgård bor se ut, men de år
inte så dominerande att de motiverar bokens titel.

Gunnar Martinssons bok år mycket mer ån en bok
om trådgårdar. Det er en bok om trådgård. Om tråd-
gårdsplanerandets metodik. Och det år en bok om
tradgårdskonst. Den forstå internationellt orienterade
och klart artistiska som tryckts i Sverige sedan 1651
(Mollet: Jardin de plaisir). I det avseendet kommer
den att få betydelse långt utanfor villatomtsplané-
ringen.

En bok om trådgårdar bor kunna ge sina låsare »en
trådgård vackrare ån de tånkt sig, mera låttskott ån
de våntat sig och inte mycket dyrare ån de planerat«
(Church) och fyller då det syfte som forfattaren an-
givit i forordet. Men den receptive låsaren får rått
mycket dessutom!

Sven-lngvar Andersson.

Prøve for havearkitekter
Det kgl. akademi for de skønne kunster har afholdt
prøve for havearkitekter, hvor følgende har bestået:
Sven Lindholdt, Steen Blunch, Henning Rasmussen,
Ole Klåborg og Walther Kohl. Til prøven havde 8
indstillet sig.

Der vil blive lejlighed til at se projekterne ved en
gennemgang, som Y. H. arrangerer senere, ligesom
de vil blive gengivet her i bladet i et kommende
nummer.

I

konkurrence
Herlev kommune har udskrevet en offentlig idékon¬
kurrence om et idrætsanlæg, der skal rumme træ¬
ningsbaner, stadion og hal til boldspil.

Indleveringsfristen er 15. oktbr. 1957, og til præ¬
miesum er afsat 10.000 kr., hvoraf 1. præmien får
halvdelen.

I dommerkomiteen er D. H. repræsenteret ved J.
Arevad-Jacobsen.

Programmet fås ved henvendelse til Danske Arki¬
tekters Landsforbund, Bredgade 66, K.
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De låga vita liingorna ar val placerade i det oppna landskapet. Foto: Elias Cornell.

Anckerbyn i Haverdal
Walter Bauer, der er havearkitekt ved Anckerbyn,
Haverdal, 15 km nord for Halmstad, og som selv er
medlem af den forening, der har bygget husene, gør
i følgende artikel rede for planerne og illustrerer dem
med optagelser fra sommeren 1956.

Anckerbyn i Haverdal år losningen på ett problem-
komplex, ståndigt aktuellt utmed våra långa kuster,
dår en hejdlos fritidsbebyggelse hotar att forstora
oersåttliga vården.

Hur upphovsmannen till denna hallåndska som-
marby, arkitekt SAR Stig Ancker, .lost sin upp-
gift, enkelt och sjålvklart, har omvittnats i både
dagspress och fackpress. Hår skall endast antydas
något om hur sjålva gronområdet fungerar. Men forst
några ord om de problem som arkitekten så over-
tygande klarat. Det gållde alltså att ekonomiskt ord-
na ett sommarstålle for ett fyrtiotal likasinnade fa-
mil jer med mojligheter både till enskilt hemliv och

en viss gemenskap med byn i ovrigt. Fri utsikt måste
bibehållas i det oppna landskapet. Så många som moj-
ligt borde kunna se havet. Den fullkomligt slutna fa-
miljecellen skulle kombineras med de stora gemen-
samma friytorna.

I Haverdal några mil långre uppåt Hallandskusten
fann han ett låmpligt område och kunde dår 1952 '
bygga en forstå långa, ett kedjehus for 6 familjer dår
varje enhet består av ett vinkelhus med en murom-
sluten gård. Inredningen år enkel men i gengåld for-
sedd med sådana bekvåmligheter, som gor det låttare
for en husmor att klara ett sommarhushåll: vatten -

avlopp - eispis - varmvattenberedare. Kombinerat
kok-vardagsrum. I tvåttrummet dusch. Fyra sovhyt-
ter med utrymme for over- och undersång.

Den forstå långan har under tre byggnadsetapper
foljts av fem andra, som med några variationer skil-
jer sig från den forstå. Ett 2.5 hektar stort område år
gemensamt och kommer inte att bebyggas. Ett fyr-
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Qårdsinteridr.
Foto Stig Ancker.

tiotal familjer delar alltså denna rymliga tomt. Vill
man umgås, finns det många likasinnade - vill man
vara i fred, och det onskar de fiesta, har man sin från
yttervårlden helt isolerade cell. Tio minuters våg
dårifrån stråcker en milslång sandstrand ut sig med
en fridlyst strandskog bakom de hoga dynerna. En
annan del av stranden består av blankspolade klippor,
rundslipad klappersten och ett overgivet stenbrott
med dramatiska silhuetter mot havet och himlen; hår
har de surrealistiska målarna i Halmstadgruppen fun-
nit motiv till många av sina beromda landskapstolk-
ningar.

Liksom byggnaderna i fritidsbyn vål anpassats till
landskapet bor åven alia yttre ingrepp i form av
vågar, planteringar och andra planteringsdetaljer
samordnas med marken och den befintliga, något
magra, hedartade vegetationen. Friområdena skall
åven framgent hållas oppna med spelrum for sol och
vind. De ursprungliga gråsvallarna bibehålles och
slås med slåttermaskin ett par gånger om sommaren.
Vallarna år så pass rymliga att de efter upprepade
slagningar knappast tar någon skada av att betrådas.

Lekplatser ordnas endast for småbarn i sandlåde-
åldern. Andra lekplatser av den typ som brukar fore¬
komma i nyare bostadområden har undvikits. De
oppna fålten - strandskogen, sanddynerna, badstran¬
den och stenbrottet råcker mer ån vål och ersåtter all
standardiserad lekutrustning. Dåremot år det ingen¬
ting som hindrar, att man anskaffar några enkla
idrottsredskap, som ungdomarna sjålva får placera på
låmpliga platser: målstånger, hoppstållningar o. d.

Vad planteringar betråffar har avsikten med de på-
borjade snåren och håckarna varit att få'en viss av-
skårmning på mera utsatta platser. Til snåren an-
våndes taggiga buskar, nypon, hagtorn och slån,
enkla och kårva våxtslag, som helt underordnar sig
landskapet. Tråden bor vara stormsåkra och inte for
stora; låmplig år oxel, som genomgående anvånts både
till håckar och frivåxande tråd vid varje långa. Oxel
tål blåst, våxer i sandj or, hor ihop med den magra
landskapstypen och har gamla traditioner i Halland.

Parkeringsplatser har ordnats i en sydlig och en
nordostlig lovdunge dår bilarna fått en skuggig upp-
stållningsplats. Ett gemensamt kallgarage (tak på
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stolpar) har uppforts for ett mindre antal bilar i nord-
våstra delen dår den låga långan sluter bebyggelsen
kring den gemensamma ången. Korning ar inte til-
låten eller råttaré onskvard på vågar inom området
med undantag for varubilar, som våsentligt under-
låttar tillvaron på ett sommarstålle.

Den centrala ytan melian långorna år alltså gemen¬
sam och får betrådas, lekas på, varas på overhuvud-
taget. Angarna soder om de två sydligaste och sydost
om de båda sydostliga långorna år dåremot icke upp-
låtna for någon med undantag for den man som svarar
for slåttern. Dessa restriktioner bidrar till trevnaden
och starker kånslan av att man bor inom ett enskilt
område. Fast man inte får gå dår rår man åndå om
denna mark mera an om den skulle vara tillgånglig
for vem som helst.

44 familjer samsas utan gnissel i denna fritidsby.
Hur skulle det ha sett ut om dessa 37000 kvm skulle
styckats på sedvanligt sått med sommarstugor på in-
dividuella tomter, var och en med sitt staket eller sin
håck omkring sig? Avskråckande exempel på hur en
sådan bebyggelse kan te sig finns det många exempel
på, inte minst långs våstkusten.

Walter Bauer.
Detaljplan av ett sommarhus med en muromsluten inre gård
och en av oxelhåckar omgiven forgård. Skala 1:250.
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Når man slår upp luckorna oppnar sig milslånga perspektiv.

Genom den odelade fonsterrutan i det kombinerade vardags-
rumnietkoket i en av l'dngorna ser man både den »fridlysta«
ången och havet.

Nåst sista etappen byggdes 1955. Från de ovra fonstren ser
man ut over de tidigare byggda, lågre långorna. I forgrunden
den gemensavrma ången.

Foto Walter Bauer 1956.
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Restaurant.
Portner.
Babygolf.
Toiletter.
Laplantning.
Klitter.
Gammel allé.
Kattegat.

Folkeferieby ved Sæby
Af havearkitekter M. D. H. Agnete og Erik Mygind.

Kort efter sidste krig, i 1947-48 opførte D. F. D. S. i
samarbejde med Dansk Folkeferie en »ferieby« lige
nord for Sæby.

Da det var i de materialefattige år, vejede det tungt
ved valget af grund, at der her lå et forældet, men
brugeligt sommerhotel. Det var opført omkring år¬
hundredskiftet, og med sine 3 etager meget påtræn¬
gende i landskabet, omgivet af til den ene side Katte¬
gat, til den anden af tørre ubevoksede strandenge.

Under ledelse af arkitekt Kay Kørbing blev det
gamle hus moderniseret og indrettet til restaurant,
hvor feriebyens beboere kan få billige måltider.

Af gamle tyskerbarakker blev der på det 31 ha
store areal opført ialt 50 dobbelthuse, 3 toiletbygnin¬
ger og et portnerhus.

Fiver lejlighed består af stue, kammer og thekøk-
ken, ialt 14 m2, og husene lejes ud 8 dage ad gangen
hele sommeren igennem.

Opgaven blev da for os at søge at skabe afskær¬
mede udendørs opholdsarealer så hurtigt som muligt
til supplering af det knebne indendørsareal, og des¬
uden at mildne det strenge, forblæste kystlandskab

uden at gøre vold på dets egenart, hvorved også re¬
staurantens voldsomhed og højde kunne elemineres.

Disse krav om læ og frodighed er søgt imødekom¬
met ved på husenes nordside at hægte halvrunde
plantninger, der omslutter læpladser udenfor begge
indgangsdøre. For at »østfamilien« også kan få læ for
blæsten fra havet, er der opsat læskærme ved sydøst¬
hjørnerne, forstærket af slyngplanter og et enkelt træ.

Langs grundens nord- og vestskel er der plaritet
læbælter, mens alléen i syd er af ældre dato.

Plantematerialet fandt vi frem til ved at studere
de arter, der fandtes i god vækst og under tilsvarende
forhold på samme egn.

Således består alle læplantninger langs skel og ved
husene af Salix lanceolata, der er tørketålende, og an¬
vendes til læhegn på egnen. Andre pilearter er prøvet,
men måtte opgives og efterplantes med den stedlige.

For at skaffe læ og næring til pileplanterne, blev
der samtidig sået gul lupin i rækker på begge sider af
pilene. Lupinerne er gået til i årenes løb, men de
betød så meget for pileplanternes opvækst, at disse
allerede den anden sommer var oppe i mandshøjde.

45



Som karaktertræ er der ved hvert hus plantet 2
elmetræer, og på alle læskærme er der anvendt Poly¬
gonum, der klarer sig godt selv i dette klima.

Ikke mindst takket være en enestående gartnerisk
indsats fra anlægsgartner Aage Jacobsen, Aalborg,
fremtræder dette anlæg nu helt som det var tænkt.

Pileplantningen passes nu af restauratør Andersen,

som med et par års mellemrum må nedstyne planterne
lige over jorden for at fremtvinge ny tilvækst, der
kan holde »underskoven« tæt.

Pileplantningernes rundinger tegner sig skulpturelt
og dog blødt i det lange græs med de smalle, trådte
stier, der ganske svagt gentager rundingernes rytme
i deres egen spontane streg.

To sommerhushaver
Af havearkitekt M. D. H. Eyvoin Langkilde.

Det sker desværre alt for ofte, at sommerhuse place¬
res i landskabet uden mindste hensyntagen til den
omgivende naturs skønhed og beskaffenhed, trods
naturfredning og strenge servitutter, så når der ende¬
lig anlægges en sommerbebyggelse, der glider smukt
og naturligt ind i omgivelserne, er der al mulig grund
til at glæde sig.

I de sjældne tilfælde, hvor der projekteres have til
et sommerhus, er det ikke ualmindeligt, at opgaven
gribes an på samme måde, som tilfældet er ved en
villahave. Årsagen er nok, at sommerhusejeren som
regel til daglig bor i lejlighed og derfor gerne vil have
et stykke jord at passe og dyrke blomster o. lign. på,
et sted, hvor han kan tage ud både i ferier og i week¬
ends og nyde glæden ved at være haveejer. Når man
betænker, at sommerhuse som regel anbringes på
naturskønne steder, skulle man synes, at det mest
naturlige ville være at lade naturen selv råde, men
mange vil gerne have både rødtjørn og guldregn på
deres grund, uanset om det passer til omgivelserne
eller ej. De her viste eksempler på sommerhushaver
er netop anlagt efter dette princip. Der findes både

blomsterhaver, en fint trimmet haveafdeling og et
parti med uklippet græs som kontrast til det klippede.

Have i Vedbæk.

Sommerhusgrunden her er af størrelse som en al¬
mindelig villahave 22 X451T1. Tilfartsvejen er belig¬
gende syd for grunden. Mod øst og vest er der andre
sommerhuse, og mod nord åbne marker, der nogle
hundrede meter borte støder op til et skovbryn. Det
var således nødvendigt ved en tæt og effektiv rand¬
plantning at lukke af for indblik fra de tre sider, hvor¬
imod man mod nord har bevaret et kig ud i naturen.

På begge sider af huset er der en terrasse, således
at man kan vælge, om man vil sidde i den pæne villa¬
have mod syd og nyde synet af blomsterne, eller man
vil glæde sig over det frie udsyn mod nord.

Sommerhus på Højagervej, Vedbæk. —*■
1. Udsigt over marker. 2. Raftehegn. 3. Lav plantning. 4.
Plantning af træer og buske. 5. Klippet græs. 6. Uklippet græs.
7. Bambus. 8. Terrasser. 9. Blomsterhave.
Mål 1:300. Nord til venstre.
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Fabrikant Svend Harders have,
Jægerspris.
1. Uklippet græs.
2. Plantning af træer og buske.

Klippet græsgang.
4. Blomsterhave.
f. Terrasse.
6. Indkørsel.
7. Pergola.
Mål 1:600.
Nord opad.

Have i Jægerspris.
Denne grund er meget stor, 72 X 78 m eller ca 1 td.

land. Arealet er beliggende på et meget naturskønt
sted med store bakker og en smuk udsigt, og gennem
strenge servitutter er der draget omsorg for, at alle
grunde dels er på mindst 1 td. land, dels gennem en
tilplantning med fyr, birk, lærk og gyvel glider na¬
turligt ind i omgivelserne.

Huset er placeret på grundens højeste sted, hvorfra
udsigten er usædvanlig smuk. Omkring huset er der
anlagt en oval villahave med klippet græs, blomster¬

have o. s. v. Denne havedel er indrammet af træer og
buske af de ovenfor nævnte arter, dog således, at der
er åbent mod nord til den smukke udsigt. Det øvrige
areal ligger hen med uklippet græs med spredte
plantninger.

I grundens sydlige halvdel, mellem villahaven og
sydskellet, er der trukket et græsbælte mellem plant¬
ningerne, hvorved man har opnået ganske spændende
virkninger i spillet mellem plantningerne og det frie
udsyn over landskabet.
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Akademiets 10. kursus for
havearkitekter
Anmeldt af havearkitekt Gunnar Moos.

Det i o. kursus for havearkitekter afholdtes i Gote-

borg i tiden 9.-11. august, og var bygget over emnet:
egnsplanlægning.

En udenforstående vil ikke kunne bedømme et så¬
dant kursus. Han kunne nok give et referat af fore¬
dragene og et resumé af turen, og han ville muligvis
finde ting at kritisere, men sige hvad det egentlig var
værd for deltagerne, det vil han ikke kunne gøre.
Jeg tror man skal spørge sig selv, hvor stort et ud¬
bytte man har haft af opholdet og om man kan om¬
smelte indtrykkene og senere anvende dem.

.. . Og det var virkelig en tur med mange oplevel¬
ser: Der var docent Elias Cornell, der behandlede by
og land, og i sin historiske gennemgang lod skinne
igennem, at vort moderne samfund på eet punkt står
tilbage for primitive: vi mangler den intime forbin¬
delse med naturen - også i vort byggeri. Han fortalte
om vor egen kulturs udvikling fra middelalder til nu¬
tid og viste, hvor byplanen skiftede karakter for hvert
tidsafsnit, forklarede om havekunstens betydning for
byplanen i baroktidens Frankrig, om 1800-tallets mis¬
lykkede forsøg, indtil vi i dag søger bedre løsninger
med bebyggelse og landskab i nær kontakt.

Og professor Odd Brochmanns foredrag om euro¬
pæiske regioner. Han talte her om landskabstyper,
der indvirker på byggestilen, fjeldlandskab, fladt
åbent land, morænelandskab ... fortalte om bygge¬
former, hvor man ligefrem aflæser et folks mentali¬
tet! som fællesskabsfølelse og beskedenhed. Man mær¬
kede, hvor nøje knyttet han var til norsk fjeldbebyg¬
gelse, hvor noget ægte norsk er at aflæse i hver en
detaille. Videre om byggeskikke, der breder sig på
trods af landegrænser, om menneskets evne til at
finde sig til rette med naturen, hvor barsk den end
er, og om, hvor en enkelt bygning kan give et ellers
intetsigende landskab karakter. En stor del af billed¬
materialet indeholdt tegninger af foredragsholderen.
Disse tegninger var en oplevelse i sig selv og forstær¬
kede dertil indtrykkene.

Vi hørte arkitekt Eyvind Alnæs tale om Oslofjor¬
den. Han gav et klart billede af sit arbejde med natur¬
fredning, med at sikre arealer mod bebyggelse og
bevarelse af friområderne. Man forstod, hvor vigtigt
det er at få kommunerne bag sig, og hvor svært det
er at få folk med på tanken, få dem til at forstå pro¬
blemerne og navnlig at få dem til at rette sig herefter.

Og videre talte dr. Nils Dahlbeck om naturfred¬
ning i Goteborg: at man her bl. a. har et problem i
badeforholdene, idet vandet nær byen er dårligt.
Kunne man forbedre dette forhold, så at folk havde
mulighed for at bade direkte fra deres grund, løste
man noget af et andet problem - trafikken. Han be¬

klagede endvidere, at folk ikke tilstrækkeligt benyt¬
tede de friarealer, der var stillet til rådighed for dem.
En anden ting kunne man lære af dr. Nils Dalbeck,
den elegante fremstillingsmåde han havde.

Dirigent under forelæsningerne, og iøvrigt leder
under hele opholdet var professor C. Th. Sørensen.
Bemærkelsesværdigt var det, hvor disse fire så for¬
skellige forelæsninger over samme emne knyttedes
sammen meget smidigt og virkelig festligt.

Men der var også andre værdifulde ting på turen.
Det at træffe folk, som man kun har hørt om, men

aldrig set, og at møde kendte ansigter, det er nok ikke
den mindste. Under busudflugterne, som havearki¬
tekt Vera Norin har æren af, ligesom hun er mester
for det øvrige arrangement, var der rig lejlighed til
at stifte bekendtskaber. Vi førtes gennem en del nye
boligbebyggelser og til den nye, ejendommelige kirke¬
gård Kviberg. Senere til lystslottet Gunnebo. Have¬
arkitekt Walter Bauer gennemgik her slotshaven og
Elisabeth Stromberg fra Rohsska Museet selve byg¬
ningen med de meget smukke rum. Videre til Råda
Såteri, med William Chamber's park. Godsejer Lejf
Ekman viste selv rundt på det dejlige gods - og den
sidste dag en stormfuld sejlads til Marstrand. Hvor
pragtfuld var ikke den lille by med Tordenskjolds
fæstning, og hvor stemningsfuld var ikke borgen, der
måske netop skal opleves i det barske vejr vi havde.

Der er således ikke grund til kritik af de ting vi
har hørt og set, men jeg kunne have lyst til at nævne,
at noget egentligt kursus var det jo ikke. Mon ikke
flere af deltagerne kom med forventninger om først
og fremmest at få grundbegreberne for egnsplan¬
lægning. Jeg selv savnede dem. Den historiske gen¬
nemgang var et udmærket led, men man kunne ønske
at høre noget præcist om, hvor det havearkitekto¬
niske spiller ind ved en egnsplanlægning, noget gene¬
relt om legepladser, grønne områder, grønne stier,
fredning, landvinding, bademuligheder, idræt, veje
... og planer der klart viste sådanne eksempler.

Men at disse Sammenkomster, der snart er en årlig
begivenhed, tager emner op, der ikke direkte er en
havearkitekts, men blot berører hans felt, det åbner
store muligheder.

Prøve for havearkitekter
Tilføjelse og berigtigelse.

Det kgl. Akademi for de skønne Kunster har afholdt
prøve for de havearkitekter, der havde fået udsæt¬
telse. Følgende bestod: Magnus von Piaten og A.
Ørum-Larsen. Fire havde indstillet sig.

En beklagelig fejl havde indsneget sig i forrige
nummers liste over de beståede. Det er havearkitekt
Arne Stouenberg Lindholdt, København, og ikke
Sven Lindholt, der har bestået prøven.
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Terrasserna, uppfdrda av gnejs
från Fjarås, år val forankrade mot
urberget, som hår och var hojer
sina helt rensopade ytor over
markplanet. For att få odlingsbar
jord var denna terrassering nod-
våndig. Samtidigt fick man ur be-
lysningssynpimkt vårdefulla avsat-
ser, en stodpunkt i anlåggningen
och - sett från markplanet - fårg-
glada stråk på den sodervånda
shtttningen.

Goteborgs Forskoleseminarium for kvinnor
Avdelning for trådgårdsundervisning
Då Seminariet på Guldheden i Goteborg holl på att
byggas 1951, projekterades en parkanlåggning vid
den nya institutionen.

Tomten år i forhållande till de omfångsrika bygg-
naderna ganska liten och delvis starkt kuperad. Redan
vid forstå skissutkastet instållde sig ett problem: var
skulle avdelningen for trådgårdsundervisning forlåg-
gas? Den enda plana yta, som fanns att tillgå, låg
soder om institutionsbyggnaden intill en angrånsande
idrottsplats. Hår vore det lugnast med en obruten
gråsmatta och det bjod emot att tånka sig denna yta
splittrad av oppen odlingsjord. Hur vore det att ut-
nyttja det 7 m hoga, mot soder sluttande berget i ostra
delen av området? Det finns intressanta exempel på
kolonitrådgårdar i Goteborg, uppbyggda som nyck-

fullt lagda terrasser utmed bergbranterna. Något
liknande kanske kunde tånkas hår: anlåggningen
skulle få en stodpunkt - terrasserna kunde ges en be-
ståmd riktning - i forhållande till institutionsbygg¬
naden skulle de kunna låggas i en oppen vinkel,
famnande in gråsmattan och idrottsplatsen och i ett
senare skede formedlande overgången till en planerad
småskola oster om seminariet. Efter diverse skisser,
diskussioner, bearbetningar, omarbetningar, kost-
nadsberåkningar, forenklingar och provutsåttningar
beståmdes det till slut att en terrassering skulle gen¬
omforas. De hår publicerade bilderna år tagna i juli
1956 då anlåggningen var 3 år gammal.

Den stenart som anvåndes till murarna, år en gnejs
från Fjårås i norra Halland, ortens material m. a. o.,
ofta anvånd som trådgårdssten av anlåggarna i Gote-
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Sektioner genom terrasserna.

Perspektiv från overstå terrass-
planet (19si).

Plan av odlingsterrasserna, skala 1 :200.

V
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Perspektiv fråii soder mot terrasserna. T. v. del
av institutionsbyggnctden (illustration till pro¬
jektet 1951).

borgstrakten. Till fårgen ar denna
gnejs morkt grafitgrå med rost-
fargade, i bland violettskimrandc
brottytor. Samma material anvån-
des till trappornas plansteg och satt-
steg, till planerna melian trapporna
och till gångarna mellan våxterna.
For en gangs skull var det vålgo-
rande att till gångarna få anvånda
niånghorniga plattor, nåmligen som
kontrast till allt råtvinkligt, hori¬
sontalt och vertikalt i murar och

trappor.
På samtliga terrasser finns som-

marledningar for slangvattning
samt vattenkar for att eleverna skall

vånja sig vid att hantera kannor
med solvarmt vatten.

Våxtmaterialet år valt med hån¬

syn till undervisningen: de van-
ligaste kokskryddorna, bårbuskar,
prydnadsbuskar, mindre frukttråd
- åven låga spaljéformer - klång-
rosor, buskrosor, vildrosor, klåtter-
våxter, perenna våxter, sommar-
blommor, bergvåxter: ett koncen¬
trat av vad eleverna kan tånkas få
hand om, eller i varje fall bor ha en
aning om, når de kommer ut som
fardiga lårarinnor på platser dår
kanske åven skoltrådgårdsskotsel
står på det obligatoriska schemat.

Byggherre for seminariet och
parken var Kungl. Byggnadsstyrel-
sen; arkitekt: SAR Sture Frolén.

Trådgårdsanlåggare: Trådgårds-
anlåggningsbvrån, K. E. Mattsson,
Goteborg. Walter Bauer.

På varje terrass står ett kar, en vintunna, med
solvarmt vatten. Buskaget innehåller olika arter
for undervisningsåndamål.



Området melian terrasserna och seminariebyggnaden år reserverat for en eventuell tillbyggnad. I forgrunden vilda och halv-
vilda perenna våxter. I bakgruttden syns området for den ånnu så lange provisoriska idrottsplatsen. Seminarietomtens enda
plana del år den gråsmatta som stråcker ut sig nedanfor sluttningen och det var bl. a. for att kimna behålla den obruten av
oppen odlingsjord som terrasseringen fick genomforas.
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1. Mindre boldbane.
2. Forplads og parkering
3. Pedel.
4. Cykleparkering.
5. Aula.
6. Ungdomslokaler.
7. Gymnasium og mellemskole.
8. Gymnastiksal.
9. Svømmehal.

10. Underskole.
11. Legeplads for mindre

børn.
12. Gynmasiehave.
13. Legeplads for større

børn
14. Småhaver.
15. Terrasser for lærere

% * **

Ringvej B3

Buddinge skole
Af havearkitekt Knud Preisler, M.D.H.
Fotograferet af havearkitekt Knud Lund-Sørensen.
Forsidevignet af Ole Klåborg.

Buddinge skole eller Buddinge kulturcenter, som det
også er blevet kaldt, er kommet til verden ved en
konkurrence, som Gladsaxe kommune lod afholde i
1952, og som blev vundet af arkitekterne Eva og Nils
Koppel. Det var et omfattende byggeprogram på et
relativt lille areal af form som en trekant og tilmed
vindskævt. Jeg ved fra flere andre arkitekter, som ar¬
bejdede med konkurrencen, at det var vanskeligt at
få det rette hold på bebyggelsesplanen. I programmet
lagde man meget vægt på det grønne.

Planen, som er gengivet her, viser, hvordan situa¬
tionen er i dag, eller rettere sagt hvordan den vil være
om nogle år. Byggeriet er nemlig ikke fuldført, idet
hele den nordlige del mangler: aula, ungdomsloka-
lerne og den store forplads.

Den nuværende situation afviger en del fra kon¬
kurrenceprojektet, dels er selve byggeprogrammet
blevet ændret, og dels forandrer sådan noget sig vel
altid, når det færdigbearbejdes; men det er dog ikke

sådan, at man ikke kan kende det igen, langtfra, hele
anslaget og hovedideerne er de samme. En af disse,
og hvad der for mig synes at være en meget tiltalende
idé, er dette, at der ud for alle de almindelige klasse¬
værelser er udsigt til hyggelige »grønne haver«. Et
andet karakteristisk træk, som vel er forårsaget af
arealets form og naboskabet med de to store færdsels¬
veje Ringvejen og Buddinge Hovedgade er dette, at
al udendørs liv og færden er lagt inde i midten, be¬
skyttet af bygningerne. Der er således fremkommet
et neutralt isolationsområde mellem bygninger og'
naboer.

Arealet her inden for murene er opdelt i en lege¬
plads for mindre børn, en legeplads for større børn,
en gymnasiehave, som består af en rund gang om en
stor plæne, og ud for klasseværelsernes vinduer de før
omtalte småhaver. Den megen opdeling giver mange
skel-hegn, og de er her udført som beplantede kampe-
stensgærder og indgår som en karakteristisk del af
anlægget. Gærderne er beplantet med hvidtjørn,
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Opholdshave for lærere. (Se planen, nr. if).
Støttemure af kampesten optager højdefor¬
skellen, og plantningen skærmer mod indblik.
Befæstelse af asfaltklinker.

Nordside af snnåbørnskole (nr. 10) set fra stien,
der fører fra forplads (nr. 2) og cykelparkering
(nr. 4) til legeplads.

Legeplads (nr. 11) indhegnet af kampestens-
gærder set fra læskuret, der forbinder under¬
skole (nr. 10) med gymnastiksale (irr.8) og
svømmehal (nr. f). .



Robinierne er så småt begyndt at
Høre sig gældende. Om i; år vil
dette træ, der er anvendt som ka¬
raktertra: overalt i de mange ad¬
skilte haverum, binde hele antaget
sammen til en helhed.

slåen og mindre grupper af bjergfyr og taks. Det er
mit håb, at de skulle være interessante at se på både
om sommeren og om vinteren. Småhaverne er udført
med underplantninger af vedbend, asarum, lonicera
pileata og stephenandra incisa, og heri står der grup¬
per og enkelte eksemplarer af mange forskellige slags
buske og vækster. Jeg har ligeledes her lagt vægt på,
at beplantningen også om vinteren skulle kunne være
noget, og især at der kommer et rigt forårsflor med
narcisser, tulipaner, iris, azalea m. m.

For at give de mange uensartede områder i anlæg¬
get i alt fald eet fælles træk er der plantet den samme
træart, nemlig robinier, over hele anlægget.

Alle legepladser og gange er udført med en befæ¬
stelse af ankasten lagt på fladen på et underlag af 15 cm
slagger mættet med grus. Denne befæstelse har i gen¬
nemsnit kostet 26 kr. pr. m2, hvilket jo nok er ca.
20% dyrere end den, der almindeligvis bliver brugt:
let macadam med en tæppebelægning. Fordelene er
imidlertid betydelige, ingert vedligeholdelse, nem at
retablere, hvor der sker opgravninger for ledninger
eller sætninger, god at lege og færdes på og hertil et
net og ensartet udseende. Man vil komme til at se
denne belægning på mange skolegårde.

På grund af arealets terrænform er det blevet så¬

dan, at skolegårdene, legepladserne, har fået et stærkt
fald, nemlig på 26 %o, hvilket jeg i nogen grad var be¬
tænkelig ved; men det har imidlertid vist sig, at der
intet ubehag er forbundet med at færdes eller lege
på dem.

Jeg var også spændt på, om de beplantede stengær¬
der kunne komme til at virke efter hensigten. Man
kunne have tænkt sig, at børnene ville ødelægge dem,
rive dem ned eller måske kun spolere beplantningen;
men her sker intet ondt, og planterne trives fint.
Kampestensgærderne har i gennemsnit kostet 40 kr.
pr. m2.

Nogen sportsplads har det ikke kunnet blive til,
dertil er arealet for lille, og det er synd, for så stor
en skole burde jo have sin egen sportsplads. Kommu¬
nen forsøger imidlertid at sikre sig jord hertil i umid¬
delbar nærhed, og man må håbe, at det vil lykkes for
dem. Nu bruger man flittigt begge legepladser til
boldspil m. m., og når skolen er fuldført, bliver der
også en mindre boldplæne nord for forpladsen, hvis
man ikke her, som det har været planlagt, bygger et
bibliotek og muligvis også en biograf, deraf det for¬
nemme navn Buddinge kulturcenter.

Man kan diskutere, om det er det rette tidspunkt
at bringe planer og billeder frem her i bladet, når
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arbejdet ikke er færdigt; men hvornår er havearkitek¬
tens arbejde færdigt?

I alle tilfælde vel ikke, før vort hjertebarn beplant¬
ningen har nået en vis udfoldelse, måske fem år, må¬
ske femten år efter plantningen. Skulle alle imidlertid
vente med at fremkomme med deres arbejder til dette
tidspunkt, ville det i hvert fald ikke have nyhedens
interesse. Det ville vel være som at læse en avis fra
før krigen! Man må derfor tage fantasien med, når
man ser de her gengivne billeder og planer og selv
forestille sig, hvordan det kommer til at se ud ad åre!

Buddinge skole omfatter i det her gengivne projekt
en underskole, mellemskole og gymnasium med ialt
36 normalklasser, hertil diverse faglokaler, 2 gymna¬
stiksale og en svømmehal, en aula og til de unges fri¬
tidsbeskæftigelse lokaler.

Anlæggets samlede areal er ialt 37.5002, heraf er
9200 m2 bebygget, og 4800 m2 er udlagt som lege¬
pladser.

Anlægget er udført i sædvanlig god kvalitet af an¬
lægsgartner H. Toxværd.

Skolegård i terner
Af havearkitekt Erik Mygind, M.D.H.
Der er næppe noget værre for et barn fra 1. eller 2.
klasse end at stå midt i en skolegård, hvor drenge og
piger i rasende fart jager af sted og truer med at rive
de mindste over ende.

Ofte er det sådan, at »de små« er glade for timerne,
men bange for frikvartererne, som de derfor helst
tilbringer inde på toiletterne.

Der kan også rent menneskeligt være noget frygte¬
lig knugende over en stor skolegård, der gaber een
i møde med sin mægtige tomhed, når den er forladt
af børnene.

Skolegårde betragtes endnu af mange som et sted,
hvor man bare »lufter« børn, men i virkeligheden er
skolegården det sted, hvor eleverne dels skal kunne
få afløb for deres overskydende kræfter og dels kun¬
ne slappe af for at være oplagte til en ny time, og
skolegården bliver herved en faktor af stor pæda¬
gogisk værdi for selve undervisningen.

Betragter man en skolegård i et frikvarter, ser den
ved første øjekast ud som en myretue, hvor alle lø¬
ber hid og did - men efterhånden fornemmer man,
at de fleste søger ud for at lege i et hjørne eller hen
langs en væg, en mur eller et hegn, for blot at være
i nærheden af »noget«.

Pladsens midte har en dårlig udnyttelsesgrad; der
er for farligt at være, og derfor har vi i en række
skoler arbejdet med at opdele store skolegårde i min¬
dre enheder ved hjælp af hække og træer-

I Henriksholm skole i Rødovre kommune har vi
foruden denne opdeling forsøgt at gøre pladsbefæ¬
stelsen mere inspirerende for forskellige lege ved at
lægge bånd af gule hasleklinker mellem de gråsorte
asfaltklinker, de såkaldte »Anka-sten«. Denne op¬
deling af pladsen synes at virke efter hensigten, f. eks.
leger børnene en slags tagfat, hvor de kun må løbe
på de gule bånd. Det viser sig, at opdelingen også er
til stor nytte, når klasserne stiller op.

Vi kan takke anlægsgartner Axel Bech & Søn og
hans folk for overvindelse af mange vanskeligheder
og for den fine håndværksmæssige udførelse.
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Plan af skolegård. Mål 1: Soo. Nord opad.
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Skolegård, udført af Anka-sten med bånd af gule Hasle¬
klinker på fladen på tværs med underlag af 20 cm let macadam.
Midterhaven er tilplantet med ask og omgivet af i-dobbelt
hæk af Ligustrum atrovirens med fletværkshegn på begge sider.



En bålplads
Af havearkitekt m. d. h. Georg Boye.

Interessen for vand i haver er ikke stor i øjeblikket.
I trediverne kunne man dårligt tænke sig en fin have
uden vand, men så kom krigens materialerestriktioner
og gjorde ende på bassinerne. Det forekom meget
trist, men ikke desto mindre var savnet glemt, da
tiderne bedredes. Temaet var åbenbart udspillet. På
en forespørgsel fra et tysk forlag om bidrag til en
bog »Wasserbecken im Wohngarten« måtte svaret
blive, at plan og billedmateriale næppe kunne skaffes,
og at emnet iøvrigt var uden aktualitet.

I stedet dyrkes nu det diametralt modsatte element
- ilden. Et vel tilrettelagt bål i en løvrig have gør en
mægtig effekt, og et beskedent trækulsbækken for¬
øger betydeligt antallet af udholdelige sommeraftner
på terrassen, for ikke at tale om de herlige måltider
der kan tilberedes over åben ild. Hvortil kommer, at
en bålplads er en overmåde nyttig ting i en gammel
have, hvor bortskaffelse af kvas fra nødvendig ud¬
tynding let bliver et problem.

Gennem snart mange år har. jeg forestået en etape¬
vis, men radikal omlægning af haven ved direktør
S. Perlts ejendom Aotani, i Vedbæk.

Her er bekvemmelighederne omkring det store hus
efterhånden blevet så tillokkende - stor terrasse og
gode havemøbler - at selve haven kun bruges meget
lidt. Nu var denne i sig selv ulastelig, men ikke særlig

spændende, en stor plæne der omslutter huset på
begge sider, en del fritstående træer og en randplant¬
ning af ret tilfældige buske. Det hele kunne overses i
eet blik, så hvorfor have ulejligheden med at gå nær¬
mere?

Der måtte gøres noget. Bålpladsen her er et led i
bestræbelserne på at gøre haven rigere på oplevelser.
Pladsen, der er lagt i en pels af rosmarinpil, er noget
forsænket, den omgivende støttemur har siddehøjde
- puder medbringes. iMaterialet er gule klinker. Spi¬
ralformen er valgt ud fra erfaringer om at folk er
mere eller mindre varmetålende, afstanden til bålet
kan altså afpasses efter behov; nærmest sidder den,
der steger bøfferne. Ildstedet, der ved en klinkemur
er hævet over gulvet, er brolagt med håndsten. Riste
og andre finesser er udeladt - træ brænder bedst di¬
rekte på underlaget. Arrangementer for spidstegning
kan opstilles for lejligheden, hertil er en beholdning
af ildfaste sten nyttig.

Ildstedets skæve placering i rummet medfører til¬
lige det gode, at pladsen kan bruges til andre formål
f. eks. solbadeplads.

Lejrpladser
Anmeldt af havearkitekt m. d. h. Axel Thomsen.

Turistforeningen for Danmark, Friluftsrådets Lejr¬
pladsudvalg og Fællesrådet for Havekultur og Land¬
skabsgartneri har i fællesskab udsendt et skrift om
lejrpladser, der samtidig indgår som nr. 9 i den række
af skrifter, som Fællesrådet har udsendt.

Skriftets forfatter, klostergartner H. Wedege, har
gennem en årrække virket som konsulent for lejr¬
pladsudvalget, og erfaringerne fra dette virke er ned¬
fældet i det foreliggende skrift, som vil være en værdi¬
fuld hjælp for alle, der fremover vil få med lejrplad¬
sers indretning og drift at gøre.

I skriftet redegøres der bl. a. for udviklingen in¬
den for teltturismen, og et par enkelte tal illustrerer
bedst, at der her tales om en ferieform, som er ved
at sprænge de eksisterende rammer. I sommeren 1955
havde man på landets officielle lejrpladser 300.000
overnatninger, i 1956 - 600.000, og i 1957 regnes der
med ca. 800.000.

Skriftet behandler endvidere alle de krav, der må
stilles til en tidssvarende lejrplads, og i skriftets sidste
afsnit gives der værdifulde oplysninger om lejrplad¬
sens drift.

Når man med interesse har læst de afsnit, der om¬
handler de krav, der må stilles til en forsvarligt an¬
lagt lejrplads, bliver man noget betænkelig (skriftet
henvender sig jo til kommunale råd m. fl.), når man
under afsnittet om lejrpladsens oprettelse ser, at en
lejrplads med 75 telte (0,75 ha) p. t. vil kunne ind¬
rettes for 25-30.000 kr., hvoraf de 15-20.000 kr. reg¬
nes at medgå til opførelse af en toiletbygning.
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Det vil altså sige, at der er 10.000 kr. til rådighed
til øvrige anlægsarbejder, som iflg. forfatteren om¬
fatter hegning, eventuel jordregulering, beplantning,
græssåning, vand, kloak, vaskepladser, affaldsbehol¬
dere, befæstelse på mest trafikerede steder, skilte, red¬
skaber og rekvisitter m. m. Forfatteren skriver gan¬
ske vist, at den samlede udgift let når 25-30.000 kr.,
men alligevel. - Mon det dog ikke bliver mere end
vanskeligt at honorere de fremførte ønsker og krav
for de her anførte beløb.

Udover denne lidt sure betragtning kan man kun
glædes over de mange nyttige oplysninger, der med
dette skrift stilles til rådighed for alle interesserede.

Skriftet, som koster kr. 2,50, fås ved henvendelse
til: Fællesrådet for Havekultur og Landskabsgartneri,
Slotsgartnerboligen, Bernstorff, Gentofte.

Forsok med tegel
Av trddgårdsarkitekt f. s. t. P. Å. Friberg.

Vi borde nog intressera oss mycket mer for att ar-
beta med belåggningars material och monster. Det
finns ju faktiskt många fler material an bara kalksten
och betongplattor. Vi talar mycket om det nya,
gamla begreppet toivnscape, vi vill gårna ta upp hela
miljon, hela stadsbilden till diskussion och hår år ju
markbehandlingen en viktig arkitektonisk angelågen-
het. Vi ser i sydliga landet en slosande rikedom i arti-
kuleringen av ytor och material på hus, gator, torg
och i trådgårdar, den kan vi låra av, den kan hjålpa
oss att komma ifrån slentrianen, de doda, opersonliga
ytorna.

Med den bakgrunden har detta arbetet, en liten
trådgård, kommit till som experiment med materialet
tegel.

Situation: Den lilla trådgården år bara en del av en
storre, åldre anlåggning, nårmast en forgård, 14 X 42
m, ett skaft till en kotletgrund. Huset overst på

planen, garage i nedre åndan med gata och infart till
vånster och stenlagd entrégård framfor. Innan om-
låggningen fanns på området en gråsmatta, i dålig
kondition på grund av några skuggande frukttråd,
samt en entrévåg, som diagonalt delade området i två
triangler.

Program: Dessa två olågenheter, skuggan och dia¬
gonalen, ledde till tanken på en omlåggning av grås-
mattan till blomstergård med overvågande skuggvåx-
ter samt en nyordning av vågen, så att dess dragning
och den dårigenom uppkomna delningen ej blev
framtrådande i ytans disposition. Dessutom behovde
trådgårdens våggar (gamla staket) fornyas.

Losning: En tegelmur i planens vånstra gråns bin¬
der samman garaget med villan; i hogra grånsen en
hågnad av snedstållda ribbor, som slapper genom ljus
men hindrar insyn. Hånsynen till grannarna gjorde
våggarna lågre ån som ritats och som var onskvårt for
trådgårdsrummets intimitet.

For att komma runt bland blomstren, njuta av dem
och skota dem behovs det gångar. Dessa har lagts i
slingor av tegel, sinsemellan fria men i gånglinjen
från grinden vid gatan till entrédorren på bara en
steglångds avstånd från varann, sedan på båda sidor
buktande sig ut bland blomstren. Slingorna till vån¬
ster i planen leder till koksgården alle fyra - trots det
har sopgubbarna uttryckt sitt ogillande av nyord¬
ningen.

Plantering: marktåckande våxter, Vinca, murgrona,
erica, primula etc., lokvåxter, enstaka hogre perenner
samt rhododendron, azalea och några tråd, malus,
prunus, magnolia etc. som komplement till frukt-
tråden.

Som sagt, den lilla anlåggningen år en forgård med
den egentliga uppehållsdelen av trådgården på andra
sidan huset. Liksom man inomhus ofta gor ett sådant
utrymme, som man bara passerar, lite festligt, kanske
anvånder tapeter med starka monster, fårger eller så,
så skulle man hår i forgården också spela opp en glad
ouvertyr, ge besokaren en cocktail vid intrådet. Detta
som forsvar for denna parterrdramatik — det hela ser
också rått trevligt ut från husets overvåning.
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Legepladsdyr
Selvom skrammellegepladser stadig står for de fleste
havearkitekter som idealet, forhindrer dette syns¬
punkt heldigvis ikke, at der arbejdes med at gøre de
gængse legepladser så alsidige og fantasifulde som
muligt. Vi viser her 3 nye skabninger fra børnenes
verden. red.

Gyngeheste
Denne race er resultatet af et samarbejde, idet en ly¬
stig billedskærer, der er gartner under parkvæsenet i
Odense, har formet de festlige hoveder. Kroppens
robuste materialer og dimensioner er resultatet af
stadsgartnerens erfaringer fra Odenses parker, mens
stamformen, som den bruges i København, er tegnet
af mig i 1950. Erik Mygind.

Legedyr
Disse farvestrålende, solide og bevægelige legedyr af
svære træstykker og automobildæk er formet af den
unge billedskærer Viggo Mortensen, Herlev. Da de
største af dyrene har sækkevognshjul under fødder¬
ne, kan de med møje trækkes og skubbes af børnene.
Beregnet til at kunne stå ude i al slags vejr, er de et
nyt livligt supplement til det traditionelle legeplads¬
udstyr.

Særlig tiltrækker dyrene sig de mindste børns op¬
mærksomhed, og i de ledige stunder der opstår i bør¬
nenes lege er de til bedre underholdning end gynger,
vipper og lignende bevægelige redskaber er det i al¬
mindelighed. J. Palle Schmidt.

Giraf

Billedhuggeren Lund-Jensén, Odense, fortæller:
Det begyndte med nogle stykker hegnstråd i for¬

skellige længder. De stod i et hjørne af værkstedet og¬
så både irri- og inciterende ud. Så en dag holdt jeg
det ikke ud længere, det måtte bruges - frem med
værktøjet - jeg legede med det et par dage, og mine
børn fulgte spændt med i arbejdet, da det begyndte
at ligne en giraf, ikke mindst, da jeg fik den idé, at
den skulle laves i naturlig størrelse af rør og rundjern.
Odenses stadsgartner og parkudvalget gik straks ind
for tanken og bestilte to eksemplarer til kommunens
legepladser.

Jeg har moret mig dejligt - og nu er det børnenes
tur.
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