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En ny årgang af Havekunst indledes med dette hefte, og i
den anledning har bladet ændret udseende og indhold. Med
den grå omslagsfarve kommer forsidevignetten bedre til sin
ret, og ved at øge sidetallet fra 8 til 12 mener vi at kunne
imødekomme læsernes ønsker om et mere aktuelt og alsidigt
blad.

Det er tanken i hvert nummer at vise en have til et en¬

familiehus, samt så vidt muligt at behandle et parkeringspro-
blem - en sørgelig aktuel ting for alle planlæggere.
I årets løb vil følgende emner blive behandlet i længere artik¬
ler: Kirkegårde, afgangsopgaver fra Akademiets afdeling for
Havekunst, Skolegårde og grønnegårde, butikstorve, tag- og
gårdhaver, anlæg ved sygehuse, samt bebyggelsesplaner, red.

Landsforeningen af danske anlægsgartnere
Med dannelsen af Samvirkende danske Anlægsgartnerforenin¬
ger for en del år tilbage var spiren lagt til den totale sammen¬
slutning, der vedtoges 30. november 1957, og hvorved Dansk
Anlægsgartnerforening, Københavns og Omegns Anlægsgart¬
nerforening og Dansk Provinsanlægsgartnerforening er sam¬
mensmeltet til een forening med ovenstående navn og med
anlægsgartner Ingemann Hansen som formand. G. B.

Mexikansk stele. V. Clausen. Toldbodgade 9, Kbh. Afstøbninger af skulptur.

E. M. Deichmann, anlægsgartner. Rådhusvej 2, Charlottenlund.
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Rækkehushave påNyskiftevej
i Vanløse
Af havearkitekt m.d.h. J. Palle Schmidt

Når man færdes igennem et eller flere af de mange
nyere rækkehuskvarterer i Københavns omegnskom¬
muner, er det let at se, at indehaverne af de små jord¬
stykker som hører til de enkelte huse ofte gør et
stort arbejde for at tilplante og tilså deres lille have¬
areal; men det er også påfaldende let at se, at det kun
uhyre få steder lykkes at tilvejebringe haver, som
modsvarer de fleste menneskers tanker og ønske¬
drømme om at forme haven som en karakterfuld
skærmende ramme om familielivet. Disse indtryk og
tanker trænger sig særlig på hver gang en rækkehus-
haveenhed skal planlægges.

Planlægningsarbejdet kan meget vel resultere i flere
rigt varierede løsninger, men eet vil altid, sådan ser
jeg det, stå som fælles træk ved disse løsninger: En
frodig, stærk og skærmende bevoksning i form af et
eller flere træer tæt ved huset. Det er for mig at se
som om blot et eneste træ placeret så det med sin
krone til sin tid kan beskytte det lille hus, alene vil
fremkalde en så velbehagelig fornemmelse af stedet,
at hus og have føles som en smuk enhed, der giver
kvarterets helhedsbillede et værdifuldt islæt af har¬
moni.

Den her gengivne rækkehushave der er knyttet til et
etplans lavt rækkehus har også blandt enkelte min¬
dre buskformede træer (frugttræer o. lign.) tæt ved
huset nogle få karaktergivende træer.

Ved indgangen fra vejen til huset vil de to kraftigt-
voksende træer, som er plantet på hver side af flise¬
rækken der fører til husets hoveddør, til sin tid dan¬
ne én dejlig beskyttende krone. Vest for indgangen
og flisepladsen er forhaven, som iøvrigt er omsluttet
af en hæk, tilplantet med sammenhængende bevoks¬
ninger af Hedera og Vinca, et par Forsythia, klynger
af lave kratdannende buske og diverse løgvækster.
Havearealet syd for huset er dels omgivet af hække
dels af raftehegn mod naboernes terrasser* Dette areal
har også sine store træer, og med den stærke opdeling,
der er tilvejebragt af tætte brede hæklignende og
næsten uklippede busketter, hvor enkelte frugttræer
og enkelte fåstammede buske gror fri af det hæklig¬
nende busket, er det tilstræbt at skabe mulighed for
at udendørslivet i denne meget lille have kan forme
sig i flere retninger alt etter børnenes og de voksnes
behov.

/. Fliseindgangssti og -plads.
2. Terrasse og blomsterhave.

Fast bank ved raftehegn.
4. Små bede omgivet af lavendler. Til timian, persille m.v.
5. Brede hæklignende busketter.
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Forslag af arkitekterne Ib Rasmussen
og Ulrich Plesner. Tildelt i. præmie

Konkurrence om en idrætsplads i Herlev
En konkurrence, der drejer sig om et landskabs om¬
formning til en funktionel kulturforeteelse, og som
derfor i sig rummer muligheder for havearkitekto¬
niske virkninger, er en sjældenhed. HAVEKUNST
ser det derfor som sin opgave at bringe konkurrence¬
resultaterne så fyldestgørende, at både de deltagende
og andre interesserede kan tage stilling til afgørelser
og synspunkter.

Vi har bedt havearkitekt m.d.h. J. Arevad-Jacob-
sen, der var Dansk Havearkitektforenings repræsen¬
tant i dommerkomiteen, om at forelægge resultaterne.

red.

Det var en idékonkurrence, hvor der ifølge sagens
særlige karakter alene var udsigt til et kontant beløb
for de heldige. Chancen for at følge sagen op var på
forhånd så godt som udelukket - og i alle tilfælde be¬
grænset til en evt. konsultativ medvirken.

Grundlaget for konkurrencen var - foruden na¬
turligvis programmet - hosstående terrænplan, der vi¬
ser et areal, i længderetningen gennemskåret af en
lavning, i hvis nordlige del der findes et par småsøer.
Højdeforskel i vest ca. 5 m, i øst ca. 6 m. De mærke¬
lige terrænknæk i øst skyldes tilstedeværelsen af en
afbrugt grusgrav. I arealets sydlige hjørne er pro¬
jekteret en kommuneskole.

Af dommernes betænkning: Forslaget fremhæves for sin klare
og økonomiske hoveddisposition med stadionanlæg, boldhal
og klubhus samlet i grundens vestre hjørne med meget kon¬
centreret adgåangsareal. Boldbanerne er naturligt placeret i
forhold til skolen og de eksisterende terrænforhold. Udnyt¬
telsen af grusgraven til friluftsteater og bevarelse af det om¬
liggende kuperede terræn som parkareal er smukt, det går dog
i nogen grad ud over det disponible areal til boldbanerne.
Stadionanlægget er rigtig orienteret, men tilskuertritmnen
forekommer lovlig bastant udformet, ligesom også placerin¬
gerne af træningsspringbanerne forekommer uheldig.

Terrænplan. Mål 1:6700. Nord tilvenstre.
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Forslag af arkitekt Jørn Albrechtsen. Medarbejder: Arkitekt
Veer Nielsen. Tildelt 2. prcemie.
Af dommernes betænkning: Placeringen af stadion, boldhal
og klubhus i det vestre hjørne er fornuftig, men ikke helt
smukt i sit samspil med skolen. Orientering af opvisningsbanen
kunne være bedre med en drejning. Adgangsforholdene med
boldhal og klubhus er velformede, og der findes udvidelses¬
muligheder for boldhallen. Træningsbanerne er vel placeret
og kan alle forskydes og vendes. Den store fælled er dog til¬
vejebragt på bekostning af relativt meget jordarbejde.

Forslag af arkitekterne Hans Skårup og Marius Jespersen, samt
havearkitekterne Agnete og Erik Mygind og Reynir Wil-
hjalmson. Tildelt 5. præmie.
Af dommernes betænkning: Forslaget minder i sin hoved¬
disposition om 1. præmien, dog virker boldbanen indeklemt på
arealet mellem stadion og vejen. Udnyttelsen af højdeforhol¬
dene i østsiden til en mødeplads er interessant, men koster en
del jordarbejde og indskrænker boldarealet en del.

Et besøg på arealet afslører søerne som værende
et par sure lavninger, delvis tilgroet med pilebuske.
Men sådan noget er ikke nemt at vide, hvis man bor
i Brønderslev, og der var da også nogle, som var
plumpet i og havde inddraget søerne i anlæget.

Skolen var en slem ubekendt faktor, idet de kon¬
kurrerende intet kendte til dens indretning og ud¬
seende, men måtte nøjes med at acceptere dens til¬
stedeværelse.

Det rigtige ville vel have været, når skolen præcis
skulle ligge på det areal, om man havde inddraget den
i konkurrencen. Men det skulle ikke så være

Der indkom 41 projekter som, ophængt i smukke
omgivelser i Elverhøjens skole, kappedes om at til¬
trække sig dommernes opmærksomhed. Enkelte for¬
melig skreg een i møde.

Der blev arbejdet hårdt og koncentreret, så da man
ved 24-tiden skiltes, var afgørelsen truffet, dommer¬
nes betænkning protokolleret og resultatet pr. tele¬
fon meddelt de vindende.

1. præmie blev tildelt arkitekterne Ib Rasmussen
og Ulrich Plessner. Dommerne fandt, at dette pro¬
jekt kom konkurrencens mål nærmest: at opnå en til¬
fredsstillende placering og tilpasning af en række
idrætsanlæg med enkelte bygninger på den viste
grund og at opnå klare tilkørsels- og indgangsforhold
for de arealer, konkurrencen omfatter.

Træningsbanerne er placeret på den del af arealet,
hvor jordarbejdet bliver mindst. Banerne kan pusles
omkring, så sliddet fordeles jævnt. De viger udenom
højden i øst. Bevarelsen af denne tillægges betydning
i landskabelig henseende, og udnyttelsen af grusgra¬
ven som mødeplads er interessant. Stadiets orientering
er god, adgangsforholdene klare og rigelige, således
at en hurtig tømning af tilskuerpladserne kan opnås.
Tribuneanlæget er ret voldsomt og nok så kostbart,
at terrænhøjden i stedet udnyttes til opbygning af
tilskuerpladserne. Placering af sportshal og klubhus
udmærket.

2. præmieprojektet hører til den talrigt repræsen¬
terede kategori, der går radikalt til værks og regu¬
lerer fælleden til et stort plan, hvor banerne kan ven¬
des og drejes.

Til denne gruppe hører også. 3. præmieforslaget,
som dog af den østlige højde levner en lille top, som
modelleres til en udhulet keglestub med spiralsnoede
ramper ledende til den indvendige amfiteatralske
mødeplads. En krinds af træer kroner værket. En sjov
lille ting på den store flade. Fælleden omgives af en
allé, soni også trækker et mildnende slør hen foran
skolen.

Indkøbt blev et projekt af arkitekterne J. Juul Møl¬
ler, Kaj Agertoft og havearkitekt, professor C. Th.
Sørensen for dets i byplanmæssig henseende smukke
tanke: idrætspladsen er et led i et grønt bælte, begyn¬
dende i byens midte ved Herlev bypark og med for¬
bindelse videre ud i landet.
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Et projekt af arkitekterne Henrik Iversen, Harald
Plum og havearkitekt Morten Klint blev indkøbt for
dets friske ny-syn på en sportsplads. Fælleden er her
af lægivende plantninger delt op i runde rum af for¬
skellig størrelse, afpasset efter formålet. Formen er
funktionsbestemt: banerne kan drejes indenfor cir¬
kelen. Der indvendtes, at arealerne mellem de runde
gårde er spildt. Men det er nu ikke helt rigtigt. I vir¬
keligheden er spildet ikke større end på en formal
fælled. Og desuden - her mellem hegnene tumler
drengene med bolden, her vokser de nye landsholds¬
spillere op!

I jordarbejdsmæssig henseende skulle systemet, så
vidt det kan ses, være økonomisk og tillade en kon¬
tinuerlig udbygning af anlæget. Stadiets orientering
er vel ikke ideel, men planen er flexibel, også dette
kan vendes.

Klints ligusterplantninger med overstandere af
skovfyr yder læ, hvilket fra idrætsfolkenes side til¬
lægges stor værdi, men samtidig hindrer de ikke en.
hurtig optørring af banerne efter regn, hvilket - især
på svære jorder - er mindst lige så vigtigt.

Som modstykke hertil skal nævnes et projekt af
arkitekterne Haubro Nielsen, Blæsild og havearki¬
tekt Peter Sørensen, hvor man tænkte sig hele arealet
tilplantet med skov, hvori var udskåret lysninger for
de forskellige baner - en idé, som på baggrund af det
foran nævnte er ganske uholdbar.

. Der var andre end Morten Klint, der havde for¬
søgt at indordne de sportslige funktioner under en
bunden form. Således havearkitekterne Moos og
Klaaborg. Men medens det lykkedes for Klint, bræk¬
kede M. og K. halsen på foretagendet.

I deres smukt serverede runderumsprojekt, der
sammen med M. og K.'s 2. forslag findes s. 6 er over¬
vægten lagt på en enkelt funktion: opvisningen. Sta¬
diet, som man gerne har villet gøre til en fin ting i
jordarbejde med en krinds af træer, fylder uforholds¬
mæssigt meget, således at idrætspladsens øvrige funk¬
tioner må klares på den tiloversblevne plads. Træ¬
ningsbanerne opdeles på denne måde i to områder,
hvilket vist ikke er ganske logisk. Placering af bold¬
hal, parkering og adgangsforhold er iøvrigt pænt kla¬
ret - men stadiets orientering er uheldig.

Har formen således voldtaget den ene plan, må det
samme siges at være tilfældet med den anden plan af
Moes - Klaaborg, hvor man har måttet bryde en flot
og spændt formet allé for at få plads til trænings¬
banerne. Stadiets orientering er iøvrigt dårlig og ad¬
gangsforholdene meget uklare.

Havearkitekterne var iøvrigt repræsenteret ved
Jørn Palle Schmidt, Niels Ulrichsen, Arne Lewin,
Lund-Sørensen og Ginmann. samt Knud Preisler, der
mødte med en renfærdig og sober plan. Preisler - og
en del andre med ham - havde iøvrigt taget konse¬
kvensen af sit ukendskab til skolen og pakket den
grundigt ind i plantning.

Forslag af arkitekterne J. Juul Møller og Kai Agertoft i sam¬
arbejde med professor C. Th. Sørensen. Indkøbt.
Af dommernes betænkning: Forslaget rummer mulighed for
en smuk sammenhæng med det i byplanen forudsatte grønne
bælte til bycentret og fremhæves iøvrigt for sin store sam¬
menhængende fælled. Adgangs- og parkeringsforholdene ved
stadion er ikke gode, og hallens placering forekommer uhel¬
dig i forhold til skolen.

Forslag af arkitekterne Henrik Iversen, Harald Plum og
havearkitekt Morten Klint. Indkøbt.
Af dommernes betænkning: Forslaget rummer en interessant
idé med boldbanerne placeret i cirkulære rum med læ og mu¬
lighed for drejning af banerne, til gengæld vanskeliggøres en
mere varieret udnyttelse af arealet. Adgangsforholdene til sta¬
dion, boldhal og klubhus er velformede, men stadion er uhel¬
dig orienteret.
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Forslag nr. 2 af samme.

foldelse og samtidig indarbejdes til en helhed under
behørig hensyntagen til en fornuftig økonomi.

Under gennemgangen af projekterne trængte det
sig temmelig generende ind på en, at adskillige øjen¬
synligt havde været hemmet af »formkomplekser«.
Det synes i særlig grad at gøre sig gældende for de
unge havearkitekter.

Alan spørger sig selv om grunden hertil.
Skulle det mon være fordi hovedvægten ved unge

havearkitekters uddannelse lægges på formgivning
forud for indførelse i funktionel planlægning?

Eller - er det bare en tilfældighed?

Havearkitekterne Ole Klåborg og Gunnar Moos.
Forslag nr. 1.

Fra forskellig side er det i tidens løb fremført, at et
idrætsanlæg er en havekunstnerisk opgave - med mu¬
lighed for bevidst formgivning i materialerne: jord
og planter.

Dette er utvivlsomt rigtigt Man må blot ikke
herover glemme, at et idrætsanlæg også har visse
funktioner!

Når en kommune udskriver en konkurrence af
denne slags, er det i første række for på en alsidig
måde at få belyst, hvorledes det kan lade sig gøre at
indrette et til formålet udvalgt areal, således at de
forskellige idrætslige funktioner kan komme til ud¬

Haverum for biler i Herlev
Af havearkitekt m.d.h. Erik Mygind

De nye skærpede behov for parkeringspladser truer
med at slå de gamle parkbebyggelser helt i stykker,
fordi parkeringspladserne æder sig ind i græs- og
plantningsarealer, så disse mister deres form eller
mening.

På samme måde som stadsingeniørerne i byerne,
tvinges havearkitekterne til i haverne at beskæftige
sig med spørgsmålet: hvordan skaffer vi plads, hvor¬
dan får vi det til at passe ind i helheden og hvordan
får vi pengene til at række.

Når det gælder om at lave parkeringspladser som
ikke er til gene for vejens trafik, så samler interessen
sig hurtigt om to former: parkering langs rendeste¬
nen og parkering på separate pladser, som man kører
ind til og ud af.

Vejautoriteterne omfatter disse pladser, der er ad¬
skilt fra vej færdslen med kantsten, hegn, hække eller
mure, med en særlig interesse, fordi risikoen for at
køre ind i andre, når der bakkes ud, nedsættes til kun
at omfatte de, der har ærinde på parkeringspladsen,
og hertil kommer, at alle biler kommer ud til vejen
over samme overkørsel.
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En plads, der er omgivet af tilstrækkelig høje
vægge, er et rum - og hvis der er et godt forhold
mellem rummets vægge og rummets gulv, kan det
være et smukt rum, som giver den besøgende en for¬
nemmelse af hygge, velvære og tryghed, medens et
dårligt forhold giver fornemmelsen af noget øde,
goldt og trist.

Ved at forme parkeringspladsen som rum: arkitek¬
toniske rum mellem bygninger eller haverum mellem
hække og træer, åbner der sig muligheder for at gøre
de ellers så triste holdepladser til smukke elementer i
vore byer og parkanlæg.

I en bebyggelse »Skelhøjen« i Herlev på ca. 400
rækkehuse - som senere vil blive gengivet i HAVE¬
KUNST - har vi arbejdet med en lang række for¬
mer for parkering, og her kom vi bl. a. ind på at
lave en cirkulær parkeringsplads i en skovagtig be¬
plantning.

Det kan man vist ikke, det er da for dyrt, sagde vi,
og så kom regnestokken frem, men det er nu ikke så
galt endda, som det fremgår af billedteksterne.

Ved udregningerne er vi gået ud fra de almindelig
gældende normer, for at have et reelt sammenlig¬
ningsgrundlag. En bil fylder således 2,5 X 5 m, og der
skal være 8 m bagved for at kunne bakke ud.

Ved den rektangulære plads, der er vist på plan 1,
bliver bruttoarealet lig selve båsen plus det halve bak¬
areal, altså 2,5 X 9 m = 22,5 m2.

På den lille cirkulære plads er båsen stadig 2,5 x5 m,
men afstanden til centrum kun 6,5 m i stedet for 8 m,
idet man jo godt kan bakke udover centrum. Det er
desuden muligt at køre rundt derinde, idet yderste
venderadie er 6,5 m. Der er plads til 15 biler, og dette
giver et bruttoareal pr. bil på 27,5 m2. Hvilket er tem¬
melig meget.

Det høje tal skyldes, at trekanterne ved forhjulene
bliver større, jo mindre radius er.

Er der brug for et større antal vogne, kan pladsen
gøres større, som vist på plan nr. 3. Bakarealet er her
7 m, altså i m. mindre end krævet, da man i praksis
aldrig vil bakke lige bagud, men til siden, hvor der er
plads nok.

Midterarealet med en radius på 2,5 m tænkes an¬
vendt til scooter og motorcykler, og holdes derfor
uden for beregningen af bruttoarealet.

Afstanden fra hæk til hæk er her 29 m og der er
plads til 23 biler, hvad der altså giver et bruttoareal
pr. bil på kun 20,5 m2, altså 2 m2 eller næsten 10%
lavere end den ellers mest sparsommelige form, der
er vist på plan nr. 1.

Med den cirkulære parkeringsplads - som vi ikke
har taget patent på - håber vi at løse et meget van¬
skeligt problem, som alle parkeringsteknikere kæm¬
per med eller mod: at få bilerne sat i de båse, der er
vist på tegningerne.

Bilisterne er lige så sjuskede og har lige så travlt
som børn - og er der ikke disse fæle, savtakkede kant¬

sten eller en parkeringsvagt, ja, så bliver pladsen ikke
udnyttet rigtigt.

Parkeringsvagten er her erstattet af træer, som står
med 3,5 - 4 m afstand omtrent udfor forhjulene. Plad¬
sernes kileform muliggør, at dørene kan åbnes uden
at naboen får en lille »hilsen«.

Bil-teknikerne har en vis aversion mod træer og
bladlus - det er især lindetræer, det er galt med, men
er en solbagt vogn med smeltet chokolade og øde¬
lagt smørrebrød ikke værre end lidt sukkertøj på
taget?

O

Plan nr. 2. Mål ca. 1:4oo. Bruttoareal pr. bil: 21,5 m2

Plan nr. 5. Mål ca. 1:400. Bruttoareal pr. bil: 2iLj. ru2.
~ r2.8



Elverhøjskolen i Herlev
Af havearkitekt Georg Boye, m.cl.h.

I 1952 udskrev Herlev kommune en indbudt konkur¬
rence om en kommuneskole, der skulle ligge ved den
den vestlige ende af det åbne, tildels moseagtige areal,
der fra Tornerosevej strækker sig mod øst til Kags-
åen, grænsen mod Københavns kommune. Første¬
præmien tilfaldt arkitekterne Hans Erling Langkilde
og Ib Martin Jensen, der havde samarbejdet med
havearkitekt Aksel Andersen.

Forslaget blev nogenlunde uændret antaget til ud¬
førelse og byggeriet igangsattes efteråret 1953. Ved
Aksel Andersens død trådte jeg i hans sted.

Prøveboringer havde imidlertid afsløret, at kon¬
kurrencegrunden klods på Tornerosevej var uegnet,
og skolen måtte derfor flyttes mod sydøst med ad¬
gang fra Ederlandsvej; men her lå vejen så højt, at
man, om projektet skulle gennemføres uændret, måtte
fylde op til 2,5 m jord på over meget udstrakte area¬
ler. Arkitekterne valgte da at afskrive drømmen om
direkte udgang fra klasseværelserne og lagde skolen
på en høj underetage med vestfløjen på søjler. Små-

børnsskolen i østfløjen fik dog legepladsen nogen¬
lunde i niveau, en 2 m høj betonmur optager sprin¬
get til idrætspladsen. Man fik da følgende højde¬
skema: Ederlandsvej ca. 17,60, stuegulv 18,45, flise¬
gård, adgang til småbørnsskolen, og forhaver mod
Ederlandsvej 18,35, store legeplads, grønnegård og
idrætsplads 15,50.

Underetagen er anvendt til særklasser med lys fra
grønnegården. Det overdækkede areal under søjle¬
huset fungerer som læplads.

Arealet er mod øst begrænset af Elverhøjen, mod
nord af KAB's bebyggelse Kirkehøj Kædehuse og
mod syd af Ederlandsvej og en lille gruppe parcel¬
husgrunde. Mod nordvest og vest var grænsen ikke
markeret, og selv om det oprindelig var planen at ud¬
stykke en etagehusgrund langs Tornerosevej, var der
her mulighed for at arbejde med eksteriørvirkningen
af skolens hegn, der er plantet af tjørn, roser, slåen,
eg m. m. Jeg tænkte mig, at et eventuelt boligbyggeri
skulle ligge i en grønning, der omsluttede skolen på

3 og 2
etagers

blokke
kædehuse

offentlig park

pedelbolig

cykleskure

Søjlefløjen er vist skygget. Plan 1:2500, nord opad.
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de to sider og fortsatte op mellem KAB's kædehuse
på dalsænkningens nordskråning. Som kontrast til
skolebygningens klump var det nærliggende at forme
konturen i en blød linie.

Herlev kommune har siden anlagt denne grønning,
og det må håbes, at boligbyggeriplanerne dermed er
opgivet.

At den store legeplads ligger omkring 2 m under
vejens niveau har affødt et rampesystem, der for¬
såvidt fungerer godt. Det stiger fra vejen i et knæk
til indgangsdøren og falder herfra i et andet knæk
til legepladsen. Rampen danner bro over et bredt
trappeparti, der fra en mellemrepose giver adgang til
cyklekælderen og går videre ned til legepladsen. Til
aflastning af denne trafikmaskine er der fra vest¬
fløjens midterkorridor ført et fritbærende trappeløb
ned til den overdækkede del af pladsen.

Legeplads og grønnegård stod oprindelig i direkte
forbindelse, hvilket så godt ud, men formedelst træk
og sus føltes ubehageligt. Der er nu opsat en glasvæg
nærmest grønnegården.

I den store asfalterede flade, hvor kræfternes frie
spil kommer til udfoldelse, er indskudt en rolig en¬
klave for de børn der foretrækker afslapning for mo¬
tion, samt sådanne der finder det formålstjenligt at
give de engelske stileøvelser et opkog inden timen.
Det er opbygget af plantesten efter bølgebryderprin-
cipet med takkede konturer og fremskringende kna¬
ster beregnet på at lede malstrømmen uden om en
strømfri zone med gode siddemuligheder.

Grønnegården har et mønster af betonfliser i græs
med spredte robinier i felterne. Desværre kom jeg for
sent i tanker om, og fik siden ikke lov til, at beklæde
underetagens grove betonvægge med vedbend eller
rådhusvin.

Til småbørnsskolen kommer man nogenlunde i
niveau ad en adgangsvej, der passerer en forsænket
gård med cykleskure, og løber af på et glasoverdæk¬
ket plateau ved indgangsdøren. Herfra er tillige ad¬
gang til toiletter og pedelbolig. 6 trin fører ned på
legepladsen, der er hegnet med en brøstningsmur
med glasdækket lætag. Af hensyn til snerydning med
lastbiler måtte en kørerampe indlægges i trappen (til¬
svarende er en kørevej ført ned på den store lege¬
plads).

Skolens hovedindgang ligger midt på sydfacaden
flankeret af terrasseformede forhaver, hvortil der er

adgang fra bibliotek og lærerværelser. De holdes i
vandret plan af plantestensmure og er tilplantet med
spændende træer og buske, hvis formål ikke så meget
er at skærme og begrænse opholdsarealer, som at gøre
facadebilledet mere levende og venligt. Bag tre korte,
tynde betonmure er der dog mulighed for ugenert
af forbipasserende at ryge en pibe i fred og ro.

Fra hovedindgangen kan man komme direkte til
festsalen, der med en glasvæg åbner sig mod en lille
flisegård.

Facade mod Ederlundsvej.

Småbørnslegepladsen.
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Flisegarden, mål ca. 1:200.
Ved udformningen af facadeele?nentemes støbte
brøstninger samarbejdede arkitekterne med ma¬
leren Aagaard Andersen, der med fire forskel¬
lige forme, to med kvadratmønster i henholdsvis
positiv og negativ relief og to tilsvarende stri¬
bede, skabte en rytmisk komposition.
Det var ruerliggende også at spille på dette tema
i flisegården. Opdelingen er bestemt af bygnin¬
gernes modul, i,6 X 3,6 m. De brede, cotulabe-
voksede fuger svarer til søjlebredden.
Fliserne er 50 x 50 cm sort og grå beton, be¬
plantningen Ailanthus, Catalpa, bambus o. 1. med
Vinca i bunden.
Det havde været en smuk lille gård, om ikke
fliserne var lagt med fald til fire nedløbsbrønde.
Derved ødelægges flugterne og mønstret er van¬
skeligt at opfatte, et onde der formindskes efter¬
hånden som planterne vokser til, men alligevel!

Bortset fra grønnegård og flisegård, hvor der er
anvendt 50 X 50 cm betonfliser, er befæstelsen på om¬
råder der bekvemt har kunnet lade sig tromle 15 cm
macadam med tæppe, og ellers ankasten.

Sportspladsen er et kapitel for sig, sørgeligt, men,
må det håbes, med lykkelig udgang. Bunden var som
nævnt moseagtig, omend udtørret. Øst-vest gennem
arealet gik en fliselagt rende i forbindelse med et
overfaldsbygværlc indstillet således, at arealer, der lå
under kote 15,50, ved voldsomme regnskyl kunne be¬
frygtes oversvømmet med ikke garanteret rent vand.
Denne rende var besluttet rørlagt, men den nødven¬
dige kendelse lod vente meget længe på sig.

Arealet lå væsentlig lavere end den sikre kote 15,50,
men blev i løbet af sommeren 1954, uden anden be¬
kostning end regulering af tippen, hævet med tilkørt
fyld, 10-12.000 m3. Efter endt opfyldning kontrol¬
leredes højden, der blev drænet og mulden (d. v. s.
den afrømmede overfladetørv plus et 5 cm lag over¬
jord fra grusgrav) udlagt. Det var det usædvanligt
våde år, hvor det regnede ustandseligt fra oktober
til maj, så der var ikke mere at stille op. Derefter var
grøftens rørlægning nær forestående - troede man
da - at det var nærliggende at se denne hindring fjer¬
net inden finplanering og græssåning. Hermed gik
sommeren, og da man endelig skulle igang i august¬
september, viste det sig at jorden havde sat sig. Den

påkørte fyld, der vel må have øvet et tryk på om¬
kring to tons pr. m2, havde presset den underlig¬
gende mosejord sammen, det hele var gået omkring
20 cm ned med en iøvrigt forbavsende ensartethed.
Drænene havde ikke haft særlig godt af denne om¬
gang, men lå dog endnu sådan at de skønnedes at
ville fungere. Ulykken havde altså været til at overse,
hvis ikke netop kote 15,50 skulle overholdes.

Til alt held var det netop på det tidspunkt muligt
at skaffe god muld i næsten ubegrænset mængde, og
dermed blev sagen klaret, tilmed for transportudgif¬
ten alene; men græssåningen blev først tilendebragt
det følgende forår, og anlægsgartneren havde ifølge
kontrakten eet års vedligeholdelse af idrætspladsens
græs med i sin entreprise, hvilket giver følgende ret
så langstrakte tidsskema:

Efterår 1953, byggeriet påbegyndt. August 54,
småbørnsskolen taget i brug. August 55, resten taget
i brug. Forår 56 idrætspladsen tilsået. November 56
aflevering.

Anlægsgartnerarbejdet er udført af anlægsgartner
Ingemann Hansen. Macadam og tæppebelægning af
Herlev kommune.

Konkurrenceprojekterne er gengivet i Arkitektens
Ugehefte, nr. 11, 1952, på side 82.

Den færdige skole er vist i Arkitektens Måneds-
hefte, nr. 2-3, 1955, på side 42.
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Om at opleve arkitektur
Anmeldt af professor C. Tb. Sørensen.

Den 9ende februar i år - 1958 - fylder Steen Eiler
Rasmussen 60 år, og kort før jul udkom hans sidste
bog: Om at opleve arkitektur. Den er på 256 sider i
stort oktav, som det hed i gamle dage, den er rigt
illustreret, også med farvebilleder, udgivet af G. E. C.
Gad's forlag, og i et smukt bind koster den kun 28 kr.

Den indeholder ti kapitler, eksempelvis hedder det
andet: Om at se og opleve legemer og rum, det sjette:
Rytme i arkitekturen, og det sidste lyder nok så over¬
raskende: Om at høre arkitektur.

Steen Eiler Rasmussen skriver selv: »Det er en bog
om, hvordan vi fornemmer ting, der omgiver os, og
jeg synes, det har været vanskeligt at give i ord. Mere
end i nogen anden bog har jeg stridt med stoffet
for at nå til en simpel og gennemsigtig formulering,
skrevet om og om igen.

Men det mærker hans lykkelige læsere ikke noget
til. Vi mange, som har hørt ham tale, hører igennem
det hele hans stemme og hans syntaks; jeg tror ikke,
jeg kender nogen, for hvem tale og skrift falder så
lykkeligt sammen. Ret beset er det vel mest forbløf¬
fende, at han taler lige så godt, som han skriver, i
klare, smukke sætninger, som kunne trykkes efter et
stenogram.

Det er for alle, som beskæftiger sig med at forme
ting, også vi der anlægger haver, en meget lærerig
bog. Den' begynder med et billede af Johannes Meyer
som Christian den Fjerde, men på cykel. Det går
ikke, mener Steen Eiler Rasmussen, men i en anmel¬
delse hævder Hakon Stephensen, at det ser pragt¬
fuldt ud.

Jeg må tilstå, at jeg ved ikke rigtig. Det morer
mig ligesom dette, at Atomenergikommissionen har
til huse - og udmærket til huse - i Håusser's krumme
søndre ridebanefløj ved Christiansborg. Derimod
fornemmer jeg det som noget taktløst, om en mand
på et møde giver ordet til hr. professor S. E. Rasmus¬
sen, men jeg må smile, når Akademiets præsident gi¬
ver ordet til Steen Eiler og ude af vane er et par øje¬
blikke om at få Rasmussen med.

I denne lille omtale er det umuligt blot at nævne
hans mangfoldighed af emner og eksempler. Et vil
jeg gerne tage frem, en beskrivelse af, hvor forskel¬
lig et legeme som en kasse kan være. Om den ses af
tykke planker, som er sinket sammen i hjørnerne, da
opleves den tung og svær; om den spartles og males
til glatte flader, bliver den let, og endnu lettere, om
den beklædes med stof eller papir. Gives de glatte
sideflader endelig forskellige farver, som mødes i
hjørnerne, blivér resultatet, at »kassens masse og vægt

synes ophævet som ved et trylleri«. Det er jo en lig¬
nelse, som storartet klarer begreberne om stof og
form.

Det er en meget personlig bog, den indeholder
ikke noget, som Steen Eiler Rasmussen ikke har et
nøje kendskab til, som han ikke selv har oplevet. Vi
kan måske se den som et testamente, der forhåbent¬
lig får en tilføjelse ad åre. Han har deri givet os sine
oplevelser og erfaringer fra mange år, fra et langt og
rigt liv, som leves intenst og åbent på en måde, som
det kun bliver de få beskåret.

Den er en gave og en begivenhed, den er ikke blot
en bog, som læses, giver anledning til lidt hyggelig
snak og så sættes på hylde.

Vi er lige ved at blive så »demokratiske«, at bøger
er bøger, de får i anmeldelser samme overbærende
venlighed, om de blot er af en vis lødighed. A4an kan
vel fordømme det dårlige, men vil nødig give udtryk
for begejstring.

Jeg burde rimeligvis slet ikke forsøge at skrive an¬
meldelse. Jeg har egentlig ikke andet at sige, end at
jeg meget indtrængende vil anbefale den. Jeg har
kendt forfatteren i mere end 30 år og føler mig som,
nej er hans lærling. Jeg kender indholdet forud, det
er tanker og viden, som jeg har lært af, og som har
været bestemmende for det, jeg er blevet til. Ufor¬
skyldt har jeg fået noget godt, som jeg ønsker, at
mange må få del i.

Bogen slutter med »nogle personlige noter«. Det
er fire særdeles værdifulde sider, simpelthen en lille
beretning om den læsning, som har været oplevelser
for Steen Eiler Rasmussen, som har betydet noget
afgørende for hans udvikling. Det er en studievejled¬
ning, som havearkitekter meget vel kan læse efter.'

Vort fag har meget at sige Steen Eiler Rasmussen
tak for. Hans ældre bøger, »London« måske frem for
andre, hvor ofte citeres ikke udtrykket om haven som
det langsomme skuespil, måske lige så tit som Kum-
bel's vers om spøg og alvor. I Ingwer Ingwersens fine
lille bog »om byens træer« er der seks citater som
motto for kapitler, de to er fra Steen Eiler Rasmussen.

På Akademiet har der siden 1944 været 10 kursus
for yngre havearkitekter, ved 7 af disse har Steen
Eiler Rasmussen fortryllet os med sine kloge og in¬
spirerende forelæsninger, som indeholdt så megen
virkelig forståelse af vore problemer.

Det er dejligt at føle sig sikker på, at faget i hele
Norden er med i en hjertelig tak og ønsker held og
lykke fremover.
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således at alle opgaverne kan blive indgående belyst.

I nr. 1 bragte vi øverst på denne side en annonce
i form af et billede af en meksikansk stele. Kunst¬
interesserede læsere har sikkert savnet et telefon¬
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E.M. Deichmann, anlægsgartner. Rådhusvej 4, Charlottenlund.

*3



Situationsplan.
Mal 1:1300.
Nord opad.
Opgaven har været at skabe
en ny have, der stil- og linje-
nuessigt føjer sig til et aldre,
formelt hus og samtidig
fremhæver naboskabet til et
storslået landskab.

Have på Mors
Havearkitekt: Knud Christensen, m. d. h.

»Pederslund«, der er beliggende i Øster-Assels på
sydspidsen af Mors, må betegnes som en større pro¬
prietærgård; den ejes af proprietær Henry Sørensen.
Fra stuehuset, der er orienteret øst-vest, er der mod
syd den smukkest tænkelige udsigt ned over et char¬
merende landskab, med Limfjorden og Salling i bag¬
grunden.

Det ganske nydelige stuehus er et »bedre bygge¬
skiks hus fra omkring tyverne, opført af gårdens for¬
henværende ejer, afdøde folketingsmand Martin Sø¬
rensen; det er en søn af denne, der nu ejer gården.

Inden jeg går over til en nærmere omtale af haven,
skal nævnes, at proprietær Sørensen og frue udviste en
særlig levende interesse for sagen og var i besiddelse
af en sjælden forståelse af havemæssige problemer,
hvilket ikke gjorde det mindre tillokkende at arbejde
med denne have.

Den gamle have havde gode læplantninger mod
nord og vest, mod øst en noget forvokset, men dog
værdifuld bøgeplantning; her udenfor er senere plan¬
tet en mindre lund af ege m. m.

En løvgang af gamle, lidt affældige elmetræer op¬
deler haven i to hovedrum, prydhave og nyttehave
(af sidstnævnte viser planen kun ca. en trediedel).
Nyttehaven er helt indrammet af en særdeles smuk
og velholdt ca. 2 m høj og godt 1 m bred bøgehæk,
hvilket var noget af det bedste i den gamle have.
Prydhaven, der i øvrigt også var yderst velholdt, var
temmelig opdelt af mange blomsterbede; den bestod
karakteristisk nok af en bred midtergang med bux-
bomkantede rosenrabatter, to stykker græsplæne om¬
givet af brede grusgange, og i plænerne yderlige sto¬
re rabatter med hundredvis af begonier. De kønne
buxbomhække dannede et slags motiv og var ret ka-
raktergivende. Prydhavens sydligste grænse, der be¬
står af et jorddige, var stærkt tilgroet af en krat¬
agtig bevoksning, som fuldstændig lukkede for al
udsigt.

Ved udarbejdelse af reguleringsforslaget var det
derfor et magtpåliggende ønske at få lukket op ud til
landskabet; dette blev også ret konsekvent gennem¬
ført, idet hele den sydlige bevoksning blev fjernet, og
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diget tilsået med græs. Med hensyn til de klimatiske
forhold var det måske lidt distigt gjort, men det er nu
gået helt godt.

Haven er således i udpræget grad bygget op på det
smukke landskab, der omgiver den, og hvad der i så
henseende var tilstræbt, synes jeg i og for sig, er lyk¬
kedes ret godt. Den store tragtformede, af bøgehække
indrammede, plæne, som man af hensyn til den per¬
spektiviske forkortelse måske kunne nære betænke¬
ligheder ved, virker meget stærkt, sådan som den åb¬
ner sig mod landskabet og ligesom favner dette; op¬
levelsen af det i forvejen meget maleriske landskab
intensiveres i overordentlig grad.

Som en modsætning til havens åbne parti er der ud¬
formet intime, mindre aflukker, der er indrettet som
blomsterhaver af forskellig karakter og indhold. Der
er imellem østlige læplantning og to gamle pæne - før
fritstående træer - indrettet en staudegang; træerne
skaber en udmærket rumvirkning; en gammel søjle-
tax, der syntes at være i vejen, kom tværtimod til at
virke som en smuk accent.

Bl. a. på grund af at terrænet ligesom var sunket fra
husets sydlige facade, var der et naturligt behov for
nogen opfyldning her. Det blev imidlertid til en ret
omfattende opfyldning, som resulterede i to store
terrasser, der skyder sig frem af det svagt skrånende
terræn. Terrasserne, der indrettedes som lukkede blom¬
sterhaver, er indrammet af tykke bøgehække, der
samtidig skjuler højdeforskelle.

Det har i det hele taget været een af forudsæt¬
ningerne for omlægningen, at man ved nyudformnin-
gen ønskede bibeholdt det specielle præg eller den
stemning, der kan være over en sådan ældre have med
dens gamle træer, buxbomhække og lignende.

Indenfor den temmelig affældige elmeløvgang ei¬
der plantet ege til afløsning for denne, i forgrunden
malus, prunus og cratægus.

En ca. 150 m lang græsgang er hugget gennem
plantningerne, således at man får et kig på tværs af
haven; mod øst fører den gennem en lille lund, mod
vest er den indrammet af serbisk gran; i forbindelse
hermed er indrettet en bålplads.

For bedre at kunne nyde aftensolen er der ved
husets vestgavl tænkt indrettet en græsterrasse med
udgang direkte fra stuen. Endvidere er der langs nyt¬
tehavens før omtalte bøgehække udlagt en 3 m bred
græsgang. Overalt, hvor det lader sig gøre, er der un¬
der plantningerne skovbundsvegetation med mange-
hånde botaniske vækster. Blomsterhaverne ved huset
er vel det eneste, der kræver udpræget pleje.

Det er nu ca. tre år siden, at haven blev anlagt, -
hosstående to fotos er taget kun et år efter omlæg¬
ningen. Bøgehækkene, som jo er et væsentligt træk i
den nye haves struktur, er vokset udmærket til og be¬
gynder efterhånden at give haven den tilsigtede ka¬
rakter.

Haverne er udstyrede med mønstre af buxbom, den østlige
terrasse er om sommeren tilplantet med begonier fra den gamle
have, den vestlige med roser og liljer m. m. Sådanne buxbom-
mønstre kan under velegnede forhold virke dejligt og yderst
overbevisende. Her var det forøvrigt så heldigt, at man værd¬
satte den slags virkninger og netop ønskede buxbomhækkene
fra den gamle have anvendt påny.

En gatmnel søjletaks, et levn fra den tidligere have, var nær
kommet i vejen ved omlægningen. Man ville vel aldrig have
dristet sig til nu at plante noget netop der, men hvor ville man
nødig have undværet taksen her på billedet, fordi den med
sin »krop« giver os den fornemmelse af afstand, som den flade
nyplantning alene ikke magter.
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Hillerød kirkegård og Skansebakke
Arkitekt: Max Briiel, m. a. a.
Havearkitekt: Kirkegårdsinspektør Sven Hansen, m. d. h.

I baggrunden Skansebakken,
fra hvis udsigtspunkt, frem¬
hævet med en krans af træ¬
er, der er frit udsyn ned
over parkens og kirkegår¬
dens stærkt faldende terræn.

Virkningen af gravgårdenes
præcise former på den vi¬
gende græsslette anes, når
man tænker sig kurvernes
mønster glattet ud.

Den projekterede kirkegård dækker et areal på ca. 5,5
ha af »Nelly Zachariae's Mindelegat«s arealer på
Skansebakken øst for byen. Legatet er oprettet af
grosserer F. Zachariae, og det har indtil 1955 bekostet
vedligeholdelse og fredning af disse overordentligt
smukke arealer med den enestående udsigt. Nu er de
med fredningen følgende servituter og forpligtelser

overtaget af Hillerød byråd, og udformningen af
kirkegården er foretaget i nøje overensstemmelse med
nævnte legats bestemmelser om hensyntagen til de
eksisterende udsigtsforhold og det smukke, kuperede
terræn.

Mod Skansevej og mod øst hegnes arealet med et
ca. 1 m højt dige tilplantet med slåen, tjørn, vilde roser
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Situationsplan.
Mål 1:2000.

Nord opad.



og anden ikke for høj beplantning, der harmonerer
med de øvrige naturlige hegninger.

Diget er udformet således, at det mod vej og grønt
område danner en naturlig vold, medens det ind mod
kirkegården afskæres skarpt af et eensidigt, ca. 60 cm
højt dige. I dette dige indbygges med bestemte mel¬
lemrum - ca. 2,5 m - større sten, hvori inskription
kan indhugges. Disse sten er navnesten for de foran¬
liggende grave, og man opnår herved, at der aldrig
vil fremkomme monumentbagsider mod offentlig vej
og udsigtsbakken uanset, om plantningerne af en eller
anden grund skulle midlertidigt forsvinde. Det om¬
talte dige danner også på mindst indgribende måde
lovligt hegn omkring kirkegården.

Udformningen af skelplantningen mod Skansebak¬
ken og de grønne områder er dikteret af ønsket om
den mindst mulige spærring af udsigten fra såvel vej
som udsigtsbakke. Den øvrige hegning tænkes mod
nord foretaget med almindelig markstensdige med
beplantning og mod vest ved et trådhegn i en ca. 3 m
bred beplantning.

Skansebakken reguleres således, at den på naturlig
måde kontakter arealerne på kirkegården (mod Skan¬
sevej tænkes såvel udsigtspunkt som kirkegård af¬
grænset af et ganske let smedejernsgitter). En række
høje træer plantet i halvcirkel fra kapel til nordligste
gravgård har til formål at skærme mod den mindre
pæne bebyggelse mod vest, samtidig med at den med
sin noget buede form leder øjet til at se mod nordøst,
hvor den »rigtige« udsigt mod Fredensborg, Esrom
og Kullen er. Trærækken skulle også på naturlig måde
holde kapelbebyggelsen udenfor det egentlige over-
sigtsareal.

De almindelige begravelser lægges i lukkede grav¬
gårde. Disse gravgårde er indarbejdet i det stærkt
nordskrånende areal på en sådan måde, at de ses
mindst muligt fra Skansebakken - set udefra frem¬
træder de Som skarpe bastioner, der på en smuk måde
understreger terrænets stærkt bevægede og faldende
form.

Gravgårdene indrammes af ca. 2 m høje hække, og

servituterne på gravstenene udformes således, at de i
overensstemmelse med legatets bestemmelser herom
ikke på nogen måde kommer til at virke generende
på udsigten, hverken fra Skansebakken, Skansevej
eller fra kirkegården.

Alle øvrige begravelsesarealer foreslås udlagt i græs
med strenge servituter på gravstenene, således at det
nuværende terræn i størst muligt omfang bevares.

På terrænet nord for kapellet foreslås udlagt en spe¬
ciel afdeling, med grave i græs mellem træer - det
eneste sted, hvor træplantning foreslås på kirkegården
- bortset fra enkelte træer til understregning af ud¬
sigten samt træer i kirkegårdens nordvestlige hjørne,
hvor der foreslåes indrettet en urnelund.

Kirkegården afgiver plads til ca. 5.500 grave å godt
3 m2 fordelt på følgende måde:

grave i gravgårde ca. 1825
« langs diget ca. 650
« mellem gravgårdene ca. 1800
« nord for kapel ca. 600
« i urnelunden ca. 700

5575

1 ovennævnte er regnet med at grave udlægges som
mindst firelodsgrave - å 2,5 X 5,0 = 4 grave å 3 m2
langs stendige. Gravene i urnelunden kan selvsagt ud¬
lægges i andre størrelser, men af hensyn til den land¬
skabelige karakter bør de dog ikke være mindre.

Der er i ovenstående opstilling ikke regnet med
begravelser i det store midterareal, - selv om dette er
muligt uden at ødelægge helhedsvirkningen - hvis
gravene behæftes med ganske særlige og ufravigelige
servituter. Udnyttelsen af midterarealet bør dog først
ske så sent som muligt.

På grund af sagens særlige karakter har det været
en ret langvarig historie at få den afviklet gennem
de mange instanser, den har måttet passere, men når
disse linier trykkes, er licitationen afholdt, og Hille¬
rød byråd kan realisere den plan, rådet vedtog på sit
møde den 10. november 1955.

Perspektivskitse af kirkegården, set fra vest. Systemet af de
ligesom taglagte gravgårde fremheever faldet i terrariet.
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/ barrblandskog har glantor oppnats ior urngravar. Mellan
glåniorna bibehålles den ursprungliga undervegetationen. Upp-
slag av lovtråd och buskar - bjork, ronn, salg m. fl. gynnas
av gallringen, men hålls tillbaka genom beskarning.

Ny kyrkogård i Umeå
Trddgårdsarkitekt: Walter Bauer, f.s.t.

I samband med uppforandet av ett nytt krematorium
på en aldre begravningsplats i Umeå aktualiserades
1954 åven frågan om kyrkogårdens utvidgning. Ut-
gångslåget var: en oppen ång, en tåt barrblandskog,
en fullbelagd aldre kyrkogård och mellan dessa tre
enheter krematoriet.

Redan vid forstå besoket på platsen, en senhostdag
1954, forefoll det nya områdets huvuddisposition
ganska given: Urngravar i skogen, kistgravar på
ången, den gamla huvudentrén i stort sett bibehållen
liksom den befintliga uppfartsvågen till krematoriet.

En våsentlig fråga kråvde sin losning från borjan:
hur stor del av den oppna ången skulle få disponeras
for gravar?

Forstå intrycket av en blivande arbetsplats år be-
tydelsefullt for ett projekteringsarbete. Den hår da¬
gen låg landskapet holjt i en grå dimma, som svept
in från Bottniska viken. Husen i utkanten av staden

skymtade med otydliga konturer. På ången stod ett
par ensamma tallar, vars svårmodiga silhuetter bidrog
till en ståmning av melankoli och odslighet. Av skogs-
partiet syntes endast de yttersta tråden någorlunda

tydligt; innanfor rådde ett hemlighetsfullt dunkel.
Dårinne borde det inte mota någon svårighet att
åstadkomma oppna glåntor for urngravar utan att
intrycket av skog skulle åventyras. Men ången! Hur
skulle den på en gång utnyttjas och samtidigt behålla
sin oppenhet? Ostord av allt oundvikligt vålmenande,
kolonitrådgårdsartat?

Med dessa intryck och frågor reser man hem for
att kalkylera och skissa. (Minnet av den miltmelan-
koliska ången lever kvar: den måste råddas på något
sått). Håller man fast vid idén att det framfor krema¬
toriet bor finnas en fri yta, en gråsslått utan distra-
herande inslag verkar det naturligt att forlågga kist-
gravkvarteren i områdets yttre del. En korvåg skall
från den befintliga vågen leda forbi dessa kvarter
genom skogen ut till det aldre områdets vågsystem.

Vad gor man av schaktmassorna från ett sådant
vågbygge? Lågger upp dem som en vall utmed vågen
på det oppna området! Vallmotivet år från borjan ett
hugskott men blir i en serie skissutkast allt mera an¬
gelåget, for slutligen bli ett dominerande ledmotiv.
Med vallen kan man avgrånsa kistgravområdet och
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Når man kommer ut ifrån kapellet ser man gråsfaltet, de två ensantma tallarna och gråsvallen.

Situationsplan skala 1:3000 over det nya området.
Kistgravar, orienterade åt oster, långst ner på rit-
ningen. Kistgravkvarteren omgivna av tåta, fri-
våxande lovbuskar, Lonicera-arter, Ribes alpinimi
m. fl. samt lovtråd, Sorbus suecica och Salix alba
v. serieea. Urngravar i skogert t.v. Krematoriet
langs upp med det oppna gråsfaltet framfor sig;
faltet på tre sidor omgivet av en upplagd gråsvall,
c:a 2 m hog.
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korvågen från ången så att denna, sedd från kremato¬
riet, verkar storre ån den år. Når man låmnat jord-
fåstningen i krematoriet och kommit ut i det fria skall
forstå intrycket vara detta: en oppen gråsslått be-
grånsad av en gråsbevuxen vall så hog att de som
fårdas på andra sidan inte syns. På ången de båda
norrlåndska pinjerna, som - får man hoppas - kom¬
mer att overleva många begravningsfoljen. Kan mar¬
ken under tallarna anvåndas for namnlos begravning,
får ången en helt annan och djupare betydelse for
hela kyrkogården.

I skogen oppnas glåntor for urngravar. Av under¬
vegetationens lovuppslag, ris, orter och mossor, kan
ett sammanhångande marktåcke bevaras orort som
avgrånsning mellan de gråsbesådda oppningarna. Vad
man år orolig for i ett sammanhang som detta år alla
prunkande, enskilda planteringar - knolbegonior, po-
lyantharoser o. d. Man kan å andra sidan inte begåra
- åven om det vore onskvårt - att pyntande anhoriga
skall nodgas inskrånka sig till barrskogens torftiga
våxtsamhålle. Litet vågledning från kyrkogårdsfor-
valtningens sida, några forebildliga planteringar på
gravar som skotes av personalen, bor kunna motverka
alltfor storande inslag. Den vilda vegetationen bor
genom gallring och komplettering hållas i stånd och
mildra intrycket av eventuella rabattblommor. Grav-
vårdarnas typ och fordelning år också av stor be¬
tydelse for en skogskyrkogård. Avsikten hår år att
i vissa glåntor anvånda enbart låga stenar, enbart lig-
gande, enbart stående eller en kombination av båda
eller av alla tre typerna.

Anlåggningsarbetena påborjades hosten 1955. In-
vigning aug. 1957. Entreprenor: trådgårdsanlåggare
Birger Lindehell, Umeå. Medhjålpare på mitt kontor:
Ingvar Tiveskog och Hermann Huttenlocher.

Krimatoriet, sett från soder med de två tallarna i forgrunden,
har ritats av arkitekt SAR Gunnar Jacobsson.

Glånta i skogen for urngravar. Bakom stenen ett solbelyst fait
av orord naturmark, vars ris och orter får soka sig in mot
gravvårdarna. Geranium silvaticum år redan på våg.
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I anledning af
konkurrencen i Herlev
Til redaktionens forbløffelse har kun to kolleger sva¬
ret på den udfordring til en debat om undervisning,
m. m., som Arevad-Jacobsen i nr. i så spidsfindigt
sluttede sin anmeldelse af Herlevkonkurrencen med.

Vi har reserveret plads i nr. fire til flere indlæg i
denne, altid aktuelle diskussion, der jo før har fået
bølgerne til at gå højt.

Iøvrigt behøver indlægene slet ikke at være svar på
Arevad-Jacobsens artikel. Vi ser på denne plads me¬
get gerne en generel debat om havearkitektuddannel¬
sen. Netop fordi denne for øjeblikket er i støbeskeen
ville det være ønskeligt med en offentlig debat udfra
de divergerende synspunkter.

Formkomplekser?
Arevad-Jacobsen slutter sin gennemgang af konkur¬
renceprojekter til et idrætsanlæg i Herlev med en kri¬
tisk vurdering af sine kollegers arbejder, især de unge,
og mener at finde et såkaldt »formkompleks«, der
virker forstyrrende og ødelæggende på en funktionel
planlægning. Samtidig rejser han spørgsmålet om år¬
sagen til denne misere, som han personlig tror ligger i
undervisningen.

Som et ungt medlem af en ærværdig forening gri¬
ber man med begærlighed lejligheden til at få spørgs¬
målet undervisning frem også uden for kredsen af
yngre havearkitekter. Hos vore »fætre« arkitekterne
er man endnu ikke nået til en afklaring af den bedste
og eneste måde at uddanne arkitekter på, hvilket vel
bl. a. kan tages som et bevis på, hvor svær tilrettelæg¬
ningen af en sådan undervisning er.

For havearkitekternes vedkommende er undervis¬
ningen på Akademiet endnu af ret ny dato, og man
kan vel nok stille sig lidt tvivlende overfor, om der
allerede skulle være resultater i form af komplekser.

Når en sammenligning mellem arkitekters og have¬
arkitekters arbejde, som i det foreliggende tilfælde,
falder ud til arkitekternes fordel, såvel hvad det funk¬
tionelle som det kunstneriske angår, fristes man til at
spørge, om det måske ikke er et helt andet sted end i
undervisningen, at en eventuel fejl må søges. Skulle
det mon ikke være tegnestuerne, der svigter? En gOd
læreplads har altid været et vigtigt led i ens uddan¬
nelse - det er her, den videre udvikling bør ske - og
for mig er der ingen tvivl om, at det vil være af den
allerstørste betydning, om undervisningen følges op
af en god tegnestueuddannelse i det rigtige milieu.

Vi ynder i al beskedenhed at hælde til den ansku¬
else, at havearkitekturens vugge har fået påsat nye
gænger på vore breddegrader, og glemmer sikkert
samtidig, at vi i den henseende stadigvæk lever højt
på nogle enkeltpersoners indsats. Arne Levin'.

Formkompleks? -

ja, selvfølgelig
Er unge havearkitekter hæmmet af et formkompleks?
spørger havearkitekt J. Arevad-Jacobsen i sin gennem¬
gang af konkurrencen om en idrætsplads i Herlev.

Ja, selvfølgelig er havearkitekterne frem for andre
hæmmet af dette, at de gerne vil bruge planter og
jord til at lave former. De har et kompleks - en mani
for at lave form ud af al ting, og det er dette kom¬
pleks, som man skoler og dyrker og tilbeder på
akademiet.

Det er ikke alene i afdelingen for havekunst, at man
skoler eleverne i at lege med formerne. Man gør det
vel dybest set i alle skoler, hvor man giver sig af med
en kunstnerisk problemstilling.

Tema med variationer - hedder det i musiken. For
arkitekter af alle slags gælder det også om at finde
et tema - en idé - og lege med denne idé, så form og
funktion går op i en højere enhed.

Om det lykkes at nå denne højere enhed, hvor un¬
derbevidsthedens form- og balancefornemmelse i lige
så høj grad kommer til udtryk som den rationelle, ma¬
terialistiske kortlægning, er så en anden sag. Her er
det vel tit sådan, at det ene i nogen grad løses på be¬
kostning af det andet.

En konkurrence er et lotteri. - Hvis man til punkt
og prikke vil følge programmets normer, mål og hen¬
syn, er man sikker på ikke at blive placeret; - når en
kommune udskriver en konkurrence, så er det for at
få folk med formkomplekser til at springe ud af bu¬
sken og få noget usædvanligt at se på. Man gejler
»folket« op ved at vifte det om næsen med store
pengesedler og offentlig omtale, og det er helt på sin
plads at de unge havearkitekter Ole Klåberg og Gun¬
nar Moos springer ud på dybt vand med deres form¬
komplekser.

I betragtning af, at et stadion let kan indskrives i
en oval eller en ellipse, forstår man ikke rigtigt hvor¬
for Klåberg og Moos har valgt en cirkel, som tager
alt for megen plads fra de øvrige baner, men at de har
villet fortælle noget om rummet indefra og formen
udefra, ses tydeligt af deres perpektiver.

Det forekommer mig oplagt, at man ved et stadion
arbejder med stadionformens klare, skulpturelle og
rummelige virkning ved at overdrive jordformen og
forstærke den med træer - men det forudsætter, at
man har et formkompleks og her føler jeg mig på
linie med Klåberg og Moos og med Morten Klint.

Arevad-Jacobsen har i sin gennemgang fortalt, at
idrætsfolkene stiller sig meget positivt overfor læ-
plantninger omkring idrætsanlæg.

For formgivning af denne læplantning er der nu -
ved præmieringen i Herlev - givet grønt lys, og vi
kan i fremtiden regne med, at der er flere som tør
have formkomplekser. Efik Mygind.
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Mellem Tivoli og Rådhuset
Mange kender nok allerede denne parkeringsplads,
for der er gerne en ledig plads, og så virker den så
tiltalende, både kørselsteknisk og æstetisk set.

Det er een af grundene til, at den nu »offentlig¬
gøres« på dette sted. En anden er dens dimensioner.
En nærmere redegørelse og vurdering vil derfor være
på sin plads her i HAVEKUNST's »parkeringsfølje-
ton«.

Indkørsel sker kun ved begyndelsen af den 325 m
lange strækning, hvor man i ro og mag, uden at genere
gadens færdsel, kan liste langs rækken for at finde et
smuthul.

Udkørsel kan ske tre steder, således at man undgår
lange køer og stor forvirring, når mange skal bakke
ud samtidig for at komme hurtigt hjem, f. eks. når
fyrværkeriet er forbi.

Vognene står i en vinkel på ca. 450 med rabatten,
og skønt pladsen ikke er afstribet og parkeringsvag¬
ten umuligt kan nå at vejlede de »nederste« af de godt
90 vogne der er plads til, overholdes en afstand af kun
ca. 2,20 mellem vognene, målt på stedet. Det må sik¬
kert ligge i, at skråparkering giver langt større mu¬
lighed for at smyge sig ind på en kneben plads end
den vinkelrette, der fordrer udenomsplads, fordi vog¬
nen samtidig skal drejes 90° i forhold til kørsels¬
retningen.

Måler man så bredden af parkeringsareal og tilkør-
selsbane, viser målebåndet kun 8 m. Vi måler om igen,
for HFB, der er slags bibel for pladsbehov siger, at
der skal være min. 9,25 m. Her er der virkelig kun
10 m fra midt på forreste konfanger til midt på kant¬
kantstenen lige bagved, og der burde være 13 m.

Eller burde der?

Ville det ikke resultere i, at der også holdt biler
langs højre kantsten med det ene ben oppe på for¬
tovet, eller i andre former for dobbeltbelægning, der
er umulig at slippe ud af igen, og som ser pakket og
grim ud.

Arealøkonomisk set ligger denne parkering med 93
vogne på 2.600 m2 på et gennemsnit af 26 m2 pr. vogn,
hvilket må siges at være fint for en enkeltsidet parke¬
ring. Man kan jo ikke lade være med at tænke på,
hvor billigt og pænt det måtte være at bruge disse
mål til dobbeltsidet parkering.

Man skal dog nok tage med i sine betragtninger, at
man her ved Tivoli godt kan lade den bagerste del af
vognen rage ind over det brede fortov. Genboens
kofanger vil nok ikke være så gæstfri.

Noget af sin charme får pladsen nok fra sine domi¬
nerende naboer: Tivoli og rådhuset, men adskillelsen
fra vejbanen, der er markeret ved en 1,5 m bred
rabat, befæstet med chaussesten i græs og tilplantet
med elmetræer med 10 m afstand, er i høj grad med¬
virkende til det tiltalende resultat. Agnete Mygind.

Københavns Parker
Beretning og regnskab for 1956-57, udsendt af Stads¬
ingeniørens direktorat og tilsendt HAVEKUNST,
er i år af ganske særlig interesse, idet beretningen
denne gang indeholder en særartikel om Københavns
parkmuligheder og deres udnyttelse.

Artiklen former sig som en historisk gennemgang
af hver park, ført op til dato og rigt illustreret med
fine fotografier.

I selve beretningen kan man desuden finde omtale
af parker under projektering og udførelse, foruden
andre interessante redegørelser for f. eks. parkkon¬
certer, legeplads-ledere o. s. v.

Man får også at vide, at parkarealet nu er ca. 615
ha, svarende til 8,25 m2 pr. indbygger, men at målet er
at nå op på 12 m2 pr. person.

Det ville være interessant en anden gang at få et
indblik i, hvorledes denne forøgelse på næsten 50 pet.
tænkes realiseret.

Til slut lige et tal, som vi alle bør vide besked med,
hvis vi skulle blive spurgt om hvad byens parker
koster; 4,3 millioner, eller 78 øre pr. m2.

fed. -
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Boganmeldelse
»Kinderspielplatze« Heft 2 der Schriftenreihe der
Deutschen Gesellschaft fiir Gartenkunst und Land-
schaftspflege. Udgivet af Gerda Gollivitzer med Ru¬
dolf Ortner som medarbejder. Verlag Georg D. W.
Callwey, Munchen 1957.

Anmeldt af havearkitekt, m. d. h. Ursula Seleger-
Hansen.

Det er vistnok ikke tilstrækkeligt at sætte børn i
verden, man skal også vide hvor man kan gøre af dem,
og det er nogen tid siden at dette udelukkende var
forældrenes problem; det lagdes efterhånden over på
både frivillige og ufrivillige skuldre. Disse personer,
institutioner og organisationer har gennem årene ikke
holdt tilbage med ved omtaler, diskussioner og kon¬
klusioner med alle til rådighed stående midler at gøre
sig bemærket og derved tjene sagen, nemlig frem¬
skaffelse af opholdsareal og rum samt udstyr til disse,
og stillet det til børnenes rådighed.

Men ville man idag se bort fra de aktuelle dagblads¬
artikler og prøve på at sige noget mere alment, så ville
det nemt resultere i fremstillingen af en subjektiv an¬
skuelse af emnet. Altså må man lade mange tale og en¬
ten lade hver enkelt stå for sine ord, eller prøve på at
samle hele materialet og skrive en omfattende afhand¬
ling derom med fare for at det ikke kan blive helt
objektivt.

Gerda Gollwitzer har i denne bog ladet mange
komme til orde, for at sige det nøjagtigt, talte jeg 13
tyske byers parkadministrationer, 4 indledende en¬
keltpersoner, 6 tyske projektforfatteré med deres le¬
gepladser og 10 udenlandske emner, deraf 3 danske.
Bogen omfatter med sine 101 sider med en indledning

og en afslutning om legeredskaber og -skulpturer, ialt
47 forskellige legepladsanlæg. Alle disse legepladser
er rigt illustreret og for de flestes vedkommende for¬
synet med både plan og detaljer.

4 afsnit deler legepladserne i offentlige, sådanne
ved boligbyggeri, skrammel(Robinson)legepladser og
vandlegepladser, og det er ret forbavsende hvor
mangfoldigt og idérigt det sammenstillede materiale
er. Hver af pladserne viser noget spændende og er
såvel i sin helhed som i detaljerne noget som er værd
at studere.

Men hvilket publikum henvender denne bog sig til?
Forlaget mener at den må tale til arkitekter, havearki¬
tekter, byplanlæggere, kommunale administrationer,
forældre og pædagoger og bestemt kan alle disse finde
noget - om ikke andet - så ud af - at der er et problem
som kræver uendelig mange forskellige løsninger og
at disse løsninger mange steder blev søgt og fundet.
Det morsomme ved denne bog er desuden at man, selv
om man aldrig har set disse legepladser, får et storartet
indtryk af dem ved deres udmærkede illustration, der
er blevet valgt netop det rigtige billede, den rigtige
plan og detalje til teksten så det giver en smuk afrun¬
ding af selve projektet uden at man behøver at lede
efter hvordan det egentlig hænger sammen. Og videre
er hele bogen sat så fint sammen, at den trods sin
mangfoldighed virker som en helhed, alle billeder står
så klart og tegningerne danner, selv om de er udført
af hver sin hånd, en tiltalende løshed, der sammen med
teksten nærmest virker som et causeri. Det er åben¬
bart at bogens tilsyneladende lethed er resultatet af et
stort arbejde og kun på grund af denne indsats virker
ukonventionel og morsom.

Summary
The garden on page 4 is designed by mr. Knud Christensen
and is situated on an island near the coast of Jutland. From the
house there is a magnificent view over the landscape and the
sea. The idea was to create a new garden, the style and lines of
which should comply with the old, formal house and at the
same time emphasize the landscape. The pictures show partly
one of the terrace gardens, enclosed by broad beech hedges,
and partly the path of perennials on the eastern side of the
garden.

On page 16-18 mr. Sven Hansen shows plans and a photo¬
graph of the model of a projected cemetery and park in
Hillerød, 30 kms north of Copenhagen. »Skansebakken« com¬
mands the view of Øresund right to the Swedish coast and it
was the task to form this cementery so that when seen from
this point, it should naturally merge into the surrounding
landscape, neither disturbing nor competing with the view.

Towards to the road and the green areas the fence consists ,

of at wall of turf planted with hawthorn and roses. Towards

the cemetery it is covered with stones to the height of 60 cms.
Inbetween one can insert hedge-stones intended for inscrip¬
tions.

The grave-yards shall be placed on the strongly northward
sloping ground so as to be seen as little as possible from
Skansebakken. Seen from the north, they stress the undulating
form of the landscape.

Outside the grave-yards one is burying in grass, this being
the best way of preserving the existing landscape.

On page 19-21 an extension of an older cemetery in Umeå
in northern Sweden by mr. Walter Bauer. The area consisted
partly of a wood and partly of a plain. In the wood one bu¬
ries the cremated in grass, the underwood being cleared in
places; the sketch on page 19 shows how. The plain outside
the crematorium is preserved and is limited towards the new
road and the grave-yards which are situated behind by a
mound covered with grass which is so high that one cannot
see the traffic from the plain.

24



HAVEKUNST
Udgivet for Norden af Dansk Havearkitektforening
i samarbejde med Foreningen af Yngre havearkitek¬
ter, Foreningen Svenska Trddgårdsarkitekter og med
støtte af Ny Carlsbergfondet.
Udkommer med 8 hefter om året.

Ekspedition: Frederiksberg Runddel i, København F.
Telf. FAsan 5772. Postgiro 2674.

Redaktør: Havearkitekt m.d.h. Agnete Mygind,
Åbrinken 131, Virum. Telf. 85 15 57.

Redaktion og ekspedition for Sverige:
tradgårdsarkitekt, f.s.t. Walter Bauer, Artilleri-
gatan 76, Stockholm O. Postgiro 559 70.

Abonnement i Danmark 16 kr. + 1,20 kr. i porto.
Abonnement i Sverige: 16 kr. + 80 øre i porto.

Indhold
Om uddannelse. Af Agnete og Erik Mygind ... 25
Have ved feriehus. Af Morten Klint 26

Akademiets prøve for havearkitekter.
Af C. Th. Sørensen 27

Parkeringsareal ved Tuborg. Af J. Palle Schmidt 39
En perle blandt haver 40

Om uddannelse

E. M. Deichmann, anlægsgartner . Rådhusvej 4, Charlottenlund.

Der bliver talt om teknikeruddannelse alle steder. Hos arki¬
tekter som hos ingeniører, og det er derfor også naturligt, at
havearkitektuddannelsen bliver sat under debat.

Det er jo ingen hemmelighed, at der for øjeblikket er for
få havearkitekter. Bygherrerne mærker det, vi andre mærker
det, når vi skal skaffe os medarbejdere på tegnestuerne, og på
Akademiet registreres det som manglende tilgang af danske
studerende ved afdelingen for havekunst.

Når havearkitektuddannelsen sættes under debat, og når
der skitseres en ny ordning, forekommer det afgørende, at
der tages hensyn til disse to uomtvistelige krav:

En uddannelsesform, der hurtigst muligt sikrer tilgangen
til faget.

En uddannelsesform, der svarer til fagets sandsynlige ud¬
vikling indenfor de kommende tyve år.

Når vi ser den overordentlig store tilgang, der er til arkitekt¬
studiet, hvor antallet af studerende er oppe på 80 i hver klasse,
trods en meget skarp sortering ved optagelsen, så forbavses
man over, at tilgangen til havearkitektfaget er så forsvindende.

Grunden kan kun ligge i de usikre uddannelsesforhold og
den urimelig lange tid, dette studie nu tager.

På længere sigt er der en uhyre fare i denne stangnation.
Ikke alene vil fagets betydning skrumpe ind med antallet af
dets udøvere, men for landet som helhed vil det betyde, at
de kulturværdier, som det er havearkitekternes opgave at be¬
vare, pleje og nyskabe let går i glemmebogen.

En lang række problemer af landskabelig og byplanmæssig
betydning, som nøje er knyttet til havearkitekternes arbejds¬
område, løses allerede i dag af andre teknikere med stor spe¬
cialviden: landinspektører, civilingeniører og arkitekter, mens
et team-work alle teknikerne imellem skulle synes den mest
naturlige løsning.

Søger man at forestille sig udviklingen indenfor de næste
tyve år, er det nyttigt først at se tyve år tilbage i tiden.

Dengang, før krigen, kunne fagets udøvere vel tælles på een
hånd, og deres opgaver lå på helt andre felter end vores gør
i dag. Boligbyggeriet er nu kommet i forgrunden, og hvilken
udvikling i retning af stadig større samlede arealer er der
ikke sket indenfor de sidste 10 år.

Vi har al mulig grund til at regne med, at havearkitekternes
planlægningsopgaver vil blive mere og mere omfattende.

Den fremtidige undervisning må tage hensyn hertil.
For arkitektstanden har det nu været nødvendigt at skelne

klart mellem arkitekter, der på Akademiet skoles i bl. a. plan¬
lægning og formgivning, og så bygningskonstruktører, der ud¬
dannes på de tekniske skoler uden undervisning i disse ting.

Ingeniørfaget har set sig nødsaget til at indføre en ny og
hurtigere uddannelse af ingeniører til mere kontrollerende
arbejder, som en aflastning i den følelige mangel på civil¬
ingeniører til fremtidens store opgaver.

Havearkitekterne har lige så vel som disse to fag brug for
uddannelsen af aflastende konduktører, der ikke skal give, sig
af med formgivning, men som skal kontrollere og sikre, at den
formgivning der er planlagt, virkelig kommer til udførelse.

Udviklingen i tiden, med dens rationalisering, mekanisering
og centralisering af store opgaver, kræver denne teknikerstand.

Det vil være urimeligt om de få havearkitekter, der om tyve
år er skolet i formgivning, skal beskæftige sig med at kontrol¬
lere detailler. - Helt andre opgaver venter dem.

Befolkningstilvæksten, længere fritid, en mangedoblet bil¬
park, større trang til kontakt med natur, alt det vil kræve
af os, at vi planlægger hele vores land, på samme måde, som
det nu er tilfældet i Holland.

Havearkitekterne må således være skolede til i samarbejde
med landinspektører, ingeniører, arkitekter, sociologer og geo¬
grafer at kunne påtage sig planlægningsopgaver, om hvis om¬
fang vi idag kun kan gisne. A + E
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Have ved
feriehus
Havearkitekt: Morten Klint, m. d. h.

I et smukt bølget landskab ved Staunsholdt i Nord¬
sjælland, på en grund af en tønde lands størrelse, fik
jeg til opgave at indrette en have til et feriehus.

At overføre villahavens formsprog til denne have
forekom mig forkert. Ikke alene er brugen og dermed
programmet vidt forskelligt fra villahavens, men helt
afgørende for planlægningen må det være, at mens
haven i byen har andre huse og haver tæt inde på
livet af sig, og derfor må værne sig mod indblik og
være sig selv nok, er feriegrunden her omgivet af et
landskab, der er en del af det liv, der leves i dette hus
og i denne have sommeren igennem.

Grundtanken med en sådan sommerhushave må
derfor være, at den af hensyn til helheden ikke øver
vold mod det omliggende landskab, og at den inde¬
fra set åbner sig i kontakt med omgivelserne.

Karakteristisk for det danske landskab, hvor går¬
dene ligger spredt med jævn afstand er de næsten
kuppelformede omgivende bevoksninger, der både
slører og fremhæver bebyggelserne, og virker som en
fin kontrast til de dyrkede markers rolige flader.

Det forekom mig nærliggende at benytte mig af
de samme virkemidler i denne sommerhushave.

I stedet for at plante langs alle skel, og derved
skære landskabet i stykker og lukke af for udsigten,
er bevoksningen samlet om huset i en runding, der
er bredest og højst mod vest, nord og øst, mens den
mod syd, hvor der er vidtstrakt udsigt, er lav og smal.

Situationsplan ca. i: 700 nord opad.

Tilknytningen til landskabet er understreget i be¬
plantningens karakter, idet den yderste række består
af slåen, tjørn, roser og liguster, svarende til mark¬
skellenes bevoksning.

Skovplantningen består af birk, gran, eg og fugle¬
kirsebær, mens de inderste rækker efter bygherrens
ønske består af mere kultiverede planter, som frugt¬
træer og prydbuske.

Huset ligger iøvrigt på et græsplan, og terrassen
er belagt med ral.

Arealet udenom den runde have er blot pløjet og
harvet, og skal have lov til af sig selv at gro til med
allehånde vilde blomster og græsser.
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Tage Steen Blunch: Forslag til sanering af tre karrégårde mellem Esben Snaresgade og Skjalm Hvidesgade på Vesterbro i Køben¬
havn. Mål 1:1500.

Havearkitektprøven 1957 ved
Det kgl. Akademi for de skønne Kunster
Af professor, havearkitekt C. Th. Sørensen

I foråret bestod Tage Steen Blunch, Ole Klåborg,
Walter Kohl, Arne Lindholdt og Henning Rasmussen
prøven for havearkitekter, og i efteråret fulgte Mag¬
nus von Piaten og Asger Ørum-Larsen efter. Dermed
har et fuldt dusin »taget afgang« og fået diplomer,
og otte er i gang med opgaver.

Af de tolv er to svenske og en østriger, fem er dan¬
ske havebrugskandidater, og alle har studeret på Aka¬
demiet, to eller tre dog forholdsvis lidt.

Havekunst har ønsket at bringe afgangsarbejderne
hvilket vi er meget taknemmelige for, men det bør vel
næppe blive en regel, fremtidig vil det måske være
bedre at offentliggøre et enkelt, særlig værdifuldt
arbejde.

Skal jeg forsøge at bedømme det præsterede, vil det
være nærliggende at sammenligne med arkitekternes
afgangsarbejder, og da synes jeg, at havearkitekterne
er jævnbyrdige. Der er den forskel, at arkitekterne har
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Ole Klåborg: Forslag til renovering af haven ved Villa Castello vest for Firenze. Mål 1:4000.

een bestemt opgave, havearkitekterne skal præstere to,
en historisk og en nutidig. Særlig den første kan være
nok så svær.

Blunch havde som historisk opgave Emdrupborg og
som nutidig sanering af et københavnsk Vesterbro¬
kvarter. Begge arbejder bar præg af stor dygtighed,
og m. h. t. Emdrupborg resulterede et stort under¬
søgelsesarbejde overraskende, men rigtigt i, at der
ikke er noget nyt at foreslå her, tiden er forpasset.
Det er ganske storartet, at vi har et eksempel på, at
man også kan komme til et sådant resultat, men det
er naturligvis ikke godt, om alt for mange må ende
i dette.

Som nutidig opgave havde Blunch »forslag til gård¬
rydning i de tre karéer, der er beliggende imellem
Sønder Boulevard - Esben Snares Gade - Ingerslevs-
gade og Skjalm Hvides Gade«. Også herom rede¬
gøres der aldeles storartet, Blunch har forestået en
omlægning af områdets ubebyggede arealer, men viser
i sine planer en mere radikal forandring.

Af den interessante redegørelse citeres her et ejen¬
dommeligt, privat servitutpålæg fra 1899, som sikrede
mod baghusbebyggelse. Det lød: »At arealerne i mid¬
ten af byggekarréerne blev udlagt for at skaffe de
omkringliggende bygninger lys og luft, og som følge
deraf aldrig må benyttes på en mod denne tanke stri¬
dende måde. For så vidt arealerne ønskes udnyttede,
f. eks. ved opførelse af lysthuse, sportshuse, under¬

jordiske anlæg eller lignende, skal spørgsmålet om den
påtænkte benyttelse måtte være i strid med grundtan¬
ken for arealernes udlæg, afgøres af den samlede magi¬
strat.« Blunch skriver: Som et kuriosum bemærkes, at

nye ejere af ejendommene i karréerne senere søgte at
få omstødt servitutpålægget, idet de mente at kunne
påberåbe sig den servitutudstedende ejers utilregne¬
lighed på grund af de dispositioner, der nu forekom¬
mer at være fremsynede og velovervejede.

Karréerne rummer ialt 778 beboelseslejligheder af
type 2 værelser, 2 værelser med kammer, 3 værelser
og 3. værelser med kammer; de talrigeste lejligheds¬
typer udgøres dog af lejligheder, der består af 2 væ¬
relser med kammer og 3 værelser. Børneantallet udgør
efter statistisk kontors optællinger 321 børn under
14 år.

I beskrivelsen af sit projekt siger Blunch bl. a.: »Un¬
der mine iagttagelser af forskellige legepladsudform¬
ninger er det blevet min overbevisning, at de ideer,
der ligger til grund for skrammellegepladsudformnin¬
gen, såre vel lader sig videreføre i et gårdanlæg af
karréanlæggenes størrelse. Der er derfor projekteret
anlagt en skrammellegeplads i dette gårdanlæg, plad¬
sen gruschausseres og udstyres kun med et legehus
og et par legetræer, medens senere anlægsform og
udstyr er overladt børnene under vejledning af en
vel kvalificeret legepladsleder, der antages og i fælles¬
skab aflønnes af karréernes samtlige beboere.«

Der er også regnet med småhaver for beboernes
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Q/e Klåborg: Villa Castello.

børn, »i 20 stk. å 5 m2, kantede af klinker og omgivet
af grusgange«.

Ole Klåborg havde som nutidig opgave et bearbejdet
konkurrenceprojekt til Partille ved Goteborg, men
det lader sig vanskeligt gengive her. Som historisk op¬
gave havde han Villa Castello ved Firenze, hvor han
har opholdt sig et års tid som medarbejder hos profes¬
sor Pietro Porcinai.

Arbejdet er meget smukt og værdifuldt, det ligger
i et højt plan. Klåborg beskriver det således: »Den
centrale have bevares, som den er, i umiddelbar tilslut¬
ning til villaen foreslås en tværakse, som man kender
fra flere italienske haver, jeg tror man på denne måde
får bedre kontakt mellem de 3 afdelinger, i tilslutning
til gavlen genskabes de to »giardini segreti«, i den
nordvestlige afd. bevares frugthaven, i den sydøst¬
lige afd. plantes en skov af stenege.

På pladsen foran villaen genskabes de to damme,
hvorfra vandet føres ad to kanaler under alléen. Som
afslutning på alléen kunne jeg tænke mig et torv, hvor
vejen føres over, det omgives af stenege, og der an¬
bringes to fontæner på torvet.

Som det fremgår af planen tænkes arealet helt om¬
forandret, på den øverste terrasse er beliggende en
gartnerbolig med have, samt en dam som skal føde
de foreslåede kaskader og fontæner, arealet er ellers
tilplantet med stenege. Den mellemste terrasse falder
jævnt mod tværaksen, i midten er der projekteret en

labyrint, som dog kun er svagt faldende. I tværaksen
kunne jeg tænke mig en kanal, forbindelsen til haven
skal være broer, udført i en let konstruktion.«

Walter Kohl havde som nutidig opgave et bolig¬
kvarter i Malmo, og hans historiske opgave omhand¬
lede parken ved slottet Mirabell i Salzburg.

Efter en særdeles klar og velskrevet historisk gen¬
nemgang skriver han om sit restaureringsforslag:

Situationsplanen viser havens nuværende status
(efter Jellicoe). Fra dens storhedstid findes tilbage
et ændret parterre og det anvendelige teater. Det tid¬
ligere orangeri er forvandlet til blomsterhave. På
den nordlige bastion i tilslutning til den tidligere
»Zwerglgarten« er der i dag opstillet skulpturer af
groteske dværge under træerne. Hvis man nu vil be¬
skæftige sig med kunsten at restaurere og forandre,
må man især hæfte sig ved den sjældent smukke be¬
liggenhed i byen. Midteraksen fører i forlængelse af
synsretningen til domkirkens fasade og fæstningen.
Ved slottets vestside blev vejen langs de klippede
lindetræer afsluttet med en bygning (Danreiters
fugleperspektiv). I forlængelse af synsretningen hæ¬
ver fæstningen sig op. Ved befæstelsen under tredive-
årskrigen blev haven delt op. For en barokarkitekt,
der er vant til store flader, må denne omstændighed
virke hæmmende.
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Walther Kohl: Haven ved Mirabell i Salzburg, set mod Hohensalzburg.

Egnet til restaurering og ændring er parterret, den
vestlige side og det tidligere orangeri. På billederne
er tydeligt det forvirrende gartneriske indslag mærk¬
bart. Helhedsindtrykket er foruroligende. Dette ska¬
der virkningen på statuer, stenvaser og balustrader.

Restaureringsplanen viser genskabelsen af den tid¬
ligere barokhave med nogle ændringer. Parterret er
tænkt med en enkelt grøn-hvid virkning. Ballustra-
derne er igen lagt fri og deres lodrette virkning frem¬
hævet ved den lave buksbum, der kanter parterrets
flade. Indenfor kanten adskiller en smal grusrand
plænen fra beplantningen. De opstillede stenskulp¬
turer i parterrets midte, der først fanger opmærksom¬
heden, er nu befriet for de forstyrrende buksboms-
pyramider. Også her forekommer det mig, at en
strengere ramme er nødvendig.

Vestsiden understreges i sin aksevirkning. Også her
kantes plænen med buksbom. Måske kunne man også
her plante nogle slyngplanter. Den afsluttende mur
på højre side er befriet for vegetation. Bronzeafstøb¬
ningen af Pegasushesten, kunstnerisk en af de bedste
arbejder i hele skulpturudsmykningen, dominerer i

denne del af haven. Lindetræerne i forlængelse af
synsretningen er i sund stand.

Det tidligere orangeri, idag blomsterhave, viser sig
vel anvendelig som sådan. Kun ville måske kvadratisk
ordnede blomsterbede stå rigtigere til parterrets form.
Naturteateret er, som allerede omtalt, vel ånvendeligt,
og dværgskulpturerne står udmærket på bastionens
plæne.

Dette forslag til havens restauration ligger økono¬
misk helt igennem inden for mulighedernes grænse.
For ejeren af slot og have, kommunen, står sikkert
midlerne til rådighed til en restaurering.. Salzburger-
festspillene, der har gjort Salzburg til et turistcen¬
trum af verdensberømmelse, skulle nok give anled¬
ning dertil.

O

Arne Lindholdt arbejdede med Kastellet og kvarte¬
ret om Blågårds Plads. Om denne sidste skriver han:
»Kvarteret er for øjeblikket bolig for 4265 sjæle, og
heraf 645 børn mellem 3 og 14 år. Beboerne er for¬
delt i 1840 lejligheder. Lejlighedernes størrelse varie-
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rer fra i til 8 værelser, langt den overvejende del af
lejlighederne er dog på 2 værelser.

På trods af det dårlige boligniilieu er kvarteret for
størstedelen af disse mennesker et hjem i ordets egent¬
lige forstand, de hører hjemme her. Mange er født i
kvarteret og vil meget nødigt flyttes herfra. Det er
ganske interessant at konstatere, at den største lokal¬
patriotisme i København måske findes blandt beboer¬
ne i brokvartererne. En regulering af kvartererne er
nødvendig; men man må i forbindelse hermed ikke
undlade at tage disse kendsgerninger i betragtning.

Der er i det udarbejdede reguleringsforslag regnet
med bibeholdelse af størstedelen af den eksisterende
randbebyggelse, der foreslås grundig istandsat såvel
indvendig som udvendig. Der bør gennemføres for¬
bedringer af lejligheder, adgangsforhold og sanitære
forhold i nødvendigt omfang. Vinduer bør males og
gårdfacader kalkes i lyse farver. Uundgåelige gavle
foreslås malede i glade farver og gerne med dekora¬
tive, enkle mønstre.

løvrigt foreslås karréerne udkernede for baghuse
og skure, plankeværker fjernede og små og smalle
karréer åbnede for at give lys og luft. Cykler og
skarnkasser foreslås anbragt i kældre, og de for kvar¬

teret nødvendige håndværkere og småerhvervsdri-
vende samlede i et par ombyggede huse i Korsgade
og Slotsgade. Mod Blågårds Plads foreslås der ind¬
rettet henholdsvis børne- og ungdomshus og central¬
vaskeri i et par ombyggede huse.

I de ryddede gårde foreslås der indrettet legearealer
og tørrepladser samt i enkelte tilfælde opholdsarealer
for de voksne. Arealerne opdeles i mindre rum, tildels
med hver sin funktion. Opdelingen sker ved hjælp af
»hævede« busketter fortrinsvis bestående af Berberis,
Cotoneaster, lave busketroser og ildtorn. Legerum¬
mene udstyres med traditionelle, enkle legeredskaber.
Rummenes funktion bestemmes af legeredskabernes
fordeling, således at et rum med sandbassin og bænke
er bestemt for mindre børn og deres forældre, me¬
dens rum med gynger, klatretræer etc. særlig er be¬
regnet for de lidt større drenge. Rum med legeborde
og legehuse skulle give mulighed for de lidt større
piger med deres dukker. Herudover findes grusplad¬
ser med træer med muligheder for forskellige lege.
Enkelte rum foreslås anvendt som små skrammel- eller

rodelegepladser.
Blågårds Plads blev anlagt omkring 1920 efter pro¬

jekt af arkitekt Ivar Bentsen og billedhugger Kai Niel-
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Arne S. Lindholdt: Forslag til sanering af kvarteret om Blågåi

sen. Pladsen domineres af Kai Nielsens forsænkede

legegård med legeskulpturer og et klinkebelagt
»gulv« til rulleskøjteløb og boldspil. Pladsen tilplan¬
tedes med lindetræer i rækker. I de senere år er der
herudover anlagt en småbørnslegeplads med sandbas¬
sin, vipper og gynger. I årenes løb er de oprindelige
lindetræer blevet så store, at en meget stor del af dem
har måttet fjernes, desværre er den oprindelige plan
for pladsen hermed slået i stykker, og man må vel
forudse, at flere af træerne efterhånden må fjernes.
Som en mere radikal løsning foreslås træerne helt fjer¬
nede og i stedet plantes et nyt rækkesystem af lind.
Disse nye træer holdes klippede til stammehække,
således at man til stadighed kan have kontrol med

Plads på Nørrebro i København. Mål i:i$oo.

træernes størrelse. På pladsen foreslås anbragt bænke.
Betragter man området mellem Søerne og Assistens

Kirkegård og mellem Nørrebrogade og Åboulevarden
under et, ses det tydeligt, at flere åndehuller i lighed
med Blågårds Plads var ønskelige. iMed yderligere 2
pladser ville området være ganske godt dækket. Den
ene plads kunne tænkes anlagt over for Set. Josephs
Kirke og Hospital begrænset af Griffenfeldtsgade,
Korsgade, Gartnergade og en ret ny bebyggelse mel¬
lem Griffenfeldtsgade og Gartnergade, medens den
anden plads kunne tænkes anlagt, hvor nu karré 1
ligger. Et forslag til anlæg af den sidst nævnte plads er
indarbejdet i opgaven.

Pladsen foreslås belagt med grus og tilplantet med
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blomsterhave i pladsens nordlige ende, og et par bro¬
lagte stier gør det muligt selv med dårligt føre at
komme til og fra blomsterhaven. I den sydlige ende
af pladsen i forbindelse med en allerede eksisterende
restaurant foreslås der indrettet en friluftsrestaurant
med musik og dans.«

Lindholdt gør udmærket rede for Kastellets prin¬
cipielle opbygning: »Kastellets udenværker er bygget
på et system af volde, der tilsammen danner en fem-
takket stjerne med Kastelgården (i) i centrum. Fem
bastioner (2) udgør stjernens takker. Bastionerne for¬
bindes af kurtiner med nedenfor liggende faussebrier
(3). Stjernen er omgivet af en voldgrav. Mod nord,
vest og syd findes en række forværker bestående af
fire raveliner (4) og tre kontregarder (5), medens en
reduit (6) danner forpost mod øst - mod søsiden. Ad¬
gangen til faussebrierne sker gennem fem porterner
eller udfaldsporte (7 og 8), herfra fortsættes løbe¬
broer (9) frem til forværkerne. To af porternerne (7)
danner tiisamme med fire vindebroer (10) adgang til
Kastellet.

Mod haven begrænses værket foruden reduiten af
»Den dækkede Vej« også kaldet Langelinie (11).

Bastioner, faussebrier, raveliner, kontregarder samt
reduiten mod øst var oprindelig permanent befæstede
med kanoner. Fra bastionernes flanker samt fra for¬
værkerne kunne voldgravene beskydes på langs
(flankeskydning eller krydsskydning), medens man
fra bastionernes front kunne dække forværkerne ved
at skyde langs disses sider. Herudover kunne man
naturligvis skyde frontalt fra såvel bastioner som for¬
værker. Princippet er søgt illustreret i skitsen, hvor
de vigtigste skudretninger for kanonerne er vist med
røde pile. Desuden var der anbragt kanoner i »Den
dækkede Vej«.

Foruden den permanente kanonbesætning har vol¬
dene kunnet bemandes med musketerer, der forholds¬
vis hurtigt kunne sættes ind på steder, hvor voldene
var truede.

Man har kunnet dække sig til alle sider fra Kastellet,
også mod byen. Kastellet var hvad man nu om dage
kalder en pindsvinestiling.

Foran Kastellets ydre voldgrave fandtes et udstrakt
åbent terræn kaldet »Glaciet.«

Der gøres klart rede for værkets tilblivelse, og
Lindholdt har fremdraget mange gamle planer og
projekter.

Fra beskrivelsen af forslag til rekonstruktion skal
citeres: »Først og fremmest må den femtakkede stjer¬
ne frilægges, og' de nedlagte strækninger af hoved¬
volden med voldgrave genskabes. For at gennemføre
dette vil det være nødvendigt at sløjfe forbindelses¬
vejen mellem Toldboden og Frihavnen. Vejen anven¬
des ikke meget i dag og sløjfningen vil sandsynligvis
ikke betyde noget større savn. Desuden må Gefion-
springvandet samt de for nogle år siden opførte pak¬
huse ved Nordre Toldbod vige pladsen.
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Arne S. Lindholdt: Kastellets voldsystem med ildretninger og
snit af jordværker. Mål '1:1000 og 1:1000.

Foran Set. Albans Kirke foreslås der anlagt en
plads, hvorfra der er forbindelse til anløbsbroen ved
Toldboden og til Langeliniepavilionen og videre til
vejen fra Østbanegade til Langeliniekajen.

Medens den femtakkede stjerne helt kan frilægges,
kan dette næppe lade sig gøre for forværkernes ved¬
kommende, i alt fald er det tvivlsomt, om voldgraven
kan føres udenom Falsters kontregarde på grund af
Grønningens beliggenhed, men dette er også en ba¬
gatel imod de strækninger, der kan frilægges.

Ved at føre Langelinie ud fra den foran Set. Albans
Kirke projekterede plads i stedet for som nu fra Es¬
planaden over Sjællands Ravelin og Grevens Bastion,
kan ravelinen frilægges, og adgangen sydfra til Ka¬
stellet kan ske over en rekonstrueret Sjællands Rave¬
lins bro, Sjællands Ravelin, Sjællandsbroen og gennem
Kongeporten.

Den nye Langeliniepavillon, der er under opførelse
i Pinebergs Reduit, ser ud til at passe godt ind i re-
duitens form. Reduiten foreslås tilbageført til sin op-
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Arne S. Lindholdt: Forslag til renovering af Citadellet Frederikshavn i København. Mål 1:6000.

nu Østerport Godsbane og Folke Bernadottes Allé.
For at rekonstruere kontregarden vil det være nød¬
vendigt at nedlægge godsbanen, evt. flytte den til et
sted på Frihavnen og samtidig flytte Folke Bernadot¬
tes Allé helt over langs Østerport Station. Samtidig
vil det være muligt at føre alleen under Østerbrogade
i niveau med banen nord om Nyboder skole og til¬
slutte den Øster Voldgade omtrent ud for Grønlands
Plads. Man får herved det stærkt trafikerede kryds
Grønningen - Østerbrogade - Øster Voldgade -
Folke Bernadottes Allé lagt ude af niveau.

Den påbegyndte opretning af de eksisterende volde
bør fortsættes, og de nedlagte strækninger bør gen-

rindelige form, dog bør den udvides med ca. 5 m på
de tre sider mod voldgraven for at skaffe parkerings¬
muligheder for pavillonens gæster.

Vejen fra Østbanegade til Langeliniekajen foreslås
lagt i en bue ind over den sydlige spids af Frihavns-
arealet, og umiddelbart vest for Søfartsmonumentet
ved Lystbådehavnen støder Langelinie ud til vejen.
Det vil nu være muligt at genskabe Norges Ravelin,
og den nordlige adgang til Kastellet kan ske over
en rekonstrueret Norges Ravelins bro, Norges
Ravelin, den eksisterende Norgesbro og gennem
Norgesporten.

Hvor oprindeligt Lollands Kontregarde lå, ligger
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opbygges i overensstemmelse med deres oprindelige
profiler.

Kastellets volde foreslås tilsået med græs, og man
bør forsøge at finde frem til en hårdfør, forholdsvis
langsomtvoksende blanding, således at græsset kun
skal slås to eller tre gange om året. Blandingen bør
desuden indeholde frø af typiske danske markblom¬
ster. Der bør ikke anlægges egentlige gangstier på
voldene, derimod holdes græsset i færdselsarealerne
helt lavt. Der anbringes ikke bænke på voldene, men
kun på tilslutningsområderne.

På hovedvolden foreslås plantet træer, to rækker på
kurtinerne og en række på bastionerne. Træerne bør
være småbladet elm, der her vil kunne udvikle sig til
store smukke træer. Herudover bør der ikke findes
træer på voldene. Den gamle tjørnehæk langs vold¬
gravene foreslås fornyet, dog bør den formentlig hol¬
des lavere end den oprindelige hæk.

På Langelinie, på Esplanaden og ved Lystbådehav¬
nen foreslås plantet hestekastanier, medens der fore¬
slås lind i Grønningen og på Folke Bernadottes Allé.

De gamle havearealer mellem stokkene i Kastels-
gården, kommandantens have og den gamle »grønne¬
plads« mellem Fortunstok og Prinsessens Bastion fore¬
slås udlagt med græs.

Magnus von Platen tegnede et fint og klart Stadion¬
projekt til Malm« og en ny kirkegård til Vitaby ved
Simrishamn. Her taler tegningerne klart for sig selv.

Henning Rasmussen gennemgik den smukke have
ved Nysø, redegjorde for byplanmæssige forhold i
Præstø og tegnede en reguleringsplan for kirkegår¬
den. Begge var de belyste ved en overdådighed af
smukke fotografier og planer.

Hvad Nysø angår har Henning RasjviusseK en grun¬
dig historisk fremstilling, der vil være meget nyttig
for alle, som vil arbejde med emnet eller har interesse
derfor. Med hensyn til restaureringsforslaget skal
citeres:

»Haven burde fredes på lignende måde, som det
er sket med den romantiske have fra 1792 - Liselund
på Møn. Vi har her i disse to haver på en ganske for¬
træffelig måde to meget smukke eksempler på de
tanker og kulturstrømme, der gennem 150 år har på¬
virket dansk arkitektur og havekunst og samtidig
gjort det på en sådan måde, at man fortsat fyldes med
glæde over disse smukke haver og bygninger.

Mit forslag til restaurering af Nysø park går i
hovedtrækkene ud på at genskabe et parterre på hol¬
men foran hovedbygningen. En vanskelighed i for¬
bindelse med et sådant parterre har Thorvaldsens pa¬
villon været, den ligger på en sådan måde, at parter¬
rets form må blive påvirket deraf. Det har været mit
ønske, at denne pavillon ikke ved anlægget af et par¬
terre blev ligesom skilt fra hovedbygningen, men der¬
imod knyttet til denne på en fri og naturlig måde.

Parterret skulle bestå af klippede buxbum, ca. 50-

Magnus von Piaten: Forslag til kirkegård ved Vitaby i Skåne, nord for Simrishamn. Mål 1:2000.
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6o cm høje, gange af græs skulle føre igennem, og i
midten skulle der være en lille fontæne. jj - j / /

I midteraksens store græsplæne kunne jeg tænke
mig at genskabe det ovale vandbassin; som bekendt
er ovalen ejendommelig for den hollandske klassi- j S Jm
cisme, og for at gøre have så fuldkommen som muligt ] ,j i f •:
i denne retning, mener jeg, det er rigtigt at foreslå
genskabelsen af dette vandbassin, ligesom jeg er af
den personlige mening, at det ville være smukt med
et sådant bassin netop på dette for haven så afgørende
sted. Det ville forlænge perspektivet og bryde den lidt
monotone græsplæne.«

Beskrivelsen af de gartneriske problemer i Præstø. Henning Ras7„ussen: Forslag til regulering
parkpolitik er meget værdifuld, men det er umuligt af kirkegården i Præstø. Mål: 1:2000.

at tage citater ud af den, det er et hele. Vedrørende
kirkegården skriver Henning Rasmussen:

Samtlige begravelser bliver orienteret med grav¬
stenene i vestenden af graven med navnet mod øst,
herved opnår man en virkning af ro og harmoni over
kirkegården i stedet for den totale forvirring, som
anbringelsen af gravstenene i alle retninger giver.

Gravene langs kirkegårdsmuren i syd og øst tæn¬
kes stort set alle bevaret - med gravstenene anbragt
enten med ryggen mod muren eller indfældet i mu¬
ren, som det i stor udstrækning er praktiseret.

Hele gravarealet tænker jeg mig inddelt i rum af
nogenlunde samme størrelse - det har været nødven¬
digt at indskyde disse rum for at få udlignet de meget
store skævheder på arealet - jeg kunne tænke mig
takshække i 1,10-1,20 m højde og gravene omgivet
af buxus, som ikke blev klippet helt ned til jorden,
men godt må fylde lidt.

Terrænforskellene for de øverste afdelingers ved¬
kommende er ikke større, end at disse kunne opfanges
som skråninger i hækkene, og det ville være nødven¬
digt at lægge et par trin fra den nordlige midtergang
til de syd for liggende gravgårde.

Hele kirkegården tænkes omgivet af en mur, og
muren mod Frederiksminde burde restaureres.

Det ville sikkert ikke være nødvendigt at indføre
andre servitutter end en bestemmelse om gravstenens
placering og så måske lige visse regler for anbringel¬
sen af gravstene langs kirkegårdsmuren i syd og øst,
samt visse regler for beplantningen omkring gravene.

Kirkegården er holdt fri for enhver form for have¬
anlæg, og jeg mener, jeg med den foreliggende plan
har imødekommet de krav, man fra kirkelig side stil¬
ler om en værdig og rolig kirkegård. Ligesom jeg
håber, at have planlagt en kirkegård, som langt ud i
fremtiden ville kunne fungere og være let og over¬
skuelig for gravere og andre, som måtte have med
kirkegården at gøre.

Magnus von Piaten: Forslag til ordning af terrænet omkring
Stadion ved John Ericssons våg i Malmøs sydlige del. Mål
1:6000. Nordligst ligger det vældige Stadion på et betonplan.
Det syd for liggende ubrudte græsplan med fem træningsbaner
til fodbold flankeres af græsklædte volde bag hvilke store
parkeringsarealer gemmer sig. Disse er træbeplantede og der
er også volde ud mod o?trrådets grænser. Trekanten af prikker
ned mod sydvest er flagstænger.



Henning Rasmussen: Forslag til restaurering af haven ved
Nysø ved Præstø. Mål 1:4000.

Asger Ørum Larsen belyser Marienlysts haves hi¬
storie i en storartet afhandling, en hel lille »havekun¬
stens historie«. Om sit forslag skriver han:

G. N. Brandt fremhævede, hvor vigtigt det var,
at skråningernes hække blev lagt frit, så derfor er det
temmeligt uheldigt, at man har plantet disse rhodo-
dendron-plantninger, som nok er meget smukke, når
de blomstrer, men nu helt har taget udsigten til ram¬
pehækkene, fordi de er 3-4 m høje. Rhodondendron
hører desuden historisk set ikke hjemme i en renais¬
sance- eller ny-klassicistisk have. -

Asger Ørum Larsen: Marienlyst have i Helsingør, i
sin nuværende tilstand, planlagt af O. N. Brandt i 1919.

At slottet ligger på en lille terrasse er ikke umiddel¬
bart synligt, fordi der er plantet avnbøgehække på
skrænterne. Disse bør fjernes, så skråningerne bliver
synlige igen. -

Det kan diskuteres, om det er rigtigt at lægge et
parterre-mønster udfor slottet. Det specielle ved Ma¬
rienlyst slotshave er modsætningen mellem den lille
træplantning bag slottet og det lavereliggende, regel¬
mæssige parterre. Allerede Rasmussen Block indså
dette forhold. -

Ramperne bør efter min mening i det hele taget
inddrages mere aktivt i parterrehaven og det hele
bindes mere sammen. Jeg benytter det motiv, som
findes latent i rampehækkene, og derved fremkom¬
mer et mønster, der er sammensat af to a la grecque
borter af en anden type end de nuværende. Sat sam¬
men giver de et renaissanceagtigt indtryk. I rumme¬
nes græsflader skulle lægges forskellige løgvækster,
som sikkert ville være af god virkning, ikke mindst
set fra oven. Desuden fremkommer de inden lindene

rigtig er begyndt at skygge. -
For at skabe ro i anlægget sår jeg til gengæld græs

i midteraksen, og lader denne markeres af de gamle
vaser og i midten af Tegner's Hamlet og Ofelia figu¬
rer, omtrent som de gør det nu.

Ørum Larsens forslag til ændring af Dyssegårds-
parken er aldeles storartet. Herom hedder det:

1. Min plan er bygget op på den tanke, at parken
ville få langt større funktionel værdi ved at blive
åbnet langs Engstien. Ingen tekniske vanskeligheder
skulle forhindre dette. -

2. Derefter ville jeg skabe en indgangssti fra My¬
lius Erichsens Allé og forbinde parkens stisystem
med de omliggende veje og stier, hvorved arealet fik
langt bedre kontakt med det omliggende kvarter, og
derved blev af meget større værdi for disse i modsæt¬
ning til nu, hvor parken virker noget afsondret og til¬
lukket.

Marienlyst have. Begge planer i mål 1:4000.
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Asger Ørum Larsen: Forslag til omlæg¬
ning af Dyssegårdsparken i Gentofte.
Mål 1:2500.

3. Rundkørslen for enden af Knud Rasmussensvej
forandres til en vendeplads. -

4. Opgaven kunne herefter løses på flere måder.
Jeg har valgt at arbejde med rene træplantninger, som
skulle stå i stærk kontrast til hinanden (lys - mørk,
slank - bred). Disse lunde skulle tilplantes og behand¬
les på en sådan måde (se beplantningsplan), at der
dannedes udprægede skovbryn. Den nuværende gran¬
plantage, som jeg ikke synes har større æstetisk værdi,
tilplantes med nye træer, og der beholdes kun enkelte,
spredte eksemplarer af de ældre som overstandere.
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De nye træplantninger skulle ikke alene kunne give
en exteriør virkning, men også ved krydsende stier
en interiør virkning. -

Når man vandrede rundt i denne park, ville plant¬
ningerne give en rytmisk oplevelse af kontrasten mel¬
lem de lyse og mørke lunde og de komplimentere pla¬
ner, som både kan fungere som boldbaner, legeplad¬
ser, mødepladser o. s. v.

5. Da Engstien er den vigtigste vej i parken, fordi
folk passerer forbi her, har jeg placeret legepladserne,
blomsteranlægget og personalehuset her. -



Parkering ved Tuborg
Ingeniør: B. B. Bendtsen, m. f. r. i.
Havearkitekt: J. Palle Schmidt, m. d. h.

I en tid hvor byplanexperterne og vejmyndighederne
dygtigt side om side må kæmpe for at løse de stadig
mere påtrængende parkeringsproblemer, især i ud-
byggede og tætbebyggede områder, må man med be¬
gejstring hilse ethvert initiativ der fra privat side
tages for at bidrage til problemets løsning. Et sådant
initiativ har TUBORG, som er en af Storkøbenhavn
største industrivirksomheder taget ved at planlægge
inddragelse til parkeringsformål af det ca. 14.500 m2
store areal som er beliggende imellem GI. Vartovvej,
Evanstonevej, Strandvejen og Søndre Tuborg i
Hellerup.

Dette kostbare areal, der i øjeblikket henligger i
kaotisk tilstand med en blanding af gammel villa¬
bebyggelse, skure, lagerpladser m. v. for forskellig¬
artede mindre industriforetagender, hist og her brudt
af små grønne pletter med smukke store træer, er tjen¬
lig til sanering. - Det er i sig selv bemærkelsesværdigt
at et så stort samlet areal udlægges til parkeringsfor¬
mål og mindre bemærkelsesværdigt bliver det ikke,
når der mødes forståelse for at hele arealet indrettes
som et grønt område, hvor parkeringen forudsættes at
skulle finde sted i store rum der helt omgives af ens¬
artede, tætte 2,5 m brede busketter, med store træer
som overstandere og med parkeringspladserne og til¬
kørslen chaussebrolagt. De existerende store træer
vil i ret betydeligt omfang kunne bevares, og for at
der let og hurtigt kan ske en sammenkobling af træ¬
bevoksningen, påregnes det, at alle de nye træer
plantes som ustammede exemplarer fx. af Plataner,
der vokser meget fint til på stedets sandede jord.
Hvert parkeringsrum vil på denne måde få en park-
mæssig karakter og bilerne vil, når træerne er vokset
godt til, komme til at stå godt beskyttende. - Der vil
ikke her blive tale om nogen ørken af asfalt og bilblik.

Ganske vist må det indrømmes at parkeringsplad¬
serne bliver lidt færre, end hvis hele arealet blev ud¬
lagt uden beplantning, men det drejer sig kun om få
procent. Beplantningen er imidlertid stærkt medvir¬
kende til at holde parkeringen så meget på plads, at
mulighederne for pladsrøvende, sjusket parkering
bliver minimale sammenlignet med de muligheder
der er herfor på store pladser der samlet er udlagt
til parkering, således som det fx. sker på Københavns
blomster- og grønttorv udenfor torvetiden.

For ikke at lade ganske små biler, kabinescooters,
motorcykler med sidevogn o. lign. optage de dyre¬
bare normalparkeringer er et af de på planen viste
haverum indrettet med små parkeringspladser og til¬
svarende smallere tilkørsel, så de svarer helt til disse
små køretøjer. Bruttoarealet pr. bil er ca. 27.00 m2.

Situationsplan 1:1210.
Nord til højre.
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En perle blandt haver
Hvis en rejse til verdensudstillingen i Bruxelles står på ferie¬
programmet i år, eller hvis vejen af helt andre grunde falder
på de kanter, må ingen der beskæftiger sig med formgivning
i videste forstand, snyde sig selv for den oplevelse, det er at
fordybe sig i parken ved Chateau Beloeil.

Vent ikke at finde spraglede blomsterbede, som det ellers
er skik og brug i landet, eller samlinger af sjældne træer, som
har givet andre haver ry, for denne park er helt anderledes.
'Den er som en komposition for tre instrumenter: vand, græs
og løv.

Disse tre ting er anvendt i en rigdom af variationer, i en
bevidst jongleren med former, perspektiver og fladevirknin¬
ger, og anskueliggør således næsten abstrakt rigdommen af
muligheder i de virkemidler, vi har til rådighed i formgiv¬
ningen af haver.

Den er anlagt i midten af det 17. århundrede som en
typisk barokhave med midterakse, parallelakser, busketter og
alleer, måske som en efterligning af det store forbillede: Ver¬
sailles. Men mens den umenneskelig store målestok i solkon¬
gens glorificerende iscenesættelse, godt kan gøre det vanske¬
ligt for nutidsmennesker at begejstres, så er dimentionerne i
det langt mindre Beloeil så menneskelige, at rum og flader
opfattes rent umiddelbart.

Slottet ligger ca. 60 km syd-vest for Bruxelles, men parken
er ikke åben hver dag, så det vil være sikrest at søge forbindelse
med et turistbureau. Det er umagen værd. Red.

SUMMARY

At the Royal Academy of Fine Arts in Copenhagen an exa¬
mination is held every year for the landscape architects who
had participated in the instruction of the school. This arrange¬
ment has existed for several years and up to now 12 land¬
scape architects passed the test.

The education, as well as the examination, are of a high
artistic standard; technical knowledge is presupposed, the
greatest importance is attached to planning and to designing.

At the examination itself two works have to be delivered,
a historical one and a contemporary one, each treating a
subject chosen by the candidate himself. In 1957 landscape
architects passed and their works will - be gone through

with reference to the page where the illustration can be found.
Tage Steen Blunch's contemporary task (page 27) deals

with a proposal for the clearing of a yard belonging to a block
in a densely populated district of Copenhagen. The area
gained is used for various purposes, there is e. g. a junk play¬
ground with a supervisor, a ball ground, a recreation garden
and hexagonal beds to be cultivated by the children.

Ole Klaborg's historical work deals with the renewal of
the garden at Villa Castello near Firenze (page 28-29). A.
transverse axis in connection with the villa shall connect the
three sections of the garden; two ponds in front of the house
are to be re-created. A square with a fountain surrounded by
evergreen oak shall conclude the existing alley.

Walter Kohl's historical task deals with the restauration of
the Mirabell garden in Salzburg (page 30 and 31). Its aim is
a general simplification of the present garden in which all
kinds of horticultural details disturb the imposing baroque
park in its entirety.

Arne Lindholt's contemporary task (page 32) treats the
arrangement of recreation areas which resulted from the
clearing of 5 condamned blocks in a district of Copenhagen
rich in children. The idea is to use the areas gained partly for
various kinds of playgrounds and partly for making quite a
new park (no. 1) with an open-air restaurant. - Mr. Lind¬
holt's historical task deals with the restauration of the Citadel
in Copenhagen. His project aims at clearing all self-sown
vegetation so as to stress the powerful forms of the moats
and ramparts making a j-jagged star and to crown it by rows
of trees (page 33-34).

Magnus von Platen's works are shown on page 35 and 36.
Firstly a proposal for a cemetery at an old pretty church
situated high up on a hill in an open landscape. The cemetery
is divided into round terraces, stressed by slopes and walls.
Secondly, a stadion in Malmo, consisting of a field for matches
and of 4 fields for training surrounded by large parking areas
overshadowed by tall trees.

Henning Rasmussen's work is shown on page 36. It is a
proposal for a cemetery in Præstø. In order to create peace
and harmony, the area was divided into smaller sections by
planting broad hedges; all the tomb stones are facing east¬
wards. Rasmussen's historical task deals with the garden at
Nysø manor house. It is suggested to restore the park accord¬
ing to its original plan and to put it under the Act of Pre¬
servation (page 37).

Asger Ørum Larsen deals with the history of the garden
at the little castle Marienlyst and suggest (page 37) to move
the parterre from the central axis sidewards so as to attain
greater harmony in its entirety. In the new figures various spe¬
cimens of bulbs are to be planted. Mr. Larsen's second work
is a proposal for a complete alteration of a fairly new existing
park (page 38). The design is bassed upon the contrast be¬
tween open planes of grass and densely planted groves cut
by the straight lines of the footpaths.

On page 26, Morten Klint shows his idea of how a garden
at a summer house in an open landscape should be arranged.
Instead of spoiling the countryside by planting along the
limits of the grounds one should plant around the house itself
where shelter and privacy are required.

On page 39 Palle Schmidt shows a project for a large park¬
ing area at Tuborg in Copenhagen. 2.5 m broad belts of dense
plantings with big trees should give the parking pleace an
exuberant parklike character and thus avoid the unattractive
barren sight which a mass accumulation of cars can be.
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Skolebyggeriets haveproblemer
Skolen var for os, der nu er forældre, en høj gammel kasse
i en ørken af asfalt, en bygning, hvis milieu var i så stærk
kontrast til hjemmets venlige og frodige indtryk, at det føltes
af de allerfleste af os som en pine at opholde sig der udover
den strengt reglementerede tid.

Det er dette børnefjendtlige institutionspræg, som arkitek¬
terne nu efter krigen har kæmpet for at fjerne. Det store ideal
var, at hver klasse skulle have sin grønnegård, hvor under¬
visningen kunne foregå, når vejret tillod det.

I dette synspunkt står arkitekten som forkynder af en
ny tids opfattelse af undervisningens form og formål, og
derfor er der endnu kun få lærere, der forstår eller har
mulighed for i skolens daglige drift at udnytte grønnegårdene
fuldt ud.

Den menneskelige skole i menneskelige omgivelser står og
falder med det, man kigger ud på, og derfor er havearkitek¬
terne kommet ind i billedet som den, der skal digte videre
på det tema, arkitekterne har slået an.

Drømmen om det grønne er bleven til grønnegårde, som
vi ser ud i. De er i praksis en funktion af bygningernes kon¬
struktion; de er lysgårde mellem udstrakte eet-plansbygninger,
men de rejser en række nye problemer.

Der kan være rummæssige vanskeligheder, fordi forholdet
mellem gårdenes flade og lave bygninger ikke harmonerer,
eller det kan skyldes, at lysgården ikke direkte har nogen
brugsmæssig opgave eller værdi i den tilstand, arkitekten af¬
leverer den.

Det er derfor oftest lagt op til havearkitekten at give grønne¬
gården et indhold, et tema, der kan aktivisere den og gøre

det til en oplevelse for dem, der færdes i skolen, at kigge ud
af vinduerne.

Fra denne nødvendige aktivisering af grønnegårdene har
havearkitektens virkefelt strakt sig ud i skolegården. Ønsket
om en opdeling af hensyn til de mange børn i forskellige
aldersklasser har gjort, at træer og buske og blomster har
vundet indpas også her, hvad der tidligere var utænkeligt
i en skolegård.

Det voldsomme slid volder unægteligt kvaler, men gør det
på den anden side muligt for havearkitekten at anvende dyre
ting som mure og bænke som beskyttelse for det grønne, der
nu er anerkendt som en nødvendighed i en skolegård.

Helt naturligt drages også spørgsmålet om befæstelsernes art
og deres medleven i legepladsens formgivning ind under have¬
arkitekten.

Asfalt er ikke mere den eneste tænkelige løsning. Med fliser,
klinker og brosten søger man nu at bryde ensformigheden og
aktivisere de store flader.

Disse tanker om skolebyggeriets havemæssige muligheder må
ses som en introduktion til de følgende sider, hvor en række
havearkitekter gør rede for deres løsning af skolegårde m. m.
Skolebyggeriet i dag er imidlertid mangeartet, spændende fra
kommuneskoler over centralskoler til gymnasier og seminarier,
at emnet ikke nær nok er udtømt med disse betragtninger.

HAVEKUNST ser det derfor som sin opgave stadig at
holde læserne å jour med udviklingen og vise planer og fotos
af de skoleanlæg, der har givet havearkitekterne særlig gode
muligheder til at sammenarbejde »det grønne« med bygnin¬
gerne til et hele. Agnete og Erik Mygind

Plan af skolegård, ca. i: 800.

Vejlby skole ved Aarhus
Arkitekt: Olaf Sahl, m. a. a.
Havearkitekter: Georg Boye og J. Arevad-Jacobsen,

m. d. h.

Skolegården er opdelt i legepladser for små og store
børn ved hjælp af et hegn af kantsatte egebrædder
på galvaniserede rørbæringer og forsynet med faste
bænke. Hegnet er bygget over et sekskantsystem
således, at der dels dannes siddekroge og dels ind¬
hegnede bede med plataner, hvis løvmasse med tiden
vil fylde op i det store gårdsrum og forme dets format
mere hyggeligt. Ideen med sekskanterne er videreført
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Mål ca. i: 1000.

i gårdens belægning, hvor de i sort asfalt træder frem
i overfladens lyse asfalt (Luxovit). Hensigten hermed
har været den ret nærliggende, at bringe liv i den store
flade og tillige indføje et legemotiv (bytte gårde,
trold eller lignende).

Allinge skole
Arkitekter: Finn Monies og Gunnar Jensen, m. a. a.
Havearkitekt: Eywin Langkilde, m. d. h.

På en grund ud mod Østersøen byggedes i 1957 en
ny skole i Allinge.

For at bevare en smuk udsigtslinie fra kystvejen
ud over havet måtte bygninger og plantninger holdes
uden for de stiplede linier, der er vist på planen.
Denne skæve afskæring tværs over skolegården er
udnyttet i pladsens abstrakte brostensmønster, der
også omfatter to bede med buske og træer, der ind¬
rammer udsigtslinjen.

Selve mønstret er omgivet af en ramme af asfalt¬
belægning, medens den brede sti, der fører til hoved¬
indgangen, er belagt med chaussésten.

Støttemure og trapper er udført af Nexøsandsten,
og beplantningen består udelukkende af pyracantha,
med enkelte sophora.

Herningsholmskolen
Arkitekter: Poul Ernst Hoff og Bennet Windinge

m. a. a.

Havearkitekt: Jørn Palle Schmidt, m. d. h.

I årene 1955-56 opførtes i Herning by den firlængede
Herningsholmskole. De fire skolefløje omslutter en
ca. 3.200 m2 stor legeplads, hvor der ved hjælp af et
system af sekskantede plantekummer samlet i fire
grupper, er søgt tilvejebragt en passende opdeling af
den store gårdflade. Gruppernes fordeling giver én
stor og én mindre tumleplads for børnene, således at
de store og små børns leg til en hvis grad kan deles.
Den store plads for de større børns kåde løbelege og
den mindre for børnene fra de små klasser. I de nicher
der er dannet ved plantekummernes kobling indenfor
grupperne er der plads for børnenes stille lege. -
Plantekummerne er opbygget af betonelementer 8 cm
tykke, og højden for overkant af de enkelte kummer
varierer fra 40-65 cm over gårdbefæstelsens flade. I
kummerne er dels plantet enkelte træer og grupper af
kraftige buske, dels lave kratdannende buske og bund-
planter og endelig en del tidligt og sildigtblomstrende
løgvækster- Selve skolegården er belagt med sekskan¬
tede betonfliser med en sidelængde på 40,5 cm, og
plantekummernes ydersidemål på 2,45 cm er afledet
af dette mål, så man ved belægningen har kunnet und¬
gå tilhugninger og udstøbninger hvor gårdbelægning
og plantekumme mødes. -
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Mål ca. i: 800, snit ca. 1:200.

Hillerødsholmsskolen
Arkitekter: Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jen¬
sen, m. a. a.
Havearkitekt: Georg Boye, m. d. h.

Set fra porten afslørede det skæve gårdsrum sig - da
huset kom op at stå - i et noget foruroligende per¬
spektiv.

Noget måtte gøres, og det blev til en ø, der samtidig
tjener det praktiske formål at danne en beskyttende
havn i legepladsens malstrøm.

Øens placering skævt i rummet giver tillige et godt
friareal uden at være i vejen for en naturlig cirkula¬
tion.

Fra alle klasseværelser er der direkte adgang til
skolegården, der ligger 50 cm under gulvhøjde. Et
beplantet bælte er indskudt som beskyttelse for vin¬
duerne, der, lige som beplantningerne omkring øen,
er hævet 40 cm over legepladsens niveau. Materialerne
er asfalt og ankasten, de sidste, hvor tromling ikke
kan udføres effektivt- Trapperne har forkanter af
betonkantsten, B & L elementer danner kanter. Be¬
plantningerne er på øen: stephanandra og gleditschia,
langs fasaden: krybende taks, pyracantha, lonicera,
cytisus m. m.

Bænke er udført som 2 m lange enheder af to cel-
cureimprægnerede planker, samlet med et beslag, der
griber om B & L elementernes afrundede kant, og
iøvrigt hviler på en ankasten lagt direkte på jorden.

Skolen blev taget i brug i august 1956.

Mål ca. 1:600.

Aalborghus statsgymnasium
Arkitekt: kgl. bygningsinspektør Leopold Te"scbl,
m. a. a.

Havearkitekter: Agnete og Erik Mygind, m. d. h.

Denne gård måler 60 m X 25 m og har til opgave
at tjene som »legeplads« for de ældste gymnasie¬
klasser. Disse 16-17 åriges frikvarterer tilbringes gerne
gruppevis i højrøstet diskussion, eller parvis slentren
i fortrolig samtale, evt. over en pibe tobak.

Dette adfærdsmønster er blevet tema i gårdens
mønster. Rummelige pladser, omgivet af tykke bøge¬
hække og overskygget af valnødtræer, veksler med
brede gange til slentren fra een gruppe til en anden.

. Bygningerne ligger frit i græs, men takten i faca¬
derne gentages i haverummene.

Befæstelserne er gule klinker på fladen mellem
bånd af klinker på kant.
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Ejbyskolen i Odense
Havearkitekt: professor C. Th. Sørensen.

I årene 1954-56 byggede arkitekt Jørgen Stærmose
en fin skole i den østlige del af Odense. Den er rent
skolemæssigt af stor interesse, ligeledes ved den ar¬
kitektoniske udformning. Den er beliggende ved
stille veje, har Odense å mod nord og en kirkegård
mod øst. Arealet er disponeret klart og ligetil, bold¬
baner mod vest, legepladser mod øst og skolebyg¬
ningerne med fire mindre haverum i midten.

Både vest og nord for boldbanerne og andre steder
er der brugt mange »plantesten«. Vi har gjort en hel
del for at få disse så smukke som muligt og for at
gøre murene lidt mere levende, eller rettere, for at
bøde på de manglende fuger, ligger hvert andet skifte
godt en centimeter tilbage.

Til indgange, gulve i de små haverum og andet er

der brugt små betonfliser, 30 X 30, med afrundede
kanter og ganske lidt konvekse på overfladen. I den
sydligste have er der roser og violer, den næste har
støttemure mod syd med forskellige buske og et
bredt bed foran den lavere liggende klassefløj. Her
er plantet malusbuske med primula under, den næste
flade gård er fuld af lupiner og i den nordligste er
en vandhave med sumpbed. Legepladsen er delt ved
en støttemur i en højere sydlig del for mindre børn
og en lavere nordlig del for de større, her er lagt
Ankasten med sekskantede flader af chaussésten,
hvori der er plantet plataner.

Arbejdet er udført af stadsgartner M.Nielsen, før¬
ste klasse på enhver måde- Den formand som det var
betroet, fortjener den største ros, han er gartner,
som det sjældent opleves nu, han forstår at plante og
pleje det plantede. Den nye stadsgartner Axel Thom¬
sen har både bistået mig og senere stadsgartner Niel¬
sen som dennes assistent.

45
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M X I L TltfctHO

Restaurangtrådgård i Anzio
Tradgårdsarkitekt: Gunnar Martinsson, F. S. T.

Restau'rang och trådgård projekterades 1955 tilisam¬
mans med en ung italiensk arkitekt i Rom, Leopoldo
Mastrella.

Enligt uppdragsgivarens kårva order skulle vi rita:
en plats dår man under så angenåma former som moj-
ligt kan befria gåsterna från så mycket pengar som
mo j ligt.

Restaurangen ligger vid Medelhavet c:a 5 mil syd-
våst om Rom vid en stad, som heter Anzio. I gamla
tider var det en viktig romersk hamnstad med tempel,
kapplopningsbanor och ett enormt palats, som Nero
bodde i.

Åven om man idag kan dra vissa paralleller med
romartiden har allting blivit mycket enklare. Den
stora utskeppningshamnen har blivit fiskebåtshamn,
templen har ersatts med små kyrkor, kapplopnings-
banorna med fotbollsplaner och den våldige Nero
har eftertråtts av kung Faruk, som residerar i ett
betydligt mindre palats.

For att inte utsikten over vattnet skal skymmas får
hus, som byggs mellan den stora kustvågen och ha¬
vet, icke sticka upp over vågens nivå. Alla byggnader
måste dårfor schaktas in i den branta sluttningen, som
i huvudsak utgors av tuffsten.

Restaurangen består av två byggnadskroppar - en

lått glasbyggnad, som inrymmer matsalen, och en
tung, sluten ekonomiavdelning.

Entrén från kustvågen leder via en spiraltrappa och
en »rod matta« av cementmosaik in i matsalen. Gol-
vet i matsalen och huvuddelen av trådgården, som
ligger på samma nivå, år utfort av gulgrå cement¬
mosaik.

,

Trådgården består av en dansrotunda av gul blank-
slipad cementmosaik samt ett par trappsteg hogre en
cirkelrund plats for orkestern och en serveringsyta,
ansluten till en bar.

De storsta planteringsytorna år tåckta med en
matta av gulblommande Mesembryanthemum. Ov-
riga våxter år i huvudsak planterade i betongror.
Våxtvalet år gjort med tanke på den salthaltiga luf¬
ten- Stora exemplar av Dracena, Yucca gloriosa, Ta-
marix, Mespilus delar utrymme med Agapanthus,
Gynerium och Papyrus.

Rutorna vid den smala passagen till toaletterna år
planterade med Chrysanthemum frutescens, som bil-
dar ansenliga buskar. Muren år spaljerad med Bou-
ganvillea och Tecoma.

Stolarna i restaurangen och baren år av extra stark
konstruktion med tanke på exkunglighetens vårde-
fulla besok.
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Dracena, Yucca, Agapanthus och Papyrus går det bra anvånda
i det soliga Italia.

Perspektivskiss av resururavgen set från havet.

Modelfoto, visande hur re-
staurangen år schaktat in
i slutningen mellan kust-
vågen och Medelhavet.
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Tivolaj 1958

Den nye legeplads i Tivoli
Arkitekt: Simon Henningsen, m. a. a.
Havearkitekt: Eyivin Langkilde, m. d. h.
Fotos: Else Tholstrup

Det er vel næppe forlystelserne eller arkitekturen, ej
heller blomsterbedene, der gør at Tivoli er verdens¬
kendt, og efter sigende overgår alt hvad der findes
af forlystelsesparker. Snarere er det milliuet og den
ganske specielle atmosfære, der er til stede, som i så
manges bevidsthed gør Tivoli til eventyrhaven.

Ser man på forlystelsesområder som »Liseberg«
eller »Skansen« i Sverige, eller »Prateren« i Wien, ja
eller blot »Dyrehavsbakken«, så viser det sig, at der
mangler noget, og en vigtig ting i den forbindelse er
sikkert forholdet mellem træer og huse, mellem have
og forlystelse. På »Liseberg« har man stort set de to
ting klart adskilte, i Tivoli er der harmoni, der er et
passende forhold til stede, så bygninger og boder
føjer sig naturligt ind i den gamle haves ramme.

Når man som havearkitekt skal »lege« med et så
facinerende sted, må man gøre sig klart, at det frem¬
for alt gælder om at skabe »et stykke Tivoli«, der
falder ganske harmonisk ind i helheden. Det er ikke

et spørgsmål om snørklet arkitektur - Torsten Jo-
hansons abstrakte betontræ, viser så tydeligt at ud¬
tryksformen er underordnet, når blot tingen er dispo¬
neret i den rigtige ånd.

Sammen med arkitekt Simon Henningsen fik jeg
til opgave at gøre noget ved arealet mellem »De hæn¬
gende haver« - hvor vi havde muntret os tidligere -
og indgangen fra Rådhuspladsen, altså det triste hjør¬
ne, hvor Slukefter og den gamle tegnepavillon lå.

For at få kontakt med det grønne ved »De hæn¬
gende haver«, blev det nødvendigt at fjerne tegne¬
pavillonen, og så var linien straks lagt, for man kan
nu engang dårligt tage noget fra børnene, uden at
give dem noget andet i stedet. Altså måtte der i hvert
fald, som en primær ting, indpasses en legeplads i det
nye anlæg.

Da vore dispositioner efterhånden var godkendt,
og sagen sat igang, opstod nu det ganske interessante
spørgsmål: Skal vi selv tegne lege redskaberne, eller
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Rutchebane af
Torsten Johansson

kan vi finde nogen, der kan gøre det bedre og mor¬
sommere. Det var en nærliggende tanke at alliere sig
med een eller flere kunstnere, og da Tivolis direktion
var med på spøgen, dannede vi et »triumvirat« med
kunstanmelderen Pierre Liibecker, der som kunstne¬
risk konsulent fandt frem til seks kunstnere af vidt

forskellig udtryksform.
For disse seks malere og billedhuggere var det sik¬

kert første gang, de beskæftigede sig med legered¬
skaber, men ideerne sprudlede i en sådan grad, at vor
indsats efterhånden også blev en begrænsningens
kunst, for der var stof nok til adskillige legepladser.
Efterhånden som ideerne tog form, blev opgaverne
fordelt således:

Erik »Spjæt« Christensen skulle tage sig af en
masse mindre hyggeting som papirkurvene, der blev

som flodheste. Til at hænge op i træerne, og til per¬
golaen lavede han forskellige morsomme haner og
ugler og sommerfugle, der ikke mindst om aftenen
i lys er meget dekorative.

William Fredericia fandt på »de forbudte leges
hus«, hvor de små kan muntre sig med utallige mor¬
somheder.

Henry Heerup huggede sten, der så rigeligt kan
sætte børnenes fantasi i sving.

Torsten Johansons bidrag blev et »fyrværkeritræ«,
der springer ud for 25 øre, tegnetavler som en ab¬
strakt skulptur, et klatretræ støbt i beton, og endelig
en aldeles fantastisk rutchebane.

Henrik Starke tog sig af den nødvendige drikke-
kumme - Aladdin med appelsin i sin turban, placeret
foran det yndigste appelsintræ i et lille vandbassin.
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Legedyr af
Gunnar Westermann

Endelig udførte Gumiar Westmann en »gynge¬
fisk«, et pindsvin, der bl. a. kan bruges som en slags
ringspil, en vippe, og et par andre morsomme ting.

Selve legeområdet, der skulle være rammen om
disse spændende legeredskaber, kom til at bestå af et
temmeligt stort sandareal og ellers fliser. En del af
såvel sand som fliser blev overdækket af en per¬
gola, der visse steder er lukket, og af hensyn til
de mange kølige aftener, blev der indbygget varme¬
lamper, så man ligefrem kan tale om en opvarmet
sandkasse.

For at undgå at området kom til at virke goldt,
blev der trukket lidt grønt ind hist og her, først og
fremmest i form af buksbomhække, der samtidig er
medvirkende til at skille legepladsens forskellige af¬
delinger-

Haveanlæget, der iøvrigt indrammer legeområdet

5°

er udformet så neutral som muligt, stort set kun græs,
masser af bænkepladser og så blot et lille drys
blomster.

Visse nødvendige støttemure er lavet af grå ølands-
sten, sat med gennemløbende fuger - et meget for¬
nemt håndværksarbejde.

I virkeligheden var det vel nok et risikabelt ekspe¬
riment, at lade ni forskellige mennesker arbejde sam¬
men om så begrænset et område, men tilsyneladende
er det lykkedes ganske godt.

Skal man dømme efter hvad pressens kunstanmel¬
dere har svunget sig op til af eventyrlige overskrifter,
så er det blevet en rigtig ting. Men vigtigere er det
nu alligevel, at børnene har taget legepladsen til sig,
og tydelig med deres begejstring vist, at den kan
bruges, og så er det blevet et stykke Tivoli, som fal¬
der godt ind i den gamle have.



Have ved en Hellerupvilla
Havearkitekt: Ingiver Ingwersen, m. d. h.

Hvis havearealet er på størrelse med husets eller som
i dette tilfælde bare dobbelt så stort, kan det nok give
spekulationer, når havearkitekten skal finde en løs¬
ning på haveproblemerne. Er huset så yderligere som
her af den styggeste slags fra omkring århundred¬
skiftet i to etager med en meterhøj sokkel og umoti¬
verede knaster og fremspring, en påklistret glasve¬
randa fra hvis midte en trappe fører ned i det smalle,
sydvendte haveareal - så dette gøres endnu mere
uegnet til ophold - og afstanden til naboer er mindre
end et stenkast, ja så må han sandelig tænke sig godt
om flere gange, før han kommer til et brugeligt for¬
slag.

Ejerne er yngre mennesker, som af forskellige
grunde har valgt at indrette sig i dette gammeldags,
men rummelige hus. For at hjælpe lidt på økonomien
er i. salen lejet ud; ejerne selv beboer stuelejligheden,
og både mand og kone har hver sit videnskabelige
arbejde og derfor ikke megen fritid at ofre på have¬
arbejde; børnene er endnu i skolealderen.

Der måtte altså tages hensyn til alle 3 parter, og
helst så hver part havde mulighed for at have sit eget
område, når de opholdt sig i haven. Der måtte end¬
videre skaffes plads til en dobbeltgarage.

Da der ingen værdifuld beplantning var at bygge
videre på - udover tre gamle stammede syren mod
syd og et par hasselbuske mod øst - blev hele herlig¬
heden, også de eksisterende, forsømte hække mod
naboer og et vaklevornt og uskønt raftehegn mod
vejen foreslået fjernet.

Der var selvsagt ikke megen idé i at forsøge at gen¬
skabe en have af det traditionelle tilsnit på de kan-

Sitiiationsplan, ca. 1:300.

ter, men derimod at skaffe små, sluttede rum til hver
sit formål. Verandatrappen måtte derfor flyttes, så
den ikke optog unødvendig plads, men førte direkte
ned til en siddeplads, og den høje sokkel måtte dæk¬
kes, så huset voksede sammen med haven.

Som eneste beplantning valgtes bøg, der skal holdes
klippet i en højde af 180-200 cm; de vil danne faste,
smukke vægge med vej og nabo og i de forskellige
små haverum både sommer og vinter- Nogle skovfyr
og akasier (1) står som opstandere i den massive bø¬
geplantning (2) og skærmer lidt for indblik fra højt¬
siddende nabovinduer.

Adgangssti (3) til hoved- og køkkendør befæstes
med ankasten, og køkkengården (4) beholdes asfal¬
teret. Ellers er der kun anvendt befæstelse (ankasten)
på siddepladsen (7) og på steder, hvor sliddet kon¬
centreres så meget, at græsset ikke kan holde, '

I tilslutning til børnenes legeplads (5), hvor der
ligesom i de øvrige haverum sås græs, udnyttes det
eksisterende udhus (6), som lege- og læhus for bør¬
nene. Lidt blomsterbede (11) lægges i forbindelse
med siddepladsen, og dobbeltgaragen (8) medvirker
til, at denne bliver lidt mere beskyttet.

Det cirkulære haverum, hvis eneste udsmykning
er vandspejlet i det lille bassin (9) er forbeholdt lejer¬
ne på 1. sal. I det lidt større femkantede haverum
kan med tiden anbringes en skulptur (10).

Bøgeplantningen kan nok klare sig med 2-3 årlige
klipninger, og hvis græsset i sommertiden holdes med
vanding og 1-2 ugentlige klipninger, kan vedlige¬
holdelsen ikke blive uoverkommelig, og haven vil
året igennem være til at holde ud at se på.
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IFLA-utstållningen
går vidare
Trådgårdsarkitekt Ulla Bodorff, F.S. T.

I avvaktan på avskeppning till andra kontinenter star-
tade IFLA:s lilla vandringsutstållning i pingsten 1958
med premiar i Norrvikens Trådgårder. Ett 50-tal
bilder från 16 lander visar trådgårdskonst och land-
skapsvård i privattrådgårdar, universitet och sjukhus,
stadscentra och allmånna parker samt några industri-
områden.

Vilka lander har låmnat de intressantaste bidragen?
- Som svar på denna delikata fråga kan man sannings-
enligt saga, att varje land har sin absoluta profil. Sjålv
imponeras jag t. ex. av ungararnas sprudlande fantasi
och den elegans varmed de presentera sina planlos-
ningar. USA intresserar sårskilt genom sina »rena«
bilder. Israel fascinerar genom våxtsammanstållningar
i kombination med stram arkitektur, och det fattiga
Polens rika parkprojekt går ingen europé likgiltig
forbi. Danmarks vånliga och spirituella trådgårdar,
Norges fritidsområden, dår sommar- och vintersport
kombineras med stor teknisk och landskapsmåssig
skicklighet, och kunnigheten hos engelsmånnen im-
ponerar- Italienska trådgårdar synes fulla av roman¬
tik. I de svala nordiska, men påvert folkhemssvenska
trådgårdarna, gor sjålva knappheten på uttrycksme-
del att arkitekturen val kommer till sin rått. Allt har

sitt intresse, och IFLA hoppas, att Norrvikens Tråd¬
gårdar som tagit detta initiativ, skall få glådje av sin
utstållningssommar.

Gårdsinterjor från hogskola i Pittsburgh, USA.

SUMMARY

In an introductory article about garden problems within
school-building on page 42, A. and E. Mygind go through the
rich possibilities of design and planting which modern schools
offer. Most schools are nowadays built in one or two stories
and with open areas between the buildings. The landscape
architect's task is to put life into these interior open areas so
that it should be realized that they are of indispensable benefit
in view of their significance for the milieu of the entire school.

In this connection there is shown a number of plans dating
from the past few years on page 42-45.

Georg Boye projected a playground for a school in Hille¬
rød (page 44) were the irregular shape of the yard is re¬
peated in the planted green »island« which, swimming in the
space, divides it up in a richly varied way. At the bottom
Georg Boye and j. Arevad-Jacobsen show a playground in
Århus which is divided up by hexagonal plantings encircled
by a railing with benches (page 42).

E. Langkilde projected a playground on Bornholm, having
designed an abstract pattern in the asphalt by means of paving-
stones, some parts of the pattern having been used for the
plantings (page 43).

The playground at Herningholm school (page 43) is di¬
vided up by means of plantings in raised, concrete basins in
such a way as to cover the smaller as well as the bigger chil¬
dren's requirements for motion as well as for quiet games.

C. Th. Sørensen projected the garden at a school in Odense
where there are four minor yards inbetween the buildings.
These are paved with concrete- flags which, together with

some beds, make a firm pattern; the planting consists of but
few specimens of bushes and trees. The playground with its
hexagonal planes paved with paving-stones and with its plane-
trees grants rich possibilities for various games (page 45).

On page 44 A. and E. Mygind show a plan of a playground
reserved for the upper classer of the secondary scool in Ål¬
borg. On the lawn there is a arrangement of smaller places,
with benches under walnut-threes and this spaces are con¬
nected by broad paved whith clinkers.

A garden for a restaurant at the Mediterranean is a thrilling
task. G. Martinsson arranged it with a dancing'floor, the place
for the band etc. as shown on his plan and on the photo of
the model.

Tivoli got a new attraction this year, a playground for the
kids. E. Langkilde elaborated the arrangement in co-operation
with some architects and artists; it is in full accordance with
the spirit of the place, it is elegant, full of fancy and surprise.
Among other things there is a big sand-pit which is partly
covered and furnished with infra-red heating. There are funny
animals and a chute, but most phantastic is, beyond doubt, a
firework-tree; by throwing a coin into the slot machine one
can make it burst into light and colours.

On page 51,1. Ingwersen shows his plan of a garden at an
older ugly house inhabited by two families, each of which
should be able to be in the garden undisturbed by the other.
The children shall have a spot to play on. The task is solved
by planting beech, kept by trimming at a height of 2 m, all
over the sparse area; the spaces which had been left open
shall serve the various purposes required.
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Noter
Konkurrencen om et projekt til en bydel i Hamburg er blevet
udsat. Afleveringsdatoen er nu fastsat til 19. november 1958.

En konkurrence om krematorium og kirkegård ved Råcksta
i Stockholm gav følgende resultat: (uddrag v. red.)
1. præmie: arkitekt SAR Klas Fåhraeus og tradgårdsarkitekt

FST Gunnar Martinsson.
2. præmie: arkitekt Per Å. Friberg.
3. præmie: arkitekt SAR Gustav Kaunitz og arkitekt Roland

Hofstetter.

Desuden 4 indkøb, deriblandt et forslag af arkitekt SAR Folke
Hederus og tradgårdsarkitekt FST Ulla Bodorff.
Arkitekt og tradgårdsarkitekt Per Å. Friberg er af kunst¬
akademiet i Stockholm blevet belønnet med »kunglig medalj«
for sit forslag til krematorium og kirkegård ved Nynashamn.

Denne udmærkelse svarer til det danske kunstakademi's
»store guldmedalje«, og opgaven er i Sverige som her bunden,
dog med den forskel, at Friberg kan regne med at se sit projekt
blive til virkelighed, mens idealprojekter er danskernes lod, -
hvad der så rtu er det bedste.

E. M. Deichmann, anlægsgartner. Rådhusvej 2, Charlottenlund.
Telefon: OR 670.

SUMMARY

A ground which is 20 X 160 m with an elevation of 11 m gave
Mr. Knud Preisler the possibility to create the garden shown
on page 54. It is divided up into a terrace-garden, a flower-
garden, a grass-grown badminton court and a grove of birches,
hawthorns and roses attaching itself to the preserved area at
the end of the garden.

On page 55-59 there are three squares in Sweden.
"Ifotorget" on page 55 is to act as a gathering place for the;

population of the little town half of which, abt. 200 persons,
is employed at the porcelain factory seen on the left side of
the plan. Two rows of willows and ligusta hedges are sheltering
the square from the surrounding houses, roads and parking
places.

Mr. Walter Bauer shows a plan and some pictures of a
shopping square, made attractive by means of a pool with a
fountain, trees and plantings.

The third example is a bigger shopping centre arranged by
Mr. P. A. Friberg. Here the children can spend their time in
some spacious sand pits while their mothers are doing the
shopping. The pavement of the square is varied by using
clinkers laid in several patterns between ribbons of concrete
flags.

Various examples of garden steps are shown by A. and E.
Mygind on page 60-63.

This time the parking problem has been treated by Mr.
Georg Boye; on page 64 he shows a yard behind a big office
building; the access roads are asphalted, while the parking
areas, so as to differ, are paved with cobble stones.
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En smal have
Af havearkitekt Knud Preisler, m. d. h.

Grunden ligger i det nye villakvarter ved Aamose-
bakken i Sorgenfri. Den er lang og smal, ca. 20 X 160
meter, og falder på hele sin længde 11 meter. Den
falder mod syd og støder her op til det store elle-
beplantede område ved Lyngby sø.

Huset, som er projekteret af arkitekterne Eva og
Nils Koppel, er i een etage med en gård i midten, et
såkaldt atriumhus.

Den lange smalle og faldende grund med huset på
toppen giver naturlige muligheder for at få en række
af forskellige haveafdelinger i faldende niveauer.
Arealet nord for huset optages af en stor garagefor¬
plads, der tænkes overskygget af acacietræer. Atrium¬
gården, der kun måler 4 X 4 m, og derfor skal virke
næsten som en vinterhave, kan opvarmes med infra¬
røde lamper. Den befæstes med chaussesten med
plantehuller til bambus og andre vintergrønne væk¬
ster.

Fra stuen går man direkte ud på en flisebelagt ter¬
rasse, som er skærmet og omgivet af lave mure. Be¬
plantningen består her udelukkende af buske og træer
af karakter som cotoneaster, stranvæsia og robinia i
forbindelse med vintergrønne bunddækkende plan¬
ter, men ingen egentlige blomster.

Fra terrassen går man ad en trappe ned til blomster¬
haven, der er indrammet af høje klippede bøgehække.

Næste afdeling er en knæformet græsrampe, som
føres igennem blomstrende japanske kirsebær, og som
fortsætter til havens ende med et hegn af hvidtjørn og
vildroser til den ene side og en birkelund til den an¬
den side. Før birkelunden er der terrasseret ind i ter¬
rænet til en badmintonbane, som også må kunne blive
en varm gryde til solbad.

Situationsplan, ca. 1 : 850. Nord opad.

Snit af den nordligste halvdel af haven, mål ca. 1 :500. Terranet ir her terras¬
seret til forskellige haverum. Den sydligste halvdel andres ikke, men tilplantes
med et krat af roser, tjørn og birk for at danne overgang til de fredede mose¬
arealer umiddelbart syd for haven.
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Ifotorget i Bromolla
Tradgårdsarkitekter Sven A. Hermelin och
Ingey Wedbom, F.S.T.

Det år helt i sin ordning, att torget i Bromolla ligger
mitt emellan Ifoverkens stora kontorsbyggnad och
industriområdet. Bromollas existens år nåmligen i hog
grad beroende av Ifoverken, vars c:a 2.000 arbetare
och tjånstemån utgor nåstan 50 % av samhållets be¬
folkning. Samhållet, som ligger i nordostra Skåne vid
stranden av Ifosjon, har under senaste decennier ex-
panderat i samma takt som Ifoverkens tillverkning av
sanitetsporslin, el-proppar, kakel och mosaikplattor
erovrat marknaden.

Det område, som reserverats for torget, år relativt
stort både i forhållande till omgivande bebyggelse
och till sjålva hamhållet. Två tredjedelar av den 60 X
100 m stora platsen år belagd med kvadratmeterstora,
svagt griinfårgade betongplattor. En tredjedel år ut-
lagd som gråsmatta, vilken genom plattrader skal de-
las upp i fyrkantiga fålt. Denna del år ånnu ej får-
diganlagd.

Torget, mot vilket arbetarna stromma ut når de
kommer från fabriken, år tånkt som en piazza, som
både skall tjåna som ett centrum for industrin och
som motesplats for bromollabor i helg och socken.

/. Huvudentré till fabriksområdet. 6. Bilparkering.
1. Kontorsbyggnad. 7. Kiosk.
3. Hotell. 8. Skulptur.
4. Mosaikhuset - affars- och bostadshus <). Spegeldanrm.

med biograf och barservéring. ro. Plats for torgstånd.
5. Cykelparkering.

De omgivande byggnaderna formår inte att ge
torget den arkitektoniska slutenhet, som vore onsk-
vård. Två rader vitpilar (Salix alba) och håckar av
liguster har dårfor planterats som en vålbehovlig
kompletterande inramning. Tråden och håc'karna
livar dessutom med sin gronska upp den stora platt-
belagda ytan.

Innanfor ligusterhåckarna finns på ostra delen av
torget en cykelparkering och på den våstra delen
parksoffor, kiosk och spegeldamm. Den senare år ty-
vårr ånnu ej forverkligad, men vi hoppas att den så
småningom skall få bidraga till att ge torget okat
skonhets- och trivselvårde. Den planerade skulpturen
våntar ånnu på sin donator.

Som over allt i våra dagars samhålle pockar par-
keringsproblemen åven i Bromolla på sin losning. I
brist på tillråckligt stora parkeringsplatser i nårheten
av industrin parkerar man f. n. både bilar och bussar
snart sagt på hela torget. Når de planerade stora par-
keringsplatserna oster om den norra kontorsbygg-
naden blivit fårdigstållda, hoppas vi att parkering helt
skall kunna bannlysas från torgets mittparti.
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Baggebytorget, Lidingo
Triidgårdsarkitekt Walter Bauer, F.S.T.

Baggebytorget på Lidingo år ett butikscentrum for
ett nytt bostadsområde, som med sin tredje etapp får-
digbyggdes 1957.

Vid torget finns snabbkopsbutik, varuhus, restau-
rang, bageri och konditori med uteservering.

Marken år belagd med slåta betongplattor i stor-
lekar 70 X 70 cm och 35X35 cm. De storre ligger i
grupper om 2X2, de mindre 4X4. Det ratvinkliga
fogmonstret ger liv åt ytan. Mitt på torget har an-
lagts en låg betongdamm med fontån och en brons-
figur av skulptoren Sven Lundqvist. »Lidingonåcken«
kallas gubben, som med något fjårrskådande i blicken
lyssnar till pizzicatot från sin fiol, medan vattnet
sorlar dagen lång.

Bassångens botten år belagd med flata stenar med
rundad kontur. Fontånen har ett vållande vatten, som
från ett inbyggt kopparror pressas fram genom tått
sittande små hål. Over detta stiliserade vattenfall spru-
tar sex strålar ut mot bassångens mitt. Vattnet drives
av en tidsinstålld cirkulationspump.

Situationsplan. 1 vinkeibyggnaden t. v.
finns snabbkop, restaurang, konditori
och bageri. Lilla byggnaden t. h. rym-
mer varuhus, blomster- o. farghandel
samt tobaks- och tidningsaffar. Melian
de båda husen har markerats resterna

efter ett bergmassiv.

Torget begrånsas mot en genomfartsled och en
parkeringsplats av fem pyramidpopplar, mellan vilka
soffor år placerade. Planen framfor varuhuset år be-
grånsad av två stora betonglådor med buskar och
blommor. Intill lådorna har planterats tre lindar, vil¬
ka skall hållas relativt låga och utbredda som kontrast
till popplarnas vertikaler.

Kortrafik får inte forekomma på torget. Snabbko-
pets inlastning liksom varuhusets sker från resp.
byggnaders gavelsida, men for att inte fresta till gen-
våg over torgytan har passagen spårrats med en gra¬
nitmur och ett par granitplintar, som samtidigt ger
torgbilden en fast begrånsning mot den mera rorliga
bergsterrången i bakgrunden.

Anlåggningsarbetet har utforts av trådgårdsanlåg-
gare Ragnar Blomquist. Det har bekostats av områ¬
dets byggherrar, Fastighetsforeningen Baggeby-Bo-
dal u. p. a., som overlåmnat anlåggningen till Lidingo
stad, vars gatuforvaltning svarar for torgets under-
håll i fortsåttningen. Torget har projekterats på mitt
kontor i samarbete med områdets arkitekt SAR Kjell
t>deen.
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Torget år befriat från all kdrtrafik. Melian den stora genom-
fartsgatcrn och torget finns en parkeringsfil och i forgrunden
syns de murar och plintar, som sparrar for infart från detta
hall.

Den ovala torgbassångens botten beklåddes med runda, flata
stenar från Italien, Qottland och Jåmtland. En italienare ut-
forde arbetet. Bilden visar hur fogningen gick till med stryli¬
ning och tvåttning.Sven Lundqvists »Nåcken«.
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Tegeltorg i Malmo
Trådgårdsarkitekt P. Å. Friberg, F.S.T.

Situation: Ett i o-våningshus ungefar i kvarterets
mitt har på sin ena sida - overst på planen - ett torg
med envånings butikslångor, på sin andra sida en gård
med 4-vånings bostadshus i tegel. Under hela bebyg¬
gelsen garage, varfor all anlåggning måste utforas på
betongyta.

Program: På torget skulle for minsta mojliga lcost-
nad ordnas belåggning, någon plantering samt något
arrangemang for barnen; samma gållde for gården
forutom bil- och cykelparkering.

Losning: Torget har - for att ge budcyklar, hund-
ar, paraplyer och barn mojlighet att samsas - hållits
som en hel, oppen yta, moblerad endast med en for-
hojd plantering och en sandlåda; ytan får intresse
genom belåggningens monster och stofflighet. Mon¬
stret uppritas med band av 50 X 50 cm betongplattor,

Till vanster en bit av långbanken langs en begransningsmur
av tegel. Ovanfor denna kommer platanernas lowagg att sluta
torgrunrmet.

i falten har tegelmonstret varierats, så att varje del av
mittpartiet har omvåxlande tegel på kant och på fla-
tan i olika kombinationer. Torgets oppna sida be-
grånsas av en tegelmur med en fast, 30 m lång bank;
bakom muren mot gatan en rad plataner samt cykel¬
parkering.

Gården har melian kommunikations- och lekyta
planteringar inom 40 cm hoga murar av betongmur-
sten, inordnade i betongtakets fogsystem (på ritning-
arna med 2 meters modul men i verkligheten, vid
skyddsbetonglagrets pålåggning, utfort med avstån-
det mellan fogarna varierande mellan 1,5 - 2 - 2,5 -

3 m, varfor planteringarna dåligt passar med fogarna
- det ser inte bra ut).

De ljusa och morka falten mellan planteringarna
i gårdens ytterkanter markera svart resp. rod asfalt-
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belåggning, av kostnadsskål ånnu ej utford, - kata¬
strofalt nog, då ju gårdens plan i hog grad bygger
på en monsterverkan, som må vara våsentlig i en an-
låggning med så få element, bara belåggningsytor och
planterade murar men inte en kvadratmeter grås.
Hoghusets invånare har beråttat, att dom trivs bra
med att från balkongerna titta ner på den livfulla
torgytan, - dårfor kan man hoppas, att invånarna i
4-våningshusen också kommer att få sin dekorativa
gård att se på från sina balkonger.

Både i trådgården, som visades i Havekunst 8/1957,
och på torget har teglet varit ett utmårkt material att
arbeta med: med sitt nåtta format ger det ju helt
andra mojligheter ån t. ex. kvadratiska betongplattor,
går fint samman med omgivande hus i samma mate¬
rial, har vacker fårg och stoffverkan, år foljsamt utan
att glappa åven i rått skarpa krumbukter och sist men
inte minst, kan låggas till ett pris pr kvadratmeter,
som blir billigare ån betongplattor. Dårfor borde
råtteligen tegel kunna anvåndas mera i Sverige ån
vad som gores nu, åtminstone i Sydsverige, dår det
naturligt hor hemma.

Anlåggningarna ritades 1955 och anlades 1957 av
trådgårdsanlåggaren i Malmo, John Nilsson.

Situationsplan: torget overst med indelningens betongband
markerade med morkare farg. Planens undre del visar hur
planteringar och asfaltytor i olika farg inramar den kvadrat-
rutiga lekgården.

Från boghusets liigenheter ter sig torget som ett lapptacke
med olika textur i faltens tegelytor. Till vanster plantering, till
boger sandlekplats.
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Græs og trappe bin¬
der husets to planer
og terrasser sammen.
Trinene er skråt af¬
skåret, for at græsset
kan vokse ind i trap¬
pen, selv om trinenes
forkant ligger inde i
skråningen.

Trapper i haven
Af Agnete og Erik Mygind, havearkitekter, m. d. h.

I den klassiske have var højdeforskelle en kærkommen
anledning til at anvende trapper. Som bygværker med
rige arkitektoniske detaljer og med deres bevidste
dramatiske virkning adskilte de sig klart fra det
grønne løvværk og fra græsset, der omgav dem.

I de haver, vi i dag planlægger, har vi kun sjældent
'brug for dramatik. Vi søger tværtimod at jævne og
glatte ud ved at anvende ramper, ofte tvunget af hen¬
syn til den rullende færdsel af barnevogne, slåmaski¬
ner og cykler.

Anvender vi endelig trappen, er den ikke mere for¬
met som et selvstændigt arkitektonisk element, men
som en detalje, der er underordnet havens helhed.

Den dyrkelse af detaljens kvalitet, som ses i arki¬
tekturen og kunsthåndværket kan ikke undgå at
smitte af på os, der former haverne. Vi søger at give
tingene former og udførelse, hvor materialevirkning
og håndværksmæssig kvalitet bringer haven med hele
dens indhold op i samme plan som huset og dets in¬
teriører.

Gennem de sidste år har vi her på tegnestuen i en
række tilfælde været tvunget til at forlade den nemme
rampeløsning for at give os i lag med de svære trap¬
per. De følgende sider viser et udpluk af de eksperi¬
menter vi har gjort, og som eksempel på en gennem¬
arbejdet og vellykket detalje er gengivet en trappe
i brosten, som Troels Erstad har skabt.

Trappe om mur
Når der er tale om en klar arkitektonisk form som

her, fremhæves den bedst af en mur med gennem¬
løbende fuger. For at understrege fugefouløbet i mu¬
ren af betonplantesten, er stenene støbt med tilbage¬
liggende fuge i underkanten. Trappen er af løst op¬
stablede elementer med en skrå afskæring ud mod
græsset, så man får en blød »græsvange«. Arkitekto¬
nisk set er der en vis konflikt mellem trappens to
vanger, idet den ene er dominerende og den anden
meget beskeden. Men huset må ikke så gerne »skæres
over«.

Man skal længere nede fra haven fornemme, at hu¬
sets lave del står på et græsplan, der hænger sammen
med husets høje del, og derfor må trappen umærkeligt
glide sammen med græsset.

Udført af anlægsgartner Axel Bech & søn for arki¬
tekt Peter Hvidt, Klampenborg.
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Indgangstrappe
Langs bebyggelsens blokke ligger en intern bolig¬

vej, der falder ca. i m pr. blok. I den laveste del, som
er vist her, går man således 5 trin op, i den øverste
kun et trin. Ved at lægge skråningen inde ved huset
undgås støttemure, der ville fremhæve vejens skrå¬
nende linje i forhold til det vandrette hus. Trapperne
er udført af løst oplagte betontrin foran en funderet
repose. Trinene er skråt afskåret i siderne, og van¬
gerne er tilplantet med bjørnegræs.

Udført af anlægsgartner Axel Bech & søn ved be-
byggelsen Solparken i Lyngby for D. A. B.

Nødtrappe fra tilflugtsrum
Trappe og støttemur beskriver her en kvart cirkel.

For at få denne bevægelse bedre frem blev trinene
udført af betonelementer, der er oplagt således, at
fugerne ligger lige over hinanden og er medvirkende
til at understrege trappens drejning. Murene er ud¬
ført af Nexøsandsten og tilplantet med Linaria pallida.

Udført af anlægsgartner E. Delcomyn for Køben¬
havns Amts Hjem for kronisk syge, Lyngby.

Trinenes fuger er lagt
lige over hinanden, så
at de fremhæver trap¬
pens drejning.



Mellem parallelle mure af betonplantesten forbinder en trappe
rækkehusets terrasse med den lille private have nedenfor.

Der bliver så tit sagt, at man skal holde sig til eet materiale -

og det er rigtigt indenfor hvert plan. Men i skæringen mellem
det lodrette og det vandrette er det godt, at materialet skifter;
Især er det godt, at farven skifter, ellers udviskes formerne,
og gulvet ligesom løber op i væggen.

Trapper langs terrasser
En trappe bliver pænest, når den ligger inde i en

skråning eller støttemur, men i dette tilfælde ville der
ikke blive noget tilbage af terrassen, hvis der også
skulle være plads til trappe inde i muren.

Derfor er støttemur og trappe samarbejdet til pa-
rallelforskudte mure med trapper udenpå. Bemærk,
at trinene er trukket ca. 4 cm udover murens plan for
at få en markering af trappen, og at trinenes yderside
er støbt med samme smig som muren er sat med.

Udført af anlægsgartner E. M. Deichmann ved be¬
byggelsen Enghusene på Amager for D. A. B.

Trappe til selskabslokaler
• Støttemuren er af betonplantesten med groft puds¬

lag, og den er placeret, så murpillen kan fornemmes
helt ned til jorden. Stødtrinene er af granitkantsten,
og grundene er udfyldt med chaussesten, hvis fuger
hele tiden løber radiært ind på den runde mur.

Udført af anlægsgartner Axel Bech & søn på be¬
byggelsen Solparken i Lyngby for D. A. B.

Trappe med rampe
I gamle dage bar man kisten til kapellet, men nu skal

der også kunne køres ind. Arkitektonisk set ville det
have været smukkere med tre trin, der løb helt igen¬
nem, men der er opnået en acceptabel effekt ved at
lade stødtrinenes bånd løbe igennem og lade rampen
følge den øvrige skiftegang.

Udført af anlægsgartner Sv. Å. Clausen ved Dron¬
ninglund sygehus.

Brostenstrappe i brostensmur
Trappen, der trin for trin, i en fin bue, løsriver sig

fra murens kompakte masse vidner om Troels Erstads
usædvanlig fine sans for materialernes rige mulighe¬
der, her formet til en havedetalje, fuld af ynde og
stemning.

Udført af anlægsgartner Poul Rasmussen på »Thor-
stedlund« ved Roskilde fjord.
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Brosten og chaussesten binder trappe
og rampe ved kapellets dør sammen
til en helhed.

Troels Erstads fortryllende trappe
i brosten.



NESA's parkeringsgård

jomsiouvu

Situationsplan 1:2000. Nord opad.

Den vinkelrette afstand mellem pladsernes udadvendende hjør¬
ner er 4,60 m, hvad der er særdeles rigeligt, men næppe ret
meget for meget her, hvor til- og frakørsel i altvæsentligt sker
inden for to gange ti minutter.

Af havearkitekt Georg Boye, m. d. h.

Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs-Aktieselskab
har netop, med Jørgen Maglebye M. A. A. som arki¬
tekt, afsluttet en om- og tilbygning af sit hovedkontor
på Strandvejen. Ved samme lejlighed blev det vok¬
sende parkeringsbehov klaret for en række år frem i
tiden.

Omlægningen af udenomsarealerne muliggjordes
derved at trolleytrafiken overgår til trafikkommis¬
sionen, hvorved porten i den gamle hovedbygning
kunne lukkes og forgården renses for luftledninger
og rangerskinner - tilkørslen til remisen er nu fra
Jomsborgvej.

Opgaven var at skaffe plads til ca. 100 biler og 300
cykler og motorcykler.

Indkørslen sker fra Jomsborgvej. Forgården, der
tjener som personaleindgang og vareindlevering er
holdt fri for parkering bortset fra en carporch for
direktører m. fl. Der skulle have været et par træer
på pladsen, men de blev ofret for det gustne overlæg.
Passagen til parkeringspladsen er noget af en flaske¬
hals, men dét går.

Arealets breddemål kunne bedst udnyttes ved en
450 parkering, der normalt er mere pladskrævende
end 90°, men har den fordel at til- og frakørsel nemt
kan ensrettes og at de enkelte parkeringspladser kan
gøres smallere, fordi den ene vogndør altid vil være
fri. Målene er her 2.20 X 2.30 m.

Cykler og motorcykler parkeres i et cykleskur,
der strækker sig langs remisemuren og i en vinkel af¬
slutter pladsen mod øst. Bag tværfløjen er der en lille
havegård, der samtidig tilgodeser brandvæsnets ad¬
gangskrav.

Belægningen skulle oprindelig have været udført i
chaussesten der samtidig med at dette besluttedes,
pludselig blev en mangelvare, og det har krævet svære
anstrengelser og kostet megen tid at fremskaffe de
fornødne mængder. Endda har man måttet lave køre¬
banerne i parkeringsgården af macadam med tæppe¬
belægning, en nødforanstaltning, der er faldet heldigt
ud, forsåvidt som det ser morsomt ud oppefra og
giver en meget klarere opdeling.

Beplantningen syner kun sparsomt på billedet, men
en skønne dag bliver træerne vel store og kaster pæne
skygger over flader. Langs remisen er der en tæt
række Robinia bessoniana; de øvrige træer, der er
anbragt efter de forhåndenværende søms princip er
plataner, og så er der bunddækkende planter og små¬
buske i de tiloversblevne trekanter, samt en afveks¬
lende beplantning af slyngplanter og espalierede
buske på muren i nordskellet.

Anlæget er udført af anlægsgartner Jørgen Schou-
Nielsen.
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Biler
Børn og

Bebyggelsesplaner
Projekteringen af boligbyggeriets have er for tiden
inde i en udviklingsproces, der snarere har karakter
af et stormløb, hvor der i farten bliver vendt op og
ned på alle de gammelkendte idealer, krav og formål.
Årsagen til denne omvurdering er udelukkende bil¬
trafikken med dens rivende udvikling. I 1949 mente
man, at det samlede antal vogne ville blive fordoblet
i år i960. Det skete i 1956. Nu regner man med en ny
fordobling i år 1970. Om ikke før.

En sådan udvikling nytter det ikke at stritte imod,
og det kan derfor være ganske nyttigt at standse op
et øjeblik i travlheden for at forsøge at danne sig et
skøn over, hvad denne bil-tidsalder vil komme til at

betyde såvel for boligbyggeriets have, som for ud¬
nyttelsen af byernes friarealer i det hele taget.

Den direkte anledning til den have-status, som vi
her forsøger os med, var et lynnedslag på tegnestuen
i form af et nyt krav fra myndighederne i Ålborg
(bekendt for sit fremsyn): Til en bebyggelse på 300
lejligheder skal der være plads til 200 parkeringsplad¬
ser og 150 garager, og udnyttelsesgraden skal være
0,4. Det er altså, hvad vi kan vente os i fremtiden. En
besk forsmag på arbejdsvilkårene i bil-tiden, en bitter
pille at sluge for alle tilhængere af parkbebyggelsens
idéer.

For vi bliver nødt til at se i øjnene, at hvis udnyt¬
telsesgraden skal bibeholdes (hvad der bør tages op
til overvejelse), så æder bilerne med deres pladsbehov
sig ind på de grønne arealer.

Sådan som det nu sker i mange af de parkbebyg¬
gelser, vi har projekteret i de sidste 10 år. Der er ikke
andre muligheder, for bebyggelsesplanerne blev for¬
met udfra idealet om huset, der ligger frit i den grøn¬
ne park.

Med myndighedernes krav om plads, hvor alle bor¬
gernes biler kan køre, hvile og sove (gid de var lige
så omsorgsfulde for deres børn) kan man godt sige,
at havearkitektens opgave i fremtiden kun blir at få

(Fortsættes side 16).

E. M. Deichmann, anlægsgartner, Rådhusvej 4, Charlottenlund,
Telefon OR. 670
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nord opad.

/. garage 7- flisearealer
2 fliselagt forgård S. græs

i- kamre 9- buksbomhæk

4- opholdsrum 10. staudebede

S- køkken //. børnenes have
6. fliselagt køkkengård 12. køkkenhave
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Have i Århus
Af f. Arevad-]acobseii, havearkitekt, m. d. h.

Dette er en arkitekts eget hus og have.
Han har tegnet huset - og jeg haven.

Huset er et hus af i dag, og haven et forsøg i samme
retning. Lavt og med ryggen til vejen kigger huset
frem af et krat, hvori et par - med tiden - store træer
danner en naturlig forbindelse med et bryn, som fort¬
sætter hen langs den blinde, rolige vejs haver.

Fra opholdsrummet ser man ud i haven under Fi¬
lippatræets pæne krone. Ved sommertide kaster den,
når solen midt på dagen står højest, en behagelig
skygge henover den store fliseplads foran husets glas¬
væg.

Stuens rumfornemmelse udvider sig til også at om¬
fatte haverummet med dets høje ligustervægge og
grønne græstæppe.

Halvhøje buksbomhække står i havens solside og
ser skulpturelle ud med spidslys i de bulede, blanke
blade - og skjuler om staudernes på denne tid noget
p jus lene krop, så kun blomsternes farvestænk titter
frem under gråpærens store krone.

I haverummets fjerneste hjørne lyser den gamle
pigeons ildrøde frugter og forjætter om et gensyn om
3 måneder på julens grønne tfæ. Bag pigeon og ligu¬
stervæg er der en lillebitte urtehave, og ved siden af
har vi børnenes have.

Fra denne - og altså også fra urtehaven - fører en
ganske smal flisesti via blomsterhaven til den flise-
lagte køkkengård - eller omvendt, således at hus¬
moderen, når hun skal hente radiser og salat til fro¬
kost, samtidig kan skære et par blomster til vasen på
spisebordet.

Forøvrigt er krydderurterne løvstikke, mynte, pur¬
løg o. 1. plantet i blomsterbedet nærmest køkkengår¬
den, så de er nær for hånden. Og de er jo også pæne
at se på.

Der mangler een ting i haven, men hvem ved - den
kan vel komme. Jo, der skulle være en skulptur eller
bare en smukt tildannet sten et eller andet sted - jeg
tror foran buksbomhækken midt i haven.

Vor arkitekt kan godt lide haveliv, hans kone også
- men der er også andet, man skal nå i denne tilvæ¬
relse. Derfor lovede jeg ham en have, som godt kunne
se pæn ud, selv om han f. eks. ikke på klokkeslet stod
på hovedet i stauderne.

Tiden må vise, om det er lykkedes.
Foreløbig gør anlægsgartner Kortsen, på sin sæd¬

vanlige greje måde, hvad der i gartnerisk henseende
kan gøres, for .at skabe det rette grundlag.



Haver i Forum
På gartnerudstillingen »Blomsterperler i
Forum« nu i efteråret var anlægsgartner¬
faget repræsenteret ved Landsforeningens
Københavnskreds, der havde fået overladt
2 stands, hvor de for første gang udstil¬
lede kollektivt. De to anlæg, som Køben-
havnskredsen havde bedt havearkitekter¬
ne Eywin Langkilde og J. Palle Schmidt
om at tegne, blev således udført af mange
forskellige anlægsgartnere i nært samar¬
bejde.

Disse to billeder viser det fine resultat,
således som publikum har oplevet det og
haft glæde af det.

Men kameraet har af gode grunde
klogelig undgået at gengive Forum, dette
grimme rum, hvor dominerende tagkon¬
struktioner får selv store træer til at se

små og kunstige ud. Det strejfer eens tan¬
ke, om anlægsgartnerne i virkeligheden
er tjent med i længden at blive sat til at
forskønne den grimme endevæg med de¬
res træer. Om ikke faget som helhed stod
sig bedre ved oftere at deltage i nogle af
de udstillinger af enfamiliehuse, der for
øjeblikket er så stor interesse for, og som
bliver besøgt af netop de mennesker, der
har brug for gartnerhjælp. red.

J. Palle Schmidts stand
med de sekskantede
pavilloner som faste,
ens rammer om for¬
skellige former for ter-
rassebehegning.
Standen er udformet
som en abstraktion,
ikke som en del af en
have.

Eywin Langkildes
stand var af Metase-
quoiakihakke opdelt i
flere haverum med for¬
skellig emne. Billedet
viser midterhaven med
abstrakt mønster af
Anka-sten i grces under
fyrretræer.



Regattaparken
i Bagsværd
Af havearkitekt Niels Ulrichsen, m. d. h.

Det hører jo til sjældenhederne, at der indenfor have¬
arkitekternes virkefelt fremkommer opgaver, der ikke
på et eller andet punkt har forbindelse med bygnin¬
ger, og som følge deraf helt eller delvis er under¬
kastet disse. En sådan opgave er »Regattaparken«,
der helt er underkastet naturen, mens de få bygninger
der nødvendigvis må være der, helt er underordnet
anlæget.

Bygherren er Dansk Forening for Rosports Kø¬
benhavns afdeling, og opgaven går ud på at skaffe
tidsvarende siddepladser for ca. 6.000 tilskuere ved
opløbspladsen for kaproningsbanen på Bagsværd sø.

Naturen skulle i videst mulig omfang bevares, og
større sår i skovbrynet omkring søen helst undgås.
Derfor er jeg gået langt uden om enhver form for
overbyggede tilskuerpladser, men udformet dem ude¬
lukkende i græsbænke med fliseforkanter, hvorved
der opnås en langt bedre tilpasning til omgivelserne.

Græsset skal normalt ikke klippes, kun slåes med le
et par gange om året. Den forholdsvis lange græspels
vil ret hurtigt borteliminere de hårde betonkanter.

Selve tilskuerpladserne er af rent tekniske grunde
udformet i krumme linier, idet fliseforkanterne, der
er specielt udformet til opgaven, ved denne opstilling
kan modstå det naturlige jordtryk. Stilles de op i lige
linier, og man som her ikke anvender nogen form for
betonfundament, vil jordtrykket ret hurtigt presse
dem ud af linie.

En sådan græsbænk, der i sommermånederne an¬
vendes som siddeplads, skal i videst mulige omfang
være tør, derfor har det været nødvendigt at ofre
ret meget på dræning. Der er under samtlige beton-
Situationsplan i:jooo.
Nordøst til højre.

1. statsskov
2. hegn
5. billetkontrol
4 trappe

tilskuerpladser
6. kongeloge
7. dommertårn
8. anløbsbro
9. presselage

10. teltplads til politi
■ og samaritter

11. restaurant

12. toilet
13. parkering i græs
14. regattapavillon '
1$. klubhus
16. bådeplads
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forkanter et slaggefundament, som igen er forbundet
med tværgående drænledninger der fører direkte ned
i søen. En så drastisk dræning vil igen modvirke græs¬
sets vækst i tørkeperioder, men da man ikke er in¬
teresseret i at græsset vokser for kraftigt, skulle de
to ting nok kunne forenes.

Søbredden oprettes med et risgærde under vand¬
overfladen. Stolperne er trykimprægnerede og op¬
stilles med 0,7 meters afstand. Risene til fletning mel¬
lem stolperne må være bøgeris, der tages fra ved den
rydning, der nødvendigvis må finde sted ved planens
gennemførelse.

De viste trapper på selve tilskuerpladserne udføres
af betonforkanter, idet forkanterne fra tilskuerplad¬
serne føres igennem, og mellem disse opsættes yder¬
ligere to rækker. Trappens grund befæstes med Glad-
'saxefliser, 22 X 3*5 cm store, lagt med 3 cm fuge. De
øvrige trapper opsættes af betontrin, og grunden fyl¬
des her ligeledes med Gladsaxefliser.

Som vist på oversigtsplanen er det tanken ved mi¬
nimal udhug at føre en græsklædt udsigtslinie igen¬
nem fra den nuværende restauration til dommertårnet.
Denne udsigtslinie kommer til på en strækning af ca.
300 meter at gå over vandet, og her er det et ønske,
at siderne kan markeres med lodrette tykke vand¬
søjler, for eksempel med 20 meters afstand. Vand¬
søjlerne var ikke med i den afholdte licitation, men
teknisk var det forholdsvis let at gennemføre ved at
udlægge et plastikrør på søbunden, anbringe stråle-
spidser herpå og sætte det i forbindelse med en pumpe.
Vand har vi jo nok af, og søjlernes højde over vand¬
overfladen må ikke overstige 1 meter.

Selve udsigtslinien tilsåes med græs, og for enden
af denne opstilles et nyt dommertårn. Dette udformes
af jernbeton, men beklædes med kobberplader, således
at vedligeholdelsen bliver mindst mulig, og med tiden
bliver det irgrønt, hvilket vil få det til at falde fint
sammen med skoven.

Ved tilskuerpladsernes krumme form opstår der
umiddelbart foran disse ved en udvidelse af udsigts-
linien en større græsklædt plads, der er tænkt anvendt
til friluftsspil. De i den forbindelse nødvendige telte

til omklædning kan anbringes omkring det viste dom¬
mertårn.

På planen er der gjort rede for nødvendige hegn,
der må ses så lidt som muligt, for tælleapparater, de
internationale flag, der kræves ved større sportsstæv¬
ner og for toiletforholdene, der må være i orden, hvor
der samles så store mængder tilskuere. Der er lige¬
ledes afsat plads til politi, samaritter og restauration,
og her er det tanken at klare sig med telte, da det kun
er få dage om året, der er brug for disse.

Den på arealet eksisterende skovsti er ført udenom
parken, således at man kan færdes i skoven selv om
denne er afspærret. Dog er det meningen, at anlægget
kun må lukkes de få dage, der er sportskampe, og det
skal således være åbent for publikum det meste af
året. Det fører igen med sig, at alt skal være robust
og udformet således, at det kan modstå det hærværk,
vi må regne med. Det er desværre ikke alle, der har
forståelse af, hvad fælles værdier betyder.

Udformningen af anlæget omkring den nuværende
restaurationsbygning går i hovedsagen ud på at få
rimelige tilkørselsforhold samt at skaffe en del par¬
keringsplads. Den her eksisterende bådeplads udbyg¬
ges i forbindelse med klubhuset.

Beplantningen må følge naturen, og som retnings¬
linie kan angives, at der ikke må anvendes planter,
der ikke i forvejen findes i skoven.

mentet står i forbindelse med en dræn¬
ledning. •
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Gårdanlæg, mål 1:600.

Gårdhave i Bredgade
Arkitekter: Sven Eske Kristensen & Erik Barfoed.
Havearkitekt: Eyivin Langkilde, m. d. h.
Anlægsgartner: Anton Sørensen.

I Havekunst nr. 3, 37. årgang, skrev jeg en lille artikel
»Ornamenter på en anden måde«. Tankerne der lig¬
ger til grund for anlæget, der vises på følgende sider,
må vel siges at ligge parallelt med det i sin tid skrevne.

Årsagen til dette anlæg var forsikringsselskabet
»Baltica«s nybyggeri i forbindelse med selskabets ho¬
vedkontor i det Bernstorffske palæ i Bredgade.

Før arkitekt Eske Kristensen tog fat på byggeop¬
gaven i samarbejde med arkitekt Erik Barfoed, lå der
bag palæet en del gamle staldbygninger, der delte
arealet op i flere gårde.

Da disse bygninger blev fjernet af hensyn til det
nye byggeri, gav det samtidig anledning til en total
omlægning af gården, som blev gennemført efter føl¬
gende forudsætninger.

Der skulle tages fornødent hensyn til brandtekni¬
ske krav. Der skulle om muligt være et vandreservoire
med ca. 100 m3 vand, og så iøvrigt så meget grønt

som muligt. Anlægets funktion skulle, bortset fra de
nævnte hovedsager, være rekreationsområde for per¬
sonalet, give anledning til forbindelse mellem de for¬
skellige afdelinger gennem gårdanlæget, og så natur¬
ligvis ikke mindst være en formildende omstændig¬
hed i forbindelse med udsigten fra de mange vinduer,
dels i Bernstorffs palæ, dels i den nye kontorfløj.

Den nære kontakt med det arkitektonisk fornemme

palæ og kvarteret iøvrigt vendte ganske naturligt
tanken henimod et fornemt, traditionelt anlæg, men
alligevel var det fristende at arbejde på en sådan måde,
at den iøjnefaldende udtryksform snarere var utra¬
ditionel.

Resultatet blev et spil mellem græs og brosten, mel¬
lem vand og fastklippede buske og således, at der
blev taget alt muligt hensyn til to eksisterende træer,
en ikke særlig fornem elm og et meget værdifuldt
morbærtræ.

JO



 



Skitseforslag, mål ca. 1:750.

Anlægget set fra gårdens overdækkede
del. Selvom man ikke får noget særligt
indtryk af mønstret, giver brostensstri-
berne alligevel en vis virkning.

Set fra institutionens vinduer virker an¬
lægget ganske spændende med sit spil
mellem brostensstriber og chaussesten,
mellem vand og græs, men endnu er det
hele lidt for nyt og goldt - der mangler
patina.
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For at holde sammen på det hele og for samtidig
at opnå en mønstervirkning, når man ser anlæget fra
etagerne, er der lagt striber bestående af to rækker
fuldkantede engelske brosten. Disse striber, der er
lagt i tilfældige firkanter, løber både gennem græs og
de befæstede områders chaussébelægning.

Virkningen, der er opnået, er i og for sig ganske
forbløffende. Når man færdes i gårdhaven, virker
striberne temmelig overflødige, men uanset hvilket
kontor man befinder sig i, fra i. sal og opefter, kom¬
mer mønstret frem og giver en ganske anden raffi¬
neret virkning. Der er næppe tvivl om, at dette spil
mellem græs og sten på grund af mønstrene bevirker
en ganske anden oplevelse, end en »ren« græsplæne
havde givet, således at anlæget i virkeligheden bekræf¬
ter de teorier, der blev fremsat i førnævnte artikel.

Det er for så vidt ganske morsomt at sammenligne
det første skitseforslag med det endelige projekt. Til¬
syneladende er den første skitse fiksere, idet vi da
ikke var kommet problemerne på tilstrækkelig nært
hold. Oprindelig var der bevaret en reminiscens fra
det tidligere anlæg, et ganske lille bassin, der i sin tid

var lavet i forbindelse med prof. Utzon Franks skulp¬
tur »Havhesten«. Dette bassin blev nu flyttet og æn¬
dret samtidig med, at det store bassin (100 m3) kom
ind i billedet. Oprindelig var dette sidste projekteret
som underjordisk bassin, men det var vel næsten synd
at snyde sig selv for vandspejlets liv.

Som et kuriosum kan nævnes, at der i bassinet er

lagt varmestrenge, således at det holdes frostfrit, ,selv
om det skulle blive io° frost.

At man samtidig opnåede at komme til at gå langs
vand, med vand på begge sider, og for så vidt også
på vandet, på de »svømmende« bordursten, forøgede
yderligere anlægets muligheder.

Detailprojektet afslørede også, at de to træer, der
måtte bevares, lå væsentlig højere end de koter, det
øvrige gårdanlæg nødvendigvis måtte ligge i. Dette
gjorde det nødvendigt også at arbejde med støtte¬
mure, der blev udført af grå ølandsskaller. Murene
blev dels udnyttet ved placering af bænkepladserne,
dels visse steder ført direkte til bunds i bassinerne, så
man fik kontrasten mellem støttemur og vandspejl
frem.
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Bassinkanten er afdækket med
bordursten, der også er brugt
som »svømmende« trædesten
over bassinet. Når vandstanden
er højere, fornemmer man næ¬
sten, at man går på vandet.

Tilplantningen af gårdanlæget er gjort ganske en¬
kel. Under morbærtræet er der plantet Lonicera pile-
ata, ellers fortrinsvis Pyracantha, Buxus, og et stort
parti af Rhododendron, først og fremmest til dæk¬
ning af nedkørselsrampen til det underjordiske ga¬
rageanlæg.

Enkelte steder i chaussébrolægningen er der pla¬
ceret klippede buksbomfigurer, en kugle, en spiral, en
kurv o. s. v.

I det store bassin blot to Nymphaea, samt en klat
Butomus, til at give vandspejlet lidt ekstra liv.

Naturligvis er der også tænkt på forårsløg, der er
lagt i store klare felter, først og fremmest tulipaner i
hvidt, rosa og lyslilla.

I forbindelse med personalets kantine findes et gan¬
ske lille gårdanlæg. Her er foruden opholdsareal, be¬
lagt med fliser, et ganske lille beplantet område, der
er præget af Arundinaria, Rhus, Aralia, Paulownia,
Ailanthus med bundplantning af Pachysandra, Cotula
og Asarum. I denne bundplantning findes foruden
forårsløg Lilium speciosum, samt enkelte Eremorus.

Som helhed må det siges, at opgaven med et sådan
gårdanlæg giver mulighed for en spændende løs¬
ning, og når man som her har med en institution at
gøre, for hvem det æstetiske betragtes som en pri¬
mær'ting.

Jeg håber tiden vil vise det er lykkedes.
E. L.
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Parkeringsstribe ved
Sorgenfrivang
Haveark.: Jørn Palle Schmidt, m. d. lo.

På det smalle areal imellem Nordbanen og Grønne¬
vej, umiddelbart nord for Sorgenfri Station, har arki¬
tekterne m. a. a. Aage Paludan, Johannes Paludan,
Magnus Steffensen og Knud Thorball, for Dansk Al¬
mennyttigt Boligselskab, projekteret en højhusbebyg¬
gelse bestående af 3-15 etager høje og ca. 70 m lange
boligblokke.

Med denne betydelige boligmasse på det lang¬
strakte smalle areal medførte kravet om 1 parkering
for hver 2 '/2 lejlighed, at betydelige dele af friareal¬
lerne både øst og vest for højhusene måtte inddrages
til parkeringsformål.

Øst for blokkene op tager boligvej og parkeringer
da også så stor en del af friarealerne, at der kun er
plads tilovers for en smal beplantning af store træer
som skærm mellem vej- og jernbaneareal. Tilbage til
yderligere parkering var kun det egentlige haveareal
vest for højhusene.

Som følge af arealets form er løsningen af parke-
ringsspørgsmålet på dette område, som planen viser,
blevet en skråparkering, hvor man med ensrettet syd¬
nordgående kørsel kan parkere mod vest med front
mod Grønnevej. Pladserne og tilkørslen befæstes med
chaussesten og de enkelte pladser anlægges 2,20 m
brede begrænset af en avnbøghæk som følger pladser¬
nes zig-zag afslutning. (fortsættes meste side)

Plan i 1:500 af en del af det
smalle areal mellem højhuse¬
ne og Grønnevej. Tilkørselen
til parkeringen virker tillige
som brandvej.

Set fra vejen er bilerne n<esten
skjult bag avnbøghækken.
Den lange række løn (ca. 300
m) vil til sin tid danne loft
over pladserne og mildne ind¬
trykket af de voldsomme høj¬
huse, både for trafikanter og
for naboer.
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De små trekantede arealer, der efter dette anlægs-
princip fremkommer imellem G rønnevej's fortovs
bagkant og avnbøghækken, tilplantes med stammede
Acer platanoides og Vinca minor, så der med tiden
skabes et kraftigt og beskyttende grønt bælte mellem
den offentlige vej og bebyggelsens interne parkering,
et plantebælte som så tillige er med til at beskrive be¬
byggelsens egentlige haverum. - Anlægsgartner Sv.
Jonasen udfører anlægsarbejdet.

Biler, Børn og Bebyggelsesplaner
(Fortsat fra side 65).
det bedste ud af de arealstumper, der bliver tilovers,
når huse, veje, garager og parkeringspladser er pla¬
ceret.

Men man kan med større ret sige, at skal vi nå no¬
get andet og mere, må arbejdet med bebyggelsespla¬
nens udformning i højere grad end før blive et team¬
work mellem byggeriets teknikere, incl. havearkitek¬
ten, som repræsentant for »retten til det grønne«.

Vel at mærke ikke mere »det grønne« kun som
plæner og træer til at se på som klædelige omgivelser
for smukke huse, det vil nu være urealistisk areal¬
luksus.

Den knebne plads vil nøde os til at planlægge også
det grønne ud fra klare brugsmæssige krav om plads
til plæner til boldspil, legepladser, rodepladser og
bænkehaver med blomster.

Kun ved at planlægge bebyggelserne ud fra disse
helt sideordnede krav om plads til huse, biler og til
børn, kan vi nå frem til løsningen af fremtidens bil¬
og menneskebyer.

SUMMARY

A garden for an architect is the subject of the garden on
page 67 designed by Mr. J. Arvad-Jacobsen. He describes it
as follows: The house is a modern house and the garden is an
attempt in the same line. The impression of space, experienced
in the living room, expands by comprising the space of the
garden with its high walls of ligusta and its green carpet of
grass. Hedges of box, kept at a medium height, stand on the
sunny side of the garden, hiding the stalks of the perennials,
only letting the spray of their colours protrude below the big
crown of the pear tree. Behind the wall of apple and ligusta
there is a tiny kitchen-garden, next to which we find the chil¬
dren's garden.

Is does not occur very often in the landscape architect's
sphere of work that he is given a task which in one way or
the other is not closely connected with buildings and conse¬
quently altogether or partly subject to them. But this is the case
with "Regattaparken" which is entirely submitted to nature,
whereas the few buildings, which necessarily have to be there,
are altogether subordinated to the park. On page 68-69, Mr.
Ulrichsen shows how he had elaborated a piece of nature at
a lake in Northern Sealand to a park, intended for 6000 spec¬
tators to the boat-races taking place on the lake. He says:

Nature was to be preserved to the greatest possible extent and
deeper wounds in the edge of the wood around the lake were
to be avoided. Consequently I evaded any sort of covered
seats, but formed them solely in grass-banks with anterior
edges of flags, thus achieving a considerably better adaption
to the surroundings. For technical reasons the seats themselves
are curved, so that the flags are able to stand the natural pres¬
sure of the soil. The grass banks being used as seats have to
be as dry as ever possible and consequently it was necessary
to spend quite a bit on draining. As shown on the general
plan, one intends to obtain a line commanding the view from
the present restaurant to the judge-tower by means of a mini¬
mum of thinning. The plan gives an account of the fences,
which are to be seen, as little as possible, of turnstiles and lava¬
tories, as well as of the international flags used on the occasion
of greater meetings. Furthermore, place has been reserved for
the police, the first-aid and for the restaurant; one counts on
using tents only, as it happens to be a question of but a few
days a year. The footpath was lead outside the park area, so
that when it is closed, one can still take a walk in the wood.
The elaboration of the area around the present restaurant
aims at good conditions of access and a suitable number of
parking places. With regard to the planting, it shall not con¬
sist of any other specimens but those which are growing in
the wood already.

On page 70-73 Mr. Langkilde shows his plan of a court-
garden designed for an insurance company in Copenhagen in
connection with a bigger rebuilding and extension. Mr. Lang¬
kilde says that special regard had to be paid to fire-pre¬
cautionary demands. If possible, there had to be a water-
reservoir containing abt. 100m3 of water and otherwise as
much greenery as possible. The court-garden was to serve
as a recreation area for the staff, be a means of connection
between the various departments and, of course, grant a
pleasant sight from the many windows. The close relation
to the architecturally exclusive palais and quarter, naturally
inspired to a distinguished traditional arrangement. But still,
it was tempting to make a striking arrangement of untradi-
tional design. The result was a composition of contrasting
effects: grass and cobble stones, water and cut bushes, with
due regard to two existing trees. To achieve the effect of a
pattern and to accentuate the composition as a whole when
seen from above, stripes consisting of two rows of fufly-edged
English paving-stones were laid. These stripes run through
the grass and through the paved areas, creating various squares.
- As the two trees which were to be preserved are standing
at a considerably higher elevation than the rest of the court-
garden, it was necessary to apply supporting walls. They are
made of gray Øland-flakes and utilized when situating the
benches; there where they are carried through right to the
bottom of the pools, they have a fine contrasting effect against
the water. The planting of the court-garden is quite simple:
below the mulberry-tree there is planted lonicera pileata, be¬
sides, pyracantha, buxus and a great number of rhododen¬
drons, intended to hide the ramp leading to a subterranean
court. Here and there in the paving there are placed figures
cut in box: a ball, a spiral, a basket etc.

On page 75 a parking place by Mr. Palle Schmidt at Sorgen¬
frivang tall houses. As a part of the park at the site of the
tall houses north of Sorgenfri station there is placed a parking
place; hedges and alley trees make a sheltering helt between
the public road and the private parking area.
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Berigtigelse
Vi er blevet gjort opmærksom på en fejl i Havekunst,
nr. 1. I Erik Myginds artikel om »Haver for
biler i Herlev« er der på side 7 en fejl i beregningen
af bruttoarealet for den største af de runde parke¬
ringspladser. I stedet for som angivet 20,5 m2 er
bruttoarealet 28 m2, hvad der unægtelig må indvirke
på den økonomiske vurdering af denne form. Den
æstetiske holder indtil videre.

Haveanlæg udført af
anlægsgartner
E. M. Deichmann,
Rådhusvej 2, Chl.
Telf. OR. 670.
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Have i Ordrup Krat
Af havearkitekt m.d.h. Morten Klint

Huset ligger paa en hjørnegrund, der støder op til
en fredskov, og selve grunden var, inden huset blev
bygget, bevokset med høje bøgetræer.

Som følge af beliggenheden umiddelbart ved sko¬
ven, var der den klausul på grunden, at der for at
bevare kvarterets særpræg kun måttte fældes efter
samråd med myndighederne.

For at få plads til huset og for at få sol og lys
blev det nødvendigt med en så kraftig udtynding af
bevoksningen, at kun en halv snes smukke træer blev
tilbage.

Dette indgreb blev i virkeligheden katastrofalt, idet
det viste sig, at de tiloversblevne bøge ikke tålte solens
lys og varme på stammerne, selv om disse straks blev
omvundet med halmbånd helt op til kronerne.

Bøgene står således i dag så svækkede, at deres leve¬
tid er. stærkt begrænset.

Det har været muligt at bevare husets rolige facade
fri for opdelinger og beplantning i forbindelse med

terrasse - kun en rund strimmel ølandsfliser danner
overgang til græsset - idet selve opholdsterrassen er
lagt udfor husets vestfacade. For at fange sydsolen
er den lagt fri af huset og omgærdet af en dobbelt¬
sidet 80 cm høj krum mur af ølandsskaller, beplantet
med pyracantha.

Terrassens form og dens afskærmning med en be¬
plantet mur er yderligere bestemt af, at der skulle
være fri adgang til den transformer, der ligger opad
vestskellet, samtidig med at denne gerne hurtigst mu¬
ligt skulle skjules af en beplantning.

Beplantningen består iøvrigt hovedsageligt af sted¬
segrønne, såsom picea omorika, taxus, rhododendron
og kristtorn, desuden findes partier af bøgepur, der
med deres røde løv om vinteren giver en interessant
kontrastvirkning til de stedsegrønne mørke farver.
I forgrunden af alle plantninger findes mindre grup¬
per med blomster, og tillige er der her lagt en mængde
narcis- og tulipanløg.

Flaven er udført i 1956 af anlægsgartner Poul Ras¬
mussen.
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Opholdsterrassen er lagt mod vest, fri af huset og omgivet af en dobbeltsidet rund læmur, beplantet med
pyracantha. Skoven - her som græs med store bøge - strækker sig på indgangssiden helt ind til huset.

Indkørsel og vendeplads ved garage er befæstet med chaussésten. Plantningen ind ?nod haven giver endnu ikke den
skarpe adskillelse, der er tilsigtet.
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I/S VESTBAD
Bygherre: Rødovre-Brøndbyernes kommune.
Arkitekt: Stadsarkitekt Børge T. Lorentzen.
Ingeniører: Chr. Ostenfeld og W. Jønson.
Havearkitekter: Professor C. Th. Sørensen og

Arne Levin.

Friluftsbadet er beliggende mellem Roskildevej og
Nørrekær på Rødovre-Brøndbyernes kommune¬
grænse. Arealet er ca. 25.000 m2 stort, og badets ka¬
pacitet er på ca. 800 personer.

Badet er mod Roskildevej og mod øst skærmet af
en ca. 6 m høj jordvold, der samtidig giver skråningen
til tilskuerpladserne. Mod Roskildevej beplantes vol¬
den med og indgår som led i en egeplantning, der
skærmer de mellem Roskildevej og jernbanen liggende
bebyggelser på en strækning af ca. 900 m.

Adgang til badet sker gennem en kioskbygning,
der under samme tag distribuerer billetter, blade og
chokolade samt forfriskninger, pølser m. m. i forbin¬
delse med en friluftsrestaurant.

Friluftsbadets øvrige område:

1. Omklædningsbygning, samtidig indrettet med mu¬
lighed for anvendelse i vintersæsonen.

2. Svømmebassinet er 12,5 m X 25 m og har en 1 m,
en 3 m og en 5 m vippe. Dette bassin ligger 2,5 m

over børnebassinet og har glasruder i bassinvæggen.
Denne højdeforskel har inspireret til placering af.
en vandrutschebane.

3. Mod syd har svømmebassinet tilskuerpladser, ud¬
formet i en betonkonstruktion. Mod nord og vest
er der tilskuertribune i græs med forkant af beton¬
elementer. Belægningen omkring bassinerne er
sekskantede fliser i formatet 60 X 37.

4.1 skråningen vest for svømmebassinet er der sol¬
gryder, placeret som »lommer« i skråningsanlæg-
get.

5. Det øvrige grønne område giver mulighed for bold¬
spil og anden leg.

6.1 arealets sydøstlige hjørne findes der en vandlege¬
plads for mindre børn med et springvand udformet
som en vandhøne, udført af billedhuggeren I. P.
Junggreen Have. En spiralformet vandkanal, der
slutter i soppebassiner, fører vandet fra det ene bas¬
sin til de andet som små vandfald. Vandhønen vir¬
ker som iltningsanlæg, idet vandlegepladsen er ind¬
skudt i vandcirkulationen i forbindelse med rens¬

ningsanlægget.
7. Stibelægninger i øvrigt er udført med en beton¬

flise 14 X 28 X 5. Adgangen til det store bassin er
anlagt på macadam og med 6,5 cm tykke fliser i
samme mål, idet dette bassin samtidig tjener til
branddam'.

8. Friluftsrestaurantens runde pladser har en belæg¬
ning af gule klinker. A. L.

Situationsplan c. 1:1 $00. Nord opad.
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»Vandhønen«, der er udformet af billedhuggeren l. P. Jung¬
gren Have, er centrum i vandlegepladsen. Den har til opgave,
foruden at more børn og voksne, at ilte vandet fra svømme¬
bassinet, inden det går retur via rensningsanlægget.
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FALKONER-
Af havearkitekt m.d.h. Georg Boye

Forretningsfacaden mod Falkonerallé står delvis på
søjler, således at man fra gaden ser ind i den gård, der
giver adgang til Hotel Tre Falke, teatersal og biograf.

Arkitekt MAA Ole Hagen ville her gerne skabe
et venligt milieu, et grønt torv, idet mulighederne for
det altid så eftertragtede, men sjældent opnåede folke¬
liv var til stede. Der skulle være en U-formet tilkørsel
til hotellet, plads til nogle få taxavogne og uhindret
adgang for publikum til biograf og sal, men ellers
fik jeg opgaven at skabe en havestemning.

Nu er gårdens plan dækket over et underjordisk
garageanlæg, så de tekniske forudsætninger var tag¬
havens: den fornødne jorddybde måtte tilvejebringes
ved opbygninger af en slags.

Ovenpå betondækket var allerede projekteret en
flisebelægning på et tyndt sandlag. Flisestørrelsen
57,5 X 57,5 var bestemt af bygningsmodulet.

Oven på dette gulv kunne man så efter ønske bygge
mure af beton- eller natursten, men en mere præcis
afgrænsning forekom ønskelig - noget lodret i beton.
Da BL-elementer ifølge sagens natur var uanvende¬
lige, blev resultatet den viste klaring: et element med
fod, holdt på plads af jordtrykket.

Hovedmodulet er 3,5 m svarende til 6 fliser med
ca. 1 cm fuge, og elementerne, der er affasede på
begge sider er 50 cm høje med 40 cm bred fod og
7 cm godstykkelse.

Ved opstillingen viste det sig, at resonnementet
med jordtrykket ikke helt holdt stik. Def er klart, at
et fastlejret jordlag på 50 cm tykkelse nok skal holde
et element af de dimensioner på plads, men plante¬
jord skal jo netop være løs og bekvem, så elementerne
var tilbøjelige til at vippe fremover og måtte belastes
med flisestumper, men det er jo bare at gøre foden
bredere næste gang.

Den oprindelige plan var betydelig mere righoldig.
En forskudt række bede dannede adskillelse mellem

publikumstrømmen til biograf og sal, tilkørslen var
markeret af andre bede og den samlede gruppe ud
for hotellet var mere mangfoldig - men ak, bilerne!
Nok er det grønne populært, men parkering går for¬
ud; så det blev som planen viser. Tilplantningen er
lave stedsegrønne ting med overstandere af dekorative
buske. Ved hotellet stikker nogle slanke ahorntræer
kronen op gennem det udkragede tag.

Som det ofte går kom senere ønsket om blomster.
Anlægsgartnerfirmaet A. & B. Deichmann, der har
udført arbejdet, klarede dette fint ved udelukkende
at bruge varmtgule Lantana og lavendelblå Ageratum,
som i vækstlig henseende går godt sammen med bund¬
plantningen og giver en tydelig farvevirkning uden
at virke afstikkende.

Situationsplan 1 :$oo.
med let skravering.

De overdækkede arealer er fremhævet
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Snit af gård. 1:2j. Ovenpå dæk over
underjordisk parkering er lagt dels
fliser og dels bed - elementer med f-

fodstykke.

Detalje af bed i 1:25, der viser elementernes affasning og
varierende længder, samt fodstykkets konstruktion.



hotel hibs1""!:!:

CENTRET
Betonelementerne går op med flisestørrelsen så¬
ledes, at de kan opstilles direkte på betondækket
i udsparrede huller i fliselægningen.

Hvilepladsen i midten med bænke og blomster
er adskilt fra trafikken ved et system af for¬
skudte bede tilplantet med stedsegrønne vækster
og letløvede småtræer.
Den U-formede tilkørsel til hotellet markeres
i fliselægningen med chausséstensfelter, en halv
flise brede. Mellem tilkørsel og bede er der
holdeplads for 3 Taxa'er.

foto: Striiwing.
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RADIOHUSETS TAGHAVER
Arkitekt: Vilh. Lauritzen, m.a.a.
Haveark.: G. N. Brandt, m.d.h.

korprøvesal

spisesal
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Struviing.

Selv om det ikke mere er en sjældenhed at støde på
bygninger med taghaveanlæg, er det dog sådan at
Radiohusets taghaveanlæg både hvad udstrækning og
form angår, må betegnes som enestående.

I 1940-1941 da de nye radiohusbygninger var næ¬
sten færdige, anlagdes taghaverne efter havearkitekt
G. N. Brandt's projekt.

Placeret dels i 2. og dels 3. sals højde, skabte G. N.
Brandt et taghaveanlæg, der indeholder en stor flise-
befæstet og pergolaoverdækket terrasse udfor funk¬
tionærernes spisesal, og i forbindelse hermed et an¬
læg med flisebefæstede stier og en rigt varieret be¬
voksning, som naturligt beskytter anlæggets mange
siddepladser, der er beregnet for radiohusets funk¬
tionærer og gæster, Værdifuldt er det at kunne pau¬
sere i så beroligende omgivelser, især da det ofte er
et meget anspændende arbejde, der kalder hver en¬
kelt i studierne.

Anlægget bliver da også set og brugt af mange.
Bevoksningen består af træer, endda meget store,

fx. fuldvoksne frugttræer, Gleditzia, Salix, Ailanthus
m. fl., af store løvfældende og stedsegrønne buske,
flade Juniperus o. lign., som er placeret i større el.
mindre grupper på en artsrig bundbevoksning. Helt

igennem har anlægget en så frodig karakter, at man
kan undre sig over, at det forholdsvis tynde jordlag
giver mulighed for denne overvældende vækst.

Kun ca. 35 cm fed muldjord er udlagt på et dræ¬
nende 7 cm tykt slaggelag, som igen er afdækket med
ca. 10 cm »hundekød« (grov spaghnum).

Til de særlig kraftigvoksende træer og buske er
der dog sørget for ekstra muldjord, idet hver af di§se
er plantet i en svær, mindst 1 m bred betonring eller
kegle, der står ca. 60 cm over jordoverfladen.

Til befæstelserne er udelukkende anvendt beton¬
fliser 25 X 100 X 7 cm med slidlag af bornholmsk
granit.

I 1956-57 blev taghaveanlægget udvidet med ca.
450 m2, idet der udfor den nye korprøvesal anlagdes
en have efter helt de samme principper, som gælder
for den ældste del. Denne nye have er blevet tilsluttet
den gamle og nu, ca. 2 år efter, er de to haver vokset
så meget sammen, at man kun vanskeligt får øje på
forskellene.

Anlægsgartner Jørgen Olsen har udført anlægs¬
arbejdet og står også for den daglige vedligeholdelse.

Jørn Palle Schmidt.
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Taghaveanlægget møblerer en meget stor del af det
rum, som begrænses af radiohusets høje randbyg¬
ninger, og i kraft af den nære tilknytning, have¬
anlægget har til forbindelsesgange, korprøvesal,
spisesal m. v., er det muligt i fuldt mål at drage nytte
af dette anlægs mange brugsmæssige værdier.
Fotos: Striiwing.

Anlæg, der som dette er nært knyttet til bygnin¬
gerne, er der kun fa af i vore byers midte. Radio¬
husets taghaver må vise vej til, at der selv i tilfælde,
hvor en grund nødvendigvis må udnyttes stærkt,
alligevel ved veloverveje1 planlægning er plads til
»det grønne«<
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Parkeringstorv ved K.A.S.
Havearkitekt: Svend Hansen, m. d. h.
Anlægsgartner: Poul Rasmussen.
Anmelder: Agnete Mygind, m. d. h.

Fra at være en mere eller mindre tilfældig udvidelse
af en vejbane, udvikler begrebet »parkeringsplads« sig
i kraft af kravene om rummelighed, mere og mere
henimod at blive det, vi forstår ved et torv. Og lige¬
som man kan forestille sig, at torvet før i tiden var en
indledning til oplevelsen af selve den værdige byg¬
ning, der dominerede det, således har parkeringstor-
vet fået en lignende funktion. Ikke så meget i kraft
af sin tilknytning til arkitekturen, som ved dets be¬
tydning som afgørende faktor i det førstehåndsind¬
tryk, som gæsterne modtager af det milieu, der er re¬
sultatet af samarbejdet mellem bygningerne og deres
grønne omgivelser.

Ved Københavns amts sygehus i Glostrup har Sven
Hansen formet et sådant parkeringstorv til 164 biler.
Ved sin venlige, frodige imødekommenhed er det så
forskelligt fra andre parkeringer i samme format (f.
eks. Halskovfærgens venteplads), at Havekunst har
ment det vigtigt at vise den her allerede i år, mens
det storstilede anlæg iøvrigt vil blive gengivet i sin
helhed i løbet af næste årgang.

Ved pladsens udformning var det afgørende mo¬
ment, at plantebæltet langs Ringvejen ikke blev brudt
af en øde parkeringsørken.

Men også hensynet til skygge, såvel som ønsket om
en klar og overskuelig afgrænsning mellem vognræk¬
kerne gjorde, at mån valgte en så kraftig tilplantning
med træer, at torvet allerede i dag har det grønne
»loft«, der virker så velgørende.

Torvets »gulv« er overalt chaussésten, lagt i samme
niveau uden kantsten af nogen slags, kun afbrudt af
bånd af engelske brosten til markering af de enkelte
bilbåse og til adskillelse af tilkørselsvej og fortov.

Befæstelsen består iøvrigt af 5 cm slagger til af¬
retning, 15 cm singels, 5 cm sand, og muldblandet
grus 2 cm øverst i fugerne, der er tilsået med græs.

De enkelte bilbåse er 2,50 mX 5,25 m. Afstanden
mellem båsenes yderste hjørner er 3,25 m, mens
baklængden er 7,25 m. Bruttoarealet er 28,8 m2 (incl.
andel i sti).

De to rækker plataner er tænkt som en stiforbin¬
delse for fodgængere til og fra bilerne, således at fa¬
ren for påkørsel ved bakning undgås.'

Alleerne har også gjort det muligt at indpasse be¬
lysningen på en helt ny måde. I stedet for høje lys¬
standere er her anvendt u-formede rør i dørformat,
og derpå er lysrørene monteret. Langs ind- og ud-
kørselsveje er iøvrigt udelukkende anvendt lysstan¬
dere i 1 m højde, påmonteret kegleskærme, således at
kun selve vejbanen ligger belyst.

..nl[. i||n]|'_ "'"''i'1 i/iIi-iimL
Del af parkeringstorv. Mål 1:300. Tilkørselsvejen nederst fø¬
rer til fem sådanne parkeringsgader med ensrettet trafik. Ga¬
derne er adskilt med dobbeltrækker af plataner.

Fodgængertrafik til og fra bilerne sker mellem træerne. Her
er også orientermgsbelysningen anbragt.
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Skolegrunden
Anmeldt af J. Arevad-Jacobsen, havearkitekt m.d.h.

Som nr. 6 i serien »nyt skolebyggeri« har undervis¬
ningsministeriets byggeforskningsudvalg og statens
byggeforskningsinstitut udsendt »skolegrunden«,
format A 4, 48 sider, i kommission hos teknisk forlag.
Pris 8,- kr.

I en tid, hvor der er rivende udvikling i skolebygge¬
riet, vil det for de mennesker, der på den ene eller
anden måde - det være sig som medlem af bygge¬
udvalg eller som teknikere - er impliceret i skole¬
byggeri, være værdifuldt, at der rådes over vejledende
litteratur, hvor dygtige folk - hver for sig specialister
indenfor deres felt - meddeler deres viden og er¬
faring.

Som havearkitekt glæder man sig over fremkom¬
sten af nævnte publikation, hvor særlig hovedafsnittet
»grundens planlægning« har interesse: I et underaf¬
snit »legepladser« redegøres for legepladsens funk¬
tion og børnenes forskellige legeformer, ud fra disse
igen om legepladsens deling, udformning og størrelse,
befæstelse o. 1. Det understreges, at alle bestræbelser
må tage sigte på børnenes tryghedsfølelse, idet »bør¬
nenes oplevelse af tryghed såvel i som udenfor under¬

visningslokalerne er medbestemmende for udbyttet
af skolegangen«.

Adgangsforhold behandles i et andet underafsnit.
Her er det forholdet til de skolen omgivende offent¬
lige veje, der behandles. Færdselssikkerhed - igen
dette med trygheden.

Der er endvidere afsnit om idrætspladser, skole¬
haver og beplantning. Hvis det nævnes, at havearki¬
tekt Knud Preisler har været medarbejder ved skrif¬
tet, vil det for de, der kender ham, være en borgen
for, at der er tilført nævnte afsnit grundige og værdi¬
fulde oplysninger.

Et interessant afsnit handler om læforhold. Grafisk
er her fremstillet læmålinger foretaget på skolemodel¬
ler i vindtunnel på Danmarks tekniske højskole. Læ
er i vort land en så væsentlig faktor for brugbarheden
af udendørs opholdsarealer, at man næsten ikke kan
vise dette forhold for stor opmærksomhed. Under¬
søgelserne viser, at de traditionelle bygningsanlæg
ikke i sig selv er tilstrækkelige som lægivere, men at
lægivningen må baseres på læskure eller plantninger,
i hvert fald mod de mest fremherskende vindret¬

ninger.
Heftet, som er forsynet med udmærkede oriente¬

rende fotografier, afsluttes med eksempler på skole-
anlæg på land og i by. Læs det!

SUMMARY

Not far from Copenhagen, Mr. Morten Klint (page 78) projec¬
ted a garden adjacent to a wood of tall beeches. The planting
bears the stamp of this neighbourhood, as it is mainly consist¬
ing of beech, taxus, picea and rhododendron with flowers and
bulbs covering the ground below. The terrace is surrounded
by a double-sided wall, planted with pyracantha.

On page 80, Mr. C. Th. Sørensen and Mr. Arne Levin show
their project of an open-air swimming pool west of Copen¬
hagen, situated between some tall houses and a main road
screened by a 6 m high mound, planted with oak. The num¬
bers on the plan signify:
1. cabins.
2. swimming pool, 12.5 X 25 m.

South of it there is a swimming pool for children taking
swimming lessons.

3. concrete edged seats in grass for spectators.
4. hollows in a slope for sun-bathing.
5. lawns for games and playing.
6. water-playground with »water chickens« and a spiral canal

ending in a paddling pool.
The »water hen« functions as oxidation plant for the water
circulation.

7. paths of concrete flags 14 X 25 X 5 cms.
8. the open-air restaurant has circular sitting places paved

with clinkers.

Mr. Georg Boye projected a court-garden in Copenhagen at

a group of buildings containing a theatre, a cinema, a hotel,
a restaurant and shops. Plan and photographs on page 82-83.

The garages are below the court and that is why the beds
in the garden had to be raised. Concrete elements with a foot
were used; they are kept in place by the weight of the soil
(see drawing in detail) and made to fit into the plattern of the
paving. The module of the building determined the size of
the flag stones. • ,

The planting consists of low evergreen plants and higher
decorative bushes. Originality there were projected many
more beds, but they had to be sacrificed because of demands
for more parking place.

On page 84, plan and pictures of the roof garden of the
Radio House projected by Mr. G. N. Brandt. This exuberant
garden consist of a rich variety of trees and bushes, placed
in smaller and bigger groups in a characteristic undergrowth.
The garden contains a big terrace outside the staff's dining-
hall and many well-sheltered sitting places along the winding
paths.

There is only a 40 cm layer of soil, but bigger trees are
planted in concrete rings 60 cms deep and 1 m in diameter.

On page 87, Mr. Sven Hansen shows a parking place for
164 cars, arranged at a new hospital west of Copenhagen. It is
paved all over with paving-stones, the car places being marked
by bigger stones. To separate the lines of cars, two rows of
plane-trees were planted which make a narrow path for the
pedestrians. The lamp posts are placed in these alleys.
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Noter
Til konkurrence om en bydel i Hamburg indkom 36 forslag,
heraf ca. 10 fra norden. Af disse blev indkøbt et forslag af
tradgårdsarkitekt P. Å. Friberg, Malmø i samarbejde med ar¬
kitekterne Samuelsson og Jaenicke. Projekterne har været ud¬
stillet i Hamburg, og Havekunst vil senere bringe en an¬
meldelse fra denne udstilling.
Dansk Havearkitektforening holder åbent medlemsmøde fre¬
dag d. 20. febr. kl. 20 i Borgerklubben, Høje Søborg. Sven
Hansen og Georg Boye beretter om »Et hjørne af Amerika«.
Foredragsholderne har i sommer deltaget i I. F. L. A.s kon¬
gres i Washington og har fra denne rejse hjembragt en rig
høst af farvebilleder, som denne aften Vises for medlemmerne
deres gæster og andre faglig interesserede.

Afdelingen for havekunst på akademiet arrangerer i samar¬
bejde med Foreningen af yngre Havearkitekter en række
foredragsaftener, hvortil alle interesserede indbydes.

Møderne finder sted i lokalerne Tordenskjoldsgadé y2 hver
mandag kl. 20 fra 12. januar til slutningen af marts. Forskellige
havearkitekter vil vise billeder og fortælle om emner, der
strækker sig fra erfaringer fra hverdagens arbejde til faglige
rejseoplevelse'r. Nærmere program kan fås på BY 7990.

E. M. Deichmann, anlægsgartner . Rådhusvej 2, Charlottenlund,
OR 670

SUMMARY
As an example of a landscape architect's garden, Mr. Vil¬
hjalmsson describes the garden of his colleague, Mr. Arne
Lindhold, on page 90. The difficulties consisted in securing
privacy and in the short distance from the front of the
house to the boundary. By putting up a light fence of bam¬
boo canes, as shown on the drawing and photographs, one
gained an undisturbed place and a nice spot for the flowers.
Besides, the way it is divided up, the garden appears bigger
than it is. North of the house, there is a lawn for games and
a kitchen garden, south of it wild roses and bulbs.

On page 92-95, Mr. Helge Degnbol tells about a garden
which used to belong to a large private house. It is now a
public park. There are college buildings on part of the ground
and they are used as a hotel in the summer time. In connec¬
tion with the colleges there were built roads and a parking
place paved , with paving-stones hidden by grass. The trees
planted are acer saccarinum which do not only yield shade
to people and cars, but also muffle the noise coming from
the adjoining buildings. Further, there is a sunken terrace
garden for the inhabitants (8) and a playground (3) attached
to the kindergarden south of the buildings. In the center of
the park (4) there is a public playground. North of the build¬
ings one partly preserved the growth of tall old trees, only
here and there one dug away the steep slope so as to obtain
a view into the park. The triangular area of grass (j) is
intended for the children from the kindergardens in the
neighbourhood. 6 and 7 are new shops and offices in connec¬
tion with the cemetery neigbouring the park in the west.

On page 95 one can see an example of a parking place at
some sports grounds in the suburbs. There is a busstop, a
parking place for cars and bicycle stands.
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Plan 1:2$o. Nord til højre.

En havearkitekts have
Havearkitekt: Arne S. Lindholt.
Anmelder: Reynir Vilhjalmsson.

Når en havearkitekt bygger hus til sig selv, har han
en meget begrænset tålmodighed med hvad der angår
haven. Den skal helst være i fuld udfoldelse, og helst

'med det samme.

Dette formoder jeg har været tilfældet, da have¬
arkitekt Arne Lindholdt i efteråret 1957 flyttede ind
i sit lille hus på Aprilvej i Herlev.

Men selvom huset er et af Johan Christensen & søns
typehuse, så tømmes pengepungen ret hurtigt under
byggeriets gang, og når turen kommer til haven, må
man lede efter skillingerne på bunden.

Ikke desto mindre har Lindholt formået at skabe en

lukket og frodig have allerede første sommer. Grun¬
den var i forvejen bevokset med nogle enkelte unge
frugttræer; mod nord og øst grænser den til bevok¬
sede villagrunde, og mod vest ligger en ubebygget
hjørnegrund.

Havens naturlige opholdsareal vest for huset lå så¬
ledes oprindeligt meget udsat, og afstanden til skellet
syntes alt for lille, men dette forhold blev helt ændret,
da man byggede en udestue ved hjælp af et let og
luftigt hegn, der skjuler for indblik. Et areal med fa¬
ste, lodrette vægge får et helt andet og rummeligere
format, end det samme på bar mark. Derfor virker
afstanden til skellet nu rimelig, og en smal passage
mellem hegnet og skelhækken bidrager yderligere til
at markere, at der er plads nok. Udestuen er møbleret
med en opdelt terrasse og en hel botanisk have af

blomster og buske, hvor hovedvægten er lagt på et
hurtigt resultat.

Hegnet danner en ideel baggrund for planter og
dens læmæssige virkning forstærkes yderligere ved en
frodig plantevækst, som vokser op ved dets støtte.
Et eksisterende æbletræ står i vejen for hegnet, men
dette klares elegant med et lille knæk udenom. Ude¬
stuen åbner sig mod græsplænen nord for huset, hvor
vejens børn gerne må lege med husets lille datter, og
helt ude ved nordskellet er ofret plads til et gartneri
i lommeformat.

I forhaven syd for huset står forskellige vilde ro¬
ser i græs, og om foråret myldrer her op med løg¬
vækster.

Udestuen er havens bærende ide. Hegnet, som her
er anvendt, forklares bedst med detailtegningen på
næste side. Det danner et kapitel for sig. Prisen gør
det muligt at operere med forskellige opdelinger og
hegnshøjder, indtil man mener at have fundet det helt
rigtige. Næste gang Lindholt skal forny sit hegn, an¬
vender han måske et dyrere og mere bestandigt ma¬
teriale, men så er han også sikker på, hvordan det skal
gøres. Hegnet har en særlig værdi for mindre haver,
idet disse ofte har det største behov for en opdeling,
og- Lindholts have er et godt eksempel på, hvordan
en sådan stærk opdeling formår at give en lille have
et format og funktioner, der ellers ville være svære
at skabe. R. W.
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Udestuen, set fra twnleplænen nord for huset. Ved opdeling
efter forskellige behov har arealet indenfor hegnet fået en
mere rummelig virkning.

Til højre under parasollen spisegruppen med primitiv »Bar-
beque«. Udfor stuedøren fliseplads til gangtrafik til og fra,
og i baggrunden en fredelig solbadeplads.

Det lette hegn, set i gennemfaldende lys. Dets virkning som
skærm mod indblik er i første række psykologisk bestemt, for
det er ret gennemsigtigt. Men fornemmelsen at »være sig
selv« inde bagved er ikke destomindre-ægte nok.

Detailtegning af hegnet i 1:75. Materialet er måtter af tagrør,
udspændt på et skelet af tonkinstokke i forskellige tykkelser.



Jernbane

Vigerslev allé

Villa „Solhakken

Vestre kirkegård

Rektorparken i København
Af havearkitekt, m. d. h. Helge Degnbol.

Haveanlæg i eller ved en storby er i virkeligheden et
temmeligt flygtigt stof. Byen virker under sin ud¬
vikling som en kværn, der med næsten lovmæssig
sikkerhed knuser haverne. Dette gælder ifølge sagens
natur især de private haver. Der skal opføres bygnin¬
ger og anlægges gader og parkeringspladser, eller be¬
stående skal udvides, og altid går det ud over have¬
arealerne, som i forhold til bygningerne udgør de
bløde og sårbare dele af byen. Dette, at haveanlæg
således må betragtes som noget ret ustabilt, står i
modsætning til det forhold, at nogle af deres væsent¬
ligste bestanddele, nemlig træerne, kræver en lang ud¬
viklingstid.

Sådanne tanker har man også haft nogen anledning
til at gøre sig under arbejdet med anlæg af Køben¬
havns nyeste offentlige park Rektorparken, som er
beliggende ved Vestre Kirkegårds Allé og nu nærmer
sig sin fuldendelse.

Hele det 3,4 ha store, trekantede areal, som be¬
grænses af Vestre Kirkegård, Vigerslev Allé og Vestre
Kirkegårds Allé, har været en sikkert meget smuk
herskabshave, hørende til villa »Solbakken«, der op¬
førtes i 1903 som direktørbolig for Carlsberg Bryg¬
gerierne og senere overtoges af en københavnsk for¬
retningsmand. Efter sidstnævntes død erhvervedes
ejendommen af Københavns kommune.

Af haven indgår i parken kun omkring halvdelen,

idet der er afgivet arealer til to store 12 etagers stu¬
denterkollegier, til et børnehjem (indrettet i villaen)
og til forretningsbebyggelse m. v., og dens tidligere
udformning er bortset fra børnehjemmets have ud¬
visket til fuldstændig ukendelighed. En kunstig sø er
opfyldt, og drivhuse, skure og størstedelen af be¬
plantningen fjernet.

Men der er dog i dette tilfælde væsentlige lyspunk¬
ter. Den rest af haven med sin ret værdifulde træ¬

bestand, der nu er anlagt som offentlig park, er vel
derved nogenlunde sikret mod tilintetgørelse og kan
fremtidig tjene til glæde og rekreation for et stort
antal mennesker, såvel kollegiernes mange beboere
som byens borgere i almindelighed.

Begge kollegiebygningerne er trukket så langt mod
nord, spm det af hensyn til den fremtidige udvidelse
af Vigerslev Allé lod sig gøre. Af færdselsmæssige
grunde udmunder tilkørselsvejen ikke i Vigerslev
Allé, men i den langt mindre trafikerede Vestre Kir¬
kegårds Allé. Derfor beslaglægger tilkørselsveje og
vendepladser relativt megen plads. Da kollegierne del¬
vis bruges som hoteller i sommertiden, finder der en
ret udstrakt parkering af biler sted langs tilkørsels¬
vejene. Græsset er derfor her forstærket med bro¬
lægning.

Arealet nord for kollegiet »Solbakken« er højt be¬
liggende i forhold til Vigerslev Allé, højest længst
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Situationsplan 1:2$00

1) Kollegiet Solbakken.
2) Otto Mønsteds Kollegium.
3) Børnehavelegeplads.
4) Offentlig legeplads.
5) Legeareal for børneinstitutioner.
6) Folkermnsbygrting m.v.
i) Butiksbygninger.
8) Terrassehave.
<)) Brandvej.

10) Parkeringsarealer,
n) Efors have.

Haveanlægget nord for kollegiet »Solbak
hen«, set fra Vigerslev allé.

Udsnit af parken fotogra¬
feret fra kollegiet »Sol¬
bakkens øverste etage.
I midten ses legeområdet
med den ovale boldplads.
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mod vest. Det var tidligere begrænset af en lav støtte¬
mur og bag denne en stejl skråning. For at give forbi¬
passerende et indblik i denne have kunne man tænke
sig at ændre terrænformen ved afgravning; men til¬
stedeværelsen af en uregelmæssig træplantning, som
det var ønskeligt at bevare, gjorde, at man valgte en
mellemvej og bibeholdt den oprindelige terrænform,
hvor der var værdifuld beplantning, og på de øvrige
steder blev der åbnet for indblik ved afgravning.
Derved fremkom en ganske morsom form på terrænet
med flader i rytmisk vekslende hældning.

Syd for Otto Mønsteds Kollegium findes en for¬
sænket terrassehave til ophold for beboerne. Terras¬
serne er belagt med asfaltklinker og begrænset af
støttemure af betonsten. I fortsættelse af terrasse¬
haven er anlagt en brolagt brandvej med græsfuger.
Ved eforboligen i den yderste fløj er indrettet en
diminutiv opholdshave for eforfamilien.

I den offentlig tilgængelige park, som mod øst be¬
grænses af tilkørselsvejen til kollegiet »Solbakken«
og mod vest af børnehjemmets have Og stien langs
Vestre Kirkegård, findes bl. a. et tredelt legeområde
indeholdende en redskabslegeplads, en sandlegeplads
og en boldplads. Endvidere er indføjet en legeplads
alene til brug for en børnehave, som har til huse i
kollegiet. Denne legeplads er også opdelt i tre af¬
delinger, nemlig en med græs, en med asfalt og en

Fortsættes side 96.

Den offentlige redskabslegeplads. I baggrunden kollegiet
»Solbakken«.

Haveanlægget nord for kollegiet »Solbakken« set indefra.
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Parkering ved idrætsplads
Af kommunegartner S. A. Hansen.

I tilslutning til en nyanlagt 5 ha stor idrætsplads med
tennis- og boldbaner i Virum i Lyngby-Taarbæk
kommune indrettedes i 1956 en parkeringsplads for
biler og cykler ved hovedindgangen til idrætspladsen
fra den offentlige vej, Kaplevej. Ved forlægning af
vejens østlige fortov blev der mulighed for at ind¬
rette 9o°s bilparkering i direkte forbindelse med vejen
og derved differentiere biler og fodgængere, således
at der med bil parkeres i 1. trærække, gåes imellem
1. og 2. og cykelparkeres mellem 2. og 3. trærække.

Bilparkeringsarealet er armeret med chaussesten,
cykelparkeringen er udført med betoncykelstativer,
forsænket i plan med terrænet og med dobbeltsidig
parkering, og hele arealet er grønt med græs. Der
er plantet stammede Acer saccarinum både på parke¬
ringspladsen og omkring idrætspladsen. Træerne vil
efterhånden helt overlukke parkeringspladsen og be¬
regnes iøvrigt at ville virke støjdæmpende i det om¬
liggende rækkehuskvarter.

. S. A. H.
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Fortsat fra side 94.

med jord, hvori der kan graves og bygges. På græs¬
legepladsen er der borde og bænke og på den asfal¬
terede plads sandbassin og legeredskaber.

Langs Vestre Kirkegårds Allé har fra gammel tid
ligget nogle uskønne træbygninger indeholdende
blomsterbutikker og stenhuggerværksteder. Efter
kommunens overtagelse af arealerne indgik i det sam¬
lede program også en sanering af denne bebyggelse.
De gamle skure er nu borte, og der er opført tre tids¬
svarende bygninger, hver med en blomsterbutik nær¬
mest gaden og kontor- og værkstedslokaler for sten¬
huggere bagved samt med udstillingspladser for grav¬
monumenter mellem husene. Bebyggelsen afsluttes
mod vest af en materialplads med folkerumsbygning
og traktorgange for gartnerdistriktet.

Endvidere skal nævnes, at der yderst i vinklen mel¬
lem Vigerslev Allé og Vestre Kirkegårds Allé er af¬
sat et areal, som tænkes udlejet til brug for et par
børneinstitutioner fra Vesterbro, som tidligere havde
lejet en del af det nu til park inddragne areal.

Parken har fået sit navn til minde om afdøde rek¬
tor for Københavns universitet, professor H. M. Han¬
sen, som gjorde en stor indsats for kollegiernes op¬
førelse. H. D.

Haveanlæggene og gartnerne
ved Frederiksborg slot
Havebrugets forskningsfond. København 1958.

Af Johannes Tholle:

Forfatteren må være myreflittig, og denne bog er
vistnok et af de bedste resultater af hans flid. Det
er vel næppe bogen om Frederiksborg have, men det
er en imponerende samling af viden om mange per¬
soner, deres data, arbejde og indsats. Udgives der
engang en »Liselundbog« om Frederiksborg have,
vil dette arbejde være af meget stor værdi, men det
har dog også sin egen betydning som en interessant
og morsom beretning om vort fineste havekunstne¬
riske klenodie, anskuet fra et gartnerisk og personal-
historisk synspunkt.

I bogen bringes Åge Rafn's forslag til genskabelse
af kaskadeanlæggene og nogle af de planer og teg¬
ninger, der hørte til Morten Klint's afgangsopgave —
de pynter meget.

Når forfatteren mener, at Krieger har haft et for¬
billede for sin fine komposition, f. eks. Wilhelmshohe,
så er jeg uenig og overbevist om, at det er et stærkt
personligt værk, resultat af en empirisk arbejdsmåde!
Vi har vistnok grund til at være stolte af Krieger,
han hører til blandt de store i havekunsten, og en gen--
skabelse af hans kaskade burde ses som en forplig¬
telse for Danmark. C. Th. Sørensen.

Beton im Garten und
Landschaft
Af Hans Schiller-Butoiv,
udgivet af Bernhard Patzer-Verlag, Berlin.

Bogen er på 91 sider med mange tegninger og fotos.
Ifølge forfatterens forord omhandler bogen beton

og betonvarers anvendelighed og mulighed i vort ar¬
bejde med særlig tanke på det æstetiske og som er¬
statningsmateriale for natursten.

Det er for størstedelen forfatterens egne arbejder,
som er afbildet,, ligesom alle tegninger er udført af
ham. De viser forslag til betons anvendelse som kruk¬
ker, trapper, fliselægning, mure, bænke m. m., alt i alt
bliver det en gennemgang af smagløsheder, som græn¬
ser til det utrolige, og hvori betonen ingen skyld har.

Knud Preisler.

Gartengestaltung
Af Hans Schiller, udgivet af Verlag Paul Parey.

Bogen er på 431 sider i fin udførelse med tegninger
og fotos på praktisk talt hver side.

Bogen behandler alle emner, som kan tænkes at
forekomme i havearkitektens, stadsgartnerens og
kirkegårdsinspektørens arbejde, med sidespring til by¬
planlægning, landskabsfredning m. m.

Indholdsfortegnelsen er forbilledligt ordnet, såle¬
des at man ubesværet finder frem til det ønskede emne;

Forbilledligt er derimod hverken bogens tekst el¬
ler billedvalg. Forfatteren bruger alt for mange ord
om småting og selvfølgeligheder, endvidere tvivler
man om hans kvalifikation til at analysere og udtale
sig om æstetiske planlægningsproblemer. Denne tvivl
understøttes af billedvalget, her er både godt og ondt
fuldstændig ukritisk samlet sammen og sat side ved
side. I det hele taget tvivler man om, at det kan lade
sig gøre at udføre et sådant værk, som skal omhandle
alt, med kun een forfatter.

Knud Preisler.

Prøve for havearkitekter
Det kongelige Akademi for de skønne Kunster har
afholdt prøve, som følgende havearkitekter har be¬
stået: Inga Edlers Claesson, Måns Ginmann og Gun¬
nar Moos. Projekterne vil blive gennemgået af pro¬
fessor C. Th. Sørensen ved en af Y. H.s mandagsaf¬
tener på akademiet.
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