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EN HAVE I RYVANG EN

1 Sommeren 1919 blev det overdraget mig at udarbejde Plan til Haveanlæg vedDirektør Emmanuel Kinch's Ejendom paa Svanemøllevej.
Den smukke Hovedbygning, der er tegnet af Arkitekt Sven Risom, er endnu ikke

opført, hvorimod Garagen, Pavillonen, den østre Havemur og en væsentlig Del af
Haven — kun ikke Plænen — er fuldført.

Ejerens Ønsker gik fornemmelig i Retning af en stor ubrudt Græsplæne, hvilket
i og for sig faldt sammen med mine Tanker; blot var det vanskeligt at gennemføre
formedelst Grundens Lidenhed — 3000 m- — i Forhold til den anselige Bygning.

Det maa her bemærkes, at Hovedbygningen efter e"n senere udarbejdet Plan end
den vedføjede, er placeret noget længere tilbage paa Grunden. Derved bortfalder
Gaardspladsen bag Bygningen, og Græsplænen bliver noget bredere, medens Haven
iøvrigt i alt væsentligt bevarer sin Form. Derimod er der under Havens Udførelse
foretaget nogle Ændringer i Materialets Art, idet bl. a. de lave Mure, der paa Planen
omgiver Rosenhaven, er erstattede af Taxhække, hvilket ogsaa fretngaar af hosstaaende
Fotogratier, der er taget i Sommeren 1921, ca. 2 Maaneder efter Havens Anlæggelse.

De lave Støttemure og Trapperne er opførte af gamle Sandsten fra Christians¬
borg Slot. Birger Errboe.
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Fra Direktør Emanuel Kinchs Have i Ryvangen.



Observatoriebakken i København med østrigsk fyr, træagtig buksbom og taks (vinterbillede).

VINTERGRØNNE TRÆER I KØBENHAVN

Det er ikke så overdrevent længe siden, at den nordeuropæiske havekunst rigtiglærte brugen af stedsegrønne planter at kende, idet den første større plantning
af nåletræer „et pinetum" år 1843 blev anlagt i Kewgarden ved London. Omtrent
samtidig indplantedes de første rhododendron i engelske haver, hvor denne plante
som bekendt nu er en ganske uundværlig og yderst karakteristisk bestanddel af så
godt som enhver have og park. Det engelske fugtige klima med forholdsvis høj
vintertemperatur er jo ganske særlig gunstig for stedsegrønne planter, men det har
dog senere vist sig, at stedsegrønne træer og buske meget godt kan trives også på
fastlandet, men navnlig da i nærheden af havet.

De hollandske rhododendron og nåletræer kender vi alle, og helt oppe i Norge,
i Bergens og Stavangers villakvarterer kan man se Libanoncedernes toppe over hu¬
senes tag, store eksemplarer af araucaria imbricata, der aldrig dækkes, rhododendron
og meget andet, der ikke kan stå vinteren igennem i Tysklands fastlandsklima.

Herhjemme står vist nok de ældste rhododendron i Krogerup have ved Humle¬
bæk. De er plantet omkring 1850, altså omtrent samtidig med de første i England,
og danner nu busketter af størrelse som et almindeligt bondehus. I Knuthenborg
park, på Gisselfeldt, Frijsenborg, Sølyst, Ålholm og forskellige andre steder, hvor de
engelske landskabsgartnere Milner, fader og søn, i sidste halvdel af forrige århun¬
drede virkede, blev indplantet en stor mængde stedsegrønne planter, af hvilke langt
den største del har vist sig hårdføre i vort klima.

Professor Carl Hansen, der trods alt var en både idérig og interesseret gartner,
indførte mange sjældne nåletræer og andre stedsegrønne planter til den forstbotaniske
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have ved Charlottenlund, der som be¬
kendt administreres fra Landbohøjsko¬
len, og der blev ligeledes på hans
initiativ i forskellige privathaver plantet
vintergrønne træer og buske, man tid¬
ligere altid havde flyttet ind i kold¬
huset, når vinteren meldte sin an¬

komst.

Alt i alt har vi nu her i landet så

mange forskellige arter og varieteter
plantet under så forskellige forhold, at
vi med temmelig sikkerhed kan skønne,
hvilke stedsegrønne planter, der er hård¬
føre, og hvilke det ikke nytter at plante
— i det hele taget eller kun under be¬
stemte gunstige forhold.

Da der ikke des mindre stadig plan¬
tes arter og varieteter, som man straks
kan sige ikke vil trives under de givne
forhold, og navnlig da der plantes alt
for få stedsegrønne planter i vore haver

Biota orientalis i en villahave på Frederiksberg. Til højre og Og ganske Særlig her i byen, hvor
venstre side står taks, og til venstre bag den højeste biota rnange kun bor Om vinteren , vil det
skimter man en chamaecyparis Lawsoniana, der kun frister „ .

en kummerlig tilværelse i sammenligning med biotabuskene. antagelig være pa Sin plads 1 HAVE¬
KUNST at behandle dette spørgsmål.

Det første, som skal klares, er da dette: Hvoraf er de stedsegrønne planters hård¬
førhed særlig betinget?

Først af den mest nærliggende grund, at mange arter ganske simpelt ikke tåler
den strenge kulde så højt imod nord. Det nytter for eksempel ikke at plante Italiens
pinier og cypresser på friland her, de vil fryse ihjel, så snart temperaturen synker
under et par graders frost. Laurbærtræet kan dog til dels klare sig på Als, hvor
der ved et par bøndergårde står eksemplarer, der aldrig dækkes, men som ganske
vist også fryser ned i strænge vintre for igen om foråret at skyde kraftigt i vejret.

Mange stedsegrønne træer og buske tåler imidlertid udmærket godt vinterkulden,
men kan alligevel ikke altid stå vinteren igennem på grund af udtørring. Udtørring
er en meget almindeligere dødsårsag, end man skulde tro efter de dødsattester, gart¬
nere og haveejere udsteder. Kulden får skyld for meget, som tørken har på samvit¬
tigheden, og dette er et forhold, som er værd at bemærke sig, da man i langt højere
grad er i stand til at afbøde tørken end kuldens virkninger. Tørken har selvfølgelig
mindre at sige for ældre nåletræer, der har rødderne dybt i undergrunden, men ska¬
der mere de unge træer og buske, og navnlig gælder det al underplantning under
gamle løvtræer. Netop hertil egner mange stedsegrønne planter sig fortrinligt, fordi
de fordre så lidt sol for at trives. Men når vinteren kommer, kan det ofte hænde,
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at jorden inde under træerne endnu er
asketør, og kommer der så hen ad
foråret dage med sol og blæst, så går
det uvægerligt ud over de stedsegrønne
planter, netop fordi de er stedsegrønne
og derfor ånder og fordamper også på
den tid, hvor andre træer har kastet
bladene og sover den trygge vinter¬
søvn, medens blæsten rasler i de tørre
grene. En grundig gennemvanding hen
på efteråret, helst med turbine, jævnt
og længe, så at hele jordmassen bli¬
ver gennemvåd, er det sikresie middel
imod udtørring. Men selv om jorden
er fugtig, kan det dog hænde, at stedse¬
grønne planter tørrer ud, når det er så
stræng frost, at rødder og grene ikke
kan fungere, medens bladene tørres ud
af sol og blæst. En dækning af jor¬
den mellem planterne med løv, gød¬
ning eller tørvestrøelse vil under så¬
danne forhold være gavnlig, og de Østrigsk fyr og rhododendron i Landbohøjskolens have

r . på Frederiksberg.
mere kælne arter ma man derfor und¬
lade at plante på solåben og udsat plads, navnlig på sydsiden af et solbeskinnet
hus, hvor der er træk omkring hjørnerne.

På en sådan plads må hele planten skygges med lærred eller grangrene,
men der er jo ikke ret megen mening i at plante stedsegrønne ting og så
være nød til at dække dem til om vinteren, hvor de netop skulde være særlig
til glæde.

Forskellige svampeangreb kan ligeledes virke dræbende på mange nåletræer, navn¬
lig kan det gå ud over fyrrearter, hvor de plantes i tæt bestand, medens det er
sjældnere at se enkeltvoksende træer blive ødelagt af" denne årsag.

Juniperusarterne er værtplante for rustsvampe, der på et senere udviklingstrin
skader frugttræerne, uden at det dog går nævneværdigt ud over dem selv, lige som
der på Weymouthsfyr optræder en svamp, som overføres til solbær og ribs.

I de senere år er en uldluseart blevet almindelig på ædelgraner, såvel den almin¬
delige ædelgran som nordmandsgranen og andre sjældnere plantede arter. Heftige
angreb, der let iagttages, fordi de unge blade kun når halv udvikling, kan dræbe
selv store træer på få år, men en omhyggelig sprøjtning med kvassiaafkog standser
angrebet.

løvrigt har de stedsegrønne planter ikke mange fjender, men der skal dog endnu
omtales en egenskab af betydning, nemlig deres større eller mindre ømfindtlighed
over for byluften.
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Malerisk bjergfyr ved mur på Vestre-kirkegård.

De stedsegrønne løvtræer generes vist nok ikke i synderlig højere grad heraf end
andre buske, men for mange nåletræer er frisk og ren luft en livsbetingelse i så høj
grad, at de slet ikke trives som de skal i en by.

Dette er tilfældet med så godt som alle picea. Undtagelser danner dog til en vis
grad picea omorica, denne smukt og rankt voksende gran, der er så anvendelig til
at rage op imellem andre nåletræer og til plantning på begrænset plads, og picea
orientale, der ligeledes vokser ret uanfægtet i byluft.

Almindelig rødgran (picea excelsa) og navnlig hvidgran (picea alba) trives slet
ikke i byluft, så lidt som sitkagran (p. sitkaensis), p. pungens, p. Engelmanni, p. aja-
nensis, og hvad de allesammen hedder. Det er synd at ofre plads i en byhave til
disse arter, der alligevel kun bliver et vrængbillede af sig selv.

Noget lignende gælder så godt som alle abiesarter lige fra den almindelige ædel¬
gran (abies pectinata) til a. arizonica, a. balsamea, a. cephalonica, a. grandis, a. pin-
sapo o. m. a. Kun nordmandsgranen (a. Nordmanniana) danner en undtagelse, og
der findes adskillige store og ganske smukke eksemplarer her i byen af denne ro¬
buste gran, der trives både i sol og skygge. Heller ikke chamaecyparis føler sig
rigtig hjemme i byluften. Bedst måske c. nutkaensis, der er en prægtig, højtvoksende
art, men også c. lawsoniana med sine mange værdifulde varieteter klarer sig i byens
yderkanter ligesom de små obtusavarieteter, der nærmest har deres plads på sten¬
højen. Derimod er c. pisifera, c. sphaeroides og de blågrønne varieteter af c. law¬
soniana ganske uegnede til byhaver.

De ellers så hårdføre thuja gør også klogest i at holde sig i yderkanten af byen,
selv om visse occidentalisvarieteter som t. o. fastigiata, t. o. Elwangeriana, t. o. ele-
gantissima og t. o. vervaeneana klarer sig nogenlunde inde mellem de høje huse,
men deres vinterfarve er brunlig og mat.
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Med thujopsis dolobrata er det derimod en anden sag, den vokser upåklageligt
i byluften og er smuk grøn vinteren igennem.

Tsuga og pseudotsuga forholder sig som gran og må helst undgås i en byplant-
ning.

Enebær (juniperus) er igen ikke noget for byen, derimod er det sandsynligt, at
ceder (cedrus deodore, atlantica og libani) vilde kunne holde byluften ud, de trives
i alle tilfælde ganske godt i London og Paris, selv om disse byeksemplarer ikke
kan måle sig med de pragtfulde bredkronede kæmper i de engelske landparker.

Tilbage står så at omtale de tre nåletræer, der af alle bedst egner sig for byen,
nemlig taks, fyr og biota.

For at begynde med den sidste må det beklages, at planteskolerne helt har op¬
hørt at tiltrække dette fortrinlige bytræ, der smykker alle vore kirkegårde og endnu
findes i gamle eksemplarer i haverne både på Frederiksberg og Østerbro.

Biota orientalis er mærkværdig nok ømtålelig for frost i ungdommen, og den
ynder moseagtig eller hedeagtig lyngjord som lille plante. Derfor har planteskolerne
helt opgivet den, til stor skade for vore kirkegårde og vore haver. Som ældre er
den hårdfør, tåler byluft og svær jord, er ikke nøjeregnende angående sol eller
skygge og er tilmed et af de smukkest formede cypresagtige træer, der findes.

Der må dog vist være en eller anden af vore dygtige planteskolemænd, der vil
tage den kultur op igen på dertil egnet jord — det vil sikkert lønne sig.

Som et talende eksempel på dens hårdførhed i byluft kan jeg nævne haven ved
landsarkivet på Jagtvej, hvor der i sin tid af landskabsgartner Høeg Hansen blev
plantet en halv snes forskellige nåletræsarter, et par eksemplarer af hver, frit på
græsset. Der var chamaecyparis- og thujavarieteter, et par buksbom og to biota, og
nu ca. 30 år senere er kun de to biota og et par buksbom tilbage, alt det øvrige
blev aldrig til noget rigtigt og er nu helt forsvundet.

Taks (taxus baccata) er et herligt træ i en by, mørkt og frodigt og med glødende
røde bærkogler vinteren igennem. Selve arten lader sig let klippe i alle ønskelige
former, og der findes en stor mængde udmærkede varieteter: t. baccata petidula gra-
tiosa, der forholdsvis hurtigt bliver et ikke så helt lille træ af elegant overhængende
vækst, de kendte opretvoksende former t. b. fastigiata, pyramidalis og robusta samt
den brede broncegule t. b. Washingtoniana foruden flere andre.

Taks kan vokse i ret stærk skygge, men trives også i fuld sol; ingen hæk er så
flatterende som baggrund for roser eller stauder som taksens sortgrønne jævne flade,
hvad enten det er klippede taxus baccata eller rækkeplantede søjletaks, der kun klip¬
pes jævnt foroven, medens siderne lades urørte.

Fyrren er endelig et træ, der bør anvendes meget mere i vore haver end tilfæl¬
det er. Navnlig den østrigske fyr (pinus austriaca eller p. laricio austriaca) tåler
byluften lige så godt som de fleste løvtræer, og de går på grund af deres vokse¬
måde, der i alt væsentlig ligner løvtræernes vækst, så udmærket ind i en haves op¬

bygning, meget bedre end granen, der er bred forneden og spidser til opefter. Der
er noget om, at man under mindre forhold forlanger at kunne gå ind under det,
der er højtvoksende, forlanger at træer skal brede sig skyggende' ud over det lavere
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under neden; men granen er ligesom sig selv nok og tillader ikke hverken under¬
plantning eller færdsel i sin umiddelbare nærhed.

Den østrigske fyr er et af de mest monumentale træer, vi ejer, står ikke meget
tilbage for sydens pinie, og man skulde synes, at vi heroppe, hvor alt grønt er borte
det halve år, i endnu højere grad skulde forstå at vurdere et sådant træ end syd¬
lændingene, der næsten lever i en evig sommer.

En af de væsentlige grunde til dets ringe anvendelse er vel nok den, at det va¬
rer så længe efter plantningen, inden en fyr bliver til et stammet træ, men i virke¬
ligheden vokser den slet ikke så langsomt, som man i almindelighed forestiller sig.
På billedet side 9 ses en pinus austriaca, der kun har stået på voksepladsen i 8
år. Om et par år vil der ikke være noget til hinder for at stamme den op, og en
5—6 år senere vil det være et ganske antageligt træ.

Skovfyrren (pinus silvestris) har mange af de samme gode egenskaber, men tåler
knap så godt byluft og røg. Den bygger sin krone lettere og nok så malerisk og
er ligeledes et træ, der anvendes altfor sjældent. 1 Søndermarken og i Frederiksberg
have findes en halv snes skovfyr og et par enkelte pinus austriaca, der liver svært
op vinteren igennem; tænk hvor pragtfuldt det vilde tage sig ud, hvis f. eks. Hirsch-
sprungs malerisamlings hvide, lave bygning lå i en fyrrelund, ja hvor vilde blot en
enkelt fyr eller et par stykker tage sig ud inde mellem byens huse. At de vilde
kunde trives, beviser de ovennævnte fyr, ligesom de forskellige fyr i Rosenvænget
eller de 4—5 gamle skovfyr, der har fået lov at blive stående ude i Hellerup, skønt
Strandvejen efterhånden har flyttet havens hegn længere og længere tilbage, så fyr¬
rene nu står midt i færdselen. Den behandling tåler kun meget hårdføre træer og

træer, der iøvrigt synes om forholdene, som de er.
Bjergfyrren (pinus montana uncinata) er en buskagtigt voksende fyr, nagende

nøjsom, hvad jordbunden angår, i den grad, at den anvendes på heden, hvor selv
ikke hvidgranen vil vokse. Også byluften tåler den ganske godt og nogen skygge.
Det er en god busk til mellemplantning mellem fyr og andre nåletræer, og som
hosstående billede viser, kan den på dertil egnet plads udvikle sig højst malerisk.

Foruden ovennævnte nåletræer findes som bekendt ikke så få stedsegrønne løv¬
træer, af hvilke de fleste trives rigtig godt i byluft.

Kristtorn (ilex aquifolium) med flere varieteter er et overordentlig anvendeligt
lille træ eller stor busk. Den konkurrerer med skovanemone, hasselurt og skovmærke
i evne til at tåle skygge, idet den kan vokse under det tætteste løvhang, blot den
får tilstrækkelig næring og vand, en egenskab, der langt fra bliver tilstrækkelig på¬
skønnet og udnyttet i byens haver. Dette gælder i særlig grad arten selv og de
helt grønne varieteter som i. a. augustifolium (småbladet og stærkt tornet), i. a. ca-
melliæfolia, i. a. lævigata polycarpa, i. a..laurifolia, i. a. Perado og i. a. pyramida-
lis. Den sidstnævnte med sin oprette vækst og uendelige bærrigdom er en fortrin¬
lig varietet, men kommer dog næppe til fuld udvikling i altfor dyb skygge. Ikke
fuldt så frugtrig er i. a. lævigata polycarpa, der iøvrigt er en fortrinlig varietet, let
at omplante, nøjsom og frodig. De tre andre nævnte mere eller mindre tornløse
varieteter er ligeledes kønne og gode. Der findes desuden adskillige brogetbladede
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varieteter, der imidlertid ikke er særlig
kønne og hverken er så hårdføre eller
så villigt voksende som de grønne.

Af prunus findes flere stedsegrønne
arter. Den smukkeste er vel nok p.
lusitanica, en højtvoksende busk med
løvværk, der minder noget om mahog-
niablade, og som på god solrig plads
blomstrer smukt. P. schipkaensis med
store friskgrønne, læderagtige blade er
mere hårdfør end den noget lignende
p. laurocerasus med store og mere

græsgrønne blade.
En fortrinlig stedsegrøn plante for

byhaver er aucuba, både den gulbro¬
gede a. japonica og den grønne frugt¬
bærende varietet a. japonica viridis.
Deres grønne småblomster er uden be¬
tydning, men der er en egen glad fro¬
dighed over en samling aucuba, der er

meget oplivende i vintertiden; de tåler
både sol og skygge, når blot de ikke
tørrer ud.

Buksbom (buxus sempervirens) er

jo i de senere år kommen til ære igen,
og det er da også en plante, byen ikke
ret godt kan undvære. Den findes i mangfoldige varieteter, der alle har en vis be¬
rettigelse, men det er dog kun nogle få, der er af særlig betydning. B. s. arbores-
cens er fortrinlig til hæk og kendes så godt fra bønderhaverne, hvor den bruges
både til almindelig hæk og til indfatning. Til dette sidste egner den sig imidlertid
ikke nær så godt som den svagtvoksende b. s. suffruticosa. B. s. arborescens er

ligeså fortrinlig til underplantning under høje træer, hvor den bygger sig gratiøst,
tåler skygge og selv betydelig tørke, og den tager sig nydelig ud, lige fra den efter
løvfald kan gøre sig rigtig gældende og indtil den om foråret danner de grønne
omgivelser for crocus, vintergæk og eranthis.

Af varieteter er der særlig grund til at fremhæve den kraftigt voksende, storbla¬
dede b. s. macrophylla og ligeledes den tætte lyse b. s. salicifolia, der særlig egner
sig til klippet hæk og til buksbomfigurer.

Forskellige slægtninge af vor vildtvoksende benved (evonymus) er stedsegrønne
og tåler at stå ude i en byhave. Dette gælder e. japonica, som man ellers hyppigst
træffer i selskab med laurbær og viburnum tinus i vestibuler og på trappegange.
I Kristianiagade findes eksemplarer, der har stået en snes år på friland uden dække
af nogen art. I London er denne busk meget anvendt til underplantning, hvortil den

østrigsk fyr og chamaecyparis i geheimerådinde Hage¬
manns have i Rosenvænget. Plantet år 1918,

fotograferet år 1921.
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er fortrinlig egnet. Den noget kry¬
bende art e. radicans haves i flere

former, af hvilke var. Carieri og var.

vegata er grønne, medens var. reticu¬
lata er hvid og rosabroget. Navnlig
de grønne er smukke til bunddække
og meget maleriske, hvor enkelte grene
klatrer op i større buske.

Når det ovenfor blev sagt, at krist¬
torn konkurrerer med skovanemone i
evne til at tåle skygge, gælder dette i
lige så høj grad vedbendplanten (he-
dera helix), af hvilke hovedarten som

bekendt mange steder dækker bunden navnlig i de jydske skove, hvor der er så
mørkt, at intet andet kan vokse den over.

Hovedarten er småbladet, men den almindeligst plantede vedbend er varieteten
h. h. hibernica, der både vokser hurtigere op, er mere storbladet og hefter bedre til
muren. Varieteten h. h. dentata med endnu større uregelmæssige blade binder kun
dårlig til muren, men er smuk både til espalier og som bunddække.

Når vedbendplanter er vokset godt op, danner de frugtgrene af ganske anden
karakter end de sædvanlige ranker med blade jævnt fordelt på alle grenenes sider,
og bladene her er ligeledes af en anden karakter uden indskæringer omtrent som
læderagtige pæreblade.

Ved at formere sådanne frugtgrene vegetativt, har man tiltrukket den træagtige
vedbend, der går under navnet hedera arborea og er at betragte som en stedsegrøn
busk. Også under denne form er vedbend overordentlig skyggetålende, og den træ¬
agtige vedbend er en ganske fortrinlig busk til underplantning, hvor ellers intet an¬
det vil gro.

Pachysandra terminalis er en stedsegrøn halvbusk, der ligeledes har værdi som
bunddække i byhaver, hvor den trives godt.

Osmanthus aquifolium er en godt meterhøj stedsegrøn busk, der minder en hel
del om kristtorn. Bladene er dog mørkere grønne og ikke så blanke. På ældre
buske er bladene helrandede, hvilket iøvrigt også er tilfældet hos ældre kristtorn.
Det er en god byplante, der tåler megen skygge.

Daphne laureola er en stedsegrøn slægtning af det kendte lille „pebertræ" daphne
Mezereum, som den ligner i vækst. Blomsterne er uanselige, men meget vellug¬
tende. Det er ligeledes en god lille stedsegrøn busk for byhaver.

Tilbage står endelig at nævne den værdifuldeste af alle stedsegrønne planter, rho¬
dodendron, den værdifuldeste, fordi den foruden at være en smuk stedsegrøn plante
tillige er en af de skønneste blomsterbuske, der findes, og fordi den udmærket godt
tåler byluft, hvorved dens anvendelsesmuligheder er meget store.

Foruden forskellige arter, der har mindre interesse for de egfentlige byhaver, fin¬
des en stor mængde hybrider af forskellig oprindelse, nogle sluttende sig nærmest
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til den kraftigt voksende og hårdføre
r. catawbiense, andre nærmest beslæg¬
tet med den sartere r. ponticum eller
den højtvoksende og sentblomstrende
men hårdføre r. maximum, men også
r. Smirnowi, r. arboreum og flere arter
er blevet benyttet ved tiltrækning af
smukke hybrider.

Der findes en uendelighed af sor¬
ter, af hvilke de skønneste findes mel¬
lem de engelske, men de hårdføreste
mellem de amerikanske catawbiense- Vedbend overvoksende en askestamme

sorter, der efter tiltrækkeren -også kal- på Assistens-kirkegård.
des Parsons hybrider. Mellem disse sidste er der særlig grund til at fremhæve den
rigtblomstrende, skyggetålende, klart rosaviolette Everestianum, der fortrinlig egner
sig til underplantning sammen med violette og hvide sorter.

Blandt de alier tidligste bør Cunningham White og Rosamundi (Jacksoni) næv¬
nes. De tæller begge r. dahupcum blandt deres fædre, blomstrer et par uger før de
øvrige hybrider, holder sig lave og med bladene helt til jorden. Det er udmærket
hårdføre og nøjsomme sorter, der trives på al slags jord. De er begge hvide med
lysrosa knopper, Rosamundi noget mere rosa end den anden.

Blandt de bedste hybrider kan iøvrigt nævnes: Mr. John Clutton, der er hvid
med gult indre; Md. Cavalho ligeledes hvid, men mere opret voksende; Lady Arm¬
strong mørk kødfarvet; Francis. Dickson klar rosa; Fastuosum fl.pl. fyldt mørkvio¬
let; Lady Clementine Walsh lillarosa; Kettledrum skinnende purpurkarmin og Michael
Waterer skarlagen. Den pragtfulde Pink Pearl er desværre ikke tilstrækkelig hård¬
før, selv om den kan klare sig igennem de fleste vintre.

Det meste af hvad der er sagt om de stedsegrønne planters hårdførhed gælder
også rhododendron. Deres bedste plads er på nordsiden af et hus eller skyggende
træer, men dog frit. De må have læ for tørre forårsvinde og aldrig få lov at tørre
ud hverken sommer eller vinter, men ynder dog ikke stående fugtighed.

Det fremmer knopdannelsen, når de forhindres i at udvikle frø, ved at de visne
blomsterstande brækkes af, men iøvrigt fordrer de ingen beskæring. Den eneste
vanskelighed ligger i at skaffe dem den jord, de vil gro i, og det lykkes sjældent
at få de almindelige hybrider til at trives rigtigt, uden at der gøres noget ekstra for
dem i den henseende. Rhododendron ynder lyngjord, ikke så meget den sorte mose¬
muld men mere den trevlede lette højmosejord og ligesom de fleste andre stedse¬
grønne planter gammel velforrådnet gødning. Hvor det er vanskeligt at få brugbar
lyngjord kan ofte med godt held anvendes tørvestrøelse, hvormed de øverste par
spadestik opblandes. Hvis jordbunden der på stedet er svær lerjord, tilsættes også
gerne noget sand eller grus. Et lag forrådnet løv eller gammel gødning, spredt
over bunden efter plantningen, vil holde jorden fugtig og levende, noget rhododen-
dronplanterne sætter særlig pris på.
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Klippede buksbom i Rådhushaven i København.

Et blomstrende rhododendronkrat er noget af det skønneste, haven kan byde på,
det er i virkeligheden nøjsomme planter, der kan stå og blomstre en praktisk talt
ubegrænset årrække, når blot jorden er godt tilberedt før plantningen, og når de
grundvandes i tørre perioder.

Det er synd, at vi ikke anvender mere stedsegrønt i vore haver her i byen, end
tilfældet er, det giver haven interesse vinteren igennem, og selv om sommeren kan
man med mange af disse planter skaffe sig frodighed og grønt på mørke steder,
hvor ikke ret meget andet vil gro. E. Erstad-Jørgensen.

KONKURRENCEN I NÆSTVED

Konkurrencen i Næstved gav til Resultat, at Havearkitekt P. Wad, Odense, fik 1. Præmie, medens2. Præmie tildeltes et Forslag udarbejdet i Forening af Anlægsgartner Folmer Madsen, Næstved,
Overgartner A. Nørgaard og Havebrugskandidat J. Østergaard, begge af København.

Havekunst haaber at kunne bringe Gengivelser af de præmierede Forslag i Februarheftet.
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Til Haveanlæg anbefales

ØLANDS FLISER

Egen Telefon-Central: 7890

raa og slebne
—

ØLANDSSTEN
— —

SOLNHOFER FLISER
Natursten

Telegram-Adresse: „Ohlsen"
Besøg vore Udstillingslokaler: Havnegade 39

OHLSEN & AHLMANN A/s»

Alt til N ivel
for Havearkitekter

CORNELIUS KNUDSEN
KGL. HOF-INSTRUMENTMAGER

KØBENHAVN :: AARHUS

JOHS. ALKJÆR
TØMRERMESTER

DRIVHUSANLÆG
D,YREHAVEHEGN
@ PERGOLAER®

GODTHAABSVEJ 18 C • TELEF.: GODTHAAB 1200

DANSK ANLÆGSGARTNER- OG HAVE ARKITEKTFORENING
er ikke en speciel københavnsk Forening, men en Landsforening, der optager Anlægsgartnere og Havearkitekter fra hele Landet og varetager
disses Interesser. 5 Medlemmer i en Egn er nok til at danne en Kreds med Ret til egen Styrelse og en Repræsentant i Repræsentantskabet.

HAVEKUNST udgaar en Gang hver Maaned med 8 å 12 Sider Tekst og koster 7 Kroner halvaarligt -f- Porto,
der opkræves gennem Postvæsenet. :: Abonnement tegnes ved indsendt Anmodning herom til Ekspeditionen.

Det anbefales Abonnenter og Læsere af „HAVEKUNST" at købe hos Bladets Averterende, hvorved man støtter Bladet og Sagen.

Redaktion: Ansvarshavende I. P. ANDERSEN, Lindevangen 10, København F.
Redaktionsudvalg: BIRGER ERRBOE, VALDEMAR HANSEN, P..N. KLOUGART, N. NØRREGAARD.

Ekspedition: Lindevangen 10, København F., Telefon Godthaab 61.

EFTERTRYK af „Havekunst"s Artikler og Billeder maa kun finde Sted efter indhentet Tilladelse i hvert enkelt Tilfælde og med tydelig Kildeangivelse.



C. Fogtmanns Planteskole

Stort 2t6r>alg af aUc
piantef!oIe=2[rtiHer til
DiHafyauer, „£rucjtplcm=
tager og Stran&grun&e.

TAASTRUP ST. • 77/. Taastrup 66.

AKTIESELSKABET

Stenhuggeriet „NORDEN
Direktør: Stenhuggermester L. M. V. KRESTENSEN.

Leverer Stenhuggerarbejde til Bygningsbrug
og Monumenter af Granit, Kalksten, Sand¬
sten, Klæbersten, Savonniers, Kridt og Mar¬
mor. Endvidere leveres Granit, Affaldssten,
Skærver, Brosten og kløvede Vejkantsten.

ii

Jagtvej 181, Str.
Telefon: Strand 238.

Strandvej 159, Helr.
Telefon: Helrup 922 y.

L. & N. ANDERSENS
MASKINSNEDKERI

Alt Snedkerarbejde udføres.

GULDBORGVEJ 22 • KØBENHAVN F
TELEFONER: CENTRAL 1316, GODTHAAB 2647

STAUDER
Forsendes overalt. Fra Kobere i Ind- og
Udland foreligger til Eftersyn talrige
Breve, som udtrykker Anerkendelse og
Tilfredshed med mine Planters Kvalitet

og Indpakningens Omhu.

AKSEL OLSENS PLANTESKOLE
:: KOLDING ::

PLÆNEGRÆSFRØ
KØBES I

HANS L. HANSENS
FRØHANDEL

HAUSERPLADS 14

KØBENHAVN K

TELEFON 632

KØSTERS PLANTESKOLE
Hovedprisliste sendes

gratis og franko. KØSTERS STAUDEBOG
— å 2 Kr. —

PLANTEKATALOG
for Have og Skovbrug

— å 17« Kr. —

B R A B B A N I)
D A N M A B K

Sendes franco mod Indsendelse
af Beløbet til Planteskolen

HAVErifcANLÆG
Tivoli's

Ærespræmie

@1 Gartner.
for Haveanlæg.EdVøB1

Edv. Ben tzen.
Havearkitekt og Havebrugskandidat.

Alhambravej 11 • København V.
Telefon 114 7.

A/s V. FIEDLER

Fletværks-Indhegninger
Tennisbaner • Pergolaer
Hønsegaarde etc. etc.

Tilbud og Katalog sendes paa Forlangende

tlf- 2790 h c ørstedsvej 30 tlf-2790



HAVEBRUGSHØJSKOLEN

"VILVORDE"
CHARLOTTENLUND
TELEF.: ORDRUP 371-372

STORT UDVALG I FRUGTTRÆER
STAUDER OG ROSER SAMT

STENHØJSPLANTER
• FORLANG SKOLENS PRISLISTE TILSENDT •

CARL V. LANGE'S
STAUDEGARTNERI
FREDERIKSSUND TELEFON 111

STØRSTE LEVERINGSDYGTIGE

STAUDEFORRETNING I NORDEN
• FORLANG ILLUSTRERET PRISLISTE •

TILK. HØJKSTE UDMÆRKELSE PAA ALLE UDSTILLINGER

SVEND LASSEN
FRØAVL OG FRØHANDEL
EN GROS

SPECIALITET

HAVEFRØ OG
BLOMSTERLØG

FORLANG KATALOGER

EN DETAIL

NØRREVOLD 21 * KØBENHAVN K

Hellerup Planteskole
CARL EBBESEN

Anbefaler: Planteskoleartikler,

Stauder, Stenhøjsplanter, For-
aarsplanter, Blomsterløg, Frø
m. m. Stedsegrønne Planter
forefindes i stort Udvalg.

LYNGBYVEJ 240 TLF. HELRUP 523

Befcete Sprøjter
meb fineste ^forstøvning
S fabrikerer

B. SØNDERGAARD
SILKEBORG

jforlana 1k a t a l o 3 !

Sagfører

Gregers Eskesen
GL Torv 8 • København B

Telef.: Byen 5200, Central 3550, Central 11589

Sagfører for Dansk Anlægsgartner- og

Havearkitektforening.

Alle Sorter Rør, Fittings, Ventiler og Haner
f

til Drivhusanlæg samt Havevandingsartikler.

Tig,.Ad,, % lund & LAWERENTZ "lefon:
"LAWERENTZ" . CENTRAL 618

PILESTRÆDE 32 • KØBENHAVN K

Strebels origin. Modstrømskedler
samt Strebels Rovakedler.



Brostrøms5
PLANTESKOLE

VIBORG
HAARDFØRE IYDSKE

TRÆPLANTER

°æ. C.r LAND5BE1R6
PAARP°

°SVE.Ri6D

0FLERÅRiGA°
°BlP/v\5TERVÅXTER°
•STORA« r&RRÅD'i«UTV\ARKTA*SORTELR •

• PRiSFbRTE-CKNiNe-R*' BL6XRAN •

MATHIESEN^
PLANTESKOLE
KORSØR

| FRUGTTRÆER* R05ER*FRUGTBUSKE|
Sirbuske - Sirtræer • Allétræer c

garanteret fejlfri Vare.
1 tiitrukken paa aabøn Markudøn LæJ

LANGESØ PLANTAGE
Telefon: TIKøB 19 N. W. LARSEN Postadresse: TIKøB

Anbefaler: Kulørte Aakander og japanske Iris særskilt Katalog
Alpe- og Stenhøjsplanter samt Frilandskaktus „ ,,

Bregner og Frilandsorchideer ,, „

Erica, Rhododendron m. m ,, „

Stauder, Sumpplanter, Vandplanter og Sirgræs .... ,, ,,

Ovennævnte illustrerede og botanisk udarbejdede Kataloger tilsendes paa Forlangende (mod Betaling af Porto) gratis til
denne Forenings Medlemmer. • Til Private koster Katalogerne 3 Kr. pr. Stk., ialt<15 Kr. pr. Sæt + Porto.

Alt leveres i store Planter eller gode voksedygtige Eksemplarer. • • • Absolut den største Samling Planter i Skandinavien.

(Gartnernes He&fJabsforfpninø
VED E. LUND & CHR. HANSEN

NØRREVOLDGADE 54 • KØBENHAVN K
LIGEFOR TEKNISK SKOLE • TELEFON 8405

Specialforretning i (gartner*, J^at>e= og £an6brugsre6ffaber
Stort Udvalg af Græsslaamaskiner, alle Sorter Vandingsartikler, Sprøjter, Vandkander,
Slanger i Hamp, Hør og Gummi med Straalerør og Samlingsstykker,Vandvogne,Turbiner etc.
Blomsterstokke i Træ og Tonkin, Stikpinde og Hængemaerker, alle Beskæringsredskaber,
Bast og Opbindingsgarn, Glas, Kit og Stifter,Tromler, Harver, Plove, Maskiner, Hjulbøre m. m.

Specialitet: VARMEBEDSVINDUER og DRIVHUSBYGNING
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poulfett's plartteffole
prislifte tilfettfces paa ^orlaitøeit&e

HOVEDFORRETNING:

ROSKILDEVEJ 70
KØBENHAVN VALBY
TELEFON: VALBY 100

♦
♦
♦ FILIAL:

»KELLERIS«
PR. KVISTGAARD
TELEFON: KVISTGAARD 27

4 FAAS I DE FLESTE GARTNERFORRETNINGER
*/> <0^r0y

s:

co
sé
Ui
CO

<
OQ

s'°n.y *
b«*«0, "kLASSEN & WEDEL

HEDENSTED

KUNSTGØDNINGER
SPRØJTER og

SPRØJTEVÆDSKER
FAAS BEDST HOS

HJALMAR HARTMANN & CO
LØNGANGSSTRÆDE 20 • KØBENHAVN B

C. M. PETERSEN & SØN
HAVE-, MARK- OG SKOVHEGN

saavel af Jerntraad som af smedet Jern.

Elegante billige LAAGER • PORTE • BALKONGELÆNDERE
LØVGANGE • ESPALIER og TENNISBANER

Leverandører til Stat og Kommune. • Forlang illustreret Katalog.
Referencer d'Hrr. Havearkitekter J. P. Andersen og Errboe m. fl.

Etableret 1896.

Johan Riis Planteskole
Etableret 1896.

Indehaver: Oscar Bang

Telefonnummer: 47 NYKJØBING ftÆ Telegr.-Adr.: OBAN

UUe 2lrtifler til

pctrf, Tiivtcgaavb, og £ce i primet 'Kvalitet.
Ekstra Frugttræer og Buske. • Udsøgt Rosen- og Sirbuske¬
sortiments. • Flotte Allétræer. • Stauder. • Coniferae.

Katalog franco. Katalog franco.



DMænegræs
Græsfrø til Plænebrug i vore prima og velrensede Kvaliteter anbefales

Tilbud sendes paa Forlangende

Aktieselskabet NORDISK FRØKONTOR
(GRUNDLAGT 187 9)

Havnegade 39 TELEFON: CENTRAL 888 Kjøbenhavn K

Store Frugttræer
Et Parti 10-12 Aar

gamle Æbler og
Blommer i ekstra

gode Sorter til Salg

HELLERUP PLANTESKOLE
Carl Ebbesen

Lyngbyvej 240 Tlf. Helrup 523
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X

CC

THOR MØLLER
BOSTRYKKERI - KØBENHAVN

ro
<

co

00
01

Fremtidens Indhegning
A/s P. HANSEN

Special-Støberi for armerede Beton-Hegnspæle, Stakit- og Plankeværks-
stolper, Tørre-, Banke- og Gyngestativer og Flagstænger. Uforgængelige.
Fordrer ingen Maling og.koster dog ikke mere end Træ.

Leverandør til de fleste Stats- og kommunale Institutioner
samt Landets største Virksomheder.

København F. = Nordre Fasanvej 19 —Telefon 10.422

TIEKNISKE mangfoldiggøres_ _ _ _ _ (efter enhver Metode)
EGN INGER bedst og hurtigst hos
utein&Koch

V Farvergade S V Telf.^m t76o



Specialforretning i
Havebrugs- og Gartnerartikler

A/s CHR. STEINER

Rømersgade 5 ■ Grønttorvet • Telefon 5934

Specialitet

DRIVHUS
BYGNING

KEDEL- OG
RØRANLÆG

Specialitet

DRIVHUS
BYGNING

KEDEL- OG
RØRANLÆG

Stort Lager og Udvalg i Messing- og Kobbersprøjter
i alle Størrelser » Stort Oplag af alle Sprøjtevædsker

fåirøer Euuboe's
Staubegautneri

Ib e 11 e r u p
Cif.: Ibelrup 1516

£tai&e<jartneriet: Xøgcvci, f)eUerup. Ikontor: C. D. E. "ftnutbøvej 18®.
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□

Hørsholm Planteskole
JENS BORNØ

TELEFON

Hørsholm □

- 118 - §
□

Specialitet:
Naaletræer og stedsegrønne Planter

Roser, Frugttræer m. m. til Have og Park

TELEFON
Hørsholm
- 118 —

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

TRYKVANDS-ANLÆG
DAYTON's automatiske

Vandpumper skaffer Vand
over hele Deres Ejendom
ganske som et By-Vandværk.

Forlang Katalog og Priser.

Telefon: Byen 72 29

Harry Dalgaard & Go.
Ved Stranden 14 • København K.

HAVESKULPTUR
og alle Slags Stenhuggerarbejder leveres fra
vore Værksteder. :: Mekanisk Stenhuggeri.
Egne Stenhuggerier paa Bornholm.
Til Haveanlæg anbefales raat udkløvede,
samt tildannede Granit- og Sandsten. Alle
Slags Fliser til Havegange etc. Monumenter,

Billedhuggerarbejder etc.

JAMES MAAG • THORALD MULLER ■ E, KROG
Kontor: NIELS JUELSGADE 8 • Telefon: CENTRAL 707
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EN VILLAHAVE I ODENSE

Ude i Hunderup ved Odense lod direktør Chr. Dæhnfeldt år 1917 en bolig op¬føre på en gammel skovparcel, der mod øst kun var adskilt fra egeskov ved
et lille vandløb. På parcellen stod endnu henimod en snes egetræer, ret gamle men

typiske skovtræer, der først for nylig var hugget fri; mod syd lå andre afdrevne
skovarealer og mod vest i kort afstand fra grunden Hunderup skov.

Arkitekt Hjalmar Kjær i Odense byggede huset, hvidt med rødt tag, yderst her¬
skabeligt og med god plads overalt som på en herregård.

Haven blev anlagt efter hosstående plan. Indkørselen fører op til en gårdsplads
indrammet af lindehække, der skulde blive meget høje. Den lidt urolige nordside
blev udlignet noget i haveanlæget, og omkring Vinterhaveudbygningen blev lagt fliser
for ikke at dele græsplænen for meget. På sydsiden ligger en ganske lav terrasse
og foran denne et bassin, der forlænger sig kanalagtigt op til en overdækket sidde¬
plads, hvorfra der er udsigt til begge sider.

Kanalen gennemskærer rosenhaven, som er indrammet af løvgange af afbarket eg
med slyngroser. Ind imod skovstykket ligger rhododendronkrat, højen i hjørnet er
delvis bevokset med cydonia og vilde roser, og vest for rosenhaven er tegnet et
frugthavekvarter. Den lige gang ret imod øst fører over en lille bro ind i skovstyk¬
ket, som det var meningen efterhånden at behandle mere parkagtigt ved gradvis ud¬
hugning og underplantning med buksbom, kristtorn og skovbundsplanter.

E. Erstad-Jørgensen.
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Direktør Chr. Dæhnleldts villa i Hunderup ved Odense
set over kanalen gennem rosenhaven.

Plan af direktør Chr. Dæhnfeldts have.
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KONKURRENCEN I NÆSTVED

Ved den Konkurrence, der blev afholdt i Næstved vedrørende Forslag til Omlæg¬ning af Haven ved den Ostenfeldtske Stiftelse (Sortebrødreanlæget) til hvilken
Dansk Anlægsgartner og Hfivearkitektforening havde udpeget Havearkitekt Erstad-
Jørgensen og Anlægsgartner N. Nørgaard som Meddommere, tilfaldt første Præmie
(600 Kr.) Havearkitekt P. Wad, Odense, medens anden Præmie tilkendtes det med
et Kløverblad mærkede Forslag, der ved Navnekonvoluttens Aabning viste sig at
være indsendt af Anlægsgartner Folmer-Madsen, Næstved, Overgartner A. Nørgaard
og Havebrugskandidat J. Østergaard begge af København. De fire Herrer har vel¬
villigst overladt Havekunst Planerne til Gengivelse, i Forbindelse med de Beskri¬
velser, der ledsagede disse.

*

BESKRIVELSE AF HAVEARKITEKT P. WAD'S FORSLAG
TILKENDT 1. PRÆMIE

Selv om den i Programmet angivne Udvidelse betyder en forholdsvis stor For¬
øgelse af Havens Areal, er Terrænet dog ikke større, end at det i sin Helhed be¬
herskes af Stiftelsens Bygning. Anlæget faar herved et naturligt Tyngdepunkt, hvorom
dets enkelte Dele har grupperet sig. Selv om Haven skal bære Præg af at være et
offentlig Anlæg, til enhver Tid tilgængeligt for Publikum, maa den dog tillige formes
som en Ramme om — og en Have til — den Bygning, der behersker den, og som,
selv om den i sin Karakter er en offentlig Bygning, dog i sin Funktion er et
Privathus.

Denne Dualisme i Havens Funktion gør en god Løsning vanskeligere, men kan
ogsaa indføre interessante, for et offentlig Anlæg ellers fremmede Momenter i Planen.

I Programmet er den økonomiske Side af Sagen stærkt betonet. Terrænets nu¬
værende Overfladeform maa derfor i det væsentligste lades uforandret, kun med
Planering af tilfældige Ujævnheder. Græsflader saavel som Plantninger maa holdes
store og samlede for at lette Vedligeholdelsen og spare Kantafstikning. Bestaaende
Plantninger maa bevares saa vidt muligt. Anvendelse af Vand i Form af Dam eller
Bassin maa undlades.

Nærv. Forslag skulde være et Udtryk for ovenstaaende Synspunkter. Altfor stor
Enkelhed fører imidlertid til Monotoni, og derfor er Blomsterudsmykning indført i
Planen som livgivende Moment. For at Blomsterne skal kunne gøre nogen Virkning,
maa de imidlertid koncentreres i regelmæssige Partier af Haven, og disse maa atter
tilknyttes Bygningen. Af disse Betragtninger er Forslagets Enkeltheder fremgaaede.

Omkring Stiftelsens Bygning grupperer sig fire regelmæssige Haverum, der atter
forbindes med hinanden ved en periferisk Spadseregang. Det øvrige Areal er udlagt
til aabne Græsflader med enkelte fritstaaende Træer, og til dækkende Randplantninger.

De enkelte Haverum omgives af Bøgehække, hvis Løv har en smukkere Vinter¬
farve end Avnbøgens. Hækkene armeres med Staaltraad for at hindre Overlast.
Materialet hertil kan vistnok tages fra de i Haven værende Afspærringer.
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Blomstergangen mod NNO tager Retning mod det store Valnøddetræ ved Sorte-
brødregade og ender her i en Siddeplads med halvrund Bænk. Rabatterne langs
Gangen tilplantes med fleraarige Blomsterplanter, Blomsterløg m. m. Hækkene skal
her danne Ramme om og Baggrund for Blomsterfloret. Nogen Afgravning vil her
være nødvendig for at give Gangen jævnt Fald mod Bygningen. Den overflødige
Jord kan anvendes til Planering af Legepladsen. Men selv ved den viste Afgravning
vil Blomstergangen komme til at ligge højere end Husets Jordplan. Perspektiv¬
skitsen (D) viser hvorledes Højdeforskellen udlignes ved et lavt Stendige med Trappe.
Stendiget afsluttes med svære Piller, hvoraf det ene udligner Springet i Hækhjørnet.
Pillerne kan støbes og farves som Husets Væg (groft Puds) eller de kan mures af
kløvede Marksten. Trappen sættes af billigste Kantsten i Jord. Afgravningen kan
muligvis gøres noget mindre end Planen viser, men Trappen maa saa have et Trin
eller to mere.

Gaardspladsen mod OSO har omtrent samme Fladerum som nu. Den har blot
paa Planen faaet en regelmæssig og klar, af Bøgehækken virksomt understreget Form.
Dens Rumvirkning kan øges om man som Plan B viser fjærner nogle af Træerne
paa den ovale Plæne og istedet anbringer Træer i Pladsens Hjørner. I saa Fald kan
man som Plan B viser indfatte Plænen med Polyantheroser, udvendigt beskyttede af
en lav Ligustrumhæk. Træet i Midten kunde forsynes med en Rundbænk. En smal
Flisegang fører over Græsset mod Indgangsdøren.
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Alleen mod Ostenfeldsgade er i
Øjeblikket lidt uregelmæssig. Dels be-
staar den af Træer i forskellig Alder,
dels følger kun den ene Række Midt¬
linien, medens den anden søger at
følge Gangens Krumning. Det sidste
kan rettes ved som Planen viser, at
fjærne det sidste Træ i Rækken og
plante to nye, nærmere Midtlinien.
Træer hertil kan rimeligvis faas i pas¬
sende Størrelse i Havens sydlige Del,
og paa Grund af Træernes forskellige
Alder vil Reparationen ikke mærkes
saa meget.

Legepladsen er anbragt mod SSO
sluttende sig til Udhuset og dettes Plankeværk, den planeres med Afgravning fra
Blomstergangen og indfattes af en armeret Bøgehæk og forsynes med Sandkasse
indfattet med Kampesten, samt med Legeapparater for mindre Børn.

Plankeværket kan dækkes med Slyngplanter. I Plan B er der bag dette vist en
Række klippede, stammede Lind, som sikkert vil være af god Virkning her, om
praktiske Hensyn tillader deres Anbringelse.

Mod VNV ligger Stiftelsens private Have. Det foreslaas at gøre denne tilgængelig
for Havens Publikum til visse Tider, f. Eks. hver Søndag, og den er i Sammenhæng
hermed tænkt som et Eksempel paa, hvorledes et intimt Haverum kan udformes, —

som et Slags Opdragelsesmiddel vis a vis Publikums Havebegreber. — Som Per¬
spektivskitsen (E) viser, er den omgivet af mandshøje Bøgehække, der i Forbindelse
med Kastanierækkerne mod N og V giver dette Parti en kraftig Rumvirkning. Kastanie¬
gruppen i Midten dominerer Haven og danner en behagelig Kontrast til Hækkenes
stive Linier. Ved Planeringen falder det bekvemt at dele Fladen i to Terrasser eller
Planer med ringe Højdeforskel. Fladen nærmest Huset bliver da Rosenterrasse.
Roserne er ordnet i smaa Bede, der samles af en lav og bred Takshæk, hvis Farve
ved Vintertid vil danne en smuk Kontrast til Bøgehækkenes broncegyldne, visne Løv.
Bliver Takshækken for dyr, maa Ligustrum anvendes. Denne beholder jo imidlertid
ikke sine Blade hele Vinteren.

Som Varianten, Tgn. C, viser, kan Blomsterudsmykningen m. m. gøres betydelig
billigere og enklere uden at mindske Rummets Hovedvirkning. Men et rigt Blomster¬
flor netop paa dette Sted vil maaske bringe lidt Fest og Farveglæde til Mennesker,
hvis Liv maaske ikke ellers har mange Glæder, og de faa Hundrede Kroner, det
drejer sig om, maa vel i saa Fald siges at være vel anvendte.

De gamle Busketter er fjernede til Fordel for Hækkene, kun ved Kilden er en
Del bevaret. I Hækkenes Vinkler kan anbringes Bænke og Haveborde og under de
fire Kastanier anbringes en Hængekøje eller som nu Bænk og Bord. Der vil, naar
Hækkene vokser til, blive Siddepladser i Sol eller Skygge enhver Tid paa Dagen.
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I Parkens sydlige Del løber Gangen i Øjeblikket langs Plankeværk og grimme
Hegn. Det vil være smukkere at rykke Gangen ud fra Grænsen, saaledes som Planen
viser, og dække Grænsen med en Underbevoksning af skyggetaalende Træer og Bu¬
ske. For at disse skal trives, er det imidlertid nødvendigt at tynde godt ud mellem
de mange Kastanier, der ledsager Gangen, saaledes at de kommer til at staa i Grup¬
per eller enkeltvis istedet for som nu i skæve Rækker. En saadan Udtynding kan saa
meget mere tilraades, som der alligevel bliver Masser af Kastanier tilbage i Havens
øvrige Dele. Bunden dækkes, hvor der ikke er Græs, af Bregner og andre Skov¬
bundsplanter. Særlig vanskelige Steder dækkes med smaabladet Vedbend.

I den øvrige Del af det nuværende Anlæg er Gange, Træer, Allé og Plæne be¬
varet omtrent uforandret. Plan B viser en Buskplantning langs Blomstergangens Hæk
og begge Planer har Dækplantning mod Sortebrødregade. Paa Plan B er Minde¬
stenen drejet med Front mod Hovedindgangen og forsynet med Trappe og en lav
Hæk, en Ændring, der bør foretages, naar økonomiske Hensyn tillader det. Gangen
fra Hovedindgangen føres, som man vil se, videre gennem den nye Del af Haven
ned til Ostenfeldsgade.

Det vil være smukkest og billigst at udføre Randplantningerne i Havens nye Del
saa enkelt som muligt i hjemlig Løvskovskarakter Anvendelse af Naaletræer og
sjældnere Løvtræer fritstaaende, vil jo give Haven mere Afveksling og mere — navnlig
botanisk — Interesse, men ogsaa en mere urolig Virkning. Ad Aare bør Bunden i
de sluttede Plantninger, ligesom i den gamle Del af Haven, dækkes med Skovbunds¬
planter.

Terrænet beholder i Hovedsagen sin nuværende Overfladeform med Planering af
de tilfældige Ujævnheder.

De nuværende Indgange er bevarede. Indgangen i ONO-Hjørnet kan maaske
undværes. Hovedindgangen paa Hjørnet af Sortebrødregade og Slagkildevej bør ryk¬
kes tilbage, saa den kommer i Korrespondance med Mindehøjen med Laage midt for
denne og vinkelret paa en Linie, der halverer Vinkelen mellem de to Gange. Selve
Indgangspartiet bør, naar Forholdene tillader det, udformes som Tegn. med en lav,
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teglhængt Mur, i Farve og Materiale
som Stiftelsesbygningen. Langs Slag¬
kildevej vilde et hvidmalet Rammesta¬
kit, ikke for højt og i enkel Udførelse,
være ønskeligt. Ved Sortebrødregade
plantes Tjørnehæk, armeret med Staal-
traad. De mindre Indgange bør forsynes
med ensartede Laager i enkel Udførelse.

Tennispladsen kan ikke forblive paa
sin nuværende Plads; men da den ikke
er omtalt i Programmet, er der ikke
anvist nogen Plads til en ny.

BESKRIVELSE AF D'HRR. FOLMER MADSENS, A. NØRGAARDS
OG J. ØSTERGAARDS FORSLAG

TILKENDT 2. PRÆMIE

Den Ostenfeldtske Stiftelses Have, der omfatter c. 3 Tdr. Land, og som i daglig
Tale kaldes Sortebrødre-Anlæget, maa i sin Oprindelse føres langt tilbage i Tiden.
Dens Beliggenhed er paa den Plads, hvor i Middelalderen et Munkekloster, Sorte¬
brødre-Klostret laa.

Da dette ved Reformationens Indførelse blev nedlagt, omdannedes det til Hoved-
gaard og har i Tidernes Løb været paa forskellige Hænder, indtil det i 1823 blev
solgt til Den Ostenfeldtske Stiftelse, som senere lod Bygningen nedrive. Aar 1840
blev Hovedbygningen opført i sin nuværende Skikkelse for at gøre Tjeneste som
Stiftelse.

En Del ældre Træbestand maa vel antages at hidrøre fra den Tid, men enkelte
af de gamle Træer f. Eks. det store Valnøddetræ er sikkert af langt ældre Dato. Den
nyere Træplantning er c. 20 å 30 Aar gammel og maa hovedsagelig tilskrives afdøde
Apotheker Baagø, der den Gang havde Overopsynet med Anlæget og som med stor
Interesse vedligeholdt det og supplerede Plantebestanden.

Som Anlæget nu henligger bliver det først og fremmest benyttet til Gennemgang.
Ved nærværende Projekt er der derfor arbejdet hen paa, at Anlæget ikke alene kom¬
mer til at tjene som et Gennemgangsanlæg, men først og fremmest bliver et smukt
Haveanlæg, som afgiver et tiltalende og behageligt Opholdssted for Byens saavelsom
for Stiftelsens Beboere,

Ved Omarbejdelsen er der her lagt Vægt paa, at de eksisterende og stærkt be¬
nyttede Færdselsaarer bibeholdes, og at de enkelte Dele paa naturlig Maade sam¬
menknyttes, saaledes at hele Anlæget fremtræder som et samlet og harmonisk Hele
med den gamle, smukke og anselige Hovedbygning som Midtpunkt, og hvor mindre,
adskillende eller forstyrrende Detailler saa vidt muligt undgaas.

De smukke gamle Trægrupper og det bedste af de eksisterende Plantninger er i
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videst muligt Omfang bibeholdt, hvor ikke arkitektoniske Hensyn gør sig gældende,
eller hvor de ikke ødelægger Gruppernes harmoniske Sammenhæng.

Anlægets Terrænforhold bliver ved nærværende Projekt ikke forrykket i væsentlig
Grad, kun ved Hovedindgangen fra Slagkildevej og ved den østlige Længdegang
bliver der Tale om nogen Jordflytning af større Betydning.

Med Hensyn til Enkelthederne i Projektet skal følgende bemærkes.
Indenfor Hovedindgangen fra Købmagergade ligger lige foran paa Plænen en ind¬

hegnet Gravhøj, der gemmer de jordiske Levninger af Fundatsens Stifter, Malermester
Ostenfeldt, hvis Lig i Følge Traps Danmark i 1848 førtes fra Set. Peders Kirkegaard
hertil. Om en muret Gravhvælving er der i Stiftelsens gamle Forhandlingsprotokol
intet nævnt, hvorfor det maa antages, at Begravelsen er foregaaet paa almindelig Vis.

Som Gravhøjen nu viser sig for Beskueren, er den en Hindring for det frie Ud¬
syn mod Hovedbygningen, og de bagved Gravhøjen liggende smukke Bøgetræer.
Mindestøtten med Indhegning virker ved sin Placering uharmonisk for Øjet.
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Denne Gravhøj med Indhegning tænkes sænket, som de anførte Højdekurver og
Koter anviser, og Stenen med Gitter gives en Drejning, saa Facaden kommer til at
vende mod Indgangslaagerne.

Fra nævnte Hovedindgang føres een af Hovedfærdselsaarene i lige Linie mod
Ostenfeldtsvej. Man undgaar derved at faa den gennemgaaende Færdsel om ad selve
Stiftelsen, samtidig med at man opnaar, at Gangen føres op over selve Plænen. Man
faar derved et bedre Overblik over den nordlige Del af Anlæget, end man nu har
med den uheldige lavtliggende Gangføring.

I det højtliggende nordøstlige Hjørne nær ved Indgangen fra Sortebrødrestræde
indrettes en Legeplads for Børn.

Langs Hovedgangene i samme Hjørne af Parken indrettes Siddepladser, hvorfra
man vil kunne overse den nye Del af Anlæget med den store, smukke, naturligt
formede Plæne og Stiftelsen som Baggrund.

Tennisbanen nedlægges.
Hovedadgangen til Stiftelsen tænkes lagt fra Ostenfeldtsvej, i Fortsættelse af denne

føres en 5 m bred Kørevej direkte op til Stiftelsens Hovedindgang. Ad denne Køre¬
vej tænkes al Færdsel med Vogne at foregaa. Det vil derfor blive nødvendigt at
fjerne den tilstedeværende Blodbøg.

Den Række af unge Træer, der staar ved den sydlige Side af Hovedindgangen,
fjernes, da de dog ikke sammenholdt med de gamle Træer ved den modsatte Side,
kan siges at danne nogen Allé.

Pladsen foran Hovedbygningen indrettes som Tegningen viser som et noget skar¬
pere afgrænset, regelmæssigt Anlæg. Hvor Kørevejen skærer Taksrækken foreslaas
anbragt 2 Stenvaser.

Den krumme Kastanieallé sydøst for Stiftelsen ændres i sin Udmunding ved
Ostenfeldtsvej for at opnaa en smukkere Gangføring og Tilslutning til den østlige
Gang, hvilket nødvendiggør Flytning af 4 Træer, som vist paa Planen.

Den sydøst for Hovedbygningen beliggende Legeplads foreslaas sløjfet og en
Plæne med enkelte Trægrupper anlagt.

Gangen langs med Havens sydlige Grænse flyttes saa meget mod Nord, at Ka¬
stanierne kommer til at staa dels i selve Gangen og dels i den sydlige Gangkant.
Man opnaar derved 1) at faa Plads til et c. 6-m bredt beplantet Areal, som vil hindre
Indblik i Haven fra Beboerne mod Syd, 2) at Publikum, som færdes paa Gangen
har den store Plæne liggende frit til den ene Side, 3) at Betingelserne for at holde
Plænen grøn helt ned til Gangkanten bliver bedre ved at denne fjernes tilstrækkeligt
fra Træerne.

Den til Stiftelsen hørende Køkken- og Frugthave samt hele det gamle Busket
omkring Stiftelsens private Have foreslaas sløjfet tilligemed Gangen, der gaar fra den
sydlige Allé gennem Elletræerne op til Kastaniealléen langs med Slagkildevej. Man
opnaar derved 1) at faa Plads til en stor Græsplæne, som skraaner jævnt og natur¬
ligt op mod Bygningen, 2) at faa Færdslen ledet bort fra Stiftelsens private Haves
Sydgrænse, saa det ikke bliver nødvendigt at sætte Hegn mod denne. Plænen faar
derved en naturlig Tilslutning til Bygningen og den private Have. Hegnet, der af-
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grænser den private Have fra Bygningen langs Linderækken ned til Kilden bevares
og istandsættes.

Selve den private Have anlægges som Tegningen viser med Stauderabatter langs
Bygningen, afbrudt af en gruset Plads foran Bygningens Midtpunkt. I Tilslutning
til den grusede Plads anlægges et Rosenparti, hvorfra der føres to Fliserækker over
den omgivende Plæne til Havens Gange. Rosen- og Staudepartiet afgrænses fra den
øvrige Del af den private Have med en lav Buxbomhæk.

Busketplantningen omkring de fire Kastanietræer fjernes, saa at Trægruppen kom¬
mer til at staa frit i Plænen.

Skraaningen fra den private Have ned mod Kilden foreslaas udlagt som Græs-
skraaning 'i Tilslutning til den store Plæne. Stiftelsen og Kastaniegruppen kommer
derved til at ligge frit set fra den vestlige Kastanieallé. Paa Skraaningen plantes som
Baggrund for to Bænkepladser to Grupper af fritstaaende Malus.

Partiet omkring Kilden reguleres og tilplantes som angivet.
I det vest for Alléen afsondrede Hjørne bibeholdes Randbeplantningen, som dog

udbedres, og Bunden tilplantes med Eranthis, Bregner og andre Skovbundsplanter.
Af de fritstaaende Træer bibeholdes Graapoplen, Linden og Hestekastanien.

Plankeværket, der i det sydvestlige Hjørne af Anlæget danner Grænsen mod
Magasinet ved Havnepladsen, beklædes med Clematis vitalba, ligesom Udhusets
Vægge i Sydsiden dækkes med Slyngplanter.

Den eksisterende Randbeplantning udbedres ved Udhugning og Efterplantning.
Til denne Efterplantning benyttes samme Plantearter som foreslaaet ved de nye
Randplantninger, nemlig Tjørn, Hæg, Avnbøg, Naur, Liguster ovalifolium o. s. v.

Den Del af den eksisterende Træbestand, som bibeholdes, forskønnes ved en
haardt tiltrængt Udtynding og Udrensning af tørre Grene, dog saaledes at Træernes
Fysiognomi bevares.

Ved Udarbejdelsen af nærværende Project har man ved at undgaa kostbare Detail-
anlæg og større Jordflytninger søgt at fremkomme med et Forslag, hvis Udførelse
saavelsom Anlægets aarlige Vedligeholdelse holdes indenfor beskedne Rammer.

HAVENS SANSEINDTRYK

I sammenligning med andre kunstarter er havekunsten vanskelig nok stillet på vissemåder. Når en maler, en billedhugger, en komponist eller en arkitekt har fuldført
sit værk, ja så er det færdigt. Ganske vist vil en god bronce- eller stenfigur vinde
i skønhed ved at stå ude i sol og regn og det samme gælder et hus, men det drejer
sig dog kun om en forholdsvis ringe udvikling i sammenligning med forholdene
inden for havekunsten, hvor haven egentlig kun er påbegyndt, når den er anlagt og
tilplantet, medens der vil gå år eller årtier, undertiden hundrede år, før den vokser
sig frem til det, der var ophavsmandens tanke.

Og i modsætning til arkitekter og billedhuggere, der kun behøver at lade tiden
drage hen over deres værk, uden at de selv på nogen måde griber regulerende ind,
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for at skabe den patina, der klæder både huse og skulpturer, i modsætning hertil
må havearkitekten stadig være med, regulere her og der, hugge ud, plante efter,
lægge nye gange ind mellem fritstående træer, der før var tætte plantninger, borttage
enkeltheder og inddelinger, der bliver smålige, efterhånden som de oprindelige stør¬
relsesforhold ved træernes vækst forrykkes o. s. v. Aldrig bliver en have færdig, og
den dag, den glider ud af kyndige hænder, går den hurtig tilbage i skønhedsværdi.

Dette er en vanskelighed, der er uadskillelig fra al havekunst, men til gengæld
har havekunsten store fordele, som de andre kunstarter må savne.

Alle indtryk kommer til os gennem sanserne, og den er som bekendt bedst faren,
„der er ved sine fulde fem". Haven er det eneste kunstværk, der kan gøre indtryk
på alle sanser. Musiken henvender sig kun til øret, maleri og billedhuggerkunst
taler i det væsentlige kun til øjet, men anderledes i haven, her kan øjet glæde sig
ved form og farve, øret fryde sig ved kildens rislen, fuglenes sang og insekternes
summen, blomsterduften og lugt af muld og løv og væde er medbestemmende for
havens indtryk på vort sind såvel som følelsen af sol og vind og smagen af de
frugter, haven skænker.

Til en vis grad gælder det samme for arkitektur: Klokkerne i Martin Nyrop's
rådhus synger sine vægtervers, duerne kurrer i gården, hvor springvandet plasker i
sin kumme, hvert rum har sin ejendommelige lugt og hvert materiale, man kommer
i berøring med, indvirker på sin måde på vor følelse. Ja, jeg hører godt den kri¬
tiske læser tilføje: og maden nede i rådhusets marketenderi smager ligeså godt som
havens frugter, og jeg vil indrømme, at der nok kan siges et og andet vittigt om
denne udvikling, men vil dog straks tilføje, at der alligevel er ikke så lidt om det.

Det har virkelig stor betydning således at kunne' omfatte en ting med alle san¬
ser. Hvor meget har følelsen ikke at sige ved vurdering af et stykke stentøj eller
en bronce, der ligger behageligt i hånden! Hvorfor ledsager man altid forevisning
af film med musik! Og hvor livagtigt virker det ikke, når røgen fra Carmens cigaret
pludselig fornemmes af operaens tilskuer!

Det er godt for en kunsts udøvere at gøre sig klart, hvilke midler der står til
rådighed, og det forekommer mig, at enkelte af de unge for deres meget berettigede
interesse for rumvirkning, taktfast inddeling, liniers spænding og massernes vægt,
lys- og skyggevirkninger og hvad det nu altsammen er, der påvirker øjet, i nogen
grad glemmer alt det, der gør indtryk på andre sanser end netop synet, selv om
det skal indrømmes, at øjets indtryk er hovedsagen.

De nye roser, vi får, er næsten alle uden duft, vore bassiners stillestående vand
er uden lyd, der gøres alt for lidt for at trække sangfugle til haven, og i de mest
moderne anlæg bliver der snart ikke andet end græs og hække, klippet buxbom og
grus tilbage af al den mangfoldighed en have kan rumme.

Der er ingen tvivl om, at vi derved skader vor egen sag, for af de titusinde, der
kan fryde sig over en haves duftende blomster og fuglesang, er der næppe ti, der
ret længe kan fæste deres Interesse ved vel afvejede størrelsesforhold og deslige, det
kan være så afklaret kunst det være vil, en sådan have byder dog på alt for lidt,
og den vil stå mennesketom de fleste af årets dage. E. Erstad-Jørgensen.
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DØCKERSLUND PARK

Dette lille anlæg er bekostet af ejeren af „Døckerslund" ved Odense og senereskænket til St. Hans kommune.

Anlæget skulde tjene som offentlig park for beboerne i nærheden og skulde navn¬
lig rumme legepladser for kvarterets børn. Dernæst skulde det erstatte den mang¬
lende forhave ved „Døckerslund" og skjule udsigten herfra til nogle grimme huse i
nærheden. Disse ret forskelligartede hensyn i forbindelse med det ret uheldigt for¬
mede terræn bestemte planen.

Landstedet „Døckerslund" danner basis for hovedaksen. Umiddelbart ved vejen,
der skiller landstedet fra parken, ligger en lille rosenterrasse, afgrænset ved hække,
og nedenfor denne en stor rektangulær græsflade, indrammet af lindehækker og dob¬
belte rækker af lindetræer, der senere skal klippes i eet med hækkene til en mod
ydersiden lukket lindegang. Aksen afsluttes med en lavere liggende, grusdækket,
større legeplads, omgiven af pyramidepopler og naurhække. En tyk dækplantning
spærrer udsigten til de bagved liggende huse. Det øvrige areal er optaget af græs¬
dækkede, tildels af naurhække afgrænsede tumlepladser for børnene og de nødven¬
dige dækplantninger. p w
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„De sju himlarnes trappa" i japanska trådgården.
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Huvudplan over trådgårdsanlåggningarne vid Avesjo—Skågga.

EN TRÅDGÅRDSANLÅGGNING
I STOCKHOLMS S ALTS JO-S KÅR GÅR D

Anlåggningens huvudbyggnad år belagen å en avsprangd bergplatå c:a 9 M. over
i \ Saltsjons yta i typisk stenbunden skargårdsterrång med blandad barr- och lovskog.
Sluttningen mot soder och delvis mot vaster var rått stark och fordrade någon
trygghetsåtgard. Huvudbyggnaden, som uppforts av Terrassitputsat tegel på slat¬
huggen granitsockel med pelare och gesims av granit under koppartak, hade stora
pretentioner på en proportionerlig arkitektonisk omgivning med skarp begransning
mot den omgivande nyckfullt skapade terrången.

Hela området på norra, vastra och sodra sidan har berggrund med foga mer ån
trettio centimeter markbetackning, — på flere håll mindre —, varfor påfyllnad med
kulturjord till tillråckligt djup erfordrades. Såsom stod for påfyllnaden uppfordes
låga murar av sten från platsen, vilka på samma gång utgora den bundna anlågg-
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Pergolan och templet från vaster och soder.

ningens grans mot fria naturen. Denna muranlåggning liksom åven den svaga
terrasseringen mot vaster fick i horisontala brutna linier folja terrångens kurvor så
kart som mojligt, for att från lagre ogonhojder i terrången icke skymma huvud-
byggnaden.

HOjdkronet mot soder begrånsas av en pergola med utsiktstempel over det nedan-
for belågna Trålhavet. Pergola och tempel åro utforda av massiv svensk ek och
klådda med Aristolochia och Clematis. Samtliga gångar på terrasserna åro belagda
med slåpp- och barkytor av sten från platsen. Genom att i storsta utstrackning an-
vanda sten från nårmaste omgivningen ha betydliga besparingar gjorts, liksom det
också varit låttare att samordna den bundna anlåggningen med terrångens karaktår.

Till dalkjusan soder om pergolan leder en lång trappa i två avsatser ned till en

rosengård med brunn och springvatten mot oster omgårdad av en hog stenmur med
genomgång till kokstrådgården. Muren sammanbinder en mindre flygelbyggnad med
garage- och tvåttstugebyggnaden. Mot soder och våster inneslutes rosengården av

hagtornshåckar under allé-planterad Salix elegantissima. Rosengårdens norra sida
begrånsas av en perenna-plantering vid sluttningens nedre kant.

Oster om huvudbyggnaden utbreder sig en åldre frukttrådgård med oregelbundet
planteringssått — „en frukttråds-skog" — ursprungligen sonderskuren av sandgångar
utan mål, endast for promenad. Sandgångarne ha igenlagts till en jåmn, våltuktad
„lawn" utan kupor kring frukttråden, och i huvudbyggnadens centralaxel har en
håsttrappa i sten och grås dragits ned till en sittplats i frukttrådgårdens gråsmatta.
Till håsttrappan och dess omgivningar och detaljer knyter sig ett etiskt motiv. Det
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Utsiktstemplet sett från norr. Forf. foto.

Pergolan sedd från oster. Fori. foto.
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Utsikt från syd-våst. Strandlinien och terrångens oregelbundna skapnad framgår tydligt av denna bild.
I forgrunden synas två fyrkantiga urgråvningar, till hoger for anderi och till vånster for isstack.

Bryggan ligger i den bortersta horisontala vågens forlangning.

Utsikt från norr. Terrångens naturliga skogvåxt år ej utford på modellen for att ej
skymma nyanlåggningen, men dess grånser framgå av huvudplanen.

Frukttrådgården år ej heller modellerad.
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„Grotestenen" och „stotestenarna" i japanska trådgården.

år „De sju himlarnes trappa" i overensståmmelse med den japanska trådgårdskon-
stens intentioner overforda till svenska forhållanden: — „Låt De Gamle gå mjukt i
trappans mittgrås medan du sjalv ung och spånstig vandrar på trappans stenar kan-
tade av Paeoner och svårdsliljor, yppighetens, rikedomens och rattvisans symboler! —

Visa åven dina båsta vånner „Livets stotestenar", så att de inte gå illa åt sin nåsta
vid kaffebrickan i din japanska anlåggning! — Låt dem stodja sina fotter på Grote¬
stenen under dina frukttråd, att de ej må måldas i hans kvarn!" Japanen njuter både
estetik och etik i sin trådgård, varfor skulle inte vi europeer också kunna njuta
,våfald,?! OLLE PIEHL.
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Villaen set fra strandhaven.

BIRKEBORG 1 SKODSBORG

I året 1910 opførte arkitekt C. Brummer i Skodsborg.en sommervilla for den svenskegrosserer Lorenz Beijer.
Det var på en parcel ret syd for Aggershvile på bakken mellem Strandvej og Øre¬

sund, det smukke og statelige sommerhjem blev bygget. Den gamle grosserer op¬
levede ikke husets fuldendelse, og hans enke tilbragte kun fem somre på det elskede
sted, der navnlig var bygget for at tilfredsstille hendes levende skønhedstrang.

Oprindelig hørte kun den søndre del af det nuværende område med til ejendom¬
men fra en linie langs nordsiden af den løvgang, der fra Øresund fører midt ind i
den nuværende have, men den følgende ejer, direktør Andreas Erlandsen, tilkøbte
det nord for liggende terrain for at udvide Tiaven og på en smuk måde afrunde
ejendommen, der i sin nuværende skikkelse må betegnes som et af de skønneste
sommerhjem ved Øresund.

Havens plan er ganske naturlig præget af denne tvedelte tilblivelse.
Hvor drivhuset nu ligger i grundens sydøstre hjørne, var oprindelig en lille øko¬

nomihave med frugttræer og frugtbuske, ved siden af gartnerboligen har den nye ejer
bygget en garage, og løvgangen langs Øresund er forlænget imod nord til det nye skel.

Arealet faldt oprindelig i tre skarpt adskilte dele. En højtliggende del langs Strand¬
vejen med jævn stigning imod nord, stigende så meget stærkere end Strandvejen, at
denne ligger jævnhøjt med haven ved den søndre ende, medens terrainet hæver sig
flere meter over vejbanen ved det nordre skel.
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Å> jo ja 4; ionn.

Langs Øresund laa en strandmark med henved et par meters fald udefter, og
mellem disse to flader en ret stejl skrænt kun et par meter høj imod syd, men bre¬
dere og betydelig højere imod nord. Arealet ved Strandvejen og en del af skrænten
var beplantet 10—15 år tidligere, den søndre del hovedsagenlig med birk og bøg,
den nordre med gran, og nede paa strandmarken ved det nordre skel var et krat af
sandtorn.

Det var en beplantning valgt med forståelse af terrainets karakter, jordbundsfor¬
hold og beliggenhed og derfor af stor værdi for det haveanlæg, der skulde komme*).

Da man nødig vilde borthugge flere bøg og birk end nødvendig for bygninger¬
nes anbringelse, måtte mere lysbehøvende nyplantning henvises til strandmarken ne¬
denfor skrænten.

Og der skulde være blomster, masser af blomster og blomster hele sommeren.
Derfor jævnedes strandmarken vandret ud, og en løvgang byggedes uden om en
rosenhave. På betonmuren langs Sundet måtte løvgangsstolperne naturligt bygges
af sten, men da jeg var bange for at få rosenhaven for indkneben mellem skrænten
og tre dobbelte rækker murpiller, valgte jeg at bygge pillerne ind imod rosenhaven
af tremmeværk, hvorved haven ligesom udvidedes til løvgangens ydre lyse pilleræk-
ker. Da opgaven 6 år senere gjaldt en forlængelse imod nord, byggedes det nye
stykke udelukkende på murpiller. Det svage knæk i bolværkslinien netop ved det
gamle skel var en heldig omstændighed, der ligesom undskylder den noget forskel¬
lige karakter af de to strækninger.

*) Som oftest tilplantes arealer, der ønskes solgt til villabebyggelse, ganske planløst med hyld, elm, el og
navnlig med pil og poppel, uden al værdi for de kommende haver, eller der sættes frugttræer på utilstrækkelig
bearbejdet jord uden mulighed for frodig vækst: spildte anstrengelser og penge, der ligesaa godt kunde været
anvendt til virkelig forbedring af grundene, således som tilfældet var med de arealer langs stranden omkring
Aggershvile, landskabsgartner GLÆSEL for en snes år siden plantede til, der hvor blandt andet Birkeborg nu
ligger.
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Birkeborg set fra badebroen.

Løvgangen langs Øresund.
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Trappen fra rosenhaven.



Udsigtspavillonen.

Fra udsigtspavillonen.



Imellem pillerne i det oprindelige nordskel ind imod en fremmed strandmark med
andre menneskers tennisbane var overvokset plankeværk, der gennembrødes, denganghaven blev udvidet.

Da strandhaven blev jævnet vandret ud, skete det ved nogen afgravning inde ved
skræntens fod og en forhøjelse af terrainet længst ude, samtidig med at bolværket
støbtes højere, så højt, at vandet selv med pålandsstorm sjældent slår over, og ibolværkets overkant udsparedes firkantede huller, der fyldtes med jord, hvori om
sommeren plantes pelargonier, der trives fortrinlig og ser pragtfulde ud på det hvide
murværk lige ud til vandet.

Medfølgende billeder er fotograferet i forskellige somre og viser haven mere eller
mindre tilvokset. Anlægsgartner P. N. Klougart ledede anlæget både i 1910 og ved
udvidelsen 6 år senere. Den samme gartner (A. Olsen) har passet haven fra den dag,det første anlægsarbejde var afsluttet indtil nu, og næst efter ejerens interesse er
hans forstående pleje skyld i det gode resultat. _ „ .

r 1 J &
E. Erstad-Jørgensen.

Hortensia i italiensk vase.
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OMLÅGGNING AV
EN MINDRE HERRGÅRDSTRÅDGÅRD

Våren 1918 fick jag i uppdrag att omlågga Gållofsta trådgård, belågen i Upplandvid en vik av Målaren. Då jag forstå gången sag .stållet, gjorde det ett kalt å
ledsamt intryck. Den vackra å hemtrevliga gamla herrgårdsbyggnaden var sanner-
ligen vård en trevligare omgivning.

Gården ligger på slat mark, år skyddad mot norr av ett skogsbålte, mot oster år
en bjorkhage på ovriga sidor åker å ång.

Någon egentlig plan har vål aldrig gjorts for Gållofsta trådgård, utan den har
som mången annan mindre uppsvensk herrgårdstrådgård rojts och tillkommit, bit for
bit, allt eftersom ågaren på gården haft tid å pångar over for dylika arbeten. For-
utom de båda rundlarna norr å soder om byggnaden och några halvt forvildada
syren-bestånd fanns ingenting som tydde på „anlåggning". Det ovriga av den s. k.
Trådgården utgjordes av åker, dår man på ett 10 tal år sedan planterat over 1000
frukttåd, av vilka en stor del gått eller hollo på att gå ut. Den nya ågarens onske-
mål var att få en vacker trådgård med endast ett mindre antal, men vålskotta tråd.

Det enda man behovde taga hånsyn till vid omlågningen voro de gamla frukt-
trådsraderna. Dessa hade råkat planteras skevt i forhållande till byggnaden, vilket
var ett hinder vid det nya forslagets genomforande. Just den delen av planteringen,
man ville bibehålla, utgjordes av de båsta tråden och en del så stora, att man icke
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garna flyttade dem. De nya vågarne, hackarna å stodmuren måste således folja tråd-
radernas riktning. Ett undantag gjordes for den stora mittelgången, som upptogs i
forlångningen av den ovre anlåggningens mittaxel, vilken sammanfaller med bygg-
nadens. De nårmast angrånsande tradraderna måste åven flyttas paralellt med denna
gång. Den oregelbundenhet, som hårigenom uppstod, observeras emellertid icke så
mycket i verkligheten som på ritningen, och då en gång tråden åro uppvuxna, kom¬
mer den såkerligen icke att mårkas.

Jorden på GållOfsta ar den i Uppland overallt forekommande styva leran, som
icke år någon dålig jord, sedan den en gång blivit uppodlad. Har på Gallofsta år
den ytterligt stenbunden. Ravinartade anhopningar av sten åro for ovrigt karaktåristisk
for hela denna trakt. Ur trådgården har man sannolikt plockat sten ånda sedan
1600 talet, då byggnadens kom till. De många breda stengården, som omge tråd¬
gården på ett par sidor samt några våldige stenkummel i backarna, vittna hårom.
Men åndå vilka massor av sten fick icke bortforas vid omlåggningen, sedan man
anvånt vad som behovdes for terrassmur, trappa, vågutbottning och fyllning.
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Stockholm Feb. 1922. Ester Claesson.

På grund av, att uthus i gårdsbyggnader ligga kringkastade, — som ofta ar fallet
på mindre uppsvenska gårdar — blev vagforingen ett ganska svårlost problem, och
å år fortfarande icke idealisk. En del av de gamla vågarna fram till gården måste
nåmligen biebhållas, då en omkastning medfort allt for stora kostnader, och det
huvudsakliga arbetet måste koncentreras på sjålva tradgården.
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HAVESERVITUTTER

Vort Fag gennemgaar for Tiden den samme Udluftnings- og Rensningsproces,som alt trængte saa haardt til efter Krigstiden. Faget var ved at komme i fuld¬
stændigt Vanry som et særligt Krigsfænomen, som en Luksusvirksomhed, der kun
kunde betales af rige Folk, og derfor var ved at forsvinde med disse. Men det viser
sig netop nu, at de dygtige Anlægsgartnere, projekterende og udførende, er yderst
nyttige Medborgere i Samfundet — en ganske uundværlig Stand. Det er Opgaverne,
der har skiftet Karakter; det gælder kun om at gøre sig gældende paa de nye Om-
raader, og det gælder for de yngre, for hvem det kniber at faa Arbejde i Øjeblikket,
at bruge Tiden til at dygtiggøre sig til de nye uvante Krav. Dertil burde dette Blad
tjene, om der da kan skaffes det de fornødne Vækstbetingelser.

Denne Artikel er skrevet dels som en Kompliment til Bladets nye Redaktør for
den misundelsesværdige Tro og ungdommelige Ufortrødenhed, hvormed han tager
en utaknemmelig Opgave op, og dels for at fremkalde andres Meningstilkendegivel¬
ser om en af de nye Opgaver Tiden stiller. Den er derimod absolut ikke skrevet,
fordi jeg ud fra en bedre Viden eller fra Erfaring tror mig særlig kaldet til at lære
fra mig paa dette Omraade. Nedenstaaende er kun fremsat i Haab om en Diskus¬
sion, i hvilken min Tid dog kun tillader mig at deltage som Indleder.

Der findes mange af vore Omraader, hvor der tiltrænges Studium og Diskussion
paa helt ny „efterkrigs" Basis: Kirkegaarde, Sportsanlæg, gartneriske Synspunkter
for Byplanlægning, Undervisningshaver, Kolonihaver, Spørgsmaal om de udstykkede
Herregaardes Havers Bevaring og Opmaaling, Anlægsgartnerundervisningens skynd¬
somme Omlægning efter de nye Tiders Krav og meget mere. Jeg tror, at mange, lige¬
som jeg, et halvt Aars Tid kunde undvære Fotografier af Pudeplanter og Trædesten;
men det skal indrømmes, at Redaktionen har visse Hensyn at tage i saa Henseende.

Det nye Stof der er antydet ovenfor er meget omfattende. Blot det nedenfor
omhandlede Spørgsmaal om Haveservitutter svulmede til den Grad op, da jeg kig¬
gede paa den udenlandske „Genopbyggelses" Litteratur om dette Emne, at jeg for¬
skrækket lod den ligge og derfor i nedenstaaende holder mig til de hjemlige
Forhold.

Den gamle Maade at bygge paa, eet Hus ad Gangen, der har skabt de architek-
tonisk uordentlige Udstykninger, og vore .hæslige urolige Villakvarterer er ved at
forsvinde for en større Planmæssighed i baade Udstykning og Byggesæt. Derved
vinder Kvarteret ikke blot i Ro og Harmoni, men der aabner sig Mulighed for at
naa til at beherske Haverne, saaledes at der dels gennem Kvarterets Planlæggelse
ogsaa under gartneriske Synspunkter og dels gennem Servitutter opnaas, at Nabo¬
haverne ikke skader hverandre, maaske endog bringes til at gavne hverandre.

Man maa kende de nuværende anarchiske Forhold for at forstaa Servitutternes

Nødvendighed. Hvis min Nabo mod Syd vil, kan han plante en Række høje Træer
tæt ved mit Skel og derved helt eller delvis ødelægge min Have, uden at jeg har
anden Trøst end Retten til at gøre det samme ved min Nabo mod Nord. Det vil
sige, Spørgsmaalet er dog juridisk tvivlsomt, og ingen har saavidt jeg ved ført en
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Sag vedrørende Villaforhold til Højesteret; de fleste nøjes med at tilkalde Hegnsyns¬
mændene, der kun kan afvise Sagen, naar Træerne ikke staar i Skælslinien.

Denne Mangel i Lovgivningen eller denne Mangel paa Retspraksis er ofte søgt
afhjulpet. Særlig har Formanden for Hegnsynsmændene i København Direktør A. Berg
gjort sig Anstrængelser for at forbedre disse Forhold. Under hans Forsæde blev der
i sin Tid nedsat et Udvalg, der med Anbefaling fra Gentofte, Lyngby og Søllerød
Sogneraad i 1911 indgik til Landbrugsministeriet med et Andragende om et Tillæg
til Hegnsloven gaaende ud paa at udvide dennes Bestemmelser om, at „store Træer
eller Buske der ved at skygge ind paa Naboens Grund eller ved at skyde sine
Rødder ind i denne medfører uforholdsmæssig Skade", ikke maa findes „i Hegnet"
udvides til ogsaa at omfatte saadanne Buske og Træer, som staar „nær Hegnet".
Man ønskede endog efter fransk Forbillede, at en Strimmel paa 2 m ikke maatte
beplantes med høje Træer. Dette Andragende kom der aldrig noget ud af. Men nu
er Sagen aktuel igen', thi nu er man i Færd med at bygge paa langt mindre Grunde
end den Gang, og dermed træder Ulemperne saa stærkt frem, at der maa foretages
noget.

Rigsdagsforhandlingerne om den nugældende Hegnslov af 6/3 1869 udviser, at
det oprindeligt var paatænkt, at dens § 9 ogsaa skulde omfatte Træer udenfor Heg¬
net, men saa nær Skellet, at Grenene naaede ud over Hegnslinien. Det blev imid¬
lertid under Forhandlingerne gjort gældende, at en saadan Bestemmelse ikke hørte
hjemme i en Hegnslov, og at den vilde være unødig, idet den formentlig ikke inde¬
holdt andet og mere, end hvad der fandtes i den bestaaende Lovgivning.

Man kan ikke fortænke Ministeriet i, at det ikke forelægger en Lov om noget,
der forudsættes at være almindelige Bestemmelser om i Forvejen, og at saadanne
findes, er en udbredt Mening blandt Jurister. Jeg har liggende for mig en juridisk
Erklæring om nogle store Træer, som staar ca. 0,75 m fra Skelhækken. Det hedder
deri: „Bestemmelsen i Hegnsloven af 6. Marts 1869 § 9 kan ikke finde Anvendelse
paa det foreliggende Tilfælde, da det ikke drejer sig om Hegnstræer; Bestemmelsen
forudsætter imidlertid en almindelig Regel om, at der ikke i den umiddelbare Nær¬
hed af en Ejendom, maa opelskes større Træer o. lign., som ved at skygge ind paa
Grunden eller paa anden Maade kan gøre denne Skade".

Jeg ved ikke, om dette Blads Læsere har, den Opfattelse, at man mærker noget
til den omtalte forudsatte almindelige Regel? De fleste kender vist derimod mange
og grove Eksempler paa, at Naboens Træer gør Skade. Men hvorfor prøver man
ikke Loven gennem en Proces? Man skal ikke sætte Strid mellem Naboer, men en

ordentlig Afgørelse af dette vigtige Spørgsmaal vilde snarere stifte Fred, der hvor
der nu er Uvilje.

Hvor ofte maa Anlægsgartneren ikke lide under, at der intet vil trives saadanne
Steder. Ogsaa for ham er det vigtigt, at dette Spørgsmaal klares paa den ene eller
anden Maade. Den brugelige Regel, der gerne hævdes af Hegnsynsmændene, nemlig
Opskæring i Hegnets Plan af alle overhængende Grene — en Regel som iøvrigt
ikke her i Landet bunder i Lov, men kun i Retspraksis — er jo ofte ganske util¬
strækkelig og frembringer tit uskønne Virkninger. Var det ikke en Opgave for Dansk
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Anlægsgartner- og Havearkitektforening at søge at faa dette juridisk klarlagt gennem
en Proces? At Det kgl. danske Haveselskab, hvis Formaal paalægger det netop den
Art Opgaver, sikkert i Misforstaaelse af sin egen Eksistensberettigelse vilde erklære
denne Sag for sig uvedkommende, kan vist betragtes som en Selvfølge.

Manglen af almindelige Retsregler er ofte søgt afhjulpen gennem Servitutter.
Paabud om ikke at plante visse Træer — det er især Ask og Poppel det gaar ud
over — er meget almindelig ved Udstykninger til Villagrunde. Men paa den Maade
tilfældig at slaa ned paa et Par Slags Træer, oven i Købet uden at tage Hensyn til
Grundenes Størrelse, er egentlig ganske uden Mening, idet der jo saa blot kan
plantes andre Arter Træer. Thi Træer skal der til efter gammel dansk Opfattelse af
en Have. Det hidrører fra, at vor typiske Forstadsvilla i sin Oprindelse er et stadig
stærkere formindsket Landsted, hvis Havetype er dannet under Indtryk af ret landlige
og store Forbilleder. Udviklingen af det engelske Forstadshus har været den stik
modsatte, idet blot det typiske Byhus er rykket ud, men har bevaret sin og sin
Haves Bykarakter. Disse to modsatte Udviklinger har ført til, at Meningen om store
Træer i smaa Haver divergerer saa stærkt i dansk og engelsk Publikums Opfattelse.

Man maa regne med, at den rigtige Forstaaelse af disse Forhold — trods al
Fremgang i de sidste Aartier — endnu ikke har vundet Indpas her i Landet. Naar
yderligere vor Retspraksis — som søgt paavist — er ufyldestgørende, bør man ved
Planlæggelsen af Udstykninger især af smaa Grunde aldrig undlade at søge For¬
holdene regulerede gennem Servitutter.

Jeg har til saadanne Foretagender søgt et Par Gange at skrive brugbare Have¬
servitutter, men har endnu ingen Erfaring om deres Virkning paa Haverne eller paa
Publikum.

I Haveservitutterne til en almindelig Udstykning med smaa Parceller og fritlig¬
gende Huse kom der til at staa:

1) Hegnet om Haverne sættes af Selskabet, der bestemmer dets Art og Beskaffenhed.
Ved Grænser ud mod Veje og Stier vil der blive plantet Tjørnehæk 40 cm

fra Hegnet. Vedligeholdelsen af Hegnet paahviler Beboerne. Hækken der ikke
maa blive højere end 1,25 m skal klippes to Gange aarlig paa Tidspunkter der
bestemmes af Bestyrelsen, der i det hele overvaager Vedligeholdelsen og i denne
Anledning med bindende Virkning træffer Bestemmelser.

2) Ingen Skovtræer eller Træer, som i udvokset Stand opnaa en lignende Højde som
disse, maa plantes i Haverne. Alle Slags Frugttræer maa dog plantes.

Bestyrelsens Skøn er afgørende for, hvad der falder ind under denne Bestem¬
melse, hvorfor ingen Beplantning maa finde Sted, forinden den er godkendt af
Bestyrelsen.

3) Ved alle Hegn langs Grundenes nordlige eller nordvestlige Side maa der ikke
nærmere Hegnet end 3 m plantes Træer eller Buske, der i udvokset Stand er
over 2 m.

4) Paataleretten med Hensyn til Overtrædelser af fornævnte Bestemmelser tilkommer
Bestyrelsen, eventuelt efter Forlangende af et Medlem, og Bestyrelsen har end-

42



videre Ret til med bindende Virkning for Beboerne at træffe Afgørelse i ethvert
herhenhørende Spørgsmaal, herunder at lade fornævnte Vedligeholdelse udføre
for vedkommende Beboers Regning.

Til § 1 bemærkes, at Hegnsloven ikke gælder, naar der, som det nu saa ofte
sker, ikke finder retslig Udstykning Sted.

Der savnes en Servitut om en solid og proper Ordning af Niveauforskellen mel¬
lem Have og Vej. En saadan Bestemmelse findes gerne i engelske Havebyers og i
de franske genopbyggede Distrikters Vedtægter, og det er beklageligt, at en saadan
Servitut er økonomisk uoverkommelig i foreliggende Tilfælde, thi intet giver et min¬
dre soigneret Præg end uordnede Niveauforskelle — navnlig saa længe Hækkene
ikke er tykke.

For § 2 har det været en Forudsætning, at der fra Planlæggelsens Side er sørget
for passende Beplantning med store Træer udenfor Haverne baade enkelte og i
Række. Det hele hviler paa Bestyrelsens fornuftige Administration, thi det var mig
ikke muligt at faa klassificeret Træerne i skadelige og uskadelige. Med Ordet Skov¬
træer mener jeg nærmest det, som Planteskolernes Kataloger betegner som saadan,
men Udtrykket er jo vagt og kan kun betegnes som en Vejledning.

Bestemmelsen om at Beplantningen skal godkendes tjener til, at man paa den
Maade sikrer sig Ret til uden videre at forlange senere Tilføjelser af Træplantningen
fjernede, hvilket selvfølgelig kun vil ske, hvis der er Anledning til Klage. Denne
Bestemmelse tvinger Folk til at lade udfærdige en Haveplan i et vist begrænset Om¬
fang; men naar man tager i Betragtning de Krav som Bygnings- og andre Autori¬
teter stiller til Planer, er Kravet næppe urimeligt, især da Folk i Reglen staar sig ved
at lade Haven planlægge af en Fagmand. En saadan Plan kun til Autoriteternes
Godkendelse af den høje Beplantning maa desuden kunne fremstilles billigt.

Ved Udfærdigelsen af § 3 tænkte jeg mig oprindelig at lægge et af Havearchitekt
E. Erstad-Jørgensen (i „Haven" for 15A 14) fremsat Forslag til Grund, men fandt det
om end logisk rigtigt og maaske egnet til Grundlag for en Lov, saa dog for besvær¬
ligt som Basis for Servitutter. Min Tanke er, at Systemet med dobbelte Hække er
en god Form for en lille Have, hvor dog det vigtigste er Værnet mod Naboens Ind¬
blik. Først yderst paa alle 4 Sider en klippat Hæk, derpaa langs denne en Gang
og derpaa en indre uklippet Hæk af Buske, Nødder eller lignende. Huset vil vel i
Reglen danne det meste af den fjerde Side i denne indre Hæk, indenfor hvilken
Græs og Blomster m. m. anbringes, helst med et Minimum af Gange. Paa denne
Maade kan Skelhækken faa det Lys, der gør den uigennemtrængelig især for Naboens
Nysgerrighed. Helt udestænge Naboens Indblik kan naturligvis ikke opnaas, men
det gælder om at skabe ogsaa under smaa Forhold den hjemlige feeling of protec¬
tion, som Englænderne værdsætter saa højt og som Tyskere og Sydlændige med
deres ringere Boligkultur ikke forstaar.

Af langt større Betydning og Indgriben er nedenstaaende Servitutter for et Sæt
Rækkehuse:
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1) Til Hegn mod Vejen og mellem Forhaverne skal anvendes lave Hække af Ligu¬
ster. Hækkene mellem Forhaverne maa ikke have større Højde end Hækken mod
Vejen. Hegn af nogen Art maa ikke opsættes hverken før eller senere.

Til Hegn mellem Baghaverne skal anvendes Plankeværk, medmindre Besty¬
relsen undtagelsesvis giver Samtykke til Opsættelse af andet Hegn.

Alle Hegn baade i For- og Baghaverne opsættes af Selskabet, medens Ved¬
ligeholdelsen paahviler Beboerne.

Hækkene skal klippes 2 Gange aarligt paa Tidspunkter der bestemmes af
Bestyrelsen, som i det hele overvaager Vedligeholdelsen og i den Anledning med
forpligtende Virkning kan træffe Bestemmelser.

2) I Forhaverne maa ikke plantes Buske eller Træer, hvis Højde i udvokset Stand
er over 2 m.

3) 1 de Partier af Baghaverne der er nærmere Grænsen til Naboerne end 3 m, maa
ikke plantes Buske eller Træer, hvis Højde i udvokset Stand er over 2 m. Ingen
Skovtræer maa plantes i Baghaverne.

4) Bestyrelsens Skøn er afgørende for, hvad der falder ind under de i §§ 2 og 3
ommeldte Bestemmelser, og ingen Beplantning maa finde Sted, forinden den er
godkendt af Bestyrelsen.

5) Forhaverne maa kun benyttes som vel vedligeholdte Sirhaver, i hvilket intet An¬
læg maa finde Sted, som skæmmer Kvarteret.

I Forhaverne maa ikke uden Bestyrelsens Samtykke opsættes Pavilloner, Lyst¬
huse, Tremmelysthuse o. lign.

I For- og Baghaverne maa ikke være forhøjede Terrasser eller Jordforhøjninger.
Baghaverne skal vedligeholdes tilbørligt.

6) lig § 4 i tidligere anførte Servitutter for Enkelthuse.

Paa Grund af den ovenfor antydede fra engelske Forhold saa forskellige Udvik¬
ling af vor Forstadsbebyggelse, vil Rækkehusene forekomme Folk lidt fremmedartede,
maaske endda uhyggelige, skønt de har alle Fordele fremfor det fritliggende lille
Hus. Havemæssigt set frembyder de ogsaa Fordele, idet Stykket mellem For- og
Baghave, der under næsten alle smaa Forhold er ubrugeligt, falder bort, samtidig
med at der skabes mere Læ i Haverne. Rækkehuse med lange Haver kun i Husets
ofte ringe Bredde er jo gammelkendt i en Mængde danske Købstæder, og her har
Folk ikke noget imod hverken Hus- eller Havetypen. Under de foreliggende For¬
hold maa man vente, at Rækkehusene ikke bliver populære, før Frugttræerne lige¬
som i de nævnte Provinshaver kommer til at dominere overfor Hegnene, der vil
virke for fremtrædende i den første Tid.

Til § 1 skal kun bemærkes, at hele Forhavespørgsmaalet maa løses forskelligt
de forskellige Steder og er et Emne for sig, som jeg ikke skal komme ind paa.

De Rækkehuse her er Tale om løber i Nord og Syd, og alle Baghaverne bør
derfor anlægges med Gangen i den sydlige af Plankeværket overskyggede Del, hvor
der dog ikke kan vokse noget. De smaa Maal, hele Haven er kun ca. 30 m -f ca.
8 m, gør det nødvendigt at udnytte Grunden saaledes, og derfor bør Havedøren i
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saadanne Huse ogsaa helst sidde mod Syd lige ud for Gangen. Derved spares Plads,
og der opstaar lige op ad Huset en god, varm Siddeplads, der ikke krydses af
Færdsel.

Valget af Plankeværk er sket efter engelsk Mønster, og fordi det giver en god
Væg til Dyrkning af Frugt og Tomater. Dets Højde 1,50 m er theoretisk bestemt
saaledes, at Naboer skal kunne staa op og snakke sammen, men være uset naar de
sidder ned. Et højere Plankeværk vilde give mere Ugenerthed, men vilde skygge
for meget.

§ 2. Det drejer sig om ganske smaa Huse, og Træer vil kunne skygge for den
nordlige Nabos Vinduer.

§ 3. Det er Meningen, at Frugttræer bør være de eneste Træer, og at hvert
Medlem i det væsentligste maa tage Skyggen af sine egne Træer. En Bestemmelse
om Dværgtræer var jeg bange for, da mine Anskuelser med Hensyn til Forholdet
mellem disse og Træer paa Vildstamme er blevet rokket en Del med Aarene. De
Doktriner, jeg lærte i min Ungdom, holder ikke altid Stik.

§ 4. Det vil formentlig kunne tillades, at der blot indsendes en skriftlig Angivelse
af de faa Frugttræer, der plantes i disse ganske smaa Haver.

Dette Forsøg er, saavidt vides, noget nyt i sin Genre her i Landet, og vil sikkert
kræve en Del Forhandlingsdygtighed fra alle Sider, inden alt kommer i Orden.

De Kontormennesker og Arbejdere, der skal bo i disse Huse, bør forstaa at Hen¬
sigten med Servitutterne netop er, at skaffe dem saa meget som muligt ud af deres
Haver, der danner Lyssiden i den Slags Menneskers ofte underlige Dobbelttilværelse;
og Anlægsgartneren bør forstaa, at Servitutter i al deres Mangelfuldhed dog er ment
som en Støtte ogsaa for ham i hans Kamp med Folks ofte store Uforstand paa vort
Omraade. q n. Brandt.
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Nepeta Mussini i Haveselskabets Have.

LÆNGEBLOMSTRENDE STAUDER

Nedenstaaende Liste indeholder et lille Udvalg af de for dekorative Anlæg mestværdifulde af de længeblomstrende Stauder. De vedføjede Blomstringsmaaneder
angives paa Grundlag af Optegnelser over Blomstringstider, jeg har foretaget med
1 — 2 Ugers JVlellemrum i Aarene 1916-17, men da disse Aar var nogenlunde nor¬
male, kan de anførte Tider sikkert gælde for normale Aar overhovedet. Mærkeligt
nok synes det, at de fleste længeblomstrende Stauder falder ind under Begrebet
„Nøjsomme Stauder", idet de fleste foretrækker eller dog taaler en næringsfattig
Jord, mange taaler stærk Blæst og nogle klarer sig lige godt i Sol og Halvskygge.

Blaa, lilla og violette:
Anchusa italica med Varieteter. Hovedflor Juni—Juli, remonterer ofte Aug.—Sept.
Campanula carpathica, muralis (Portenschlagiana) og persicifolia. Juni —Juli, den

sidste ofte tillige August.
Campanula rotundifolia. Hele Eftersommeren.
Erigeron hybr. Quakeress. Hovedflor Juni, ofte jævnt dækket af Blomster til Efteraaret.
Linum Lewisi. Juni—Juli—August.
Scabiosa caucasica. Juni til September.
Phlox Arendsii. Juni til August.
Salvia virgata nemorosa. Juli—August.
Viola cornuta med Varieteter og Hybrider. Hele Sommeren.
Delphinium chinense. Juni—Juli og ofte August.
Nepeta Mussirii. Juni til September.
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Tradescantia virginica og Hutschinsoni. Juni til Efteraar.
Linaria pallida. Maj til Efteraar.
Lithospermum prostrarum. Juni, ofte flere Gange remonterende.

Røde og lyserøde:
Lythrum. Juli—August.
Centrantus ruber (Valeriana rubra). Juni, ofte rernont. Juli—August.
Chelone barbata (Pentstemon barbatus). Uafbrudt fra Juni til Efteraar.
Geum coccineum med Varieteter og Geum rivale Leonards Variety. Uafbrudt fra

Juni til Efteraaret.

Pyrethrum. Juni, ved god Kultur remonterende i August.
Phlox decussata. Hver enkelt Varietet holder sig kun faa Uger paa fuld Blomstrings-

højde, men ved Sammenplantning af de rette Sorter kan en Phlox-Gruppe være
i uafbrudt Flor fra midt i Juli til først i September.

Achillea mill. Cerice Queen og Kelwayi. Juni til Efteraar.
Potentilla Hybriderne samt nepalensis Miss Willmott og atrosang. Gibson scarlet.

Juni til Efteraar uafbrudt.

Poterium obtusum. Juli til Efteraar.

Aetheopappus pulcherrimus. Juni—Juli, ofte remonterende til Efteraar.
Erodium manescavi. Juli til Efteraar.

Crusianella stylosa. Juni—August.
Helianthemum. Hele Juni—Juli.

Sedum spectabile. August—September.
Gule og gulbrune:

Verbascum vernale og densiflorum. Fra Juni ofte til August.
Achillea Eupatorium med Varieteter. Juli—September.
Centaurea ruthenica. August—September.
Anthemis Kelwayi med Varieteter. Juni, ved Nedskæring remonterende til Efteraar.
Hieracium aurantiacum. Juni—Juli.

Oenothera missouriensis. Juni til Efteraar.

Gaillardia. Juli til Efteraar.

Coreopsis blomstrer næsten hele Sommeren, men er ikke en egentlig Staude, nær¬
mest toaarig.

Hypericum calycinum og Moserianum. Juli ofte til Efteraaret.
Papaver nudicaule. Hele Sommeren.
Mimulus. De fleste Arter hele Sommeren.

Hvide:

Gypsophila paniculata og flere andre Arter. Juni—August.
Achillea ptarm. Boule de Neige og til Dels andre fyldtblomstrende Varieteter. Juni

og efter Nedskæring Juli—August.
Polygonum alpinum. Juni—Juli.
Chrysanthemum leuc. fl. pi. Hovedflor først i Juni, remonterer ofte kraftigt i Juli—

August.
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Nedenstaaende Sorter har visse gode Egenskaber, som ofte overses:
For Tiden overgaas Sommerviolen, Viola cornuta purpurea eller G. Wermig med

Hensyn til Blomstringens Rigdom og Varighed næppe af nogen anden end dens
Stamfader: Viola cornuta L. Ifølge Correvon dækker den i Pyrenæernes lysere Skove
store Flader af Skovbunden isprængt Kolonier af andre Planter, f. Eks. den nu des¬
værre saa sjældne Lilium pyrenaicum. Den synes altsaa ikke, som ellers almindeligt
antaget, at behøve Solskin Dagen lang. Den vil formentlig ogsaa her til Lands
kunne blomstre godt i Halvskygge. I fuld Sol udvikler den sig pragtfuldt og medens
Sommerviolen og i endnu højere Grad de storblomstrede Krysninger med Sted¬
moderblomsten kræver hyppige Omplantninger, helst aarlige, for at Blomsterrigdom¬
men kan bevares nogenlunde, ser det ud til, at den vilde Viola cornuta kan staa
urørt paa samme Plads i flere Aar og blomstre lige stærkt. I det mindste har den
kunnet det hos mig, ovenikøbet paa en ret mager, almindelig Markjord. Jeg ved
ikke, hvorfor den bruges saa lidt herhjemme. Dens Farve er den samme smukke
blege lilla som beundres saa meget hos Phlox divaricata (canadensis) og dens Af¬
arter, som er lunefulde og blomstrer kort Tid i Foraaret. Forøvrigt ligner Bede med
Viola cornuta L. i Afstand paafaldende Phlox divaricata. Jeg kunde tænke mig mager
Skovbund under ret lyse Træer, beklædt med store Flader af Viola cornuta L og
derimellem Kolonier af Hypericum calycinum. Hvilket Syn det maatte være i Høj¬
sommeren, naar Hypericum er paa sit højeste.

Et Par Planter, som ikke bør ringeagtes og som vilde være paa Plads visse Ste¬
der i Haven, er Vejgrøftens lille Blaaklokke, Campanula rotundifolia og den gule
Snerre, Galium verum. Paa magre Vejrabatter danner disse to Arter ofte store blaa
og gule Pletter i Græsset hele Høj- og Eftersommeren igennem. Af Campanula ro¬
tundifolia dyrkes flere smukke Varieteter med Blomster af forskellig Størrelse og
med Form og Farver i mørkeblaat, lyseblaat, lila og hvidt og de klæder alle hver¬
andre fortryllende, navnlig paa Græsbund, dog ogsaa i Stensætninger. Jorden maa
være ret tør, let og mager, ellers bliver Planterne for høje og Stænglerne for svære.
Det, der udmærker Arten, er dens haartynde Stængler, der næsten ikke ses. Dens
smaa, runde Grundblade sidder saa nær Jorden, at de kun lidt beskadiges af Le og
Græsslaamaskine. Naar Græsset er slaaet sidst i Juli, varer det ikke mange Dage,
før de blaa Klokker svæver 10—20 cm over Græstæppet og slaas de af endnu en
eller to Gange i Løbet af August, skyder de lige saa rask op igen.

Potentilla nepalensis Miss Willmott med den dejlige dybrosa Farve kan ikke let
anvendes for meget. En enkelt Busk gør sig altid gældende, men paa en behagelig,
beskeden Maade. Optræder den i Flok, virker den roligt, naturligt, næsten selvfølge¬
ligt paa enhver Plads, aldrig anmassende, saaledes som Phlox, Roser, Pæoner og
andre Matadorer saa let kan komme til det. Der er intet simpelt Præg over Miss
Willmott. Den er nobel, uden at være fornem, — sjælden, uden at ville forbløffe.

Aksel Olsen.
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Villaen set over bassinet.

BAKKEHUS HAVE

For lidt og for meget fordærver al ting, siger et gammelt ordsprog, og vi, derhavde arbejdet med anlæg af haver allerede en årrække, før krigen sendte sin
guldstrøm ind over landet, og som nu igen føler de gamle tider komme tilbage, vi
forstår dette ordsprog måske bedre end de fleste.

Før var der altid for små midler til rådighed og for få opgaver at løse, i to eller
tre gyldne år svulmede velstanden næsten uden grænser, og nu er pengeknapheden
kommen tilbage, opgaverne er igen blevet små og sjældne.

De billeder, Havekunst idag bringer fra Bakkehus have i Vedbæk, har deres op¬
rindelse fra den gyldne tid fra de dage, der grk som i et herligt æventyr, hvor alt
hvad man ønskede var at få. Alt kunde map skaffe undtagen en ting: Tid; det
var det eneste, der ikke kunde købes for penge. Det var ikke muligt at få den for¬
nødne tid til at gennemtænke sine planer, som man var vant til, og det var ligeså
vanskeligt at få dygtige folk nok til at udføre de hastigt udarbejdede projekter, for
overalt var der haveanlæg igang og en efterspørgsel efter anlægsgartnermedhjælpere
som aldrig tidligere.

Og så var der endnu et vanskeligt punkt at klare. For første gang lærte man
den grimme følelse at kende, at fantasien ikke rigtig kunde følge med. Den var så
vant til at regne med den lille tabel, at den blev ør i hovedet, da den pludselig fik
et eksemplar af den store stukket ud til anvendelse. Det varede noget, inden man
rigtig fik orienteret sig, og da det så småt var begyndt at klare for en, da man så
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Udsigt fra havetrappen imod vest, fotograferet året efter anlæget.

nogenlunde havde lært at bruge penge, var herligheden forbi, og man sad tilbage
som H. C. Andersens lille pige, da den sidste svovlstik var brændt ud.

For lidt og for meget fordærver al ting.
I nogen grad bærer vist nok alle haverne fra den tid præg af det forcerede og

uligevægtige, der var i tiden, men der er på den anden side ingen tvivl om, at dansk
havekunst er kommet et betydeligt skridt frem i de år, netop fordi vi en kort periode
fik luft under vingerne.

Hvor Bakkehus nu ligger, lå et enetages landsted af samme navn i en gammel
have, der navnlig udmærkede sig ved den høje skrænt imod vest, bevokset med
gamle smukke ege, elme, fyr og graner, og hvorfra der var fri udsigt over det brede
engdrag, der strækker sig helt over til Sandbjerg og Rudeskov ved kongevejen mel¬
lem Holte og Hørsholm. Kystbanens dæmning har dog skåret engen over, og styk¬
ket øst for banen, „Oles eng", der tilhørte Enrum, blev under krigen udstykket til
villakvarter, og et areal deraf blev erhvervet af Bakkehus nye ejer, bankier Johan
Levin.

Det var arkitekt Brummer, der kom til at bygge det nye Bakkehus. Til trods for
dets større dimensioner blev huset udmærket passet ind i forholdene, så de mest
betydende gamle træer kunde blive stående, hvorfor enhver nu må tro, at huset har
ligget på sin plads fra ældre tid.

Temmelig tæt inde ved skræntens fod førte en offentlig sti over engen og ved
en bro over den bæk, der fører engens overflødige vand ud til Øresund. Engen var
meget lav og så sid, at den vanskelig kunde befærdes i fugtige perioder, og jord¬
bunden bestod af forrådnet tang og sand med muslingeskaller, let at bearbejde og
frugtbar, men pletvis så svovlholdig, at galvaniserede vandledninger blev opløst på
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mindre end et år, og på disse steder var jorden samtidig giftig for plantevæksten i
de første år efter anlæget.

Det engareal, der oprindelig var indkøbt til Bakkehus, begrænsedes mod syd af
den regulerede, snorlige bæk og lå således meget uheldigt for et anlæg i god for¬
bindelse med villabygningens facade imod vest.

Mit forslag gik ud på at forlægge „Oles sti", som den nu ses på planen, sætte
høje stengærder på begge sider af stien og at hæve terrainet bag disse, således at
den offentlige passage kunde foregå gennem haven uden at virke ødelæggende for
anlægets private karakter. Den til opfyldningen nødvendige jordmasse skaffede vi
tilveje ved udgravning af den lange sø, der kunde give så megen jord, at hele eng¬
haven samtidig kunde forhøjes så meget, at der blev tilstrækkelig tørt for færdsel på
alle årstider og for tilplantning med et righoldigt plantemateriale. For at fremskaffe
en vis forbindelse mellem huset og det skråt for dette liggende haveareal på engen,
blev der øst for stien projekteret et anlæg, hvis hovedakse gik vinkelret ud fra have¬
trappen og afsluttedes med en søjleprydet cirkelrund marmorpavillon i skæringspunk¬
tet mellem ovennævnte hovedakse og midteraksen gennem enganlæget på langs af
den udgravede sø. Der tilvejebragtes ganske vist på denne måde en vis forbindelse
mellem hus og have, men det var langt fra nogen tilfredsstillende ordning, og da
vi var så godt som færdig med det grove jordarbejde, lykkedes det at erhverve det
areal syd for bækken, som ses på planen, hvorved der blev mulighed for en betyde¬
lig forlængelse af hovedaksen vinkelret på huset. Pavillonen blev da opgivet, og jeg
projekterede det regelmæssige bassin i forbindelse med en omlægning af bækken.
Da bækken kun med nød og næppe er i stand til at skaffe overflødigt vand bort
fra jorderne vest for kystbanen, var det forbundet med store vanskeligheder at er¬
hverve lodsejernes tilslutning til den foreslåede omlægning, men det lykkedes om¬
sider, og haven blev derefter gjort færdig efter ovenstående plan.

Senere tilkøbtes der yderligere et par parceller, der indrettedes til indelukker for
dådyr o. 1., og den staldbygning, der ses i baggrunden af billedet side 52, blev

Plan af Bakkehus have.
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bygget på en eneste nat som en overraskelse til fruens fødselsdag — en mindre
glædelig overraskelse for havearkitekten, i hvis hjerne der arbejdedes med samme
stald i betydelig mere end en efterfølgende nat.

I dette billedes forgrund ser man et springvandsbassin med tre broncefigurer, ud¬
ført af billedhugger Rudolf Tegner. Oprindelig var dette lavet til anbringelse oven¬
for skråningen på den lille grusplads foran havetrappen, hvilket heldigvis blev und¬
gået, da det vilde have været ganske ødelæggende såvel for husets som for havens
udseende, men også på den plads, det fik, er det efter min mening en beklagelig
misforståelse.

Af andre skulpturer er opstillet Johannes C. Bjergs „Abessynier" på pladsen for
enden af bassinet og i staudehaven fru Olga Wagners lille marmorfigur af en knæ¬
lende pige, der begge i høj grad virker til havens forskønnelse.

Overgartner P. N. Klougart ledede det praktiske anlægsarbejde og overgartner A.
Ulleriks anlagde stenhaven. Stenhuggerarbejdet skyldes entreprenør og stenhugger
F. Hubenbecker, smedejernsarbejdet F. W. Doberck & Søns eftflg. og A/S V. Fiedler,
murerarbejdet Lytthans-Petersen og tømrerarbejdet J. W. Unmack. Det righoldige
plantemateriale sammenkøbtes fra forskellige sider, dog særlig fra D. T. Poulsens
planteskole, Hørsholm planteskole og Carl V. Langes staudegartneri.

Medfølgende fotografier er på en enkelt undtagelse nær taget af havearkitekt C.
Th. Sørensen. e Erstad-Jørgensen.

DEN DANSKE BONDEHAVE

I min artikel i decemberheftet under denne overskrift søgte jeg at redegøre for nogleaf de vigtigste praktiske og æstetiske hensyn, der bør tages ved anlæget og ud¬
formningen af en bondehave. De følgende linier er et forsøg paa nærmere at antyde,
hvorledes en bondehaves udseende maa blive, om den udformes efter dens indre krav.

En almengyldig recept kan imidlertid ikke gives, hverken for en have til en bonde-
gaard eller for nogen havetype — dertil varierer de stedlige forhold altfor meget. —
Hvad der i et givet tilfælde kan være den eneste rigtige løsning, kan et andet sted
være meningsløst, selv om opgaverne tilsyneladende ligner hinanden.

Den gamle, danske bondegaard er et produkt af tradition og overlevering gennem
slægtled beriget med nye enkeltheder og med hensigtsmæssigheden til ledemotiv.
Derved er gaarden bleven typiseret, saaledes at en egns gamle gaarde alle ligner
hinanden selv om ingen ved nærmere eftersyn er ens. En saadan traditionspræget
typisering burde ogsaa tilstræbes for bondehavens vedkommende, derved vilde mange
grove fejl kunne undgaas, idet haveanlæggeren vilde faa gode forbilleder at rette sig
efter, og alment anerkendte haveskikke vilde bøde paa mangelfuld indsigt hos have¬
anlæggeren, ligesom de overleverede byggeskikke hjalp husbyggeren til at skabe
noget kønt. En forudsætning for bedre haveskik er det rigtignok, at det moderne
byggeri paa landet, der nu ligger i et frygteligt uføre, atter tilknyttes til gammelt og
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godt byggesæt, men mange tegn tyder
paa, at dette vil ske, efterhaanden som

man lærer at løse de problemer som
moderne landbrugsteknik og nye bygge¬
materialer har fremkaldt.

Ligesom hver enkelt af de gamle
gaarde trods al ydre lighed, trods alt
traditionspræget, har sit eget ansigt, saa-
ledes vil selv en vidtdreven typisering
ikke kunne berøve haverne deres indivi¬
duelle Præg. Klima, læforhold, grænse¬
linier, arealets størrelse, udsigter, vand,
eller mangel paa vand, eventuelle ældre
plantninger og mange andre forhold,
som betinger havens detailudformning
vil jo sjældent i to tilfælde være ens, altsaa vil haverne heller ikke blive det.

Nu har vi ganske vist allerede i mange egne af landet en bondehavetype, endda
en ret udpræget. Det er haven i den saakaldte „engelske" stil. Jeg omtalte den i
den første artikel, og skitsen fig. 1 er et eksempel paa en have af denne art. Midt
for stuehuset ligger den runde plæne med flagstangen i midten — et yndet motiv.
De to andre „plænefigurer", som gangene danner, er køkken- og frugthave, med
træer og urtebede i spredt uorden. Den ene figur er indfattet med en mahoniehæk
den anden for afvekslings skyld med ligustrum. Randplantningen bestaar af lætræer,
prydbuske, frugttræer, frugtbuske og „ornamentræer" i' broget blanding. Det hele ser
uordentlig ud, og haven er, trods dens ret beskedne størrelse, ifølge sin anlægsmaade
ret besværlig at vedligeholde.

I henhold til hvad der forhen er sagt, byder haver af.denne type — og der fin¬
des mange tusinde lignende og værre rundt om i landet — ingen muligheder for en
udvikling i den rigtige retning. En bondehave maa nødvendigvis i sine hovedtræk
blive et regelmæssigt anlæg. Det kræver hensynet til gaarden, som den slutter sig
til, og det kræver hensynet til en bekvem vedligeholdelse. Ogsaa køkken- og frugt¬

haven, der altid vil være dominerende
led i en bondehave, gør et regelmæs¬
sigt anlæg til en selvfølgelighed.

Naturligvis kan der være mange til¬
fælde, hvor en mere fri anlægsmaade
vil være en nødvendighed. Ved restau¬
rering af gamle haver vil der være

gamle træer at tage hensyn til, og ved
mange nyanlæg kan der være skræn¬
ter, vandhuller o. 1., som skal inddrages
i haven. Saadanne partier kan imidler¬
tid behandles paa tvangfri og naturlig

Fig. i.
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Fig. 3.

vis, uden skruede forsøg paa at lave parkanlæg. — Men normaltypen for en bonde¬
have maa være et regelmæssigt, vel disciplineret anlæg, hvor hensigtsmæssighed,
orden og ligevægt er ledemotiver, og hvor køkken og frugthave er vigtige led, ikke
som i den „engelske" have, noget man egentlig ikke bør se.

Fig. 2 viser prototypen til en saadan regelmæssig bondehave. Den hører til et
fyensk, „jordløst" husmandshus og er anlagt af ejeren selv. I al sin fordringsløshed
gør den lille have et meget tiltalende indtryk paa den forbipasserende. En tjørnehæk
afgrænser den fra vejen og en gang, kantet med blomsterrabatter fører op mod ind¬
gangsdøren. Gamle frugttræer flankerer huset, og jorden under dem dyrkes med
køkkenurter. Langs huset er der som sædvanlig stenbro og langs denne løber en
hæk af frugtbuske. Det er det hele — og det er ikke meget, vil mange sige. Maa-
ske ikke, men ikke desto mindre rummer denne lille have i sig spiren til en udvik¬
ling i den rigtige retning, idet den paa en jævn og naturlig maade løser sin opgave.
Det gør haven fig. 1 ikke og derfor er den paa forhaand mislykket.

Haven fig. 3 kan forsaavidt tjene som eksempel paa et videre trin i udviklingen.
Men her har man haft et ældre anlæg at gaa ud fra, en have anlagt efter lignende
principper som den i fig. 1, kun har her hele arealet været overplantet med frugt¬
træer og det jydske læbælte er her kun et jorddige med syrener. Men under frugt¬
træerne har der været et virvar af gange, bede, plæner og smaa stumper køkkenhave.
Alt dette er, som planen viser, forsvundet, og der er anlagt en ny, mere hensigts¬
mæssig køkkenhave ved staldlængen. I den gamle del af haven er der saa, som
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Fig. 4.

planen viser, saaet græs over det hele under frugttræerne, gangene er sløjfede, kun
en sti, slidt af færdselen, fører ned til syrenlysthuset i hjørnet. Blomsterne har faaet
plads i en række smaabede ved stuehusets østside, hvor der, da terrænet falder mod
syd, ved paafyldning er dannet en lav terrasse. Denrie støttes af sten fra et gammelt
stengærde og er kantet , med lavendelhæk. De smaa bede er indfattede med buksbom
og tilplantede med gammelt og nyt, med stauder, roser og sommerblomster. En have
som denne er ret let at vedligeholde. Græsset vokser ikke stærkt i skyggen under
de gamle træer, og slaas kun nogle faa gange i sommerens løb og med le. Der er
ingen kantafstikning og meget faa gange at holde i orden. Derfor kan arbejdskraften
komme køkkenhaven tilgode, og denne er anlagt saaledes at den opfordrer til orden
og ikke til det modsatte.

Naar man ikke er bundet til bestaaende pjantninger eller lignende, kan en have
paa svagt hældende terræn faa et udseende som det fig. 4 antyder. Planen er tegnet
til en nybygget gaard af anselig fremtræden' og med aksebetonet anlæg, i hele sin
fremtræden svarende til den gamle, smukke danske bondegaard, selv om ændrede
driftsmetoder har modificeret planen noget. Det brede læbælte angiver at gaarden
ligger i Jylland. Prydhavens vigtigste led er den store plæne, der omgiven af høje
bøgehække ligger foran stuehuset. Læbæltets træer mod vest, de to kirsebærtræer
mod syd og æbletræerne mod øst løfter deres kroner op over hækken og danner i
forening med denne en høj væg om rummet. Græsfladen er som man ser, fri for
gange og bede og derfor let at holde i orden. Ved planeringen fremkom der paa
grund af det skraanende terræn en slags lav terrasse foran huset. Terrassen er be¬
plantet med polyantheroser og lavendler og støttes af en stensætning med pude-
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planter, og et par trin fører ned til græsset. Plænerummet er havens dagligstue og
dens græsklædte flade kan efter behag benyttes til leg eller hvile, eller til blege¬
plads! — En aabning i hækken fører over et par trappetrin ned til en lille blom¬
sterhave med smalle, buksbomindfattede bede, indrammet af den høje hæk. Her kan
en mangfoldighed af blomstrende ting samles, og skulde vedligeholdelsen en gang
imellem blive mindre god, skader det ikke den øvrige have. Gennem det brede af
ret ensartet plantebestand sammensatte læbælte er der hugget en skyggefuld gang —

en skovsti — med siddepladser.
I frugthaven er æbletræerne plantede med 6 meter afstand, og med et sortsvalg,

der tillader trinvis udtynding, første gang hvert andet træ i rækken, anden gang hver-
anden række helt. Derved bliver den endelige afstand 12 ni — en afstand, som efter
mine opmaalinger i gamle frugthaver synes at kunne passe for de fleste kraftige,
længelevende æblesorter. Naar træerne er udvoksede saas der græs under dem. Pærer,
kirsebær, blommer og skyggemoreller er anbragt for sig selv. En mirabellehæk giver
læ mod øst, og samtidig en — rigtignok meget varierende — frugtafgrøde.

Hermed er vi fra den enkle husmandshave fig. 1 naaet frem til en normaltype
— en have som indeholder de tre hovedled: pryd, køkken- og frugthave, hver frem¬
trædende i selvstændig form, og samlede til et hele, der i al fald efter forfatterens
— maaske ubeskedne — mening, passer godt til bondegaardens hele karakter. Fig.
4 antyder den retning hvori udviklingen efter forf.s mening bør gaa. Heri vil mine
ærede læsere maaske ikke være enige med mig, men det har heller ikke været min
hensigt at vise eksempler til efterligning, men blot at vække lidt interesse for denne
særlige side af haveanlæggerens vide arbejdsfelt. Vejene kan være mange, hoved¬
sagen er at de fører fremad. p Wad.
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HAVESERVITUTTER

I sin meget instruktive artikel om haveservitutter i dette blads Aprilhefte nævnerkommunegartner G. N. Brandt et forslag, der af et udvalg i 1914 blev indsendt
til regeringen, gående ud på at få en tilføjelse i hegnsloven for derved at bøde på
den gamle lovs værste mangler. Hegnsloven blev imidlertid ikke ændret den gang,
til trods for at loven, der er fra 1869, altid har været yderst mangelfuld og nu til¬
med er ganske forældet.

Ved anlæg af et villakvarter vil det derfor være ganske nødvendigt at pålægge
servitutter, for at ikke den ene have skal ødelægge den anden med sin skygge, og
navnlig da hvor grundene er forholdsvis små og har deres største udstrækning i
øst-vestlig retning.

Som G. N. Brandt også nævner i sin artikel, skrev jeg den 15A 1914 et lille
stykke i „Haven", iø'vrigt netop i anledning af ovennævnte udvalgs indstilling til
regeringen, og da det forekommer mig, at det forslag, jeg deri fremsatte, både vil
kunne hjælpe over de værste mangler, hvis det blev indføjet som en bestemmelse
i hegnsloven, men også vil kunne anvendes med fordel i villahaveservitutter, skal
jeg tillade mig at aftrykke det her:

„Det, der formentlig tiltrænges, er en lov, der fastsætter en linie 2 m eller 3 m

lodret op i skellet og derfra under en vinkel af 45° imod syd som begrænsning af
al beplantning, hvor der ikke træffes anden overenskomst mellem naboerne. De vir¬
kelig store træer af 15—20 m højde vilde derved blive trængt henholdsvis 13 eller
18 m tilbage fra en nabohaves sydskel, noget mindre hvor nabohavens skel ligger
sydøst eller sydvest for, og de fik lov at vokse helt ind til skellet, når dette var så¬
ledes beliggende, at træerne ikke kunde berøve nabohaven solen mere end den
halve dag. Hvis der så samtidig kunde fastsættes visse regler for, hvor høj beplant¬
ning der i det hele taget må anvendes på arealer under "en vis størrelse, således at
der f. eks. ikke måtte findes træer af over 20 m højde på arealer under 10,000 m2,
og af over 15 m højde på arealer under 5000 m2, vilde der virkelig være vundet noget
af betydning for haverne, uden at man til unytte havde indskrænket den enkeltes ret".

Det vilde selvfølgelig ingen skade være til, om der yderligere kom en bestem¬
melse ind om, at træer af f. eks. over 5 m højde ikke måtte være plantet nærmere
et hvilket som helst skel end 2 eller 3 m. Man vilde derved undgå at få disse lige¬
som flækkede træer at se, der nu fremkommer, når overhængende nabotræer, plan¬
tede ganske nær ved skellet, bliver skåret tilbage til skellinien.

Ligeså vigtigt det er at sikre haveejerne imod ulemper fra nabohaverne, ligeså
vigtigt er det ikke i højere grad end strængt nødvendigt at hindre den enkelte i sin
frie dispositionsret over sin egen grund. Det er formentlig derfor uheldigt at ud¬
stede forbud imod „plantning" af de og de træer, da det jo ikke er sikkert, at have¬
ejeren ønsker at lade disse træer få lov at vokse op i deres fulde højde, måske på¬
tænker han tværtimod at holde dem under saks eller stævnede i en højde, der ikke
kan genere nabohaven.

Der foreligger vistnok intet autentisk ang. de forskellige træarters mere eller
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mindre jordødelæggende egenskaber ud over det, man kan sige sig selv, at kraftig¬
voksende arter tager mere vand og næring af jorden end svagtvoksende træer. En
sondring mellem „skovtræer" og „havetræer" har derfor næppe nogen berettigelse.

Et forbud mod plantning af rodskudgivende træer kunde der der derimod være

god mening i, da det kan anses for en alvorlig gene at få sit jordstykke overløbet
af rodskud fra sølvpoppel, balsampoppel, hvidel o. a. 1., noget der navnlig vil blive
aktuelt i det øjeblik, disse træer stævnes ned.

Ligeledes kunde der i almindelige villakvarterer være anledning til at forbyde
store eksemplarer af bævreasp, balsampoppel, sølvpoppel, gråpoppel, kanadisk pop¬
pel og andre træer, der kan være til besvær i forårstiden, når de drysser deres han¬
rakler over have og nabohaver og senere ved et endnu stærkere fald af frøuld, der
blæser langt omkring til alle naboers ærgrelse.

I noget ringere grad kan ogsaa elmen være til besvær med sit brune, vingede frø.
Ved rækkehuse og iøvrigt også ved småvillaer på begrænset plads vilde der for¬

mentlig intet være til hinder for kun at tillade frugttræer at komme op i en højde
af over 2,5 m. Den ensartethed i bevoksningens art som derved kunde opnås, vilde
være af stor værdi for kvarterets smukke udseende, og indenfor denne begrænsning
er der alligevel så stor mulighed for variation, at den enkelte ikke kan få rimelig
anledning til at føle sig gået for nær.

Ved anlæg af rækkehuse, der i mange henseender er den bedste form for egne
hjem under små forhold, vil det vistnok som oftest være langt bedre kun at lade
beboerne overtage haven inde bag husene og at anlægge en samlet grønning mellem
husrækken og gaden efter amerikansk mønster. Der vil her kunne anbringes enkelte
maleriske træer eventuelt også buske, slyngplanter, roser og stauder, men alt fordelt
efter en samlet plan, der tilstræber en forskønnelse af hele gadeanlæget under et,
uden at den enkelte husejers interesse for markering af sin særlige stump jord i
modsætning til nabohaverne får lov at slå den samlede virkning i stykker.

Disse jordstrimler skulde med andre ord høre med til vejanlæget, anlægges og
vedligeholdes af bestyrelsen eller vejlaget og kun inddeles ved de fliserækker, der
fører ind til hver enkelt gadedør. De restriktioner, der må pålægges for at undgå
ødelæggelse af helhedsvirkningen, hvor jordstrimmelen ejes og passes af de respek¬
tive husejere, må være meget nærgående og irriterende for den enkelte, vistnok i en
sådan grad, at de fleste kun vil betragte ejendomsretten til jorden som en plage,
eller også vil bestemmelserne i det lange løb vise sig utilstrækkelige med en øde-
læggelse af helheden til følge. £• Erstad-Jørgensen.
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Have ved sjællandsk husmandssted.

BONDEHAVEN

De synspunkter P. Wad fremførte i sine artikler om bondehaven („Havekunst"December 1921 og Maj 1922) var så rigtige og træffende, at ethvert fornuf¬
tigt menneske kan give dem sin fulde tilslutning. Når jeg gerne vil have lov at
skrive lidt om samme emne, er det derfor ikke for at gøre indsigelse mod disse to
artikler på noget væsentligt punkt, men for at forsøge at belyse et par andre sider
af denne sag.

Det lader til, at der er en del interesse for bondehaven eller landbohaven, hvad
man nu vil kalde den, og dette er yderst glædeligt både fordi den er af så afgørende
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Have ved to sammenlagte husmandssteder.

betydning for landets skønhed og fordi der anvendes store midler af landboere til
haver, måske forholdsvis mindre end af andre samfundsklasser, men dog så meget,
at det har ikke ringe betydning, at disse værdier anvendes på bedste måde. Der
har ikke tidligere været skrevet noget videre om sagens æstetiske side, og planmæs¬
sig udformning af landbohaver har ikke interesseret synderligt. 1 „Haven" nr. 4
1910 er dog reproduceret en god plan til en gårdmandshave på øerne, som Erstad-
Jørgensen tegnede til en planteavlsudstilling i Vordingborg, på opfordring af pro¬
fessor Halfdan Stenbæk. På Landbrugsmuseet i Lyngby hænger en del projekter
til landbygninger og ved nogle er der tegnet haveplaner, ganske barnagtige og dilet¬
tantiske forsøg, som det er en skam for museet at have hængende til „vejledning"
for de besøgende landboere. 1 „Gartner Tidende" nr. 3 1921 skrev forsøgsleder
Hakon Sørensen Hørning en lille artikel, hvor han opfordrede havearkitekterne til
at interessere sig for landbohaver, og han har skrevet en del artikler i de lokale
blade i nordjylland for at vække sans for havens skønhedsmæssige værdier i den
stedlige befolkning, noget forsøgslederen fortjener alle havevenners fulde taknemlig¬
hed for. Det er rimeligt, at det var ovennævnte artikler i „Gartner Tidende", der
foranledigede hr. havebrugskandidat Johs. Tholle til i „Haven"s nr. 4 1921 at skrive
en artikel om landbohaver, ledsaget af en plan til en landbohave, der var så dilet¬
tantisk og misforstået, som det overhovedet er muligt at gøre en plan. Erstad-Jør-
gensen påtalte i bladets følgende nummer de værste fejl, men ikke desmindre har
en artikel som denne sikkert gjort en hel del fortræd, fordi den er læst af titusinder,
der ifølge sagens natur ikke har synderlig dømmende evne overfor det omhandlede.
I modsætning hertil læses P. Wads udmærkede artikler af alt for få. De burde op¬
trykkes af „Haven" og på anden måde spredes. Selv skrev jeg for godt et årstid
siden en lille artikel til „Architekten" hvori jeg hævdede, at „Bedre Byggeskik" kun
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gjorde halvt eller måske hellere ikke helt arbejde ved ikke at tage haven med i sit
vejledende og konsulterende arbejde. Artiklen blev sat, men er ikke kommen frem
endnu. I „Meddelelser fra det kgl. danske Haveselskab" November 1921 har jeg
skrevet en lille artikel om „Bondehaven", nærmest for at understrege disses eksteriøre
virkning i landskabet, men også for at vække interesse for hensigstmæssig planlæg¬
ning, for bondehavens æstetiske betydning i det hele taget. Jeg fik på forskellig
måde beviser for, at der rundt omkring er megen interesse for spørgsmålet i blandt
landbefolkningen, og Wad viser med sine planer, at havearkitekter formår at tegne
en god og fornuftig landbohave. Der burde gøres noget for denne sag.

Da jeg for et par år siden begyndte at tænke alvorligt på dette — der har in¬
teresseret mig fra mine drengeår, og som jeg altid har haft kærlighed til — mente
jeg det var en ting, „Bedre Byggeskik" burde tage sig af, og efter nogen tænken
frem og tilbage skrev jeg det ovennævnte lille indlæg til „Architekten", i håb om
dermed at interessere disse kredse for sagen. Endnu mener jeg „B. B." burde være
opmærksom derpå, regne med haven, og jeg finder det meget forkert, at der i hele
landsforeningens talrige bestyrelse og repræsentantskab ikke findes et eneste have¬
kyndigt menneske. Men opgaven er vist alligevel for stor og omfattende til at B. B.
kan løse den. Det drejer sig jo ikke alene om haver ved nybygninger, en vigtig
ting er ændring af gamle — og nye — forfejlede anlæg, plantning som mildnende
middel mod grimme bygningers fortræd i landskabet, fjernelse af uheldig beplant¬
ning og endelig bevarelse af værdifulde plantninger og haveanlæg.

Nye havers hensigtsmæssige planlægning er selvsagt det vigtigste. De gårdhaver,
Wad har tegnet, synes jeg er så gode løsninger af den art opgaver, at de næsten
ikke kan være bedre. Et par smaa indvendinger vil jeg dog gerne fremføre. I det jeg
går ud fra, at det er en køn ny gård, haven side 57 er tegnet til, forekommer det
mig at være uheldigt at plante langs ladens nordre side. Det er jo ikke nyttigt af
hensyn til læ, og få ting har større værd for landskabets skønhed end et bygværk
som en smuk lade, hvis hvidkalkede murflade under ét mægtigt tag ses langt
bort. Ligeledes forekommer det mig, at der er lovlig mange blomster, og at det er
uheldigt at dele en køkkenhave med en korsgang. Wad mente i sin første artikel,
det vilde være rigtigt at regne med køkkenhavens behandling med hestekraft, jeg er
ikke sikker paa, at det er rigtigt, men man kan i alt fald ikke gøre det i disse til¬
fælde. Disse indvendinger er jo dog kun småting af mindre betydning.

Ikke alene gårdhaven påtrænger sig opmærksomhed, men også for husmandens
hjem vilde det være af stor betydning om han fik nogen vejledning om, hvorledes
husmandsstedets have bør formes efter bygning og beliggenhed i hvert enkelt tilfælde.
For at vise et par eksempler herpå har jeg tegnet hosstående to små planer, til
bygninger fra „Bedre Byggeskiks" årsberetninger, og skal ganske kort forklare dem.

Den første tegning viser et enlænget sjællandsk husmandssted fra årsberetningen
1920 side 20. Planens enkeltheder fremgaar formentlig af tegningerne og deres
påskrifter. Huset er for at spare jord lagt tæt op til vejen, mellem denne og huset
en smal rabat med en række træer i græs, et ud for hver murpille, pyramidepopler
vilde være gode, give ejendommen en stærk karakterstisk virkning uden stort spild
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af jord og uden uheldig skyggegivning. Mod øst og vest plantes blommer eller
kirsebær, pærer i hønsegården og æbler i køkkenhaven. Græsset skal være som en

toft, gro ind under ribs og lavendler, ikke holdes med afstukne kanter, og bruges
til ophold og leg.

Den anden plan er,tegnet til to sammenlagte husmandssteder i Jylland, årsberet¬
ningen 1921 side 37. Også her fremgår det meste formentlig af planen. Hele frugt¬
haven er anvendt til hønsegård, i høstens tid kører man igennem køreloen ind i
hønsegården og ud i gennem et led ved husenes nord- og sydvestre hjørne. Ved
alle „B. B." husmandsboliger er der regnet meget lidt med plads til hønsehus, og
det er vanskeligt at indrette hønsegård i forbindelse med dette, uden at bruge for
meget jord eller hindre nødvendig færdsel. Ja, det lyder prosaisk, men hønsene
er dog en af vor økonomis grundpiller, og en god hønsegård placeret så den ikke
hæmmer har i denne forbindelse sin store betydning. Disse to små planer er ikke
og skal ikke være stor havekunst, men jeg tror alligevel, at sådan vejledning vilde
gøre noget til, at disse småhjem blev bedre for beboerne og kønnere for landskabet
end når plantninger, mødding, hønsegård, brændestakke o. s. v. er tilfældigt anbragte
på marken omkring bygningen.

Med den sidste plan vil jeg gerne vise et eksempel på, hvor monumentalt man
med få midler kunde forme haven ved en bondegård, når heldige forhold var til
stede. Tænk at en havearkitekt var med fra begyndelsen, med til placeringen af
bygningerne på jorden, og fik ejeren til at slå af på nogle uvæsentlige ting for at
få et haveanlæg, der kunde stå som et kulturminde for kommende slægter på samme
måde som vore gamle herregårdshaver. Her er tænkt en gård, liggende på en lille
halvø, således at markerne kun på en side græhser op til byggepladsen. Som vist
er haven og bygningen cirkelrundt indrammet af. en dobbeltrække linde; men således
at ladebygningen skyder sig frem af træringen. Inden for denne er gården, plads
til høns, mødding, stakke o. 1., og endelig haven. Ved stuehuset blomsterne, en hel
lille blomsterhave ved østgavlen, ret for huset en lav terrasse med buxbomhække
om. En stor græsplæne indrammet af bøgehække, bag disse blomsterbuske og ende¬
lig frugttræer og buske og jord til jordbær, hindbær, grønsager og al den slags.
Man vil kunde behandle jorden med hestekraft, der er plads til at vende på de brede
gange i havens nordside og midtergangen kan man slæbe redskaberne over. An-
læget er ganske simpelt i sin plan, vil ikke kræve uoverkommeligt vedligeholdelse
og når det gror til vil det være værdifuldt, både som have for gården og i sin
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eksteriøre virkning for landskabet. Når det bliver gammelt vil det være et værdifuldt
arvestykke for hvert ungt slægtled, der tage imod gården. Hvilken friluftssal for en

politisk eller socialt interesseret fremskridtsbonde at byde til møde i.
Men selvfølgelig er det ingen typehave, som allerede sagt, kun et eksempel der

skulde vise, at man kan nå en ikke ringe grad af monumentalitet i en bondehave,
når de rette betingelser er til stede.

Hvad enten det nu gælder god og hensigtsmæssig vejledning ved placering af
husmandshjem og anlæg af haver ved sådanne, arbejde for frembringelse af en god
havetype til gårde eller imødekommelse af en alt for sjælden trang hos spredte
landboere til at få noget særligt godt ud af haven, må der i alle fald gøres noget
for, at landboere naturligt vænner sig til at søge forbindelse med ordentlige have¬
arkitekter. Herom er det i virkeligheden hele spørgsmålet drejer sig. Lader man
tingene skøtte sig selv, vil det vel også nok komme efterhånden, men der vil gå
lang tid, og det forekommer mig, at alene tanken om alle de penge og alt det
arbejde, der imedens spildes på dårlige haveanlæg, gør det ønskeligt at finde veje
og midler til noget hurtigere at bringe god havekunst ud på landet. Det andet er
en såre lang og træls vej. Endnu er det langtfra almindeligt at bønder søger en
anlægsgartners hjælp, husmænd gør det næsten aldrig. Måske er det lige begyndt
som et enestående tilfælde, at en bonde søger en havearkitekt hjælp, lidt efter lidt
vilde det blive almindeligere, men hvilken årrække vil der ikke gå, og det bliver
sikkert ikke de lødigste havearkitekter men de mest pågående, der oftest vil blive
kaldt på.

Her er i virkeligheden en opgave, hvor en vågen og kraftig organisation kunde
gøre et stort og værdifuldt arbejde. Naturligst var det om Det kgl. danske Have¬
selskab — hvis hele stilling jo netop i denne tid er særlig aktuel — tog sig af
denne sag. Jeg forstår ikke, når G. N. Brandt i sin kritik af dette selskab i „Gartner-
Tidende"s nr. 23 1922 siger, at bondehavespørgsmålet ligger langt ude i horizonten.
Mig forekommer det, at være en særlig nærliggende opgave*). 1 og for sig er det
ikke så meget der skal gøres; skrives, agiteres, demonstreres og holdes foredrag,
og det er en opgave, hvor man kan vente gode resultater så at sige med det samme.
Man må både vække interesse for sagen, advare mod fuskere og vistnok også på
en eller anden måde understøtte og autorisere de havearkitekter, som det vil være
af nogen værd at knytte til denne sag. Jeg erindrer utydeligt en artikel i dit ultra¬
moderne svenske kunstblad „Flamman", der gik ud på at staten — eller samfundet
— nu snart måtte tænke på kunstnerisk økonomi, d. v. s. sørge for, at de bedste
kunstneriske evner blev anvendte på rette måde. Og det kan der sandelig være
noget om. Det er —- for at tale rent ud om sagerne — ganske meningsløst, at til

*) Efter at ovenstående er skrevet og sat, har der i „Gartner Tidende" været indrykket en annonce fra de
samvirkende sjællandske husmandsforeninger, hvori der indbydes til en konkurrence om tegning til en .smuk
og praktisk husmandshave". Selv om man må være lidt ængstelig for, hvorvidt sagen er grebet rigtig an på
denne måde, bl. a. med hensyn til det altid — og her dobbelt — vanskelige dommerspørgsmål, er det dog
yderst glædeligt, at interessen er så levende, at den giver sig et sådant reelt udslag. Men er det ikke beskæm¬
mende for Haveselskabet, at husmændene skal gøre begyndelsen.
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eks. Wad, for at blive ved ham, ikke har alt det han kan overkomme med at hjæpe
folk til, at de haver, de dog anlægger, bliver så gode som muligt. Han kan dog
sikkert gøre denne gerning bedre end nogen anden på — Fyn for ikke at sige for
meget. Dette kunde en organisation hvori både havearkitekter og haveinteresserede
havde plads gøre meget til, og den måtte også kunde gøre så meget for at organi¬
sere dette arbejde, at det blev overkommeligt for enhver landboer at få sådan assi¬
stance. Som sagt, nærmest til at tage sig af sagen er „Det kgl. danske Haveselskab",
men dettes ledelse har jo i de senere år manglet al initiativ, hvilket er så meget
mere beklageligt, som selskabets blotte eksistens gør det vanskeligt for interesserede
mænd at tage de opgaver op, som naturligt burde løftes af dette gamle priviligerede
selskab.

Det er i virkeligheden uhyre værdier, der går tabt i et samfund derved, at de
rette mænd — der vil og han udrette noget — ikke i tide får lov at tage fat, fordi
andre der er ringere,.men som nu engang er komne til, tager pladsen op, hvorved
samfundet får dårligt arbejde, hvor det ligeså godt kunde have fået det bedste.

I løbet af den sidste halve snes år har havekfinsten i stedse højere grad vendt sigbort fra den landskabelige stil med dens efterligning af naturen og har genop¬
taget de gamle arkitektoniske former tilpasset efter nutidens helt forskellige levefor¬
hold og med benyttelse af det langt rigere plantemateriale, der står til tidens rådig¬
hed. Navnlig under mindre forhold er dette tilfældet, og da det er haver på de
små arealer, som i første række karakteriserer vor tid, er den regelmæssige, den
arkitektoniske have nu igen blevet den fremherskende.

Det er imidlertid først i de allersidste år, at vore arkitekter i almindelighed har
lært at bygge en villa, der har betingelse for at slutte sig til den omgivende have,
og der er endnu kun ganske enkelte af vore billedhuggere, der har opdaget, at den
moderne have har brug for deres bistand.

C. Th. Sørensen.

Florentinsk lervase.

HAVEVASER
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Terracottavaser fra P. Ipsens enke ved overdækkede siddeplads i Haveselskabets have.

Da der for 5—6 år siden næsten samtidig blev afholdt friluftsudstilling af skulp¬
tur på tre steder: i Øregårds park, i Zoologisk have og i Haveselskabets have på
Frederiksberg, var der i virkeligheden kun et par enkelte skulpturer, der rigtig
egnede sig til at opstilles under disse forhold, resten var komponeret og udarbejdet
til forårsudstillingen, de fleste i håb om at komme på galleriet, og kun rent und¬
tagelsesvis så man en figur, der gjorde indtryk af at høre hjemme imellem grønt
og blomster.

Og ligeså umuligt det er at anlægge en arkitektonisk have ved et hus af den
ikke ukendte type med høje, åbne trapper og bygget til uregelmæssigt skrånende
terræn, ligeså vanskeligt er det at skabe den ønskelige tilslutning mellem hus og
have udelukkende med anvendelse af plantemateriale. Den regelmæssige have be¬
høver noget ud over planterne, noget der på sin vis danner modsætning til disse.
Der er allerede et velgørende modsætningsforhold mellem planternes vege og skif¬
tende form overfor ganges og plæners faste flader, og det samme modsætningsfor¬
hold gør sig med held gældende mellem fritvoksende og klippet løvværk, men som
oftest er det ikke nok.

En hvidmalet bænk kan gøre underværker i en have, nogle få stentrin i en lille
stump mur kan være af den alier største betydning, og en selv ret lille stenfigur
kan danne den magnetiske pol, der holder det hele på plads. Det er ikke let at
analysere den art virkninger, selv om de kan føles og forstås af enhver, der har
ringeste arkitektonisk sans.

Til en vis grad beror det dog vist på ovenstående modsætningsforhold. Ligesom
den røde farve fremhæves af det grønne, den gule af blåt, sådan fremhæves det
voksende af det, der bevarer sin faste form.
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Derfor er det langt fra altid tiltalende at stille rødt op imod grønt, gult imod
blåt; kontrast er ikke altid ønskelig, men vist er det, at med fritvoksende planter
alene danner man ingen arkitektonisk have. Den kraftigste modsætning til det vok¬
sende er vel nok tilhugget sten, men også brændt ler eller bronce er materialer, der
klæder en moderne have.

I renæssancetidens haver her i Norden indfattedes blomsterbedene af rødmalede
trælister med forgyldte knapper i hjørnerne, og der anvendtes i det hele taget stærke
farver og forgyldning hist og her. Men den gang var haver kongelige haver eller
dog stormandshaver, hvor pomp og pragt hørte med (de sidste rester af svunden
pragt ses endnu, når kongens røde kuske kører frem), i vor tid overlader vi hellere
planterne at illuminere haven med deres skiftende blomsterpragt og vælger mindre
fremtrædende farver til det, der er stadigt og uforandret.

Mellem de genstande, der med større eller mindre berettigelse kan finde anven¬
delse og øve deres ovenfor antydede virkning i vore haver, indtager vasen måske
den første plads. Det er så ligetil at sætte en vase med en eller anden plante, der
må overvintres i hus, ud i sin have om sommeren. Der hører den hjemme, og
navnlig da på en havetrappe eller på anden måde i forbindelse med arkitektur, den
kan tjene til berigelse for.

Desværre er det så yderst lidt, der er at få herhjemme, egnende sig til dette
brug. P. Ipsens Enke's terrakottafabrik har enkelte ganske kønne modeller, af hvilke
de smukkeste dog er kopier af gamle marmorvaser, der ikke er til at plante i; der
er også i ny og næ blevet lavet rigtigt pottemagerarbejde hos Eifrig i Valby, for
eksempel de store vaser, der stod på terrassen ved Langeliniepavillonen, da den var
ny, men de smukkeste eksemplarer er dog kommet-fra italienske pottemagerier i
Florenz, hvor de indtil krigen var at få for en forholdsvis billig pris.

I Italien har denne industri næppe været standset siden renæssancetiden, og de
former, der fremstilles den dag i dag, er de samme som dem, der ses på Piraneses

Italienske lervaser på Løndal
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berømte raderinger fra midten af det 18. århundrede, hvor lervaser med små orange-
og myrtetræer kroner terrassemurene i villahaverne i Roms omegn.

Tiden er ikke til luksus, men der er dog vist ingen tvivl om, at den pottemager,
der i samarbejde med en forstående billedhugger fremstillede lignende lervaser her¬
hjemme, vilde kunne få god afsætning. For hveranden have mangler netop sådan
en ting, en figur eller et par vaser; og vaserne bliver jo det, der lettest lader sig
anskaffe. E. E.-J.

Florentinsk lervase i Birkeborg have.

VANDTÆTTE PLANTEBEHOLDERE

Intet er så fornøjeligt i en have som en vandflade, stor eller lille. Hvem vil ikkegærne eje en åkande i sin have; det er ligesom noget helt andet end alle de an¬
dre blomster, og sumpplanterne med deres glade farver og frodigt smilende sundhed.

Der er noget eget løndomsfuldt ved vandet med hele det liv, der leves i den
lille verden dernede. Guldfiskene står i skyggen under åkandebladene eller stimer
i leg ud og ind mellem siv og strå. Og alle de fugle sådan et lille vandhul kan
trække til haven! Det lille kær, der ses på fotografiet over disse linier, har stadig
besøg af tornirisk og grønirisk, den gule og den grå vipstjert, drossel, solsort, stære,
gulspurve, lærker og mejser. Svalen kommer for at hente ler til sin rede eller for
at slå smut hen over vandfladen efter møl og myg, ja i foråret var der en dag en
stork, som havde fået øje på det blanke vand og svævede hen over haven uden dog
at turde vove sig ned.

Men vand er desværre ikke så let at skaffe sig, da jordbunden kun i de sjæld¬
neste tilfælde er tilstrækkelig tæt. Da vi i sin tid lavede gravene omkring Danmarks
hus på Den Baltiske Udstilling i Malmø, tilbød firmaet William Boas at tætte dette
med callendrite. Da jeg for et par år siden skulde anlægge min egen have og
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Vand i en villahave på Frederiksberg.

gærne vilde have et lille vand deri, kom jeg derfor til at tænke på dette stof, og
efter at have undersøgt spørgsmålet nærmere gik jeg frem på følgende måde: Der
udgravedes et hul i jorden med flad bund og skrånende sider, jævnt og glat, hvorpå
callendritefladen rulledes ud, skares til og brændtes sammen i alle sømme, så hele
overfladen, både bund og sider, var dækket med et lag af dette sejge, fuldkommen
vandtætte asfaltstof, der som bekendt er forarbejdet i plader som tykt tagpap med
lærredsindlæg. Det var ganske på samme måde, som man var gået frem på udstil¬
lingen, men da dette her gerne skulde kunne ligge urørt en lang årrække, hvilket
jo ingen betydning havde på udstillingen, lod jeg her callendriten afdække med et
5 cm tykt lag beton, armeret med gammelt rustent fletværk (hønsegårdsvæv).

Tegningen viser kæret i snit. Den lille mur langs bundens sider er bygget af
sankesten med cementmørtel og tjener til støtte for jorden.

Til åkanderne blev der lagt et lag jord på bunden, og fra muren ud til alle sider
ligger jordlaget i 20—30 cm tykkelse over betondækket, således at intet røber det
isolerende materiale, der er anvendt for at holde på vandet, som altså kommer til
at stå i højde med callendriteskålens overkant.

Vi har senere forskellige steder med samme held anvendt callendrite til regel¬
mæssige bassiner, hvor fliserækken langs kanten kun blev understøttet af en mindre for¬
tykkelse af betonlaget øverst oppe, og aldrig har der været mindste utæthed at spore.
Da denne tætningsmåde vistnok er den billigste af alle effektive metoder og uden
tvivl er fuldkommen betryggende, vil den i mange tilfælde være at foretrække for
almindelig svær armeret beton. E. Erstad-Jørgensen.

71



ANLÆGSGARTNERSKOLEN

Det aarlige Kursus paa Teknologisk Institut for Anlægsgartnere tager sin Begyndelse Tirsdag den1. August Kl. 7*/«.
Undervisningen strækker sig over ca. 200 Timer fordelt paa 2 Klasser nemlig:Klasse A for Begyndere,
Klasse B for dem, der har gennemgaaet Klasse A og fulgt denne Undervisning med fornøden Flid

og Udbytte eller paa anden Maade kan godtgøre, at de er i Besiddelse af lignende Kundskaber som
de, der kan erhverves i Klasse A.

Undervisningen omfatter:
Klasse A. 1. Regning med Decimalbrøk.

2. Udregning af Arealer og Kubikindhold (specielt Jordberegninger).
3. Grundtrækkene i simpel Landmaaling.
4. Simple Opmaalinger og Optegninger af Kort.
5. Nivellement (Linienivellement og Fladenivellement).
6. Miring (Pejling).
7. Afvanding (Gravning af Grøfter, Lægning af Rørledninger, Dræn, m. m.).
8. Forstaaelse af Arbejdstegninger, Kurvekort m. m. i Forbindelse med praktiske Øvelser

i Afsætning.
9. Vejledning i simple Betonstøbningsarbejder med Forklaring af Betydningen af Jern¬

indlæg i Beton (Jernbeton).
10. Faglige Foredrag.

Undervisningsaftener: Tirsdag og Torsdag.
Klasse B. 1. Videregaaende Nivellement, Opmaaling, Korttegning og Afsætning.

2. Videregaaende Beregning af det kubiske Indhold af en Jordflytning efter en Nivelle-
mentsplan, der angiver nuværende og omarbejdet Terrain.

3. Kalkulation, samt Formen for et Tilbuds Afgivelse.
4. Afsætning af Vinkler og Konstruktioner i Marken.
5. Bogføring.
6. Fagligt Foredrag og Foredrag om Betonstøbning, navnlig hvad angaar Støttemure,

Vandbassiner etc.

Undervisningsaftener: Onsdag, Torsdag og Fredag Kl. 7—10 og som Regel Søndag
Formiddag.

Undervisningen slutter i Midten af Februar.
Betalingen for et Kursus er 90 Kr., der betales med 30 Kr. ved Indmeldelsen, 30 Kr. den første

Mødeaften, og Resten erlægges den første Undervisningsaften i Klasse B. Dersom Undervisningen kunomfatter Klasse B, er Betalingen herfor 50 Kr., der erlægges ved Indmeldelsen.
Anmeldelsesblanketter kan rekvireres fra Teknologisk Institut, G. A. Hagemannsgade 2, København B.Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforening uddeler nogle Fripladser til Klasse B. Herom vil

senere fremkomme Meddelelse.

Undervisningsudvalget.
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Villaen set fra Nordøst.

DIREKTØR N. A. PETERSENS VILLAHAVE
VED AARHUS •

IRiis-Skov Villakvarter ved Aarhus ligger Direktør N. A. Petersens Ejendom højtpaa det skraanende Terræn, der forbinder det flade Højdedrag mellem Brabrand-
og Egaadalen med de lave Strandarealer langs Aarhusbugten nord for Aarhus By.
Nærmest Aarhus strækker Højdedraget sig næsten ud til Vandet, hvor Terrænet falder
ned mod Bugten i stejle, kratbevoksede Brinker; men mod Nord, hvor Aarhus har
sin Bygrænse umiddelbart udenfor Skovbrynet af den smukke Lystskov Riis-Skov,
bliver Skrænten mere jævn og farbar, indtil den endelig i lange, bløde Linjer løber
ud i de flade Sandmarker, der strækker sig lyng- og græsbevoksede helt ud til det
lille Vandløb „Egaa", paa hvis nordre Side Terrænet igen hæver sig brat i en træ-
bevokset Pynt, der synes saa fjernt fra Bebyggelserne i Riis-Skov, at Villabeboerne
har fundet det passende at kalde Pynten for „Verdens Ende".

Det er naturligt, at Aarhus Rigmænd hurtigt fandt ud i disse Omgivelser, naar
de ønskede at bygge Villaer, hvor de kunde nyde Naturen og glemme Dagens
Besværligheder, medens Byen dog ikke var dem fjernere, end at de ved et Kvarters
Gang gennem smuk Ege- og Bøgeskov kunde komme tilbage til Byens Glæder og
Liv, dens Arbejde og Chancer.

Og Villaerne skød op Aar efter Aar, først langsomt senere i et hurtigere Tempo.
Spekulationen arbejdede med, og nu er ikke alene det omtalte skraanende Terræn
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tæt bebygget, men ogsaa paa de flade Sandarealer ved Vandet ligger Villa ved Villa,
medens disses smaa Søstre — Sommerhusene — i romantisk Sværmeri søger længere
ud paa Hede- og Sandfladerne helt ud til „Verdens Ende".

Det er dog uheldigvis gaaet med dette Villakvarter, som det er gaaet med Fler¬
tallet af Villakvarterer ved Byerne. — Bebyggelse og Udstykning har været under¬
kastet Tilfældigheder; enhver Grundejer eller Spekulant har disponeret, som han
mente at tjene sine private Interesser bedst; der har ikke været nogen samlet Plan
at arbejde efter, og derfor, er ikke alene Vejanlægene og Udstykningerne meget
uheldige rent praktisk set; men ogsaa Naturskønheden er forringet, hvilket en Villa¬
bebyggelse i og for sig langt fra behøver at foraarsage. Skal Skønheden i et Land¬
skab ikke lide under Bebyggelse, kræves der imidlertid, at Veje og Udstykninger, Be¬
plantninger og Bygninger udføres efter vel gennemtænkte Planer, hvor Terrænets
naturlige Linjer bliver bestemmende for de Arbejder, som Bebyggelsen nødvendiggør,
saaledes at der bevares en vis Harmoni mellem det friere omliggende Landskab og
det til Bebyggelse beregnede eller udnyttede Areal.

Der er dog noget modsigende i det Forhold, at Mennesker flytter ud til de sær¬
lig smukke Landskabspartier, for derefter at ødelægge den Skønhed, som de flyttede
efter. — Vore Villakvarterers Udformning savner i al for høj Grad landskabsgartne-
risk Kultur. Hvor ofte maa Villaejere ikke lide under den mangelfuldt planlagte
Bebyggelse af et Terræn! Ikke alene daarlige Vejanlæg, vanskelige Kloakforhold, øde¬
lagte Udsigter m. m., men saa mange andre Ulemper kan følge af den tilfældige
Maade, hvorpaa et Villakvarter nu som Regel opstaar. — Det var en Opgave for
Kommunebestyrelserne at gribe til i Tide her, idet disse maatte kunne stille visse
Betingelser til et tæt bebygget Villakvarters Vejordninger m. m.

Nu købes der Grund og bygges Villa, og Ejeren nyder sin dyrt erhvervede Ud¬
sigt et Aar eller to, indtil Spekulanten faar solgt den næste Grund, saa bliver den
smukke Udsigt erstattet med en Villas Bagfa^ade, og først saa tilkaldes Havearki¬
tekten for at erstatte den tabte Udsigt med Løvgange og Plantninger; det bliver
Havens Interiør, som Villaejeren maa nøjes med at dyrke; men dette burde dog
være kun en enkelt Side af Villalivets mange Glæder. En smuk og fri Udsigt kan
som Regel ikke opvejes af et Haveinteriør, dertil er den frie Naturs Skønhed for
overvældende indholdsrig.

Direktør N. A. Petersens Villa ligger højt paa den føromtalte Skrænt. Der er
nu fra Villaens Værelser en fri og storslaaet Udsigt henover de lavere liggende
Villaer, der næsten skjules af Trævæksten i Haverne, og udover Aarhusbugten, der
mod Nordøst begrænses af Halvøen Mols, hvis toppede og lyngklædte Bakker tegner
en mørk og skarp Silhouet mod Himlens blaa Baggrund, medens Helgenæs og
Samsø i sigtbart Vejr fortoner sig i den fjerne Horizont. — Før Haven blev omlagt
i 1912-13 — efter den her afbildede Plan — var denne Udsigt til Dels skjult af
et arkitektonisk set mindre værdifuldt Hus, der laa generende tæt ind mod Direk¬
tør Petersens Villa, bygget ind i en Skrænt paa det Sted, hvor nu efter Omlæg¬
ningen en aftrappet Gang fører fra Forhavens øverste Plæne ned til det lavere
liggende Terræn ved Gartnerhuset. Dette Jordstykke mellem den nuværende Gartner-
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bolig, Solurspladsen og den sydlige Grænse hørte tidligere til den nedrevne Villa, der
i 1912 indkøbtes, saaledes at de to Haver kunde sammenlægges til een. Det blev
Opgaven ved Omlægningen af Haverne at forme det kuperede Terræn saaledes, at
at de to sammenlagte Haver kunde blive til et Hele, medens Jordarbejdet maatte
lægges saaledes til Rette, at den smukke og værdifulde Træbestand i de to Haver
saavidt muligt blev bevaret. Af Materialer fra den nedrevne Bygning blev efter
Arkitekt Høeg-Hansens Tegning den Gartnerbolig opført, som nu ligger med sin
Gavl som Afslutning paa Forhavens Midterparti.

Fra Villaens Verandatrappe og vinkelret paa denne ned mod Indgangen til Have¬
stuen, der blev indrettet i Gartnerhuset, ligger den Midterakse, hvorover Havens Ind¬
deling er bygget. — Terrænets stærke Fald gav Anledning til, at der foran Villaen
blev indrettet en bred Terrasse, der afgiver Plads til Blomsterbede og Siddepladser.
Terrassen begrænses af en Støttemur, opført af røde Mursten, og denne Mur af¬
sluttes igen af en rund muret Søjle, hvorpaa er anbragt Skulptur (Billedhugger Sig-
fried Wagner).

Da en privat, men stærkt befærdet Villavej fører tæt forbi Grundenes sydlige
Grænse, blev her opført en buet Mur, der udspringer fra Indkørselspillerne ved
Gaardspladsen og afsluttes ved Terrassen med en lille Pavillon, hvori er indmuret
et Vandbassin med Springvand. Ved disse Arrangementer opnaaedes, at Pladsen
foran Villaen blev hyggelig, fri for Blæst og Træk, og Familien kan nu ugenert af
Nabohaverne og af Færdsel paa den private Villavej opholde sig her, medens den
storslaaede Udsigt udover Bugten er ganske fri.
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Gartnerboligen set fra Terrassen.

Det centrale i Haven er den runde Plads i Midteraksen, hvor der interimistisk
var indrettet en Plads til Solur; dette er dog nu erstattet med et større Skulptur-
arbejde, der langt bedre markerer Pladsen. Under en smuk hængende Birk blev
indrettet en Siddeplads, der er brolagt i Mønster, og hvorpaa er afsat Plads til
en dekorativ Brønd. Pladsen er indhegnet af et Espalier. Siddepladsen danner Af¬
slutning baade for den lange Gang, der løber nedenfor Skrænten ved Villaens Nord¬
gavl, og Gangen, der fører fra Laagen ved Stationsvejen op mod Villaen.

Den store Plæne mod Nordvest afgav tidligere Plads for en kompakt Frugthave.
De daarlige Træer blev fjernet, og Terrænet blev formet konkavt i bløde Jordforma¬
tioner, hvorved opnaaedes, at Plænen blev fri for alt for mange fritstaaende Træer
og samtidigt fik et større Udseende.

Roserne er i denne Have plantet ind som Forgrundsbuske, hvilken Plantemaade
viser sig at være fordelagtig. De forskellige Sorter er plantede i samlede Grupper,
og da disse igen er adskilt ved almindelige lave og grønne Buske, kommer de en¬
kelte Sorters Farver rigtig til deres Ret, medens den skiftende Belysning ved af¬
vekslende Lys og Skygge fra de højere bagvedstaaende Buske, giver Rosengrupperne
et meget afvekslende og livligt Præg, og Rosernes Farvepragt liver godt op i Busket¬
plantningernes Ensformighed. Da Roserne er holdt samlet i Grupper, volder Pas¬
ningen af dem intet Besvær, tværtimod har man nem Adgang til Roserne baade om
Sommeren, naar Blomsterne afskæres til Vaser, og om Vinteren, naar Dækning og
Beskæring skal foregaa.

Staudebede findes baade i Rabatterne ved Villaen og i de samlede Rabatter i
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Villaen set fra øst.

Havens nederste Parti foran Havestuen. — Et Stenhøjsparti er anlagt paa en Jord-
skraaning i Nærheden af Solurpladsen.

Der er ved Planlægningen af denne fornøjelige Opgave, hvor Ejeren viste baade
Forstaaelse og Offervilje, lagt al mulig Vægt paa at gøre Haven til en fredlyst Plet,
hvor den omgivende Verden er lukket ude, og hvor Blomster og Planter kan finde
de gunstigste Voksebetingelser efter hver Plantes Krav til Lys eller Skygge, Fugtig¬
hed eller tør Jord, Ler eller Sand m. tn., hvilket det afvekslende og kuperede Ter¬
ræn frembød gode Muligheder for. At bevare Udsigten over Bugten blev dog stadig
det ledende Hensyn under Projektets Udformning.

Skønt der saaledes .efter de ret radikale Forandringer, som Projektet gik ud paa,
er opnaaet betydelige Forbedringer i den omhandlede Villas Beliggenhedsforhold,
vil man dog med Rette kunne mene, at de samme Fordele vilde kunne være op¬
naaet med betydelige mindre Omkostninger, hvis der i en forud planlagt Bebyggel¬
sesplan fra første Færd havde været taget de samme Hensyn til Udsigter og Om¬
givelser, hvilke dog er af saa stor Betydning for en Villaejer, at han senere ofte vil
se sig nødsaget til at ofre betydelige Beløb for at opnaa de Goder, han attraar.

I det her omhandlede Tilfælde opnaaede Villaejeren at faa sit Ønske opfyldt;
men det er ikke altid, at skete Fejl lader sig rette selv med store Udgifter. —

Det lykkedes vel i dette Tilfælde at give den smukke Villa en fri Beliggenhed,
saaledes at Ejendommen set fra Villavejene gør et tiltalende og herskabeligt Ind¬
tryk; men een Ulempe lykkedes det dog ikke at rette. Indkørselsforholdene til
Villaen er uheldige paa Grund af den private Villavejs stærke Stigningsforhold. Det
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vilde have været naturligere at lægge denne Vej paa skraa nedover det faldende
Terræn, saaledes at Vejens Stigningsforhold kunde været blevet bedre afpassede.
Nu er Vejen lagt vinkelret paa Skraaningens Kurver, — de udstykkede Arealer
skulde formentlig efter Landinspektørens Kort være pæne Firkanter — derfor maa

de ulykkelige Heste trække Flyttevogne og Kullæs op ad en Vej, der har en Stig¬
ning paa 1 paa 9, og ofte er Vejen ganske ufremkommelig, f. Eks. i glat Føre;
Vedligeholdelsespligten hviler tungt paa Villaejerne, der har Vejretten; thi efter et
nogenlunde effektivt Regnskyl kan Vejens Udseende nok give Anledning til Betænke¬
ligheder; men Udsigt til Forbedringer er udelukket efter den Maade, hvorpaa Be-
byggelsen er ordnet.

De Ulemper, der nu saa. ofte klæber ved et tilfældigt opstaaet Villakvarter, vil
forhaabentligt blive en Spore til, at Arealer, der tænkes benyttede til Villabebyggelse,
planlægges omhyggeligt før Udstykningens Begyndelse, — ikke efter et Landinspek¬
tørkorts afpassede Firkanter uden Hensyn til Kurver og Udsigtslinjer, derimod efter
Planer, der er udarbejdede med Omhu efter Arealets Højder, Udsigtslinjer og unød¬
vendige Vejstigninger, og hvor Villabygningernes Placering i Forhold til hinanden
er nøje gennemtænkt.

Bliver dette en almindelig Fordring, vil der være Haab om at bevare den land¬

skabelige Skønhed selv under Bebyggelse, og Villaejere vil blive skaanede for mange
Ekstraudgifter i Tidens Løb.

Emil Bottiger.

Fra Terrassen.
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Slåenkrat.

BUSKETTER

På intet område har der været syndet så meget i vore haver og parker somved plantning af „zirbuske". Derfor er busketptantning kommet i miskredit til
fordel for de klippede hække eller til fordel for fritstående træer på græs, og under
mindre forhold navnlig til fordel for staudeplantning. Det, der er sat i stedet, er
for så vidt udmærket, men det er synd helt at kaste vrag på blomsterbuskene, da
man i dem har et fortrinligt middel til at bringe blomsterfarve ind i den store have,
til at give lunhed, frodighed og variation.

Men buske skal bruges med forståelse som alt andet. „100 buske i 50 sorter efter
planteskolens valg" er en ikke ukendt sætning i et planteskolekatalog, men på grund¬
lag af den recept er der aldrig tilført en have nogen værdi. Man kan i det hele
taget ikke plante buske uden at kende de sorter man anvender, ellers bliver resultatet
et af disse busketter, man endnu den dag i dag kan se i mange haver, hvor de
stærkt voksende sorter holdes nede med saksen, klippede i en „naturlig" kuppel¬
form, hvilket ganske vist medfører en vis ensartethed, der ikke er helt gal, men
samtidig berøver busken sin ejendommelige vækst og karakter og såvel blomster
som frugt.

Slet så meningsløst arbejder dog kun de færreste, men det er endnu altfor al¬
mindeligt at sammensætte et busket af en forholdsvis stor mængde arter uden til¬
strækkelig hensyntagen til den enkeltes vækst, farve og hele fremtoning.

Det er ikke let at give almindelige regler, dertil er haver for mangeartede.
Det, der kan gå i en lille have, bliver meningsløst i den store park, det der ser
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Rhododendron i „Forsthaven".

udmærket ud i kuperet terræn, gør ofte et uordentligt indtryk i den regelmæssige
have.

Under ganske små forhold er der i og for sig intet i vejen for at samle enkelte
eller ganske få eksemplarer af hver art i en plantning. Når det bliver gjort sådan, at
den enkelte får nogenlunde plads til at udvikle sig, sådan at de højtvoksende stilles
mellem lavere arter, der kan tåle skyggen, og når der vælges arter, hvis hele
habitus ikke er altfor forskelligartet, lader det sig godt gøre at få mange buske
repræsenteret i den lille have uden at skade helhedsindtrykket; ja et busket af kun
en eller to arter vil tilmed under små forhold let blive for dominerende og vil som
oftest kun give haven blomst eller frugt i en meget kort periode af sommeren,
medens det sammensatte busket fordeler floren mere jævnt.

Men det er jo sådan, at der ikke må være stort flere forskellige materialer i en
stor genstand end i en lille. En stor have kan ikke laves ved blot at slå flere små¬
haver sammen, og under større forhold må de forskellige buskarter derfor fordeles
således, at en eller nogle få arter kommer til at give hver enkelt plantning sin karak¬
ter. Og først under sådanne forhold kan busken vise sig, som den er, først hvor den
optræder i flok og følge, kommer dens sande væsen frem. Det er ligesom om den
står og generer sig mellem så mange fremmede buske, der har helt andre vaner og
værdier end dem, den kender hos sig selv; først mellem sine jævninge viser den sig
fra den fordelagtigste side. En bøg på en græsplæne viser sig ikke på samme
måde som træerne ude i bøgeskoven over anemoner og vissent løv, en gyvel har
ikke det samme præg, når den står mellem andre buske som på hedebakken, hvor
den stritter op mellem lyng og timian, og noget lignende kan siges om hver en-
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Siddeplads under hyld.
Fru Anna Jacobsens have i Rungsted.

kelt busk; det føles kun ikke så tydeligt, fordi man så sjældent ser dem under de
rigtige forhold.

De fem billeder, som ledsager disse linier, viser eksempler på ensartede plant¬
ninger, der netop ved deres ensartethed har et velgørende særpræg. Først et slåen¬
krat i udspring. Hele vinteren igennem har det stået med sit tætte, tornede pur af
næsten sorte grene. Knopperne svulmer til, og medens en del af krattet endnu kun
står som overdrysset af fine, hvide perler, er blomsterne på et enkelt parti allerede
sprunget foråret imøde, og i løbet af en dag eller to vil det hele være kridende
hvidt. Det er ikke ret mange buske, der uden skade kan føjes ind i sådant et
slåenkrat, der iøvrigt er så fortrinligt et busket, som ønskes kan, både i skygge og
i sol, værnende mod mennesker og dyr bedre end nogen tjørnehæk, fortrinlig som

redeplads for sangfugle og smukt både om vinteren, om foråret, med det dybtgrønne
løv, og når de blåduggede bær sidder tæt ud ad grenene og venter på frost for at
blive anvendelig til slåenvin.

Det andet billede viser rhododendron som underskov. Hvor de vil trives, eller
rettere sagt, hvor man kan give dem lidt lyngjord at vokse i og kan sørge for vand
i forsommeren, er der ikke mange buske, som kan kan stå ved siden af rhododen¬
dron til underplantning mellem ege, robinier og andre træer med lys skygge, men
heller ikke rhododendron egner sig til sammenplantning med andre buske. Det er

galt nok at blande altfor mange sorter med forskelligfarvede blomster sammen. De
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Rugosaroser i Sølyst park ved Klampenborg.

røde og de lilla klæder ikke hverandre og skal helst holdes hver for sig. Derimod
kan alle lilla nuancer fra rosa til mørkeste violet gå fortrinligt sammen med hvide
og blegrøde sorter, og disse farver egner sig særlig til underplantning.

Hensynet til den særlige jordbund gør, at mange lader sig forlede til sammen¬
blanding af rhododendron og frilandsazaleer, der rent ud misklæder hinanden. For¬
skellige lyngarter og andromeda går derimod godt sammen med rhododendron, og
sålænge buskene er mindre, ser det smukt ud med lilier, der stikker blomster¬
hovederne op over det mørke løv; og mange lilier ynder samme humusrige jord
som rhododendron.

Det tredie billede viser en gruppe hyld. Også hylden bliver ofte misbrugt i
alle mulige sammenplantninger med buske, den slet ikke går i spænd med. Plantet
alene eller i gruppe er den en prægtig, sommerfrodig busk eller lille træ, der giver
den herligste skygge, hvor hverken fluer eller myg vover sig ind.

Det fjerde billede viser et krat af rugosaroser på en skrænt. Rosa rugosa eller
den rubladede rose er som bekendt en fortrinlig busketplante, men det samme
gælder for den som for de fleste andre; den må ikke blandes mellem buske af helt
anden karakter. Der er i de senere år tiltrukket mange udmærkede hybrider, der
har mere eller mindre rugosakarakter, men enkelte hybrider, for eksempel den højt¬
voksende, lysløvede og hvidblomstrende Mdm. Georges Bruant er dog så afvigende
fra typen, at den kun dårlig lader sig sammenstille med ægte rugosaroser. Disse
sidste udmærker sig ved deres tætte, sluttede vækst og mørke løvværk, og navnlig
som rodægte danner de et fortrinligt busket, der stadig fornyer sig ved rodskud,
når man med nogle års mellemrum skærer de ældste grene ud. Arten selv er en
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Rubus odoratuskrat under en liriodendron tulipifera i den forstbotaniske Have.

af de bedste. Den blomstrer næsten hele sommeren, sætter rigelig frugt, således at
der hen paa sommeren er knopper, blomster, grønne og røde hyben på samme busk.

I de senere år anvendes en varietet af rugosarosen til underlag, en sort, der i
og for sig ikke er ilde, men som det dog er kedeligt at få i stedet for arten, da den
er højere, løsere i væksten, lysere i løvet, med lysviolette blomster og mindre hyben.
Den hvide „Stella polaris" er endnu tættere og smukkere af vækst end arten og er
ret konstant af frø, og den nye „Dagmar Hastrup" har. ægte rugosakarakter og her¬
lige rosenrøde, enkelte blomster af fin vellugt.

Det sidste billede viser endelig rubus odoratus, en busketplante af næsten ideel
karakter for den større park, „vildtvoksende" som kun få buske, krybende ind i
træernes skygge, hvor de ved rodskud stadig fornyer sig, giver underlæ og rede¬
pladser for sangfugle. Den blomstrer sent, i Juli—August, når de fleste andre buske
forlængst er afblomstret med store rosenrøde, duftende blomster og er yderst for¬
dringsløs med hensyn til jordbund.

Evnen til at forny sig ved rodskud er også i flere andre tilfælde det, der betinger
en busks værdi i større plantninger. Når et sådant busket har vokset i nogls få år,
er buskene vokset sammen i et tæt krat, der fuldkommen dækker jorden og holder
alt ukrudt borte. Samtidig er alle spor af gartnerens arbejde borte; det er som om
den busk altid havde vokset der, hvor den står, og dette vil jo som oftest være det
smukkeste.

Dette gælder den fortrinlige spiræa canescens, der ligesom rubus odaratus ud¬
mærker sig ved sen blomstring, til dels gælder det kerria japonica fl. pi., der har
sin store værdi ved at kunne nøjes med meget lidt lys, det gælder dimorphantus
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Mandschuricus med sine mægtige blade, aesculus parviflora, der blomstrer i August,
den nydelige lille cytisus purpureus, eleagnus argentea, lycium vulgare, der trives
på magreste sand og helt ud til havet, pterocarya caucasica, der vokser op til anse¬
lig højde, forskellige roser som r. cinnamonea og r. pimpinellifolia, når man får
dem rodægte, de prægtige sent- og storblomstrede sambucus canadensis, s. c. maxima,
tildels også stephanandra tanakæ og symphoricarpus racemosus.

Også sumakbusken, rhus glabra og r. typhina såvel som den smukke fligetbladede
varietet r. t. laciniata er meget tilbøjelig til at danne rodskud. Ingen buske danner
så hurtigt som rhus et tæt busket af selvvokset udseende. Ved med få års mellem¬
rum at skære gamle grene tilbage til grunden kan en rhusplantning holdes lav og
frodig som et kraftigt bregnekrat, og hvor det lades urørt, bliver det højt og mere
uregelmæssigt og fortrinligt egnet som underplantning for ask, ailanthus, carya eller
andre træer med lignende løvværk.

Den yndige lille dværgmandel, amygdalus nana, hører til samme kategori, men
det er desværre næsten umuligt at få den rodægte i de senere år, og forædlet på
kraftigvoksende underlag, som den nu sælges, er den ganske værdiløs.

En noget lignende karakter har buske som cornus alba og c. tatarica, ligesom
den overhængende forsythia suspensa, hvis nedbøjede grene slår rod, hvorved busken
fornyer og breder sig på lignende måde som de rodskudgivende buske.

Alle ovennævnte buske egner sig derfor til større samlede plantninger, alene
eller som hovedbestanden i et busket, hvor højerevoksende buske af beslægtet
karakter kan plantes ind.

I større haver, der ikke må koste altfor meget i vedligeholdelse, er busketplant¬
ning af denne art langt at foretrække for hække og stauderabatter, der stadig be¬
høver røgt og pleje; og gode busketter giver samme underlæ som hækkene og mere
end farver nok til den store have, hvor det altfor pragtfulde i almindelighed virker
fremmed og pralende mellem træer og græs.

E. Erstad-Jørgensen.
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Rotunden Nord for Villaen.

GROSSERER I. A. CHRISTENSENS PARKANLÆG
I SKAADE .

Aarhus har sit fashionable Villakvarter i Skaade Bakker, der ligger ca. 4 km SydA for Byen paa det Højdedrag, der strækker sig fra Byens Grænse langs Aarhus-
bugtens Vestside helt ud til Fløjstrup Strand. Mod Havet er dette Højdedrag næsten
overalt beklædt med Skov; nærmest Aarhus By ligger Marselisborgskovene, der
omtrentlig strækker sig 5 km i sydlig Retning, og derefter fortsættes jævnt over i
Mosgaards Skovarealer, som senere igen mødes med Skovstrækninger fra Baroniet
Wilhelmsborg. Hvor Højdedraget naar sine højeste Punkter længere inde imod Land,
aabner sig de smukkeste Udsigter udover et storliniet, frodigt jydsk Landskab mod
Syd og Vest.

Fra Skaade Bakker, der hæver sig ca. 100 m over Havet, har man derimod Ud¬
sigten i nordlig og østlig Retning, saaledes at man fra de kuplede Terrainhøjder,
hvor Villaerne fortrinsvis er anbragt, har en enestaaende Udsigt ud over de lavere
liggende Marselisborg Skove og Aarhusbugtens udstrakte blaa Flade, der mod Øst
omsluttes af Halvøerne: Mols, Tved og Helgenæs, hvor Terrainet igen hæver sig til
anselige Højder.

Aarhus Bys Matadorer har bygget deres Sommervillaer omgivet af Haver og
Parker i dette fra Naturens Haand paa landskabelig Skønhed saa rigt udstyrede Ter¬
rain, og man kan neppe tænke sig en mere ideel Plads for et Villakvarter end det
kuperede og højtliggende Terrain. Fra Villaerne i Skaade Bakker ser man udover
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Skov og Bugt mod Højdedragene paa Mols og Helgenæs, hvor Tre-Høje, Stabel¬
højene og Bavnehøj, der som det højeste Punkt paa Halvøerne hæver sig 137,5 m
over Havfladen, danner uklare Silhouetter mod Himlens disede Horizont, medens
Ellemandsbjerget paa Helgenæs tegner sig skarpt og tydeligt, som en mægtig Kæmpe¬
høj steget op fra Havet. Men Banken naar ogsaa sine 98,5 m, uagtet Afstanden fra
Havet kun er ca. 1800 m maalt i Luftlinie.

Medens Halvøernes Midter optages af bakkede Landskaber, skyder dybe Vige
sig ind i det kuperede Terrain, hvor dette sænker sig mod Havet i jævne Strand¬
marker, Enge eller sandede Landtunger. Hvor Kaløvig skærer sig ind mod Nord¬
øst som en Fortsættelse af Aarhusbugten, aner man den med Tjørn og vilde Roser
bevoksede Pynt, hvor det historisk bekendte Kalø Slot nu kun genfindes i maleriske
Ruiner. Bag Pynten med Kalø Slotsruin hæver Terrainet sig atter til et skovklædt
Højdedrag. Lyse og venlige Bøgetræer giver Egnen en mild og venlig Karakter,
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medens de høje lyng- eller granklædte Bakker paa Mols oftest fortoner sig mørke
og alvorlige mod Himlens blaadisede Baggrund.

Den sjælden smukke Udsigt fra Skaade Bakker oplives yderligere af Skibstrafikken
paa Bugten til og fra Aarhus Havn. Snart er det en fuldlastet Fragtdamper, der tungt
og langsomt arbejder sig frem mod Maalet med sin kostbare Last fra fjerne Landes
Rigdom, snart er det en Lystsejler, der med fyldte blændende hvide Sejl iler hen
over Bølgerne, snart er det smaa ivrige Rutedampere, der med tunge, mørke Røg¬
skyer haster bort til de omliggende Øers eller Halvøers mange Ladepladser.

Til Skaade Bakker gaar Vejen fra Aarhus først langs Stranden, senere gennem
Marselisborg Skov. I Forbindelse med den gode Udsigt har Stedets landlige Ro og
ejendommelige landskabelige Karakter bevirket, at Grundspekulanterne hurtig fik afsat
en Del Villagrunde her, og Villa ligger nu tæt ved Villa i det kuperede Terrain.

De mange og ret store Højdepunkter i Terrainet har bevirket, at Villaerne —

trods en ret planløs Anbringelse — ikke let har kunnet tage Udsigten bort fra hin¬
anden, men her som saa mange andre Steder, — ja vel egentlig langt de fleste
Steder, hvor et Terrain udses til Bebyggelse — er dog den landskabelige Skønhed
unødigt blevet forringet under Bebyggelsen. Udstykningslinierne falder langt fra
sammen med Landskabets Linier, hvor selvfølgeligt dette end vilde have været.
Heraf følger, at de forskellige Havers Læbælter og Plantninger paa en uskøn Maade
krydser de naturlige Jordformationslinier. Dertil kommer, at flere Haver er tilplan¬
tede efter den sædvanlige Anlægsgartnerrecept med en tankeløs Sammensætning fra
Planteskolernes velassorterede Sortimenter af Træer og Buske, uden Hensyntagen til
Stedets Karakter og Jordbundsforhold. Den Vandalisme, som Uforstand Gang paa
Gang gør sig skyldig i mod Landets Natur — ikke mindst ved Bebyggelse — har
ogsaa præget Skaade Villakvarter.

Medens uheldige Vejanlæg og sædvanemæssig ganske skematisk Landinspektør¬
udstykning skæmmer mange Villagrunde i det fra Naturens Haand saa rigt udstyrede
Terrain har Grosserer Christensens Grund efter sin Form og Beliggenhed heldigt
undgaaet at dele Skæbne med mange Nabogrunde i saa Henseende, kun mod Øst
er Grænselinien for Grunden afsat tværs over en kuplet Bakke, hvilket medfører, at
Nabogrundens Læbælte nu ganske skjuler Udsigten gennem en iøvrigt saa smuk
Dalslugt. Dumheder af denne eller lignende Art maa Landskabsgartneren ofte ærgre
sig over, og hyppigt bliver det da hans største Opgave ved Anlæg af en Have at
søge skjult ved Beplantning eller at bortmale gennem Jordarbejde de Fejlgreb, som
er sket ved en uforstandig Udstykning. Det kan ogsaa hænde, at en fejlagtig Pla¬
cering af et Hus medfører saa forkerte Forhold til Grundens naturlige Linier, at et
større Jordarbejde bliver nødvendigt, for i det hele taget at faa Landskab, Have og
Bygning til at falde sammen i harmoniske Forhold. Da Grosserer Christensen købte
sin Grund, blev der straks indledet et intimt Samarbejde mellem Bygningens Archi-
tekt, Hr. Thorkel Møller, hvem den smukke Villa skyldes, og Havearchitekten, og
der opnaaedes derved en heldig Placering af Bygningen, saaledes at meget unødigt
Jordarbejde blev undgaaet. Bygningens Kontakt med Terrainet bevirkede tillige, at
Projekteringen af Parken med de nødvendige Vejanlæg faldt let og naturligt.
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Fra Parken.

Grosserer Christensens Grund ligger paa den højeste Bakke i det kuperede Ter¬
rain. Arealet udgør ca. 2Va Td. Land. Midten af Arealet optages af den høje
Bakke, der dels lyngbeklædt, dels bevokset med Bjergfyr og Gran hæver sig 15 m
over Arealets laveste Punkt. Mod Syd sænker Bakken sig brat ned mod et lavere
Areal, der igen begrænses af Skoven, hvis gamle Bøge lader lange Grene graciøst
hænge ind over Grunden, og Arealet begrænses her af det herligste Skovbryn. Mod
Vest og Nordvest fortsættes det forholdsvis flade Areal udenom Bakken, medens
denne mod Øst kun sænker sig svagt i en jævn skraanende Højderyg. Mod Nord
derimod falder Terrainet ret brat mod Grundens Grænse. Det er fra denne nord¬
vendte Skraaning at den smukkeste Udsigt findes, thi mod Syd tager Skoven og det
bagved liggende højere Terrain ganske Udsigten bort. Bygningen maatte derfor
placeres paa den nordvendte Skraaning, hvor uheldigt dette end kunde synes at
være, men det lykkedes Bygningens Architekt at faa Værelserne placerede saaledes,
at Stuerne faa al ønskelig Sol og Lys, hvilket selv en Sommerbolig i vore ustadige
Somre ikke kan undvære, medens dog Udsigten kan nydes fra Villaens Opholds¬
rum. Ved Villaens Sydgavl vender en Glasveranda ud mod en Rosenhave, der er
anlagt paa en naturlig Flade i Terrainet. Mod Nordvest indbød dette til en ret
kraftig Terrassering, og stensatte Trapper fører fra den øverste Terrasse ned til en

brolagt Rotunde, hvor det er Hensigten engang at anbringe Skulptur. Den første og
stejle Skraaning fra den øverste Terrasses Brystværn er befæstet ved en Stensætning,
hvori der er plantet Stenhøjsplanter. Man ser ofte, at Stenhøjspartier anbringes
i et Haveanlæg uden anden Motivering end den, at Ejeren ønsker en Plads for
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Villa og Stenhøj.

Stenhøjsplanter, og saa vælges denne Plads tilfældigt her eller der. En saadan
umotiveret Stenhøjsanbringelse er daarlig Havekunst. Stenhøjspartier maa i den
architektonisk opbyggede Have ligesaavel som enhver anden Genstand eller Plant¬
ning i Haven have sin naturlige Begrundelse, sit organiske Sammenhæng med Havens
Momenter eller Bygningens Brug. Det her viste Stenhøjsparti faar sin naturlige Be¬
grundelse ved paa en praktisk Maade at hindre Regnskyl i at bortføre Jord fra den
ret stejle Skraaning foran Brystværnet, hvor Jorden tilmed er løs og sandet, og det
lave Brystværn faar gennem den stensatte Skrænt et naturligt Fundament, der ikke
alene giver Brystværnsmuren, men ogsaa selve Bygningen, set fra Havens lavere Par¬
tier, Udseende af at hvile paa sikker og solid Grund. Forbindelsen mellem de hvid¬
kalkede Mure og de stensatte Trapper, som fører ned mod en brolagt Rotunde, der
danner Afslutningen paa det hele Haveparti her, knyttes gennem den stensatte Skraa-
nings raa Kampesten, der motiverer Overgangen fra Mursten til hugget Granit.

Ligesom Stenhøjspartier ikke bør anbringes tilfældigt, maa der ogsaa gennem en
Haves Tilplantning stræbes efter at give Haven en særlig og bestemt Karakter. Navn¬
lig vilde det have været en Misforstaaelse at plante et sirbusekfyldt Anlæg i dette
Terrain, hvor en allerede tilstedeværende Plantning af Gran og Bjerfyr, Lyng og Gy¬
vel samt en udpræget Sandjord gav Stedet en særlig Karakter. Derfor blev Parkens
Tilplantning lagt saaledes til Rette, at de allerede før Anlæget voksende Gran og
Bjergfyr blev bevaret i videst mulige Omfang. I Bygningens umiddelbare Nærhed
blev plantet Gran og Bjergfyr, der ligesom fortsatte Granskoven og mildnede paa dens
skarpe Grænsekontur. Derefter gaar Plantningen i Lavningerne gradvis over til Plan-
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ter, der trives i bedre Jord under gunstigere Voksevilkaar. Fra Birke, vilde Roser, El
og Juniperus, Sølvpoppel og Sandtisse, Pil og Ribes alpinum gaar Plantningen over
til i Dalene at bestaa af Bøg og Lind, Kastanier og blomstrende Buske, saaledes at
Dalbunden viser en naturlig frodig og mere yppig Vegetation, medens Bakken staar
med sit Gran- og Bjergfyrkrat isprængt med Lyngbevoksning. Det store Plæne¬
areal paa Grundens sydlige Del vil ligeledes med sine fritstaaende Naaletræes- og
Løvtræesgrupper danne en naturlig Forbindelse mellem Omgivelserne mod Nord,
den sandede og høje Bakke, hvor kun Bjergfyr og Lyng, Gyvel o. 1. kan trives og
den frodige Løvtrævækst ved Skovbrynet mod Syd. Langs Grænsen mod Skoven
er plantet skyggetaalende, halvhøje Buske, saadan som disse kendes fra vore hjem¬
lige Skovkanter, Hassel, Benved, Viburnum, Tjørn, vilde Roser, Hyld, Hæg, Naur,
Avnbøg, Kornus m. fl. Paa selve Plænen staar fritstaaende Grupper af Lind, Bøg,
Kastanier og Valnød nærmest Skoven, medens Bakkens kompakte Granplantninger
ved enkelte fritstaaende Grupper af Blaagran, Cypres og andre Naaletræer, har¬
monisk føres til Tilknytning med Dalens Løvtrævækst. I Havens vestlige Del er
Køkken- og Frugthaven anbragt, adskilte ved en Gang med Stauderabatter paa
begge Sider. Langs med Grænsen mod Vest fører en lang Lindeallé, der er en Del
af den sammenhængende Kæde Allétræer, der strækker sig fra Indkørselen hele
Vejen langs Arealets Vestgrænse ned til Havens sydvestlige Hjørne, hvor det er
Tanken engang at bygge en Pavillon. Nord for Køkkenhaven er anlagt en Tennes-
bane, hvortil Materialer er taget fra selve Grunden, idet der fandtes tilstrækkelig
Grus og Rullesten til Macadamisering. Paa samme Maade blev alle Køreveje og
Pladser macadamiserede af Materialer fra Pladsen, ligesom Sand, Grus, Ral og Støbe¬
sten til Bygningens Opførelse hovedsagelig blev taget fra selve Byggepladsen, sam¬
tidig med at Grund- og Kælderudgravningerne fandt Sted. Indkørselen til Villaen sker
gennem en Lindeallé mod Nord, der afsluttes med en kampestenssat halvcirkelrund
Plads, hvor en ligeledes halvrund hvid Bænk markerer en Afslutning paa det lige
Stykke Allé, medens Indkørselsvejen ved en svag Bøjning mod Vest viger til Siden,
for derefter i en svag Kurve at føre rundt om Højen til Vendepladsen ved Bygnin¬
gens Sydside. Den indskaarne Side af Vejen i Bakken mod Nord er fra sit Udspring
stensat med Kampesten, saaledes at der ved Anlæget af denne Vej i og for sig ikke
skete noget Brud paa Højens lyngklædte Bakkekarakter, thi hvad enten man ser

Højens Linier fra dens Top mod Lavningerne eller fra disse ser mod Højens Top,
skjules den uundgaaelige Indskæring i Højens Profil ved gruppevis voksende Krat
af Bjergfyr eller Gran. Der har ved Planlægningen af den her afbildede Park fra
første Begyndelse været et nøje Samarbejde mellem Bygningens Architekt og Have-
architekten, og det skyldes ikke mindst dette Forhold, at Terrainets landskabelige
Skønhed og ejendommelige Karakter blev skaanet saa meget som sket er under Be¬
byggelse. Ved at understrege Terrainets Karakter med Plantninger, som Anlæget af
Parken nødvendiggjorde, blev Stedets Skønhed fremhævet, og Bygning, Anlæg og
Landskab glider sammen i et harmonisk Billede.

Emil Bøttiger.
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Lindegruppe i Bregentved Park.

VORE HERREGÅRDSHAVER

Haverne ved vore gamle kongelige slotte er alle mere eller mindre sikret modundergang. Frederiksberg have, Søndermarken og Rosenborg have er blevet
parker for hovedstaden, Kongens have i Odense og Marieijlyst have i Helsingør, til
dels også Hørsholm slotshave har nylig gennemgået en istandsætning og vedlige¬
holdes for de pågældende kommuners regning. Frederiksborg slotshave vedligeholdes
af staten som en ramme om slotsmusæet; Jægerspris er overtaget af en stiftelse og
de øvrige kongelige slotshaver: Sorgenfri, Charlottenlund, Fredensborg og Bernstorff
har endnu større eller mindre betydning for kongehuset og vedligeholdes i overens¬
stemmelse hermed.

Foruden disse gamle anlæg har vi fra fortiden overtaget en betydelig arv i vore
gamle herregårde med deres haver.

Efter at middelalderens klostre havde udspillet deres rolle, gennem hele renæs¬
sancetiden og op til den nyere tid, hvor handelen imod slutningen af det 18' år¬
hundrede blomstrede op og gav matadorerne mulighed for at samle betydelig for¬
mue, der anbragtes i smukke landsteder, har det været landets lensbesiddere og
andre herremænd, der ved siden af eller næst efter kongehuset sad inde med den
største magt, den største rigdom og den højeste kultur, og en naturlig følge heraf
er det, at alle de smukkeste gamle haver ligger ved de kongelige slotte og ved
herregårdene spredt over landet.
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Men efterhånden som samfundsforholdene mere og mere har bragt byerhvervene
fremgang, efterhånden som den større frihed har gjort sig gældende ved stavns¬
båndets løsning og ved lavsvæsenets afskaffelse, efterhånden som de mindre land¬
boere har lært at slutte sig sammen til fælles gavn i andelsselskaber, samtidig
med at de fleste større industri- og handelsforetagender er blevet aktieselskaber,
og ikke mindst efterhånden som oplysning og kultur er blevet tilgængelig også for
dem, der ikke er født med magt og rigdom, er herregårdenes betydning stadig
blevet ringere.

Og samfundsudvikling lader sig ikke standse. Gamle privilegier, der ikke længere
har almen betydning, vil falde et for et, og hvad enten det bliver kapitalen eller det
bliver førerne for de brede lag, der vil blive den kommende tids ledere, bliver den
nærmeste fremtid uden tvivl vanskelig for det store hartkorns besiddere til skade for
de kulturskatte, fortiden har overleveret i deres hænder som lovligt arvegods.

Selv om disse herlige gamle slotte og gårde med deres voldgrave, deres alleer
og parker i juridisk forstand ejes af enkelte familier, så er den skønhed og den kul¬
turhistoriske værdi, hvormed de beriger vort land, fælleseje, og ingen kan derfor
med ligegyldighed se til, hvis samfundsforholdenes udvikling skulde medføre en
væsentlig forringelse af disse værdier.

1 erkendelse heraf har „Havekunst" planlagt en række artikler, der skulde have
til formål at vise, hvorledes de gamle herregårdsparker kan bevares i det hovedsa¬
gelige med den mindst mulige bekostning; det løsen, der desværre vistnok bliver
det alt overvejende for havekunstens arbejde under disse forhold.

*

I lighed med hvad der er sket for flere kongelige slotshavers vedkommende, som
ovenfor berørt, kunde man tænke sig, at enkelte herregårdsparker i tidens løb vil gå
over på mere kapitalstærke hænder og derved sikres mod undergang. De, der ligger
nærmest købstæderne, vil ganske naturligt blive inkorporerede i disse, således som
allerede sket med Marselisborg ved Aarhus, med Bygholm ved Horsens og nu sidst
med Hindsgavl ved Middelfart.

Efterhånden som befordringsmidlerne, telefon o. 1. forbedres, bliver det også
muligt for byernes rigmænd at bosætte sig på en nogenlunde nærliggende herregård
uden at opgive virksomheden i byen, ligesom det vil blive muligt for godsejeren at
forøge sine indtægter ved anden virksomhed end landbrug, hvilket der allerede er
en del eksempler på; men hvor noget sådant ikke lader sig gøre, er det vel ikke
umuligt, at samfundet med tiden vil komme til erkendelse af, at man ikke uden
videre kan lade hele byrden ved besiddelse af et kulturhistorisk monument hvile på
ejeren og samtidig ved skatter og andre pålæg berøve ham midler til en forsvarlig
vedligeholdelse. Hvorledes noget sådant vil kunne ordnes, ligger uden for dette tids¬
skrifts ramme; om det skulde være som et tilskud, der ækvivaleredes ved offentlig
adgang til parken, ved skattelempelser eller på anden måde, må stå hen, men sikkert
og vist er det, at samfundet ikke ligegyldigt må se til, hvis der er virkelig fare for
ødelæggelse af de uerstattelige skatte, som ved generationers arbejde og ved flere
århundreders vækst er skabt på vore herregårde.
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Endnu for en menneskealder siden var herregårdshaverne de absolut førende
indenfor privathavebruget. Den gang lå daglønnen for en havearbejder endnu om¬
kring en krones penge, noget mindre for en havekone, og i haverne var plads for
alle gamle folk, der ikke mere kunde følge med i landbrugsarbejdet. Den gang var
det muligt at holde adskillige drivhuse såvel til blomster som til vin og fersken på
enhver herregård af nogenlunde størrelse, og „paradehuset" såvel som den store år¬
lige „udplantning" var havens stolthed. Den haveinteresserede godsejers særlige for¬
kærlighed gjaldt dog de sjældne træer, navnlig de mange nye nåletræer, og samtidig
med at haverne berigedes ved indplantning af fremmede træarter, blev adskillige
store plæner, de store smukke „rum" mellem gamle alleer og skovagtige plantninger
på en højst uheldig måde opfyldt af træer, der ikke harmonerede altfor godt ind¬
byrdes, og som i høj grad skadede havernes helhedsindtryk. Hvor „udplantningen"
tilmed fordeltes nogenlunde jævnt i ovale bede, for slet ikke at tale om de ganske
misforståede tæppebede af form som sommerfugle, overflødighedshorn o. 1. langs
alle gange, bar den tids herregårdshaver langt fra altid præg af høj kunstnerisk
kultur. Men det var også i den kunstneriske dekadenceperiode i slutningen af for¬
rige århundrede, der i hjemmene karakteriseredes ved pudemøbler, makardbuketter
og galanterivarer af værste art, i arkitekturen af åndløs kopieren af alle mulige stil¬
arter i cement og stuk, den tid der skaffede København sit „Storkespringvand" og
sit Danmarksmonument.

Når vi efter den tid har arbejdet os så godt ud af dette uføre, som vi virkelig
har, så skyldes dette ikke mindst herregårdenes indflydelse. Disse gamle ærlige huse,
spredt over hele landet, var en af de kilder, de den gang unge arkitekter havde at
øse af, og også indenfor murene var forlorenheden ikke trængt så dybt igennem,
der hvor der i forvejen fandtes så meget godt gammelt håndværksarbejde: møbler,
sølvtøj, porcellæn, malede dekorationer, lysekroner o. s. v. o. s. v. — også af den
grund skylder vi herregårdene tak og taknemmelighed.

Det var tildels herregårdsfolkenes konservatisme, der afholdt dem fra at følge
rigtig med i dekadencen, og det skyldes den samme konservative tankegang, der er
så forståelig i gamle familier, at man endnu fremdeles mange steder holder på den
sædvanlige udplantning, og i det hele taget så dårlig kan forlige sig med de for¬
andrede tider og indrette sig derefter.

Men selvfølgelig kan herregårdshaverne ikke vedligeholdes nu på samme måde
som for 30 år siden, alene den tidobbelte dagløn gør det umuligt. Derfor må kursen
nødvendigvis lægges om og jo før jo bedre.

Noget af det første, der bør nedlægges, er „udplantningen". Med den udvikling
og forædling stauder og roser har været genstand for, er udplantning kun af værdi
for offentlige pladser i byerne, hvor den i parentes bemærket også uden skade kunde
indskrænkes væsentlig til fordel for mere ægte virkemidler. På herregårdene er ud¬
plantning meningsløs. Her i den frie natur langt fra byens kul og os, hvor stauder
og roser får så klare farver som nogetsteds, hvor der er plads til blomstrende buske,
rhododendronkrat og alt, hvad hjærtet begærer, der er det latterligt at ville pynte op
med pelargonier og calceolarier, pentstemon og margueritter, tobak og perilla og
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hvad det alt sammen hedder. De drivhuse, hvori udplantningsplanter overvintres,
kan rolig rives ned, de kul kan spares med god samvittighed og al den arbejdskraft,
der gik med dertil.

Et af de hyppigst tilbagevendende og mest tidsrovende arbejder i en herregårds-
have er slåning af plæner, hvad enten den foregår med le eller med maskine. Det
er ganske nødvendigt at holde græsset tæt, når der ligger bede deri, ellers får haven
straks et forsømt præg; men stryg så de bede, de er i virkeligheden ingen pryd.
De roser og stauder, man vil have, bør samles i særlige rosen- og staudehaver, på
en plads der egner sig derfor, men i parken skal ikke være bede og rabatter. Ofte
synes man næsten, et bed eller flere er nødvendig, fordi de ligger ved en gang¬
skæring, men er det så ikke snarest gangskæringen, der skal bort?

Enhver gang giver arbejde. Den skal rives og holdes ukrudtsfri, kanterne på begge
sider skal klippes, og som oftest skader den kun helheden ved på uskøn måde at
skære græsfladen i stykker. Mange kilometer gange i vore herregårdshaver er ganske
overflødige og ligger der kun, fordi de altid har ligget der.

Det er kun en bekostning een gang at sløjfe dem, men det vil koste i det uen¬

delige at holde dem i orden, hvis de bevares. Når alle bede og alle mere eller
mindre overflødige gange kommer bort, og endelig en hel del træer, som kun står
der, fordi ingen rigtig har tænkt på, om de nu også er til virkelig pryd eller måske
snarere til fortræd, så får vi de store herlige grønninger frem, hvor de tilbagebli¬
vende værdifulde træer først rigtig tager sig ud. Og sådan en plæne er til at holde.
Enten kan den græsses af får, og det er under mange forhold det smukkeste, fordi
fårene holder plænen tæt og grøn, eller den kan få lov at ligge til høhøstens tid,
oplivet af årstidernes skiftende småblomster, ligefra krokus og vintergæk til violer og
kodriver, kamilleblomst og høgeurt for så at blive slået til hø.

Alt efter forholdene kan den ene eller anden fremgangsmåde anvendes helt eller
delvis, eventuelt i forbindelse med gammeldags græsslåning på særlige pletter. Når
der samtidig hugges og plantes med forstand i busketter og plantninger med det
„naturlige" præg for øje, når hist og her på dertil egnede steder en eller anden
staude får lov at forvilde sig, og når der lægges vægt på en samvirkning mellem
havéns åbne sletter og det udenfor liggende landskab, ja så er der ingen tvivl om,
at man med mindre end den halve bekostning kan vedligeholde sin have, samtidig
med at dens naturlige skønhed fuldt ud kommer til sin ret.

Det, som det gælder om at bevare, er de store alleer, navnlig de gamle linde¬
alleer fra den franske havestils periode, de ærværdige træer og de store hække, med
andre ord det, der ikke kan erstattes, når det først er borte, og alt det, som de nye
haver i byens omegn ikke kan skabe i mange, mange år.

Endnu for en snes år siden var det almindeligt, at villahaver anlagdes med herre¬
gårdshaver som forbillede, det uopnåelige forbillede, fordi villaparcellen mangler alt¬
for mange af de naturlige betingelser, herregårdshaven ejer. Først og fremmest har
herregårdshaven sin beliggenhed i det store landskab uden generende naboskab,
dernæst sin størrelse og endelig sine træers ælde, tre ting der umulig kan skaffes
tilveje i et villakvarter. Derfor var det håbløst at ville kopiere herregård ved en villa,
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men det er ligeså meningsløst, naar mange herregårdshaver i de senere år er be¬
gyndt at kopiere villahaverne med deres løvgange, stenhøje, flisegange o. s. v., det
bliver så underlig småt og spinkelt mellem gamle alleer og knudrede ege, overfor
brede, åbne græssletter og som forgrund for vide udsigter over land og sø.

Herregårdshaven har sin egen form; forholdene dér stiller ganske andre krav.
Enkelthederne må være større for at passe ind i rammen, men der må ikke være
flere enkeltheder end i den lille have. Der er plads til at holde hver ting for sig:
Et sted kan ligge en rosenhave, et andet kan forbeholdes stauder, der er gærder og
hegn, hvor slyngplanter kan anbringes, steder i parken, hvor sump- og vandplanter
naturligt hører hjemme, lavendelhækken hører til langs køkkenhavens gange, æble-
og pæretræer i frugthaven o. s. v.

Og netop denne klare simpelthed er af allerstørste betydning for vedligeholdelsen,
der bliver væsentlig lettere end der, hvor alt muligt blandes sammen lidt af hvert.

Det bliver mere efg mere almindeligt, at herregårdshaverne ligefrem omdannes til
handelsgartnerier, og vistnok de fleste steder sælges der fra haven. Et stort spørgs¬
mål er det, om dette bliver rentabelt, i almindelighed vil det næppe give overskud,
når regnestykket stilles rigtigt op. Når man ved, hvor nøje en handelsgartner skal
passe på, og hvad flid der hører til for at komme frem ad den vej, kan man næsten
på forhånd sige, at herregårdsgartneriet i 9 af 10 tilfælde vil give underskud, men

navnlig bliver det uheldigt, hvor arbejdet med parkens vedligeholdelse bliver en del
af den afgift, gartneren skal svare som leje af jord og væksthuse.

Det medfører altfor ofte uoverensstemmelser, angaaende hvor lidt eller meget der
skal gøres, og resultatet vil hyppig blive en forsømmelse af parken, der atter med¬
fører ejerens svigtende interesse og dermed parkens forfald.

Hvor der er mange gode væksthuse, som bliver for kostbare at anvende til eget
brug, kan der være mening i at leje økonomihaven ud til en gartner, men lad ham
så blive en økonomisk uafhængig mand som en landbrugsforpagter, en virkelig
handelsgartner, hos hvem man kan købe sine grøntsager og blomster eller lade være,
og ansæt en anden gartner udelukkende til pasning af den private have.

Bliver denne sidste stilling derved mindre, end en veluddannet gartner kan være
tjent med, er det i et sådant tilfælde bedre at have en mand, der arbejder personligt
i haven, og at skaffe sig mere kvalificeret hjadp, når der ønskes råd og vejledning i
særlige tilfælde, end at ansætte en „halvstuderet røver", som dog ikke har den fornødne
indsigt og erfaring, når der skal foretages noget udover det ganske dagligdags.

E. Erstad-Jørgensen.

DET KOL. HAVESELSKAB

Juliheftet af „Meddelelser fra Det kgl. danske Haveselskab" bragte en Meddelelse fraFormanden, Professor Alfred Bruun, hvori denne ikke alene bebudede sin Afgang
som Formand for Selskabet men erklærede, at Bestyrelsen maatte fungere uden For¬
mand, til de fik valgt en ny, da Professoren „fra nu af betragter mig som fratraadt".
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Enhver der mener, at Haver og Havekunst ikke er uvigtige Faktorer i et Folks
Kultur og som indser, at „Det kgl. danske Haveselskab", der aarlig nyder store Stats¬
tilskud og som trods alt endnu besidder en vis Autoritet, indvundet ved sit Arbejde
gennem henved 100 Aar, kan og bør være det Organ, der samler de spredte Kræfter,
og som tager Førerskabet overalt, hvor der ligger et Arbejde til Havekunstens Fremme,
for dem er det af den største Betydning, at Selskabet nu lægger Roret om og uden
Vaklen styrer ind i Strømmen, bort fra det Dødvande, hvor Selskabet altfor længe
har ligget og plasket.

I Gartner-Tidende har der, navnlig fra Kommunegartner G. N. Brandts Pen
(G.-T. for 16. og 23. Maj d. A.), været fremført en Række vægtige Anker over Sel¬
skabets mange Efterladelsessynder, og ingen af Bestyrelsens Medlemmer saa lidt som
Selskabets Overgartner har haft et Ord at svare hertil. Der er næppe Grund til paa
dette Sted at gentage disse Anker, tilstrækkeligt at konstatere, at Selskabet intet andet
foretager sig end at passe sin Have og udgive sit lille monotone Maanedsblad —

alle andre Opgaver lader det ligge.
Maaske for at bøde paa Ensformetheden har forhenværende Godsinspektør Ber¬

thelsen, Bestyrelsens sidste Akkvisition, i sidstkomne Nummer skrevet en Artikel
om Glorup Have. At mange faktiske Oplysninger er gale, saaledes at Haven an¬

gives til næppe 25 Tdr. Land, medens den er mindst 3 Gange saa stor, eller at det
Tempel, der byggedes 1868 paa sin nuværende Plads af Cement, omtales som
„Havens skønneste Perle" „det græske Søjletempel af Sandsten", „hvilket nu er an¬

bragt bortgemt længere Syd i Haven", har mindre at sige i Sammenligning med
den faglige Ukyndighed, der læses ud af hver anden Linie. „Der findes intet nu be¬
varet af de høje klippede Lindehække og Lysthuse, som var et Særkende for den
ældre franske Havestil", skriver Hr. Berthelsen, og han fortsætter: „Glorup franske
Have er derimod helt præget af en nyere Stil og skal minde om Versailles". Det er
Flindts Omlægning, der efter Hr. Berthelsens Mening med sine i Billederne gen¬
givne fuldkommen stilløse Tæppebede, svømmende omkring uden ethvert Forsøg paa
Tilslutning til Anlægets Linier, der skal have skabt Ligheden med Versailles, efter at
de høje Hække lykkelig var fjernet. „Maaske" er Flindts Anlæg „lidt akademisk-
pretentiøst, men dog samtidig ikke uden Holdning og Grandezza".

Hvis man ikke selv var med deri, hvis det ikke drejede sig om det Fag, man
selv daglig arbejder med og for, og hvis Fremgang derfor maa være en magtpaalig-
gende, ja saa kunde man le af denne Dilettant, der virkelig tror sig kaldet til at
belære andre om Havekunst; men som det er, forsvinder det komiske unægtelig over
for den Harme, hvormed man ser denne nye Pen i vort eneste statsunderstøttede
Fagblad prostituere os over for enhver, der har blot en Smule Kendskab til de Ting,
det drejer sig om.

Hvis den Artikel kan opfattes som Strømpil, og Artiklens Slutning tyder næsten
derpaa, — ja, saa er vi vel rejst. Birger Errboe.
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Alt til Nivellement
for Mavearkitekter

CORNELIUS KNUDSEN
KGL. HOF-INSTRUMENTMAGER

KØBENHAVN :: AARHUS

Til Haveanlæg anbefales

ØLANDS FLISER
raa og slebne ØLANDSSTEN

Egen Telefon-Central: 7890

SOLNHOFER FLISER
Natursten

Telegram-Adresse: „Ohlsen" Besøg vore Udstillingslokaler: Havnegade 39

OHLSEN & AHLMANN A/s • KØBENHAVN K

JOHS. ALKJÆR
TØMRERMESTER

DRIVHUSANLÆG
UYREHAVEHEGN
© PERGOLAER®

GODTHAABSVEJ 18 C • TELEF.: GODTHAAB 1200
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der opkræves gennem Postvæsenet. :: Abonnement tegnes ved indsendt Anmodning herom til Ekspeditionen.

Det anbefales Abonnenter og Læsere af „HAVEKUNST" at købe hos Bladets Averterende, hvorved man støtter Bladet og Sagen.
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C. Fogtmanns Planteskole

Stort 2t6r>alg af aUc
piantef!oIe=2[rtiHer til
DiHafyauer, „£rucjtplcm=
tager og Stran&grun&e.

TAASTRUP ST. • 77/. Taastrup 66.

AKTIESELSKABET

Stenhuggeriet „NORDEN
Direktør: Stenhuggermester L. M. V. KRESTENSEN.

Leverer Stenhuggerarbejde til Bygningsbrug
og Monumenter af Granit, Kalksten, Sand¬
sten, Klæbersten, Savonniers, Kridt og Mar¬
mor. Endvidere leveres Granit, Affaldssten,
Skærver, Brosten og kløvede Vejkantsten.

ii

Jagtvej 181, Str.
Telefon: Strand 238.

Strandvej 159, Helr.
Telefon: Helrup 922 y.

L. & N. ANDERSENS
MASKINSNEDKERI

Alt Snedkerarbejde udføres.

GULDBORGVEJ 22 • KØBENHAVN F
TELEFONER: CENTRAL 1316, GODTHAAB 2647

STAUDER
Forsendes overalt. Fra Kobere i Ind- og
Udland foreligger til Eftersyn talrige
Breve, som udtrykker Anerkendelse og
Tilfredshed med mine Planters Kvalitet

og Indpakningens Omhu.

AKSEL OLSENS PLANTESKOLE
:: KOLDING ::

PLÆNEGRÆSFRØ
KØBES I

HANS L. HANSENS
FRØHANDEL

HAUSERPLADS 14

KØBENHAVN K

TELEFON 632

KØSTERS PLANTESKOLE
Hovedprisliste sendes

gratis og franko. KØSTERS STAUDEBOG
— å 2 Kr. —

PLANTEKATALOG
for Have og Skovbrug

— å 17« Kr. —

B R A B B A N I)
D A N M A B K

Sendes franco mod Indsendelse
af Beløbet til Planteskolen

HAVErifcANLÆG
Tivoli's

Ærespræmie

@1 Gartner.
for Haveanlæg.EdVøB1

Edv. Ben tzen.
Havearkitekt og Havebrugskandidat.

Alhambravej 11 • København V.
Telefon 114 7.

A/s V. FIEDLER

Fletværks-Indhegninger
Tennisbaner • Pergolaer
Hønsegaarde etc. etc.

Tilbud og Katalog sendes paa Forlangende

tlf- 2790 h c ørstedsvej 30 tlf-2790



HAVEBRUGSHØJSKOLEN

"VILVORDE"
CHARLOTTENLUND
TELEF.: ORDRUP 371-372

STORT UDVALG I FRUGTTRÆER
STAUDER OG ROSER SAMT

STENHØJSPLANTER
• FORLANG SKOLENS PRISLISTE TILSENDT •

CARL V. LANGE'S
STAUDEGARTNERI
FREDERIKSSUND TELEFON 111

STØRSTE LEVERINGSDYGTIGE

STAUDEFORRETNING I NORDEN
• FORLANG ILLUSTRERET PRISLISTE •

TILK. HØJKSTE UDMÆRKELSE PAA ALLE UDSTILLINGER

SVEND LASSEN
FRØAVL OG FRØHANDEL
EN GROS

SPECIALITET

HAVEFRØ OG
BLOMSTERLØG

FORLANG KATALOGER

EN DETAIL

NØRREVOLD 21 * KØBENHAVN K

Hellerup Planteskole
CARL EBBESEN

Anbefaler: Planteskoleartikler,

Stauder, Stenhøjsplanter, For-
aarsplanter, Blomsterløg, Frø
m. m. Stedsegrønne Planter
forefindes i stort Udvalg.

LYNGBYVEJ 240 TLF. HELRUP 523

Befcete Sprøjter
meb fineste ^forstøvning
S fabrikerer

B. SØNDERGAARD
SILKEBORG

jforlana 1k a t a l o 3 !

Sagfører

Gregers Eskesen
GL Torv 8 • København B

Telef.: Byen 5200, Central 3550, Central 11589

Sagfører for Dansk Anlægsgartner- og

Havearkitektforening.

Alle Sorter Rør, Fittings, Ventiler og Haner
f

til Drivhusanlæg samt Havevandingsartikler.

Tig,.Ad,, % lund & LAWERENTZ "lefon:
"LAWERENTZ" . CENTRAL 618

PILESTRÆDE 32 • KØBENHAVN K

Strebels origin. Modstrømskedler
samt Strebels Rovakedler.



Brostrøms5
PLANTESKOLE

VIBORG
HAARDFØRE IYDSKE

TRÆPLANTER

°æ. C.r LAND5BE1R6
PAARP°

°SVE.Ri6D

0FLERÅRiGA°
°BlP/v\5TERVÅXTER°
•STORA« r&RRÅD'i«UTV\ARKTA*SORTELR •

• PRiSFbRTE-CKNiNe-R*' BL6XRAN •

MATHIESEN^
PLANTESKOLE
KORSØR

| FRUGTTRÆER* R05ER*FRUGTBUSKE|
Sirbuske - Sirtræer • Allétræer c

garanteret fejlfri Vare.
1 tiitrukken paa aabøn Markudøn LæJ

LANGESØ PLANTAGE
Telefon: TIKøB 19 N. W. LARSEN Postadresse: TIKøB

Anbefaler: Kulørte Aakander og japanske Iris særskilt Katalog
Alpe- og Stenhøjsplanter samt Frilandskaktus „ ,,

Bregner og Frilandsorchideer ,, „

Erica, Rhododendron m. m ,, „

Stauder, Sumpplanter, Vandplanter og Sirgræs .... ,, ,,

Ovennævnte illustrerede og botanisk udarbejdede Kataloger tilsendes paa Forlangende (mod Betaling af Porto) gratis til
denne Forenings Medlemmer. • Til Private koster Katalogerne 3 Kr. pr. Stk., ialt<15 Kr. pr. Sæt + Porto.

Alt leveres i store Planter eller gode voksedygtige Eksemplarer. • • • Absolut den største Samling Planter i Skandinavien.

(Gartnernes He&fJabsforfpninø
VED E. LUND & CHR. HANSEN

NØRREVOLDGADE 54 • KØBENHAVN K
LIGEFOR TEKNISK SKOLE • TELEFON 8405

Specialforretning i (gartner*, J^at>e= og £an6brugsre6ffaber
Stort Udvalg af Græsslaamaskiner, alle Sorter Vandingsartikler, Sprøjter, Vandkander,
Slanger i Hamp, Hør og Gummi med Straalerør og Samlingsstykker,Vandvogne,Turbiner etc.
Blomsterstokke i Træ og Tonkin, Stikpinde og Hængemaerker, alle Beskæringsredskaber,
Bast og Opbindingsgarn, Glas, Kit og Stifter,Tromler, Harver, Plove, Maskiner, Hjulbøre m. m.

Specialitet: VARMEBEDSVINDUER og DRIVHUSBYGNING
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poulfett's plartteffole
prislifte tilfettfces paa ^orlaitøeit&e

HOVEDFORRETNING:

ROSKILDEVEJ 70
KØBENHAVN VALBY
TELEFON: VALBY 100

♦
♦
♦ FILIAL:

»KELLERIS«
PR. KVISTGAARD
TELEFON: KVISTGAARD 27

4 FAAS I DE FLESTE GARTNERFORRETNINGER
*/> <0^r0y

s:

co
sé
Ui
CO

<
OQ

s'°n.y *
b«*«0, "kLASSEN & WEDEL

HEDENSTED

KUNSTGØDNINGER
SPRØJTER og

SPRØJTEVÆDSKER
FAAS BEDST HOS

HJALMAR HARTMANN & CO
LØNGANGSSTRÆDE 20 • KØBENHAVN B

C. M. PETERSEN & SØN
HAVE-, MARK- OG SKOVHEGN

saavel af Jerntraad som af smedet Jern.

Elegante billige LAAGER • PORTE • BALKONGELÆNDERE
LØVGANGE • ESPALIER og TENNISBANER

Leverandører til Stat og Kommune. • Forlang illustreret Katalog.
Referencer d'Hrr. Havearkitekter J. P. Andersen og Errboe m. fl.

Etableret 1896.

Johan Riis Planteskole
Etableret 1896.

Indehaver: Oscar Bang

Telefonnummer: 47 NYKJØBING ftÆ Telegr.-Adr.: OBAN

UUe 2lrtifler til

pctrf, Tiivtcgaavb, og £ce i primet 'Kvalitet.
Ekstra Frugttræer og Buske. • Udsøgt Rosen- og Sirbuske¬
sortiments. • Flotte Allétræer. • Stauder. • Coniferae.

Katalog franco. Katalog franco.



DMænegræs
Græsfrø til Plænebrug i vore prima og velrensede Kvaliteter anbefales

Tilbud sendes paa Forlangende

Aktieselskabet NORDISK FRØKONTOR
(GRUNDLAGT 187 9)

Havnegade 39 TELEFON: CENTRAL 888 Kjøbenhavn K

Store Frugttræer
Et Parti 10-12 Aar

gamle Æbler og
Blommer i ekstra

gode Sorter til Salg

HELLERUP PLANTESKOLE
Carl Ebbesen

Lyngbyvej 240 Tlf. Helrup 523
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THOR MØLLER
BOSTRYKKERI - KØBENHAVN
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Fremtidens Indhegning
A/s P. HANSEN

Special-Støberi for armerede Beton-Hegnspæle, Stakit- og Plankeværks-
stolper, Tørre-, Banke- og Gyngestativer og Flagstænger. Uforgængelige.
Fordrer ingen Maling og.koster dog ikke mere end Træ.

Leverandør til de fleste Stats- og kommunale Institutioner
samt Landets største Virksomheder.

København F. = Nordre Fasanvej 19 —Telefon 10.422

TIEKNISKE mangfoldiggøres_ _ _ _ _ (efter enhver Metode)
EGN INGER bedst og hurtigst hos
utein&Koch

V Farvergade S V Telf.^m t76o



Specialforretning i
Havebrugs- og Gartnerartikler

a/s CHR. STEINER

Rømersgade 5 • Grønttorvet • Telefon 5934

Specialitet

DRIVHUS
BYGNING

KEDEL- OG
RØRANLÆG

Specialitet

DRIVHUS
BYGNING

KEDEL- OG
RØRANLÆG

Stort Lager og Udvalg i Messing- og Kobbersprøjter
i alle Størrelser » Stort Oplag af alle Sprøjtevædsker

Birger Errboes

Staubegartneri
1b e 11 e r u p
Cif.: Delrup 1516

Staut>cøavtneriet: JUøgevej, IfoeUevup. Ikontor: C. V. 1E. ftnutbøvej 18 36.

□
□

Hørsholm Planteskole
JENS BORNØ

Specialitet:

Hørsholm □

- 118 - §

Naaletræer og stedsegrønne Planter
Roser, Frugttræer m. m. til Have og Park

g TELEFON
□ Hørsholm
R - 118 —

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

TRYKVANDS-ANLÆG
DAYTON's automatiske

Vandpumper skaffe: Vand
over hele Deres Ejendom
ganske som et By-Vandværk.

Forlang Katalog og Priser.

Telefon: Byen 7229

Harry Dalgaard & Go.
Ved Stranden 14 ■ København K.

HAVESKULPTUR
og alle Slags Stenhuggerarbejder leveres fra
vore Værksteder. :: Mekanisk Stenhuggeri.
Egne Stenhuggerier paa Bornholm.
Til Haveanlæg anbefales raat udkløvede,
samt tildannede Granit- og Sandsten. Alle
Slags Fliser til Havegange etc. Monumenter,

Billedhuggerarbejder etc.

JAMES MAAG THORALD MULLER ■ E. KROG
Kontor: NIELS JUELSGADE 8 • Telefon: CENTRAL 707

Qaveanlce$ *X)e6Ii<|ef}oI6eIfe
SPORTSPLADSER

VINTERHAVER
VAN D PAR TIE R

STENPARTIER
TERRASSER

PASNING AF VINTERHAVER
FRUGTTRÆBESPRØJTNING
BESKÆRING
TILSYNSFØRENDE

RAADGIVENDE

TEGNINGER « OVERSLAG * OPMAALING « NIVELLERING

10 £ini>et>an<jen
Købettfyatut PaI6emar J^anfen

ANLÆGSGARTNER

Æelcfon: (Sotljab 61
Prioat Defter 874 ?



Faar paa Plænerne i Aalholm Park.

FRA AALHOLM SLOTSHAVE

Her som i saa mange andre Herregaardshaver er der foretaget betydelige Ind¬skrænkninger i flere Henseender bl. a. i Budgettet, og som Følge deraf er
Arbejderantallet ogsaa formindsket, hvorved Parken og Lysthaven ej heller Nyttehaven
er bleven holdt saa „standsmæssigt" som tidligere; det har da været nødvendigt at
indføre forskellige Reformer for at skaffe Balance i Regnskabet.

Nu er her nærmest Handelsgartneri, idet det, der ikke finder Anvendelse paa
Slottet, enten det nu er Blomster, Grøntsager eller Frugt, er bleven solgt. Da Køk¬
kenhaven efter Forholdene er ret stor, ialt 57a ha, er to store Kvarterer bleven ud¬
lagt med Lucerne (til Havehestene og Hønseholdet), ligesom en Del er bleven brugt
til Frøavl. Den af Overgartner Pallesen, Orebygaard, konstruerede meget billige og
praktiske Skuffemaskine er bleven anvendt i udstrakt Maalestok paa Gangene.

Til at holde Plænerne pæne nærmest Slottet er anskaffet en Motorslaamaskine,
som arbejder rigtig godt, naar blot Plænen er fast og jævn; den er 24" bred med
4 H. K., er fra Alexander Shanks & Son, London, og kostede 4300 Kr.; den anven¬
des ogsaa til Golfbanerne.

Som Led i Besparelserne skal ogsaa nævnes Faareholdet til Afgræsning af Plæ¬
nerne. Om det er rentabelt kan jeg først besvare senere, idet der ir—' ~ ' - bleven
anlagt Regnskab specielt for at se dette, men at det betalte si? arene er

udenfor al Tvivl (hvor ganske smaa Skind solgtes for 8 Kr. r" . Jlden for
8 Kr. pr. kg); nu er det dog et tvivlsomt Foretagende at læferi som
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besparende Element i Herregaardshaven; var det endda kun Græsset til Faarene om

Sommeren, det gjaldt, saa kunde det endda gaa, men der skal jo skaffes Hø, Roer
eller Kaalraber og Havre (Smaakorn) til Vinteren — og Priserne paa Faar, Uld og
Skind er nu ikke saa høje som før. Men her, hvor der har været Faarehold i over

30 Aar, hvor Faarehuset med den store indhegnede Gaard er bygget længe før
Krigen, og hvor der er store Græsgange i den over 140 ha store Park, har de
150—200 Faar delvis besørget Afgræsningen i Park og Lysthave, passet af en
Schæfer med Hyrdehund.

Hele Sommeren afgræsser Faarene efterhaanden de forskellige Plæner og Enge;
de opholder sig om Natten i det store Faarehus eller i den indhegnede Plads derom;
rundt om i Parken er der Vandhuller til Vanding, og ellers er Faarene ikke bange
for at drikke det salte Vand i Nystedbugten. 1 Stalden er der Vandpost til Brug om
Vinteren, idet Faarene stadig holdes inde i den kolde Tid.

Faarene faar intet andet Foder end Græsset i Løbet af Sommeren. Om Vinteren
Hø, ca. 40 Læs, og Roer eller Kaalrabi, ca. 50 Læs å 15 Tdr. pr. Læs; og de Faar,
der har læmmet (hvilket sker lige fra Jul til Maj), faar da Havre eller „Smaakorn" —

som Opfejningen efter Tærskningen kaldes — ca. 1800 kg ialt i 3 Maaneder.
Med Hensyn til Omkostningerne maa først regnes Anskaffelse af Dyrene og

Stalden, Hus til Schæfer og Lønnen til ham, ca. 2400 Kr. (og Hunden), desuden
Indhegning af de Steder i Parken, hvor Faarene ved Afgnavning af Grene og Skud
kan gøre Skade (3A—1 Meter højt Jernhegn). Betaling for Bjergning af Hø, Roer,
Havre o. s. v.

Paa Indtægtssiden er der Salg af Faar og Lam ialt ca. 80 Stk. hvert Aar å ca.
30 Kr. — 2400 Kr.; desuden Skind og Uld. Faarene klippes to Gange om Aaret i
Maj og September og ialt indvindes ca. 200 kg Uld (å ca. 2,25 Kr. pr. kg = 450
Kr). Herfra maa da regnes Udgifterne til Klipningen; Faarene vaskes i en Dam
Dagen før, og Klipningen kan i Reglen gøres færdig paa 1 Dag; der er 6—8 Klip¬
pere, 2 Mand til at fange Faarene, 1 til at slibe Saksene og 1 til at sortere Ulden.
Desuden spares altsaa en Del Arbejdskraft til at holde Plænerne i Orden, om man
tør kalde Afgræsningen saaledes, idet Faarene jo da spreder „Bønner" over det hele.

Hvorledes Forholdene stiller sig ved et mindre Faarehold eller ved et større, ken¬
der jeg ikke, jeg har kun søgt at fremstille Forholdene, som de er her.

Olav Landkilde.
*

Redaktionen er hr. slotsgartner Landkilde tak skyldig for ovenstående lille rede¬
gørelse for de besparelsesbestræbelser, der gør sig gældende på et af vore største
og smukkeste herresæder, Aalholm ved Nysted.

Parken dernede er i den nuværende lensgreve Frederik Raben-Levetzau, den
tidligere udenrigsministers tid blevet betydelig udvidet og udgør over halvtredie-
hundrede tdr. land. Arbejdslønnen er om sommeren kr. 5,35 pr. dag og kr. 4,00
for mænd over 60 år, noget mindre om vinteren, altså forholdsvis lave lønninger
efter nutidsforhold. Til gengæld er 30 kr. vist også en meget ringe gennemsnitspris
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for et lam af Oxforddown racen, og det er disse store „kødfår", der anvendes på
Aalholm.

På Aalholm er alle blomstergrupper samlet i „anlæget", den lille holm nord for
slottet, blandt andet netop af hensyn til fåreholdet. Enkelte store plæner står til
høslet til havehestenes vinterforsyning.

Efter hr. Landkildes oplysninger synes det ikke at være væsentlig dyrere at holde
de store plæner klippet med motor end ved fårehold, men selv om udgifterne stiller
sig nogenlunde lige, er den græssende fåreflok et smukt motiv i en stor park og
fortjente alene af den grund at indføres mange steder på vore herregårde.

Vandbred i Kolding Planteskole,
tilplantet med en Del Stauder i den vilde Vegetation. Paa Billedet ses navnlig Erigeron,

Achillea og Monarda. Erigerongruppen burde have en eller to Udløbere til venstre.

STAUDER I PARKEN

Smaa Plæner skal plejes saa de ser ud som Fløjeistæpper. Der maa kun væresaftig grønt Græs, ingen Blomster isprængt, thi som Regel skal de tjene til at
give Ro i Havebilledet enten i sig selv eller oftere som beroligende Forgrund eller
Baggrund for livligt farvede Blomsterbede. Jeg maa her bede disse indledende Ord
undskyldt, thi for saa godt som alle dette Tidsskrifts Læsere er de selvfølgelige og
trivielle; men jeg har dog ment at burde tage dem med, for i det følgende at være
nogenlunde sikker paa at have fast Grund under Fødderne.

Selve Græsfladen bør (efter min Mening) ikke brydes mere end nødvendigt,
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heller ikke af Eranthis, Vintergækker eller andre tidlige Foraarsblomster, hvor kønne
de er og selv om deres Løv visner saa tidlig, at første Slaaning kan foretages først
i Maj; thi smaa Plæner er næsten altid geometrisk formede, rene i Omrids og bør
være rene i Indhold.

Der skal ret store Græsflader til at bære et isprængt Foraarsflor. Parkagtige For¬
hold med naturligt virkende Busk- og Trægrupper og skovagtig Ramme er formentlig
en Nødvendighed. Blomsterarterne maa fordeles uden nogensomhelst Regelmæssig¬
hed. Dog maa der være en vis Orden i Fordelingen, og Naturens egen Maade at
ordne Blomster paa maa være Forbilledet. Det gaar f. Eks. ikke an at blande alle
Arterne sammen som de brogede Stensplinter i et Terrazzomosaikgulv. Hver Art
bør have sit Omraade eller flere adskilte eller løst forbundne Omraader, og dog bør
Arterne til en vis Grad gribe ind i hverandres Omraader, saaledes at det ikke er

paafaldende, hvor een Art ender og en anden begynder. Hver Art bør endvidere
samle sig i een eller flere ret massive, men uregelmæssigt formede Kolonier, der
opløser sig udadtil i større og mindre Smaakolonier og tilsidst fortoner sig og for¬
svinder i flere Retninger, ingen ved rigtig hvor. Som gode Arter til dette Brug
anbefales: Crocus, Chionodoxa, Eranthis, Erythronium (helst Halvskygge), Fritillaria
Meleagris (ikke tør Jord), Galanthus, Iris histrioides og reticulata, Leucojum vernum,

- Muscari, smaa tidlige Narcissus som biflorus, cyclamineus, Johnstoni, triandrus og
lign., Puschkinia, Saxifraga granulata fl. pi., tidlige Scilla, tidlige lave Tulipaner naar
de ikke har alt for skingrende Farver. Disse Arter kan anvendes i Plæner, der
holdes klippede paa sædvanlig Vis, naar blot den første Klipning opsættes til Løg¬
væksternes Løv er omtrent visnet.

Meget store Plæner bliver i disse dyre Tider ikke alle Vegne holdt klippede efter
Kunstens Regler. Det gør heller ikke noget. Selv om de kun bliver slaaede to
Gange i Sommerens Løb kan de være overordentlig pæne i en naturlig Park, saa
kønne som blomstrende Enge. Jeg saa det i Sommer i en Herregaardshave. Kun
een stor Plæne nærmest Hovedbygningen var holdt kort klippet. Bagved bredte sig
store, aabne Græssletter, fulde af Blomster, indtil de tabte sig inde i Skovene, der
omringede dem. Hvad der var kønnest, det klippede Græs eller det uklippede var
ikke let at sige, men hver Ting forekom mig at være paa sin Plads. 1 samme Have
havde visse Stauder faaet Lov at forvilde sig fra Skovene eller Blomsterhaverne ud
i Plænerne. Der var intet arrangeret ved disse Blomster. Det hele faldt saa naturligt.

Har en blomstrende Plæne ikke Blomster nok, kan der saas lidt Frø af saadanne
vilde og vildt udseende Arter, som ikke hæver Blomsterne ret meget op over Græs¬
aksene og som ikke med Tiden danner alt for massive Kolonier. Kan Frø ikke
skaffes staar den Udvej altid aaben at plante nogle faa Eksemplarer af de Arter
som ønskes. De vil i Reglen efterhaanden brede sig videre ved Selvsaaning. Af
Arter, som egner sig dertil, skal blot nævnes: Achillea Cerise Queen, Alchemilla
major, Anemone pulsatilla (Bladene skaanes saavidt muligt ved Slaaningen), Anthe-
ricum, Armeria, Arnica (Sachalinense vil vist være den bedste), Aster subcoeruleus,
Campanula rotundifolia og glomerata, maaske Dodecatheon paa frugtbare, fugtige
Jorder, Erigeron glabellus, Geum Heldreichi (Bladene skaanes), Hieracium aurantia-

100



Vinterbillede fra Kew-gardens ved London.
Hvide Juleroser og Bregner under Træer. Bedre havde Virkningen maaske været, hvis 5—10

Juleroser var plantet sammen i en massiv uregelmæssig Gruppe, sammen med hvilken de
spredte omgivende Planter da kunde have dannet en naturligt udseende Koloni.

cum, Incarvillea (Bladene skaanes), Iris pumila (tørre, solbeskinnede Pladser), Linum
Lewisii, Lychnis viscaria, L. flos cuculi L. flos jovis, L. coronaria atropurpurea,
sandsynligvis Nepeta Mussini paa tørre, solrige Steder, Papaver nudicaule, Pentste-
mon glaucus og sandsynligvis P. Murrayanus, Potentilla- reptans fl. pi. (vil efter-
haanden delvis undertrykke Græsset, men er selv en god Erstatning for Græs paa
stejle Skrænter under næsten alle Forhold), mange Primula er fortrinlige, f. Eks. alle
vildtvoksende danske Arter og deres storblomstrede Afarter i gule og hvide Farver
(ikke røde „Haveprimula"); næsten alle fremmede Primula-Arter er meget smukke i
uslaaet Græs paa nogenlunde fugtig Jord; i Planner, der slaas første Gang ved Mid¬
sommertid kommer dog kun de tidligtblomstrende Arter i Betragtning, f. Eks. P. cor-
tusoides, P. denticulata, P. Sieboldi, P. Sikkiménsis; ved Slaaningen maa Bladene
ikke gerne skæres for tæt i Bunden; de etageblomstrende asiatiske Primula Beesiana,
Bullayana, japonica, pulverulenta, o. a. ser ganske vist pragtfulde og samtidigt natur¬
lige ud i højt Græs, men da Plænerne vel i Reglen næppe kan undvære Slaaning
længere end til Midsommer, kommer disse Arter ikke i Betragtning, thi i nyslaaet
Græs vil de sikkert virke alt for soigneret, selv om de kan skaanes. Videre kan
nævnes Ranunculus gramineus, Saxifraga granulata, Thymus serpyllum (lettere Jord),
maaske Verbascum phøniceum og Wiedemannianum og sandsynligvis vil den lyslila
viola cornuta Linné vise sig god. Alle, eller næsten alle, disse Arter gror i deres
Hjemstavn i Græs, Løvet sidder tæt paa Jorden, og Blomsterne hæver sig et Stykke
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op over Løvet. Naar Slaamaskinen ikke skærer alt for haardt i Bunden, vil Knivene
kun kappe Spidserne af Bladene paa de fleste af disse Arter. De enkelte, som har
Bladene siddende noget over Jorden, kunde maaske plantes samlet i Sted i Udkan¬
ten af en Plæne, som paa dette Sted kunde slaas med Le under Hensyntagen til
Planterne.

De i det foregaaende omtalte Blomsterplanter skulde gro frit i Græsset og be¬
handles som dette. De ordnes som angivet ovenfor ved Løgvækster. I det føl¬
gende omtales en Klasse Planter, der maaske kunde kaldes „naturlige Rabatstau-
der". De skal anbringes i afbrudte, uregelmæssige Rabatter, Bælter og Grupper
langs Busketter og Skovbryn. Saadanne Arrangementer har ofte været forsøgt, men
sjældent med Held. Oftest har Inddelingen været for skematisk, endnu oftere har de
valgte Arter virket for unaturligt. Opgaven er meget vanskelig. Den kan kun løses
af en Plantekender, eller maaske kun af en Kunstner. Er Planterne endelig ordnede
hensigtsmæssigt og smukt, vil der dog næsten altid det første Aarstid eller mere
være noget pinligt arrangeret over Anlæget, thi det maa ikke være Have, og det kan
ikke være Mark eller Eng. Men er Arterne valgt og fordelt med Kendskab og Smag
vil det arrangerede Præg dog i Reglen forsvinde naar et Aar eller to er gaaet.

Ved Fordelingen gælder det om at lade Arterne opløse sig i hverandre. Anvendes
der store Mængder af een Art kan Hovedparten godt plantes i een eller flere mas¬
sive, langstrakte, uregelmæssige Grupper, naar Resten af Planterne fordeles til alle
Sider og mest i Længderetningen i flere mindre Grupper og Enkelteksemplarer uden
Spor af Rækkeordning og med ulige store Afstande. Ind i Mellemrummene, hist og
her, griber Udløbere fra Nabo-Arterne. Een eller to Arter bør være herskende, og
disse maa gerne virke kraftigt i Farve og Form, kun ikke for „haveagtigt" altsaa
f. Eks. ikke fyldte Pæoner, Pyrethrum eller andre fyldte Blomster, heller ikke alt for
prangende Phlox, Riddersporer o. lign. Derudover kan godt anvendes mange Arter,
men de bør altid underordne sig de herskende, ikke være iøjnefaldende, navnlig
ikke ved Farve, hellere ved Form. De bør ikke fordeles med nogensomhelst Rytme,
hvad de fleste Plantere er tilbøjelige til, men tværtimod saa uregelmæssigt som
muligt og i ulige store Antal, dog i intet Tilfælde talrige. Plantningen skal ikke
være rabatagtig. De herskende Arter maa gerne lejlighedsvis løbe langt ud paa
Plænen, naar det blot ser naturligt ud. Det søgte skal man vogte sig for.

Efterfølgende Arter finder jeg anvendelige som de herskende i naturlige Plant¬
ninger i Græs paa jævn god Jord, umiddelbart foran eller i kort Afstand fra Buske.
Med Vilje er forbigaaet Former med grelle ildrøde eller blaa Farver, da jeg aldrighar fundet disse harmonerende med det naturlige eller halvt naturlige Parklandskab;
stærke gule Farver er ikke nær saa farlige, naar Blomstens Form ikke er for pra¬
lende. Vel anbragt virker alle anførte Arter overordentligt dekorativt og dog til¬
strækkeligt naturligt, selv hvor Parken nærmer sig Mark- eller Skovkarakteren. De
holder sig livskraftige og blomsterdygtige gennem mange Aar uden Omplantning.De fleste er i Stand til at tage Kampen op med selv groft Ukrudt, de færreste kan
dog undertrykke det; men netop denne Kamp paa Livet om en Plads at leve paa
er jo selve Naturens Kaar. De er smukke før og ret pæne efter Blomstringen. En
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Fra Kew-gardens ved London.
Narcisser i Græs under Træer. Enten maa de være plantede for saa lang Tid siden, at de nu

er halvt forvildede, eller de maa være fortrinligt ordnede ved Plantningen.

Del af dem har tidligere været omtalt i „Havekunst" i Artiklerne „Nøjsomme Stau¬
der" og „Længeblomstrende Stauder". De anførte Højder er Maximum. Blomstrings¬
tiderne er kun angivet tilnærmelsesvis.

Achillea eupatoria. Sol. Juli—Sept. 100 cm. Brede .gule Skærme, fjerdelt Løv.
Aetheopappus pulcherrimus. Sol. Juni—Juli. 50 cm. Lyserød Kornblomst. Langt

kønnere end de lyserøde Varieteter af Centaurea montana.
Aquilegia. Sol eller Halvskygge. De fleste Arter og Afarter, dog næppe hvide

vulgaris. Mange af de nyere Krydsninger mellem vulgaris og langsporede Arter er
saa kraftige i Farverne, at det maaske vil vise sig nødvendigt under Blomstringen
at udrense enten de inest blaa eller skarpeste røde. Af de langsporede Arter og
Afarter kan formentlig alle Farver taales.

Artemisia lactiflora. Sol eller Halvskygge. 150 cm. Aug.—Sept. De store gul¬
lighvide Blomsterstande virker ejendommeligt og fængslende uden Bram.

Astilbe. Paa fugtig Jord Sol eller Halvskygge, paa tørrere (dog ikke helt tør)
Jord altid Halvskygge. Enkelte Mennesker har afgjort Modvilje mod disse Blomster,
ligesom nogle har Modvilje mod Rhododendron, Phlox decussata, Akelejer og andre
Blomster med udprægede Ejendommeligheder. Det er muligt, at Hybriderne med
tætte, fjerbuskagtige Blomsterstande af de fleste vil findes uegnede til naturlig Plant¬
ning; jeg finder dem velegnede; men Sorter med lette, aabne Blomsterstande vil vist
af de fleste anses for særdeles smukke, plantede langs Skovbryn eller Bækbredder i
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store djærve Kolonier. Man gør sikkert klogt i at holde sig indenfor een Farve¬
kreds, f. Eks. paa een Plads violet, lila og lilarosa, paa en anden Plads frisk rosa,
laksrosa og gullige Nuancer, paa en tredie Plads hvide og gullige.

Bocconia. Sol eller Halvskygge. 200 cm. Aug.—Sept. I udpræget naturlige Om¬
givelser virker denne pragtfulde Plante lovlig fremmedartet, i det halvt naturligeParklandskab gaar den an.

Campanula lactiflora. Sol. 150 cm. Juni—Juli. Naar Blomsterstandene med de
talrige, blegblaa, smukt formede Klokker er vel udviklet, er denne Art meget smuk
og virkningsfuld.

Campanula latifolia med Underarterne macrantha og inacr. alba udvikles bedst i
Halvskygge og bliver henimod 1 in høj. Juli—Aug.

Carduus heterophylla og C. atropurpurea er som selvskrevne til solvendte Skov¬
bryn og alle andre Pladser, hvor dekorative Tidsler taales. 100 cm. Juni—Juli.

Centaurea montana. Sol. Maj—Juni, ofte remonterende i Eftersommeren. 50 cm.
Kun de blaa Former kommer i Betragtning i denne Forbindelse, de hvide og lyse¬røde er for haveagtige.

Centrantus ruber (Valeriana rubra). Sol og ret tør Jord. 100 cm. Juni—Juli.
Ikke særligt længelevende, men villigt selvsaaende. En af de allersmukkeste Stauder
som halvforvildet, kraftig i Farven, tilstrækkeligt beskeden i Formen.

Chrysanthemum uliginosum. Sol. 200 cm. Sept.—Okt. Lovlig haveagtig i rigtigvilde Omgivelser.
Cimicifuga. Sol og Halvskygge. 150 cm. Aug.—Sept. Skøndt ejendommelig ogdekorativ dog tilstrækkelig let og lidet anmassende til helt naturlige Omgivelser.
Digitalis purpurea med Underarterne gloxiniæflora og alba er som forvildede en

af de pragtfuldeste Planter og dens Fortrin ofte nok fremhævede. Sol eller Halv¬
skygge. Juni—Juli.

Dracocephalum (Physostegia). Haurri og virgin, speciosum er vel de bedste i
denne Forbindelse. Sol eller Halvskygge. 150 cm. Aug.—Sept.

Eupatorium purpureum. 200—250cm. Sol eller Halvskygge. Aug.—Sept. Denne
store Staude virker ved Vækst og Blomsterskærmenes dæmpede rødbrune Farve
ejendommeligt magtfuldt, roligt og behageligt. Paa frisk, fugtig Bund kan den kvæle
det værste Udkrudt, selv Brændenælder.

Euphorbia polycroma. Sol. Maj—Juni, ogsaa ofte senere. 50 cm. Fortrinlig
kraftig Virkning baade paa nært Hold og fjærnt.

Geranium. Nogle er saa lave, at de ikke hæver sig synderligt over Græsset ogvirker som store Tæpper eller Puder. Baade de røde armenum, nepalense og san-
guineum, den smukke, frisk lyserøde Endressi og de blaa grandiflorum, palustris,
platypetalum og andre er altid naturlige og virkningsfulde. Efter den ret korte
Blomstringstid omkring Midsommer, er Løvet dekorativt Resten af Sommeren. De
fleste bedst i Sol, nogle Sol eller Halvskygge.

Geum. De ildrøde Varieteter fordrer Sol. I Modsætning til f. Eks. Geraniernes
rolige purpur er de røde Geum's Farver ikke altid uden videre paa rette Plads i
Parkens Yderkanter. Dog vil jeg tro, de gaar an de fleste Steder, da hele Plantens
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Fremtræden fra Formens Side er saa let, naturlig og stilfærdig. Den storblomstr.
Afart af Eng-Nellikeroden, G. rivale Leonards er med sin matte kobberrøde Farve
altid velgørende selv paa de vildeste Steder. Den taaler godt nogen Skygge.

Solsikkelignen.de Stauder som Harpalium, Helianthus, Helenium, Rudbeckia m. m.
maa naturligvis anvendes med megen Forsigtighed og næppe nogensinde i helt
naturlige Plantninger.

Hemerocallis. Juni—Juli—August. Sol eller Halvskygge. Særligt de lysegule
og gule med brunlig Nuancering (Sovereign) er egnede, mindre de orangefarvede.

Hesperis. Sol eller Halvskygge. Juni—Juli. Lila „Natfioler" forekommer under¬
tiden forvildede i store Masser og er ikke ilde. De storblomst, lave hvide Varieteter
er vist bedst i arkitektoniske Rabatter.

Inula. Juli—Aug. Den store I. macrocephala. 150 cm eller mere, er en Pragt¬
plante og ikke for haveagtig. De lavere Arter I. glandulosa, grandiflora, Royleana
m. fl., som dog undertiden kan blive omtr. 8A m høje, virker, trods de store, elegant
byggede Blomster dog tilstrækkeligt beskedne.

Iris germanica anses af mange som gode til Forvildelse. Jeg kan dog i det
højeste gaa med til at anvende de rent gule Varieteter. Juni. Sol. Ret tør Jord.
Derimod kan Meningerne næppe være delte m. H. t. de fugtighedselskende I. sibirica,
I. s. orientalis, I. s. Snow Queen, I. ocroleuca med Varieteter, I. pseudoacorus, og de
fleste nyindførte kinesiske Arter. De kræver alle Sol.

Ligularia. Aug. 150—200 cm. Halvskygge eller Sol. Ikke for tør Jord. Med de
mægtige, ejendommelige Blade og gule Blomsterstande virker de paa lignende Maade
som de store østasiatiske Senecio.

Af Liljer kan vel kun Martagon komme i Betragtning.
Lupinus polyphyllus. Blaa er maaske anvendelige med Forsigtighed, røde og

hvide næppe.

Lychnis. Hverken chalcedonica eller Haageana eller, andre ildrøde er heldige i
Parken. Men de fleste purpur- og lyserøde virker kønt dæmpet og ejendommeligt,
navnlig coronaria atropurpurea, flos cuculi, flos jovis og viscaria. Disse er omtr. V* m

høje, blomstrer ved Midsommertid og foretrækker Sol.
Lythrum 100 cm. Aug.—Sept. Sol eller let Skygge. Alle Arter og Former hører

til de bedste „naturlige" Stauder. De purpurrøde Farver er netop saa stærke, som
de maa være. Hele Fremtoningen minder om Gederams. Det er mærkeligt, at disse
fortrinlige Planter ikke anvendes mere, baade i naturlige og arkitektoniske Om¬
givelser.

Monarda didyma. 120 cm. Hele Eftersommeren. Sol. Den har tidligere været
udførligt omtalt i „Havekunst", men nævnes bør, at den hører til de yderst faa høj¬
røde Blomster, som staar godt i naturlige Omgivelser.

Polygonom. De store Arter er fortrinlige Parkplanter, de fleste paa Grund af
dekorative Blade og hele Voksemaaden, nogle tillige ved Blomsterne. Alle bedst i
Sol. P. amplexicaule, Sachalinense og Sieboldii kan kvæle det mest ondartede
Ukrudt, men bliver forøvrigt selv Ukrudt, naar de staar paa upassende Steder.

Poterium obtusum. Sol eller Halvskygge. 100 cm. Juli—Aug. Opmærksomheden

105



kan ikke noksom henledes paa denne smukke og ejendommelige Plante, lige god i
Haven og Parken, saavelsom til Afskæring.

Rheum. Vel arrangeret kan store Rabarber som Victoria virke pragtfuldt i de
mere haveagtige Dele af Parken. Af andre smukke og ejendommelige Arter skal
nævnes palmatum og pruinosum og maaske Alexandræ.

Sanguisorba officinalis. 150 cm. Aug.—Sept. Sol eller Halvskygge. Er tidligere
omtalt. En af de bedste til Forvildelse.

Senecio. Kun de store asiatiske Arter bør anvendes, f. Eks. den slanke, fine tan-
guticus og paa noget fugtig Jord de kæmpestore clivorum, Veitchianus, Wilsonianus,
m. fl. De ser maaske lovlig tropiske ud for helt naturlige Parker. Blomstrer i Efter¬
sommeren.

Spiræa. Foruden vore vilde Mjødurter og deres forædlede Afarter, som dog har
beholdt deres naturlige Karakter, er navnlig S. Aruncus en prægtig Plante for Sol
eller Halvskygge, Park eller Have. Den og filipendula taaler langt tørrere Jord end
de andre Spiræa. Den vældige S. gigantea fra Kamtschatka bliver henimod 2lh m

høj paa god, fugtig Jord; trods sin Størrelse virker den dog tilstrækkelig let og
naturligt. Spiræa blomstrer ved Midsommertid.

Telekia speciosa (cordifolia). 150—200 cm. August. Sol eller let Skygge. Findes
undertiden forvildet. Selv udenfor Blomstringstiden er den en af de mest dekorative
Bladplanter i halvt eller helt naturlige Haver.

Thalicthrum dipterocarpum er trods sin store og ejendommelige Skønhed sikkert
en Plante, som vil gøre sig pænt og naturligt i et Parklandskab. For at faa sin
fulde Størrelse, 2 m eller mere, skal den have en muldet, helst noget moseagtig Jord.
Den blomstrer i Juli—Aug.—Sept. og trives i Sol eller let Skygge.

Thalicthrum cornutum er god i Parker. T. aquilegifolium, glaucum og andre
Arter med lila, gule eller hvide duskformede Blomsterstande er ogsaa anvendelige
omend med Forsigtighed.

Verbascum. Alle de store gule Kongelys er overordentlig virkningsfulde frit i
Græsset. Nævnes skal Olympicum, pannosum, vernale (nigrum) og densiflorum
(thapsiforme). V. phøniceum og Wiedemannianum er omtalt foran som Bestanddel
af en blomstrende Plæne. Alle Verbascum skal have Sol.

Veronica latifolia og andre store blaa og hvide Veronica er anvendelige paa
visse Pladser og med Skønsomhed. Sol. Juni—Juli. Aksel Olsen

NY CARLSBERGFONDETS
bestyrelse har beredvillig imødekommet et andragende fra Dansk Anlægsgartner- og Havearkitekt¬
forening og har tilsagt foreningen et større årligt tilskud til Havekunst's udgivelse.

Idet redaktionen, som udtryk for sin glæde og taknemlighed for den ydede hjælp og anerkendelse,
bringer vore læsere denne meddelelse, tillader man sig samtidig at opfordre disse til lejlighedsvis at
propagandere for vor sag ved at opfordre have- og kunstinteresserede venner og bekendte til at tegne
sig som abonnent på bladet, dels for at støtte dette i en vanskelig periode og dels for derigennem at
bidrage til en spredning af forståelsen for den skønne kunst, der er vort tidsskrifts emne.
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EN MINDELUND

Til sommer vil der på Rødding højskole i Sønderjylland blive afsløret et mindes¬mærke for Morten Eskesen, denne mærkelige gamle friskolelærer, der endnu
som olding drog fra højskole til højskole her i kongeriget og fra gård til gård i
Sønderjylland for at fortælle og synge om det, der fyldte ham helt, og som holdt
ham ung og levende til hans død, der indtraf året før verdenskrigen, som skulde
bringe hans store håb i opfyldelse.

Hans buste, udført af billedhuggeren Carl Martin-Harisen, kommer til at stå tæt
ved højskolen ved alfar vej, og i forbindelse hermed har det været skolens for¬
stander, Erik Appel's ønske at anlægge en „mindelund", der efterhånden kan optage
mindesmærker for flere af de mænd og kvinder, som har været førere for det sønder-
jydske folk.

Det jordstykke, der er udset hertil, ligger ret højt med milevid udsigt imod vest,
hvor Ribe domkirke skimtes i Septemberdagens klare luft. Vejen fører forbi langs
arealets søndre skel, og imod nord ligger en gammel grusgrav, hvis stejle sydvendte
skrænt bærer et tæt krat af slåen, hybenroser og abild. Langs østsiden strækker sig
et smalt læbælte af elm. Under disse forhold var det håbløst at ville efterligne det
landskendte Skibelund krat ved Askov højskole, der ligger ganske anderledes male¬
risk, og som ved sin langt større udstrækning og sin gamle beplantning frembyder
helt andre betingelser for opstilling af mindesmærker, men man måtte på dette sted
søge at skabe en ramme om monumenterne af en anden, mere arkitektonisk karakter.

Den plan, der nu vil komme til udførelse, og af hvilken en tegning står over
disse linier, er i hovedsagen bygget på motiver fra den gamle franske haves „bu-
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sketter" disse større eller mindre indelukker, Le Notre og andre samtidige havearki¬
tekter formede inde i de store parkers tætte plantninger for at skabe afveksling, for
at give rum for mere intime fester og for stadig at kunne berede det nydelsessyge
hof og aristokrati overraskelser og nye påfund. På lignende måde har jeg her med
andre formål for øje i en tæt plantning af naur formet en større sal og forskellige
mindre rum i forbindelse med den brede vej, der fører ind til den gamle grusgrav,
hvilken sidste vil blive omdannet til foredragsplads med amfiteatralsk ordnet tilhører¬
plads og med en talerstol af kampesten som midtpunkt.

Yderst ude ved vejen ligger en plæne, hvor en mere end 2 m høj og 1,5 m bred
kampesten vil blive oprejst til minde om genforeningen. I det sydvestre hjørne står
mindesmærket for Morten Eskesen, omgivet af bænke under ærtræer og hegnet af
en bred og lav bøgehæk. Herfra føres vejen til talerpladsen ind, det første stykke
langs vesthegnet mellem bøgehække — det samme hækmateriale vi har anvendt ved
højskolens have og nærmeste omgivelser. Det lige stykke vej afsluttes af en minde¬
sten, og vejen bøjer ind igennem plantningen for at munde ud midt for talerstolen.
I den større ovale „sal" er det hensigten at opstille monumenterne langs væggen og
at holde disse så ensartede som mulig, broncebuster på stensokkel i ca. 3 m højde,
men i de mindre rum kan tillige opstilles mindesten af anden art, navnlig også
store kampesten med indskrift, hvilket er en meget yndet form i højskolekredse. Der
er virkelig også noget tiltalende ved at finde sådan en stor smuk sten i mark eller
skov, hvor den har ligget i årtusinder, slæbe den ud med mange mænd og heste,
og stille den op som et synligt minde om en mand eller en begivenhed af betyd¬
ning for egnen og folket; og når man ser Niels Skovgaards herlige sten for Magnus
den gode, vil vist selv den kræsneste kender kunne bifalde denne form for mindes¬
mærke, men nægtes kan det ikke, at mangen ærlig kampesten, måske særlig i disse
sidste år, er blevet mishandlet slemt med bogstaver og indskrifter, der ganske uden
følelse for stenens form, materiale og hele karakter er hugget ind deri, for slet ikke
at tale om disse kampesten, hvoraf den hædredes portræt i bronce stirrer ud som

gennem et lille vindue i stenen. Den form for mindesmærker er sjældent det, man
vil mindes, værdig og taler ikke til ære for vor tids gode smag.

I den store sal skal naurhækkene klippes op i ca. 4 m højde, og mellem monu¬
menterne skal plantes en lav bøgehæk, men i de mindre rum må højden rette sig
efter det mindesmærke, der får plads heri. Under alle omstændigheder skal væggene
dog klippes som hæk i 2 m højde. Foroven får kronerne så lov at vokse frit ud.

Ved talerpladsen bevares slåenkrattet imod nord, og langs de andre sider sættes
en række hyld, der på dette sted kan få plads til at udfolde hele deres sommer¬

frodige pragt og skygge over dem, der sidder langs pladsens sider.
Over talerstolen kommer fire robinier (robinia Decaisneana) til at danne baldakin

med deres lyse løv mod det mørke slåenkrat. Nærmest taleren bliver vandret plads
til opstilling af bænke fra højskolen, og længere ude kan tilhørerne lejre sig på det
skrånende græstæppe. g Erstad-Jørgensen.

/
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Alt til Nivellement
for Mavearkitekter

CORNELIUS KNUDSEN
KGL. HOF-INSTRUMENTMAGER

KØBENHAVN :: AARHUS

Til Haveanlæg anbefales

ØLANDS FLISER
raa og slebne ØLANDSSTEN

Egen Telefon-Central: 7890

SOLNHOFER FLISER
Natursten

Telegram-Adresse: „Ohlsen" Besøg vore Udstillingslokaler: Havnegade 39

OHLSEN & AHLMANN A/s • KØBENHAVN K

JOHS. ALKJÆR
TØMRERMESTER

DRIVHUSANLÆG
UYREHAVEHEGN
© PERGOLAER®

GODTHAABSVEJ 18 C • TELEF.: GODTHAAB 1200

DANSK ANLÆGSGARTNER- OG HAVE ARKITEKTFORENING
er ikke en speciel københavnsk Forening, men en Landsforening, der optager Anlægsgartnere og Havearkitekter fra hele Landet og varetager
disses Interesser. 5 Medlemmer i en Egn er nok til at danne en Kreds med Ret til egen Styrelse og en Repræsentant i Repræsentantskabet.

HAVEKUNST udgaar en Gang hver Maaned med 8 å 12 Sider Tekst og koster 7 Kroner halvaarligl Porto,
der opkræves gennem Postvæsenet. :: Abonnement tegnes ved indsendt Anmodning herom til Ekspeditionen.

Det anbefales Abonnenter og Læsere af „HAVEKUNST" at købe hos Bladets Averterende, hvorved man støtter Bladet og Sagen.

Redaktion: Ansvarshavende I. P. ANDERSEN, Lindevangen 10, København F.
Redaktionsudvalg: BIRGER ERRBOE, VALDEMAR HANSEN, P. N. KLOUGART, N. NØRREGAARD.

Ekspedition: Lindevangen 10, København F., Telefon Godthaab 61.

EFTERTRYK af „Havekunst"s Artikler og Billeder maa kun finde Sted efter indhentet Tilladelse i hvert enkelt Tilfælde og med tydelig Kildeangivelse.



C. Fogtmanns Planteskole

Stort 2t6r>alg af aUc
piantef!oIe=2[rtiHer til
DiHafyauer, „£rucjtplcm=
tager og Stran&grun&e.

TAASTRUP ST. • 77/. Taastrup 66.

AKTIESELSKABET

Stenhuggeriet „NORDEN
Direktør: Stenhuggermester L. M. V. KRESTENSEN.

Leverer Stenhuggerarbejde til Bygningsbrug
og Monumenter af Granit, Kalksten, Sand¬
sten, Klæbersten, Savonniers, Kridt og Mar¬
mor. Endvidere leveres Granit, Affaldssten,
Skærver, Brosten og kløvede Vejkantsten.

ii

Jagtvej 181, Str.
Telefon: Strand 238.

Strandvej 159, Helr.
Telefon: Helrup 922 y.

L. & N. ANDERSENS
MASKINSNEDKERI

Alt Snedkerarbejde udføres.

GULDBORGVEJ 22 • KØBENHAVN F
TELEFONER: CENTRAL 1316, GODTHAAB 2647

STAUDER
Forsendes overalt. Fra Kobere i Ind- og
Udland foreligger til Eftersyn talrige
Breve, som udtrykker Anerkendelse og
Tilfredshed med mine Planters Kvalitet

og Indpakningens Omhu.

AKSEL OLSENS PLANTESKOLE
:: KOLDING ::

PLÆNEGRÆSFRØ
KØBES I

HANS L. HANSENS
FRØHANDEL

HAUSERPLADS 14

KØBENHAVN K

TELEFON 632

KØSTERS PLANTESKOLE
Hovedprisliste sendes

gratis og franko. KØSTERS STAUDEBOG
— å 2 Kr. —

PLANTEKATALOG
for Have og Skovbrug

— å 17« Kr. —

B R A B B A N I)
D A N M A B K

Sendes franco mod Indsendelse
af Beløbet til Planteskolen

HAVErifcANLÆG
Tivoli's

Ærespræmie

@1 Gartner.
for Haveanlæg.EdVøB1

Edv. Ben tzen.
Havearkitekt og Havebrugskandidat.

Alhambravej 11 • København V.
Telefon 114 7.

A/s V. FIEDLER

Fletværks-Indhegninger
Tennisbaner • Pergolaer
Hønsegaarde etc. etc.

Tilbud og Katalog sendes paa Forlangende

tlf- 2790 h c ørstedsvej 30 tlf-2790



HAVEBRUGSHØJSKOLEN

"VILVORDE"
CHARLOTTENLUND
TELEF.: ORDRUP 371-372

STORT UDVALG I FRUGTTRÆER
STAUDER OG ROSER SAMT

STENHØJSPLANTER
• FORLANG SKOLENS PRISLISTE TILSENDT •

CARL V. LANGE'S
STAUDEGARTNERI
FREDERIKSSUND TELEFON 111

STØRSTE LEVERINGSDYGTIGE

STAUDEFORRETNING I NORDEN
• FORLANG ILLUSTRERET PRISLISTE •

TILK. HØJKSTE UDMÆRKELSE PAA ALLE UDSTILLINGER

SVEND LASSEN
FRØAVL OG FRØHANDEL
EN GROS

SPECIALITET

HAVEFRØ OG
BLOMSTERLØG

FORLANG KATALOGER

EN DETAIL

NØRREVOLD 21 * KØBENHAVN K

Hellerup Planteskole
CARL EBBESEN

Anbefaler: Planteskoleartikler,

Stauder, Stenhøjsplanter, For-
aarsplanter, Blomsterløg, Frø
m. m. Stedsegrønne Planter
forefindes i stort Udvalg.

LYNGBYVEJ 240 TLF. HELRUP 523

Befcete Sprøjter
meb fineste ^forstøvning
S fabrikerer

B. SØNDERGAARD
SILKEBORG

jforlana 1k a t a l o 3 !

Sagfører

Gregers Eskesen
GL Torv 8 • København B

Telef.: Byen 5200, Central 3550, Central 11589

Sagfører for Dansk Anlægsgartner- og

Havearkitektforening.

Alle Sorter Rør, Fittings, Ventiler og Haner
f

til Drivhusanlæg samt Havevandingsartikler.

Tig,.Ad,, % lund & LAWERENTZ "lefon:
"LAWERENTZ" . CENTRAL 618

PILESTRÆDE 32 • KØBENHAVN K

Strebels origin. Modstrømskedler
samt Strebels Rovakedler.



Brostrøms5
PLANTESKOLE

VIBORG
HAARDFØRE IYDSKE

TRÆPLANTER

°æ. C.r LAND5BE1R6
PAARP°

°SVE.Ri6D

0FLERÅRiGA°
°BlP/v\5TERVÅXTER°
•STORA« r&RRÅD'i«UTV\ARKTA*SORTELR •

• PRiSFbRTE-CKNiNe-R*' BL6XRAN •

MATHIESEN^
PLANTESKOLE
KORSØR

| FRUGTTRÆER* R05ER*FRUGTBUSKE|
Sirbuske - Sirtræer • Allétræer c

garanteret fejlfri Vare.
1 tiitrukken paa aabøn Markudøn LæJ

LANGESØ PLANTAGE
Telefon: TIKøB 19 N. W. LARSEN Postadresse: TIKøB

Anbefaler: Kulørte Aakander og japanske Iris særskilt Katalog
Alpe- og Stenhøjsplanter samt Frilandskaktus „ ,,

Bregner og Frilandsorchideer ,, „

Erica, Rhododendron m. m ,, „

Stauder, Sumpplanter, Vandplanter og Sirgræs .... ,, ,,

Ovennævnte illustrerede og botanisk udarbejdede Kataloger tilsendes paa Forlangende (mod Betaling af Porto) gratis til
denne Forenings Medlemmer. • Til Private koster Katalogerne 3 Kr. pr. Stk., ialt<15 Kr. pr. Sæt + Porto.

Alt leveres i store Planter eller gode voksedygtige Eksemplarer. • • • Absolut den største Samling Planter i Skandinavien.

(Gartnernes He&fJabsforfpninø
VED E. LUND & CHR. HANSEN

NØRREVOLDGADE 54 • KØBENHAVN K
LIGEFOR TEKNISK SKOLE • TELEFON 8405

Specialforretning i (gartner*, J^at>e= og £an6brugsre6ffaber
Stort Udvalg af Græsslaamaskiner, alle Sorter Vandingsartikler, Sprøjter, Vandkander,
Slanger i Hamp, Hør og Gummi med Straalerør og Samlingsstykker,Vandvogne,Turbiner etc.
Blomsterstokke i Træ og Tonkin, Stikpinde og Hængemaerker, alle Beskæringsredskaber,
Bast og Opbindingsgarn, Glas, Kit og Stifter,Tromler, Harver, Plove, Maskiner, Hjulbøre m. m.

Specialitet: VARMEBEDSVINDUER og DRIVHUSBYGNING
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poulfett's plartteffole
prislifte tilfettfces paa ^orlaitøeit&e

HOVEDFORRETNING:

ROSKILDEVEJ 70
KØBENHAVN VALBY
TELEFON: VALBY 100

♦
♦
♦ FILIAL:

»KELLERIS«
PR. KVISTGAARD
TELEFON: KVISTGAARD 27

4 FAAS I DE FLESTE GARTNERFORRETNINGER
*/> <0^r0y

s:
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sé
Ui
CO

<
OQ

s'°n.y *
b«*«0, "kLASSEN & WEDEL

HEDENSTED

KUNSTGØDNINGER
SPRØJTER og

SPRØJTEVÆDSKER
FAAS BEDST HOS

HJALMAR HARTMANN & CO
LØNGANGSSTRÆDE 20 • KØBENHAVN B

C. M. PETERSEN & SØN
HAVE-, MARK- OG SKOVHEGN

saavel af Jerntraad som af smedet Jern.

Elegante billige LAAGER • PORTE • BALKONGELÆNDERE
LØVGANGE • ESPALIER og TENNISBANER

Leverandører til Stat og Kommune. • Forlang illustreret Katalog.
Referencer d'Hrr. Havearkitekter J. P. Andersen og Errboe m. fl.

Etableret 1896.

Johan Riis Planteskole
Etableret 1896.

Indehaver: Oscar Bang

Telefonnummer: 47 NYKJØBING ftÆ Telegr.-Adr.: OBAN

UUe 2lrtifler til

pctrf, Tiivtcgaavb, og £ce i primet 'Kvalitet.
Ekstra Frugttræer og Buske. • Udsøgt Rosen- og Sirbuske¬
sortiments. • Flotte Allétræer. • Stauder. • Coniferae.

Katalog franco. Katalog franco.



DMænegræs
Græsfrø til Plænebrug i vore prima og velrensede Kvaliteter anbefales

Tilbud sendes paa Forlangende

Aktieselskabet NORDISK FRØKONTOR
(GRUNDLAGT 187 9)

Havnegade 39 TELEFON: CENTRAL 888 Kjøbenhavn K

Store Frugttræer
Et Parti 10-12 Aar

gamle Æbler og
Blommer i ekstra

gode Sorter til Salg

HELLERUP PLANTESKOLE
Carl Ebbesen

Lyngbyvej 240 Tlf. Helrup 523
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Fremtidens Indhegning
A/s P. HANSEN

Special-Støberi for armerede Beton-Hegnspæle, Stakit- og Plankeværks-
stolper, Tørre-, Banke- og Gyngestativer og Flagstænger. Uforgængelige.
Fordrer ingen Maling og.koster dog ikke mere end Træ.

Leverandør til de fleste Stats- og kommunale Institutioner
samt Landets største Virksomheder.

København F. = Nordre Fasanvej 19 —Telefon 10.422

TIEKNISKE mangfoldiggøres_ _ _ _ _ (efter enhver Metode)
EGN INGER bedst og hurtigst hos
utein&Koch

V Farvergade S V Telf.^m t76o



Specialforretning i
Havebrugs- og Gartnerartikler

a/s CHR. STEINER

Rømersgade 5 • Grønttorvet • Telefon 5934

Specialitet

DRIVHUS
BYGNING

KEDEL- OG
RØRANLÆG

Specialitet

DRIVHUS
BYGNING

KEDEL- OG
RØRANLÆG

Stort Lager og Udvalg i Messing- og Kobbersprøjter
i alle Størrelser » Stort Oplag af alle Sprøjtevædsker

Birger Errboes

Staubegartneri
1b e 11 e r u p
Cif.: Delrup 1516

Staut>cøavtneriet: JUøgevej, IfoeUevup. Ikontor: C. V. 1E. ftnutbøvej 18 36.

□
□

Hørsholm Planteskole
JENS BORNØ

Specialitet:

Hørsholm □

- 118 - §

Naaletræer og stedsegrønne Planter
Roser, Frugttræer m. m. til Have og Park

g TELEFON
□ Hørsholm
R - 118 —

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

TRYKVANDS-ANLÆG
DAYTON's automatiske

Vandpumper skaffe: Vand
over hele Deres Ejendom
ganske som et By-Vandværk.

Forlang Katalog og Priser.

Telefon: Byen 7229

Harry Dalgaard & Go.
Ved Stranden 14 ■ København K.

HAVESKULPTUR
og alle Slags Stenhuggerarbejder leveres fra
vore Værksteder. :: Mekanisk Stenhuggeri.
Egne Stenhuggerier paa Bornholm.
Til Haveanlæg anbefales raat udkløvede,
samt tildannede Granit- og Sandsten. Alle
Slags Fliser til Havegange etc. Monumenter,

Billedhuggerarbejder etc.

JAMES MAAG THORALD MULLER ■ E. KROG
Kontor: NIELS JUELSGADE 8 • Telefon: CENTRAL 707

Qaveanlce$ *X)e6Ii<|ef}oI6eIfe
SPORTSPLADSER

VINTERHAVER
VAN D PAR TIE R

STENPARTIER
TERRASSER

PASNING AF VINTERHAVER
FRUGTTRÆBESPRØJTNING
BESKÆRING
TILSYNSFØRENDE

RAADGIVENDE

TEGNINGER « OVERSLAG * OPMAALING « NIVELLERING

10 £ini>et>an<jen
Købettfyatut PaI6emar J^anfen

ANLÆGSGARTNER

Æelcfon: (Sotljab 61
Prioat Defter 874 ?



DEN MODERNE HAVE SOM TYPEHAVE

Bondehaven har nylig været Genstand for indgaaende Omtale her i Tidsskriftet;der synes at herske Enighed om det ønskelige i Fremskaffelsen af Planer til
gode Bondehavetyper — men det formuleres ikke klart, hvortil disse Typer skal
tjene. Sagen er saaledes ikke klarlagt til Afslutning, og Aarsagen er sikkert den, at
Begyndelsen, Sagens Grundbasis, helt er ladet ubehandlet.

Det Spørgsmaal, der først kræver sin Løsning, er dog dette, om den moderne
Haveform egner sig til at danne Typer. Der er en mærkelig Inkonsekvens mellem
den almindelig anerkendte Regel, at den moderne Haveplan kun er anvendelig paa
eet Sted (nemlig til det Areal og under de bestemte Forhold, hvortil den er tegnet)
— og de Bestræbelser der nu gaar ud paa den moderne Haves Typisering, d. v. s.
samme Haveplans Anvendelighed mange Steder. Jeg skal forsøge at give et kort
skematisk Rids af den moderne Haves Karakter inden Omtalen af dens Muligheder
for Typedannelser. Den moderne Have opstilles med Rette som Landskabshavens
Modsætning, og denne Modsætning ligger dybere end de sædvanlige Benævnelser
regelmæssig contra uregelmæssig ved en flygtig Betragtning lader formode. For¬
skellen ligger ikke mellem den rette og den krumme Linies Anvendelse, men mellem
Landskabshaven „væren sig selv nok", en af alt andet end Terrænet uafhængig En¬
hed, der søger Maalet i sig selv — og den moderne Have, der med sin vidtgaaende
Hensyntagen til overvejende ydre Forhold stræber efter at gøre Haven til et tilta¬
lende Bindeled mellem Hus og Omgivelser. Den moderne Haves ledende Princip¬
per er Vurdering og Udnyttelse af de tilstedeværende specielle Forhold. I Praksis
vil disse uafladelig variere for hvert nyt Tilfælde, men de vil altid gruppere sig
under følgende fire, indbyrdes selvstændige Afdelinger. Hensynet til Bygningen, til
Arealet, til Omgivelserne og til Ejeren. Det er Haveanlæggerens Hovedopgave at
finde, veje og tilfredsstille disse ydre Hensyns, ofte forskelligrettede Krav ved Havens
Udformning; Fremgangsmaaden er analog med den fra Fysiken kendte Bestemmelse
af Kraftvirkninger. „Paavirkes et Legeme af flere Kræfter i forskellige Retninger for¬
holder Legemet sig som om det kun var paavirket af een Kraft, hvis Størrelse og
Retning udtrykkes ved Resultanten i Kræfternes Polygon". Paa samme Maade maa
man ved Projektering af en Have finde Arten «f de ydre Kraftfaktorer og billedlig
talt forme Haven over disses Resultant. For den, der er øvet i Projektering, foregaar
dette altid — mere eller mindre ubevidst — og mere eller mindre omhyggeligt. Da
imidlertid langtfra alle Tidsskriftets Læsere er Fagmænd, skal jeg forsøge at vise et
Eksempel, hvor Faktorgruppernes Virkninger er parvis modsatte og derved lettere
erkendes og vurderes.

Det paagældende Areal ligger i Nordsjælland og frembød ved Opmaalingen en
yderst forfalden Have (dog med nogle faa gamle Frugttræer) i Tilknytning til et
almindeligt stilfærdigt Bondehus. Ejendommen købtes af en københavnsk Rigmand;
Haven skulde omlægges, og derved fremkom det iøvrigt ikke ualmindelige Problem
at knytte en Have til et Bondehus, der beboes af Mennesker, hvis Kulturniveau

109



^SKiTSB-FODESme' Till OMlÆiSMme-ia'-ÆVBn -VED- -SKCWQSSDDBM* FABUM-

3ralTlTl,lfll| ^ H
Qb-RCTHJ-8.il • rtVEKDTER-©

ligger langt over et saadant Hus' sædvanlige Beboeres. Dette bevirkede modstillede
Krav i Hensynet til Huset og Hensynet til Ejeren. En Have i „Bondestil" vilde
harmonere med Huset, men ikke med Ejeren; en saadan Have kunde nemt udlægges
som et Forsøg fra Ejerens Side paa det Architekt Poul Henningsen har benævnet —

Nedadsnobning. Modsat vil en fornem Have udenfor Huset savne enhver Tilknyt¬
ning til og Harmoni med dette. Følgen af disse to Forhold bliver et Krav om
Havens Tvedeling, en jævnere enklere Udformning nær Huset, og en fornemmere
mere tilbagetrukket. Herved svækkes ganske vist Arealets Helhedsvirkning, men
Kræfterne er jo ogsaa modvirkende. De næste Overvejelser gælder nu Arealet og
Omgivelserne — her træffes et lignende Modsætningsforhold. Det lange smalle
Areal indbyder til et snævert, langt og aksefast Anlæg; det erkendes med stor Tyde¬
lighed og Kraft, naar man staar nede ved Arealets Østspids og ser op mod Byg¬
ningen — men Tanken om en saadan Løsning forsvinder fuldstændig, naar man
oppe fra Bygningen ser ned mod Østspidsen; dette røber for Iagttageren, at der her
er stærkere Kræfter i Modvægt, i dette Tilfælde Omgivelserne, der fremtræder i Form
af en pragtfuld Udsigt, bred og dyb. Indrammet af Frugttræerne ses tilvenstre de
sydlige Udløbere af Farum Lillevangskovene, og til højre Gandløse Ores massive
Skovmasse, medens Midten af Udsigten er et stadigt stigende Terræn med Marker,
Gaarde, Veje og Møller, der fortoner sig i det fjerne mod Rudeskovens og Sand¬
bjergs Højder. I Forhold til denne Længde i Udsigten virker Arealets egen, relativt
store Længde kun ganske ubetydelig, og Udsigtens Bredde staar i Modstrid med
Arealets Tilspidsning. Inden nu Valget træffes mellem at udnytte Arealets fulde
Længde og samtidig indsnævre Udsigten — eller udnytte dennes Bredde ved at af¬
korte Arealet, maa endnu et Forhold tages i Betragtning; det er ikke nok at kunne
analysere en tilstedeværende Virkning, man maa have Erfaring for, hvorledes even¬
tuelle Ændringer vil virke. Som det paa Profilen vil ses, er den gamle Jordover¬
flade „puklet" nær Hovedbygningen — dette medvirker ogsaa til, at Arealet synes
kort. En Gennemgravning vil give større Længde, men medføre den Fejl, at Faldet

110



bort fra Bygningen bliver for stort, hvorved Synsbilledet fra Huset vil spaltes i to
Dele; en Iagttagelse ligeud vil omfatte Udsigten, og en anden Iagttagelse nedad vil
være nødvendig for at se Haven. Et saadant Forhold er uden Helhedsvirkning,
Gennemgravningen maa derfor opgives. Tanken om Havens Tvedeling opstaar nu
i fastere Form, og Løsningens Begyndelse ligger klar. „Resultanten" — den Løs¬
ning der optager og forener alle Kravene — forlanger, at Haven maa virke kort
og bred set fra Huset, samtidig med at den maa virke lang og smal set fra Øst-
spidsen, d. v. s. Tvedelingen maa blive en Tværdeling. Øverst ved Huset dannes et
Haverum med de gamle Frugttræer, Terrænet hæves i Rummets østre Side, saaledes at
det hele fremtræder som en græslagt Terrasse, der betragtet fra Bygningen vil virke
kort, men faar Udsigtens fulde Bredde inddraget i Billedet; Rummet begrænses
paa Siderne af Buske, mod Øst af en lav Hæk. Heroppe bliver intet „fornemt".
Den nedenfor liggende Havedels Udstyr er usynlig oppe fra Huset, medens dette
ses nede fra Østspidsen. Den hævede Plænes Koter og Hækkens Højde er afpas¬
set, saaledes at den Fejl, der er uundgaaelig nedenfor enhver fremskudt Terrasse,
nemlig Husets „Overskæring", grundet paa den store Afstand ikke virker set fra
Østspidsen. Den tidligere omtalte Aksevirkning kan endnu fuldt gennemføres. Mid¬
lerne er her en Midtergræsgang kantet af Stauderabatter og indrammet af høje
Hække. Længdevirkningen i Billedet forøges ved, at Kontinuiteten af Græsgangen
fortsættes ubrudt af den firkantede Croquetplæne. Dette nedenfor Terrassen belig¬
gende Haveparti afgiver et lunt, ugenert Rum, og indrammet af Slyngrose-Pergola
mod Huset og klippede Lind paa de tre andre Sider udgør det Havens fornemste
Del, samtidig med at det udligner det Misforhold, Tværdelingen let kunde for¬
anledige. Rosenløvgangen er for Haveejeren vel mest- interessant for dens Indhold
af gode Siddepladser med Kig ned ad Staudegangen, og set oppe fra virker den
morsom, da der altid er mange (og flest) Blomster ovenpaa en Løvgang — men
for Haveanlæggeren er dens Hovedopgave at skjule Croquetplænen oppe fra Ter¬
rassen; der er nemlig noget urigtigt i at kunne staa i en tarvelig Havedel i
Husets umiddelbare Nærhed og se ned i en finere Havedel længere borte fra Byg¬
ningen. Derfor er ogsaa den Lindegang, der afslutter Staudegangen, placeret saa¬
ledes, at den fortsætter med at skjule, hvor Rosenløvgangens Dækvirkning ophører,
saaledes at man fra et hvilket som helst Sted paa den øvre Plæne ikke kan se den
nedre Haves Udformning; denne skal først opcfages, naar man ad den nordre, busk-
dækkede Gang naar ned til Aksens Østende. Den samme Lindeløvgangs andet For-
maal er at skjule Huset helt for den, der gaar i Løvgangen, idet den netop er lagt
i en Zone, hvor „Overskæringen" ellers vilde gøre sig gældende.

Jeg skal ikke trætte Læserne med en videre Gennemgang af Helhedsklaringens
sidste Reguleringer, min Hensigt var kun at vise Fremgangsmaaden ved Havepro¬
jektering og gøre opmærksom paa, hvilket Arbejde, der gaar forud for det, der af
Amatører anses for det vigtigste, nemlig Bestemmelsen af Beplantningens Detailler.
Af det foranførte fremgaar ogsaa den uomgængelige Nødvendighed af Opmaaling,
Nivellement og af Haveanlæggerens Selvsyn og Analyse af Forholdene paa Stedet.
Det viser, hvor omhyggeligt Udkastet maa gennemarbejdes i Plan, Snit og eventuelt
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Perspektiv. Enhver vil indse, at det ikke er nogen overdreven Paastand, at en Have¬
plan kun er brugelig paa det Sted, hvortil den er tegnet, et Forhold, der sjældent
forstaas af Amatører og af mange Fagmænd anses for et Tegn paa den moderne
Haves Fordringsfuldhed, medens det i Virkeligheden skyldes dens Beskedenhed, —

den moderne Have ønsker kun at udnytte de forhaandenværende Muligheder. Dette
Forhold, paa en Gang den moderne Haves Styrke og Svaghed, kunde friste til Af¬
visningen af enhver Tanke om den moderne Haves Indkapsling i Typer. Det er dog
for tidligt at fælde en saadan Dom. Kan man ikke tænke videre frem paa Grundlag
af den moderne Have bør det forsøges at udrede de Forhold, der betinger Dannel¬
sen af en Havetype for maaske derigennem at finde et Forhold, der kan knytte
Forbindelsesbroen mellem den moderne Have og Havetypen.

En Type kræver Særpræg (er en Løsning „almindelig" er det ingen Type), der¬
næst kræves, at den kan anvendes i mange Tilfælde uden Helhedsændringer. Sær¬
præget opnaas ved bestemte Konstellationer af de forskellige „Hensynsfaktorer", og
denne Konstellation skal kunne forekomme ofte. Dette sker i organiserede Anlæg
med Arealer af ringe Arealstørrelse. (Kirkegaardenes Gravsteder, Havekoloniernes
Enkelthaver, Rækkeboligers Smaahaver o. s. v.). Her er Typehaver af moderne Ka¬
rakter mulige og praktisk brugbare. (Typerne bliver rene Doubletter af den samme
Opgave). Saasnart det derimod gælder større eller især spredt forekommende Anlæg
bliver de ydre Faktorer af saa varierende og indgribende Art, at en Typehavetegning
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bliver praktisk uanvendelig, og til denne sidste Grupp.e hører netop den saa meget
omtalte Bondehave.

Ikke destomindre vil jeg anbefale at fortsætte med Forslag til Bondehavetyper;
selv om de fremkomne Resultater ikke har praktisk Værdi har de stor teoretisk
Interesse. Bondehavetypen maa ikke betragtes som det færdige Produkt, men som
Raamaterialet. Ligesom den rigtige Afstemning af en Violin er Grundlaget og For¬
udsætningen for, hvad der kan præsteres af den kyndige, maa ogsaa Arbejdet med
Bondehavetypen tilrettelægges paa en saadan Maade, at det bliver en Rettesnor, et
Middel for Fagmænd og ikke et Maal for Amatører. Der er allerede nu fremkommen
flere kunstnerisk tiltalende Forslag — vi mangler nogle Oplysninger især af økono¬
misk Karakter. Nyttearealernes Størrelse, Træernes Antal, særlige Krav til Pasning
o. s. v. Kan det hele blive samarbejdet økonomisk og kunstnerisk, vil vi i saadanne
Typer faa et interessant Diagram af vore Dages Haveidealer, et Skema over Havens
Leddeling og Udstyr og især en højlig tiltrængt Generalnævner for de forskellige
personlige Opfattelser.

Til Slut staar nu kun tilbage at finde det Overgangsled, der er nødvendigt mel¬
lem den teoretiske Type og dens Anvendelse i det praktiske Livs virkelige Opgaver.
Overgangsleddet kan kun blive Landsbygartneren, det er ham og ikke den „store"
Havearkitekt i Hovedstaden, der faar Landbefolkningen i Tale. Her ligger en ny

Vanskelighed. Som P. Wad rigtigt paapegede er Landets „Gartner"-anlagte Haver
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hvorvidt det pågældende areal egner sig til anvendelse som begravelsesplads, og
hvorvidt anlæget af en hjælpekirkegård i det givne tilfælde kan anses for nødvendig.

Medens en bygningskyndig mand ved alle lejligheder skal være med, så snart
der foretages noget ud over det helt dagligdags, kan alle træer på kirkegården fældes,
der kan plantes over det hele, og der kan udarbejdes planer til ny kirkegård, uden
at en på dette område sagkyndig bliver tilkaldt. Over den bygningskyndige, som
deltager i det årlige syn, står den bygningskyndige, provstiudvalget vælger som del¬
tager i det større syn hvert tredie år. Højere rangerer den kgl. bygningsinspektør
og aller øverst „det særlige syn", der består af tre af ministeriet udmeldte mænd med
særlig arkitektonisk og arkæologisk sagkundskab. I sammenligning hermed er det
ikke videre opmuntrende at se, hvorledes lovgivningsmagten ganske ser bort fra, at
der også hører lidt sagkundskab med til at anlægge og tilplante en kirkegård sådan,
at den kommer til at svare til sit formål. Når man ved, hvor uforstående folk i
almindelighed, præster og bygningskyndige ikke undtagen, ofte ser paa disse forhold,
er det meget beklageligt, at der ved denne lejlighed, hvor så mange gode reformer
bliver gennemført, slet ikke er givet den havemæssige sagkundskab den ringeste
indflydelse på landets kirkegårdsforhold.

Det danske havebrug har i mange år været uheldig stillet, fordi de folk, der har
siddet i de fremskudte stillinger, i væsentlig grad har manglet forståelse af fagets
samfundsmæssige betydning, navnlig i æstetisk henseende. Siden Rudolf og Thyge
Rothes og siden Dybdals tid har vi ved adskillige lejligheder savnet fremstående
personligheder på de officielle pladser.

„Nur die Lumpen sind bescheiden" siger tysken. Den, der altid holder sig be¬
skeden tilbage, bliver meget let overset, og dette er vist forklaringen på, at den
samme statsmagt, der ved Landbohøjskolen ofrer store pengesummer på uddannelse
af havebrugere (i år er der bygget drivhuse for 480,000 kr. derude), at den samme

statsmagt fuldstændig overser vort fag ved en lejlighed som denne. Og medens
staten foreskriver bygningskyndig assistance, hvis der skal anskaffes en knage til
præstens hat, så kan enhver skolelærer eller landinspektør udarbejde de kirkegårds¬
planer, der bliver lagt til grund for anlægets udførelse, uden at nogen fagmand får
planen at se end sige får nogen indflydelse derpå.

Den eneste måde, hvorpå der nu er mulighed for at gavne kirkegårdssagen, er
ved påvirkning af de personer, der har ledelsen i sin hånd: præsteskabet og menig¬
hedsrådene, og her vil den ret nye „Forening til Fremme af Kirkegaardskulturen i
Danmark" få en betydningsfuld opgave, der fortjener alle fagmænds interesse og
s*øtte"

E. Erstad-Jørgensen.
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værre end de, Amatørerne af Kærlighed til Sagen selv anlægger. Det maa huskes,
at de fleste Landsbygartneres Uddannelse ligger paa helt andre Omraader end An-
lægsfaget — Haveanlæggelse bliver oftest et Bierhverv og Kærlighed til Opgaven
fattes. Mange unge Mennesker gaar til Gartneriet af Interesse for Faget — ikke
sjældent under Paavirkning af sentimentale Damers Tale om det „yndige" i at
være Gartnerelev og gaa daglig mellem „skønne duftende Blomster". — Kun den,
der har prøvet Gartnerlæretiden, forstaar, hvorfor Romantikkens blaa Blomst saa hur¬
tigt visner, og de Gartnere, der aldrig lærer andet af Faget end det daglige, legem¬
lige Slid, kan man ikke bebrejde, at Forstaaelsen af Opgaverne ikke findes, og at
det er Tanken om Indtægten ved Arbejdet (Planteprovisionen), der bliver det ledende
Hovedmotiv i Anlæget. Set paa Baggrund af den totale Mangel paa faglig Aands-
udvikling maa det ikke forundre nogen, naar man ser Gartneren sejersstolt møde
med et færdigt Forslag, inden han har set Haven. Det der tiltrænges er en Højnelse
af det faglige Niveau hos vor Stands yderste Forposter. Som „Bedre Byggeskik"
stræber at paavirke Bygningshaandværkeren, maa en analog Bevægelse oplyse Gart¬
nerne. Det er Anlægsgartnerkursus vi savner. Her var Typetegningerne paa sin
Plads som Basis for Undervisningen. Dertil maatte føjes Opøvelse i Vurderingens
Kunst, der ikke er saa vanskelig, som man tror. Det vil hurtigt gaa op for den
enkelte, at det virkelige Livs Opgaver byder flere Faktorer end man kan regne med
i det tænkte Eksempel — Typen. De virkelige Løsninger kan derfor blive inter¬
essantere og bedre, det ægger til selvstændig Tænkning. Det er min Overbevisning,
at vi ad den Vej vil kunne faa en Mængde typiske Haver bedre end de bedste
Havetyper. Georg Georgsen".
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VORE KIRKEGÅRDE

Iden nye Lov om vedligeholdelse af kirker og kirkegårde m. m. (30. juni 1922) ertruffet forskellige bestemmelser, gående ud på at bringe mere orden ind i landets
kirkegårdsforhold. Der forlanges en plan over kirkegården og en protokol over

kirkegårdens belægning, der gives bestemmelser, tjenende til at bevare gamle kirke-
gårdsdiger, porte og indgange, bestemmelser ang. vedligeholdelse af forsømte grav¬
steder, ang. borttagning eller nedstevning af træer og ang. plantning af træer „langs
kirkegårdens hegn såvel som ved dens hovedgange". Stiftsøvrigheden kan efter for¬
slag af kirkens bestyrelse og menighedsrådet fastsætte en vedtægt for kirkegårdens
benyttelse med takster for kastning af grave og for gravsteders vedligeholdelse.

Loven fastsætter en fredningstid af mindst 20 år, men der kan i vedtægten fast¬
sættes bestemmelse om, at gravene skal ligge urørt i mindst 30 år. Vedtægten kan
fastsætte betalingstakster for gravsteder, men der skal dog altid være grave at få for
ubemidlede, og disse må ikke henlægges til særlige afdelinger på kirkegården.

Der er optaget bestemmelser, sigtende til at få gitterværk erstattet af levende
hække, der kan plantes og vedligeholdes af kirken, til at undgå store og misprydende
mindesmærker og til bevarelse af gamle, smukke ligsten. Endelig findes der en
bestemmelse om, at alle sager om kirkegårdsudvidelser og anlæg af hjælpekirkegårde
eller af nye kirkegårde skal indsendes til ministeriets godkendelse. Afsnittet om
kirkegårdene slutter med § 29, der lyder: Nærmere vejledende regler med hensyn
til kirkegårdens anlæg, vedligeholdelse og benyttelse kan gives ved kongelig anordning.

Under forudsætning af, at den i § 29 bebudede vejledning bliver nogenlunde
fyldestgørende, må det siges, at der ved denne lov er taget et godt skridt i den
rigtige retning. Vore kirkegårdsforhold, navnlig ude på landet, har jo været alt
andet end ideale, og selv om lovens bestemmelser langtfra tilfredsstiller alle be¬
rettigede krav, betegner den dog et stort fremskridt fra den lovløshed, der tidligere
herskede på dette område, og dens virkninger vil forhåbentlig snart blive synlige
hist og her, hvor der findes et forstående menighedsråd.

Af lovens forskellige mangler falder en ting særlig i øjnene, når man ser sagen
fra et havekyndigt synspunkt, nemlig det, at sagkundskab på dette område
aldeles ikke eksisterer i denne lov.

Det årlige syn, der gælder såvel kirke som kirkegård, består af menighedsrådet
eller kirkens ejer i forbindelse med en bygningskyndig mand. Hvert tredie år leder
provsten synet, og der deltager tillige en af provstiudvalget udpeget bygningskyndig
mand. Det er disse syn, der blandt andet også tager bestemmelse om plantning
af træer „langs kirkegårdens hegn såvel som ved dens hovedgange", det er dem,
der viser ud i den gamle træbestand, og det er i det hele taget dem, der træffer
alle afgørelser ang. kirkegårdens forhold. Det er de samme, der udarbejder ved¬
tægter for kirkegårdens anvendelse, og kun hvor talen er om udvidelse af kirke¬
gården eller om anlæg af en ny, må ministeriets godkendelse indhentes. løvrigt ser
det ud til, at ministeriet ikke er bemyndiget til at tage sig af andre spørgsmål, end
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Udsigten fra havedøren

EN VILLAHAVE

Et haveanlæg fremgår i almindelighed som resultat af tre hovedfaktorer: haveejer,arkitekt og anlægsgartner, og kun ved godt samarbejde mellem disse tre kan
der ventes et værdifuldt resultat.

Havearkitekten er vel nok den, på hvem det i første række kommer an. Det er
ham, der har størst erfaring i de vigtigste spørgsmål, og det er ham, der står som
mellemmand mellem de to andre. Som oftest er havearkitekten imidlertid tillige
anlægsgartner, hvorved hans indflydelse på resultatet forøges, en væsentlig kilde til
fejltagelser bliver undgået, og forholdet forenkles, idet resultatet nu kun kommer til
at bero på to faktorer i stedet for tre.

Enhver havearkitekt ved imidlertid af erfaring, hvor vanskeligt det ofte er at
sætte sig rigtig ind i, hvad bygherren ønsker eller kan bringes til at ønske, og hvad
der i virkeligheden vil komme til at passe ham i forskellig henseende. Aller enklest
bliver derfor forholdet, hvor havearkitekten ikke alene selv er anlægsgartner, men

tillige er ejer, og den lille have, der skal omtales i disse linier, er eksempel på et
sådant tilfælde, hvor de tre faktorer har været forenet i en person.

Det var i sommeren 1919, at jeg besluttede mig til at bygge en villa ude i
Frederiksberg nye villakvarter, der ligger på begge sider af Dalgas boulevard og
mellem Peter Bangsvej og Roskildevej.
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Det kvarter, der på byplanen var
udlagt til villabebyggelse, og hvor der
endnu dengang kun var bygget et par
enkelte huse, er omtrent kvadratisk og
ca. 400 m på hver led. Jeg valgte en
parcel, lige langt fra øst- og vestgræn¬
sen ved den vej, der begrænser kvar¬
teret mod nord, lagde huset så nær

vejen, som vedtægterne tillader, og
opnåede derved at få hele haven og
villakvarteret foran husets sydvendte
side.

Opholdsstuerne anbragtes alle mod
syd, køkken, entre og tegnestue mod de andre verdenshjørner.

Det lykkedes at erhverve en 9 m bred jordstrimmel midt for parcellens søndre
side, hvorved den samlede længde af grunden blev 78 m. Der opnåedes derved to
fordele: dels en forlængelse af anlægets symmetriakse og dels mulighed for ad åre
at kunne bygge en garage for enden af det tilkøbte jordstykke med udkørsel til
vejen der. Foreløbig afsluttes aksen af en hvid bænk, som omstående billede viser.

Det 2,5 m brede stykke jord, byggevedtægterne forlanger udlagt mellem gade og
hus, er hævet et trin over fortovet, helt belagt med brudfliser af svensk kalksten, og
der er ingen stakit foran husets nordside.

Skønt der er kælder under hele huset, er der dog ikke bortkørt fyld fra grunden,
der kun er hævet 10—15 cm. For at få al den rå jord anbragt må der selvfølgelig
gøres et ret betydeligt jordarbejde, hvor mulden graves ud af alle gange og grus¬
pladser, der opfyldes med ler. Gangene bliver derved forholdsvis ukrudtsfri og lette
at holde i orden, og i alle plantninger kommer et dobbeltykt lag muld til gavn for
det, der skal vokse. Samtidig spares den dyre bortkørsel af fyld, og haven kommer
til at ligge rart højt i forhold til vejen og nabohaverne, som man ser det på billedet
af husets nordside. Det er træagtige vedbend (hedera arborea), der er plantet ved
husvæggen, hvor de befinder sig særdeles godt næsten uden sol.

I sine hovedtræk er hele anlæget præget af symmetri. Indgangsdøren sidder
midt på nordsiden med to vinduer til hver side, på sydsiden har havedøren en
ganske tilsvarende plads, og fra huset fortsætter symmetriaksen sig gennem hele
haven og midt gennem den tilkøbte jordstrimmel*).

Når man ønsker at anlægge sin have som her uden græsplæne, men ganske op¬
fyldt af blomsterplanter, hvad jo meget let kan medføre et præg af uro, for ikke at
sige roderi, så er en sådan symmetriakse ligesom en rygrad gennem legemet, og jo
stærkere symmetriaksen betones, des friere kan man lade planterne muntre sig, uden
at helheden slås i stykker. Og er det ikke en af de vigtigste hemmeligheder ved
anlæg af en villahave, denne planternes frodige spænding imod havens faste rammer,

*) Villaen er tegnet af arkitekt LOUIS JEPPESEN.
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denne vekselvirkning mellem arkitek¬
tur og frihed, mellem regelret form og
svulmende vækst?

En lav stenbelagt terrasse danner
overgangen mellem hus og have, og
midt for ligger det lille vand, der
allerede har været afbildet og beskrevet
i Havekunst for Juni måned ved en

omtale af callendrite som middel til

tætning af vandfyldte plantebeholdere.
Havens begrænsning dannes af løv-

gange, der endnu ikke er rigtig til¬
vokset, men som i løbet af de nærme¬
ste år vil blive overvokset af roser, clematis, vildvin, blåregn, caprifolium, guldregn,
røn, japanske kirsebær, robinia hispida og andet lignende. Imellem den yderste
række lærkestolper er anbragt et ret højt „idealstakit", der helt skal dækkes af ved¬
bend og således danne en stedsegrøn væg ind imod nabohaverne. Da grundens
ene halvdel er 1,5 m bredere end den anden, er den ene løvgang gjort 2 m bred
og den anden 3,5 m bred, og medens den smalle er helt gruslagt, er der i den
brede lagt to smalle rabatter ved hver side, tilplantet med rhododendron og skygge-
tålende stauder og skovbundsplanter.

Havens udvidelse mod syd er ligeledes indhegnet med idealstakit, her fæstet til
cementstolper, og indenfor hegnet er plantet to rækker krimlind, der med tiden skal
klippes sammen til stammehække, under hvilke er plantet en række kristtorn, således
at der også vil blive stedsegrønt lukke ind imod nabohaverne på disse strækninger.

Midt igennem den smalle udvidelse af haven ligger en gang mellem to lavendel-
kantede stauderabatter, hvori der midlertidig er plantet to rækker frugttræer, der
dog vil blive fjernet i løbet af få år. Mellem det lille vånd og lavendelgangen er
lagt et noget forsænket firkantet stykke jord, kantet af gamle neksøsandsten fra det
nedbrudte Christiansborg og tilplantet med saxifraga pentadactylis, og midt i dette
er bygget et lille firkantet bassin, dækket med sandstensfliser, og med billedhugger
Jenø Meister's meget smukke fontænefigur i grønpatineret bronce. Den lille dreng
holder en fisk i hånden, fra hvis næsebor to-tynde vandstråler springer. Vandet
plasker i bassinet, og herfra flyder det ad den brudte rende ned til den „naturligt"
udformede lille sø foran terrassen.

Det er forbavsende, hvordan en sådan lille skulptur kan sætte skik på en have.
Se hvor den lille dreng, der ikke er større end en almindelig rosenbusk, behersker
det hele. Figur og sokkel står fast og vægtigt i kraft af sit materiale som et mo¬

nument, som en solid nedrammet pæl i havens midte. I forbindelse med sit spejl¬
billede i søen hjælper den til kraftig betoning af havens midterakse, lavendelgangen
bliver kun som en baggrund for den lyse figur, der står så yndefuld og smilende
med de spinkle vandstråler glimtende i solen, som det bærende midtpunkt, for hvis
skyld alt det andet er til.
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Og udenom myldrer så alle blomsterne frem. Jorden dækkes af timian og sten¬
bræk, forårsfloks og aubrietia, fredløs, arabis og nelliker og mange, mange andre
lave stauder, der danner tæpper og puder, hvorover rosenbuske og enkelte dekorative
stauder løfter sig op.

Ude på vandet svømmer den hvide åkande, pileblad og brudelys står langs bred¬
den mellem primula, forglemmigej og abeblomst, og nede i vandet smutter guld¬
fiskene ud og ind i de grønne trådalger.

Sådan kom altså den have til at se ud, hvor havearkitekten var „selv hjemme".
Jeg vil derfor ikke sige, at den netop vilde passe for enhver villa og enhver villaejer
— tværtimod, det er en have for blomstervenner, en have der på en lille plads kan
rumme en rigdom af blomsterskønhed, en have, hvor hver dag bringer noget nyt,
og et sted, hvor den, der elsker planter, aldrig bliver træt af at færdes; men det er
samtidig en have, man ikke kan sætte enhver havemand til at passe — det er i
virkeligheden sådan, at den, der selv har været så heldig at være ejer, arkitekt og
entreprenør i en person, han kommer også til at påtage sig den fjerde lige så vig¬
tige post som den, der holder det anlagte vedlige. g Erstad-Jørqensen.
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C. Fogtmanns Planteskole

Stort 2t6r>alg af aUc
piantef!oIe=2[rtiHer til
DiHafyauer, „£rucjtplcm=
tager og Stran&grun&e.

TAASTRUP ST. • 77/. Taastrup 66.

AKTIESELSKABET

Stenhuggeriet „NORDEN
Direktør: Stenhuggermester L. M. V. KRESTENSEN.

Leverer Stenhuggerarbejde til Bygningsbrug
og Monumenter af Granit, Kalksten, Sand¬
sten, Klæbersten, Savonniers, Kridt og Mar¬
mor. Endvidere leveres Granit, Affaldssten,
Skærver, Brosten og kløvede Vejkantsten.

ii

Jagtvej 181, Str.
Telefon: Strand 238.

Strandvej 159, Helr.
Telefon: Helrup 922 y.

L. & N. ANDERSENS
MASKINSNEDKERI

Alt Snedkerarbejde udføres.

GULDBORGVEJ 22 • KØBENHAVN F
TELEFONER: CENTRAL 1316, GODTHAAB 2647

STAUDER
Forsendes overalt. Fra Kobere i Ind- og
Udland foreligger til Eftersyn talrige
Breve, som udtrykker Anerkendelse og
Tilfredshed med mine Planters Kvalitet

og Indpakningens Omhu.

AKSEL OLSENS PLANTESKOLE
:: KOLDING ::

PLÆNEGRÆSFRØ
KØBES I

HANS L. HANSENS
FRØHANDEL

HAUSERPLADS 14

KØBENHAVN K

TELEFON 632

KØSTERS PLANTESKOLE
Hovedprisliste sendes

gratis og franko. KØSTERS STAUDEBOG
— å 2 Kr. —

PLANTEKATALOG
for Have og Skovbrug

— å 17« Kr. —

B R A B B A N I)
D A N M A B K

Sendes franco mod Indsendelse
af Beløbet til Planteskolen

HAVErifcANLÆG
Tivoli's

Ærespræmie

@1 Gartner.
for Haveanlæg.EdVøB1

Edv. Ben tzen.
Havearkitekt og Havebrugskandidat.

Alhambravej 11 • København V.
Telefon 114 7.

A/s V. FIEDLER

Fletværks-Indhegninger
Tennisbaner • Pergolaer
Hønsegaarde etc. etc.

Tilbud og Katalog sendes paa Forlangende

tlf- 2790 h c ørstedsvej 30 tlf-2790



HAVEBRUGSHØJSKOLEN

"VILVORDE"
CHARLOTTENLUND
TELEF.: ORDRUP 371-372

STORT UDVALG I FRUGTTRÆER
STAUDER OG ROSER SAMT

STENHØJSPLANTER
• FORLANG SKOLENS PRISLISTE TILSENDT •

CARL V. LANGE'S
STAUDEGARTNERI
FREDERIKSSUND TELEFON 111

STØRSTE LEVERINGSDYGTIGE

STAUDEFORRETNING I NORDEN
• FORLANG ILLUSTRERET PRISLISTE •

TILK. HØJKSTE UDMÆRKELSE PAA ALLE UDSTILLINGER

SVEND LASSEN
FRØAVL OG FRØHANDEL
EN GROS

SPECIALITET

HAVEFRØ OG
BLOMSTERLØG

FORLANG KATALOGER

EN DETAIL
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Havearkitektforening.
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f
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"LAWERENTZ" . CENTRAL 618

PILESTRÆDE 32 • KØBENHAVN K

Strebels origin. Modstrømskedler
samt Strebels Rovakedler.
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garanteret fejlfri Vare.
1 tiitrukken paa aabøn Markudøn LæJ

LANGESØ PLANTAGE
Telefon: TIKøB 19 N. W. LARSEN Postadresse: TIKøB

Anbefaler: Kulørte Aakander og japanske Iris særskilt Katalog
Alpe- og Stenhøjsplanter samt Frilandskaktus „ ,,
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Erica, Rhododendron m. m ,, „
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(Gartnernes He&fJabsforfpninø
VED E. LUND & CHR. HANSEN

NØRREVOLDGADE 54 • KØBENHAVN K
LIGEFOR TEKNISK SKOLE • TELEFON 8405

Specialforretning i (gartner*, J^at>e= og £an6brugsre6ffaber
Stort Udvalg af Græsslaamaskiner, alle Sorter Vandingsartikler, Sprøjter, Vandkander,
Slanger i Hamp, Hør og Gummi med Straalerør og Samlingsstykker,Vandvogne,Turbiner etc.
Blomsterstokke i Træ og Tonkin, Stikpinde og Hængemaerker, alle Beskæringsredskaber,
Bast og Opbindingsgarn, Glas, Kit og Stifter,Tromler, Harver, Plove, Maskiner, Hjulbøre m. m.

Specialitet: VARMEBEDSVINDUER og DRIVHUSBYGNING
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poulfett's plartteffole
prislifte tilfettfces paa ^orlaitøeit&e

HOVEDFORRETNING:
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KØBENHAVN VALBY
TELEFON: VALBY 100
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C. M. PETERSEN & SØN
HAVE-, MARK- OG SKOVHEGN

saavel af Jerntraad som af smedet Jern.

Elegante billige LAAGER • PORTE • BALKONGELÆNDERE
LØVGANGE • ESPALIER og TENNISBANER

Leverandører til Stat og Kommune. • Forlang illustreret Katalog.
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Etableret 1896.

Indehaver: Oscar Bang
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Ekstra Frugttræer og Buske. • Udsøgt Rosen- og Sirbuske¬
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Græsfrø til Plænebrug i vore prima og velrensede Kvaliteter anbefales

Tilbud sendes paa Forlangende

Aktieselskabet NORDISK FRØKONTOR
(GRUNDLAGT 187 9)
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stolper, Tørre-, Banke- og Gyngestativer og Flagstænger. Uforgængelige.
Fordrer ingen Maling og.koster dog ikke mere end Træ.

Leverandør til de fleste Stats- og kommunale Institutioner
samt Landets største Virksomheder.

København F. = Nordre Fasanvej 19 —Telefon 10.422
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Specialforretning i
Havebrugs- og Gartnerartikler

a/s CHR. STEINER

Rømersgade 5 • Grønttorvet • Telefon 5934

Specialitet

DRIVHUS
BYGNING

KEDEL- OG
RØRANLÆG

Specialitet

DRIVHUS
BYGNING

KEDEL- OG
RØRANLÆG

Stort Lager og Udvalg i Messing- og Kobbersprøjter
i alle Størrelser » Stort Oplag af alle Sprøjtevædsker

Birger Errboes

Staubegartneri
1b e 11 e r u p
Cif.: Delrup 1516

Staut>cøavtneriet: JUøgevej, IfoeUevup. Ikontor: C. V. 1E. ftnutbøvej 18 36.

□
□

Hørsholm Planteskole
JENS BORNØ

Specialitet:

Hørsholm □

- 118 - §

Naaletræer og stedsegrønne Planter
Roser, Frugttræer m. m. til Have og Park

g TELEFON
□ Hørsholm
R - 118 —
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TRYKVANDS-ANLÆG
DAYTON's automatiske

Vandpumper skaffe: Vand
over hele Deres Ejendom
ganske som et By-Vandværk.

Forlang Katalog og Priser.

Telefon: Byen 7229

Harry Dalgaard & Go.
Ved Stranden 14 ■ København K.

HAVESKULPTUR
og alle Slags Stenhuggerarbejder leveres fra
vore Værksteder. :: Mekanisk Stenhuggeri.
Egne Stenhuggerier paa Bornholm.
Til Haveanlæg anbefales raat udkløvede,
samt tildannede Granit- og Sandsten. Alle
Slags Fliser til Havegange etc. Monumenter,

Billedhuggerarbejder etc.

JAMES MAAG THORALD MULLER ■ E. KROG
Kontor: NIELS JUELSGADE 8 • Telefon: CENTRAL 707

Qaveanlce$ *X)e6Ii<|ef}oI6eIfe
SPORTSPLADSER

VINTERHAVER
VAN D PAR TIE R

STENPARTIER
TERRASSER

PASNING AF VINTERHAVER
FRUGTTRÆBESPRØJTNING
BESKÆRING
TILSYNSFØRENDE

RAADGIVENDE

TEGNINGER « OVERSLAG * OPMAALING « NIVELLERING

10 £ini>et>an<jen
Købettfyatut PaI6emar J^anfen

ANLÆGSGARTNER

Æelcfon: (Sotljab 61
Prioat Defter 874 ?



Stora Wasby. Qång i trådgården.

OPMÅLING AF ÆLDRE SVENSKE HAVER

Ivort naboland Sverige, hvor sansen for havekunst i mange år så temmelig harligget i .dvale, er i de alier seneste år vågnet en højst glædelig interesse og for¬
ståelse af dette fag. Medens vi her til lands har et gammelt statsunderstøttet selskab
som Det kgl. danske Haveselskab, der pranger med havekunstens fremme på sit pro¬
gram, uden derfor at udretter noget for dette formål, er der i Sverige stiftet et til¬
svarende selskab: Foreningen for Dendrologi og Parkvård, der i løbet af 3 år har
samlet en stor og meget interesseret medlemskreds og en bestyrelse, der med uni-
versitetskanslar C. Schwartz som formand, professor C. Schotte som næstformand

121



og dr. phil. N. Sylvén som sekretær og kasserer, udfører et højst fortjenstfuldt
arbejde for det æstetiske havebrugs fremme der i landet.

Det er indledningen til et foredrag, arkitekten Hakon Ahlberg har holdt ved
denne forenings årsmøde, Havekunst nedenfor gengiver efter talerens manuskript,
og det vil deraf fremgå, at en anden forening, dannet 1908 af elever ved det svenske
kunstakademis arkitekturskole, påtænker at udgive en bog om ældre svensk havekunst.
Med dette for øje foretages der minutiøse opmålinger af en stor række gamle haver,
der hovedsagelig har deres oprindelse fra den forholdsvis korte årrække omkring
midten af det 17. århundrede, hvor den svenske højadel landet over byggede prægtige
palæer med udstrakte barokprægede haveanlæg.

At det har sin store kunsthistoriske interesse på den måde at få konstateret, i
hvilken udstrækning de den gang planlagde haveanlæg har været udført, siger sig
selv, og at det har sin store betydning for fremtiden at eje opmålinger og fotografier
af disse anlægs nuværende tilstand, vil enhver, der beskæftiger sig med kunst og
kunsthistorie, let sætte sig ind i. I dette nummer maa vi indskrænke os til at vedføje
en opmålingsplan og to fotografier fra herresædet Stora Wåsby i Uppland, men vi skal
i December heftet bringe endnu nogle planer og billeder fra andre svenske slotte,
prøver på den unge forenings fortjenstfulde arbejde. pED

Stora Wåsby, Uppland. Plan.

arkitekturminnesforeningens uppmåtningar
av Aldre svenska trådgårdar

Infor ett auditorium som detta torde det icke vara nodvandigt att framhålla bety¬delsen av, att de minnesmårken, som ånnu finnas kvar av aldre svensk tradgårds-
konst, i en publikation goras tillgångliga for fackmannen och allmånheten. Vi åro helt
visst alia overtygade om betydelsen av denna konstart, lika val som vi aro medvetna
om huru den under 18-hundratalets senare del i många avseenden forsummats. Det
skall dårfor icke behovas många ord till for att forklara, varfor Arkitekturminnesfor-
eningen satt som en av sina framsta uppgifter utgivandet av ett verk over aldre
svensk tradgårdskonst.
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Innan jag går in på det arbete, som for ovannåmnda syfte utforts, vill jag med
några ord berora Arkitekturminnesforeningens art och andamål.

Arkitekturminnesforeningen bildades år 1908 av elever vid Konstakademiens Arki-
tekturskola. Den har till uppgift att i upmåtningar och fotografier tillvarataga minnes-
marken av aldre svensk arkitektur och i sina publikationer sprida kannedomen om
desamma. Detta sker genom årligt utgivande av publikationen „Svensk Arkitektur".

Emellertid visade sig denna årspublikation småningom otillråcklig. Vissa kultur-
områden, som genom forhållandena blivit sarskilt aktuella, kråvde en mera fullståndig
behandling och en smidigare utgivningsform. Med utgivandet av en bok om aldre
svensk kyrkogårdskonst påborjade foreningen dårfor en serie specialpublikationer.

Boken om aldre svensk tradgårdskonst år avsedd att bliva det andra verket i
denna serie. Den planlades redan innan Kyrkogårdskonst utkom, men arbetet med
materialets insamling påborjades forst 1918. Sedan dess har detta arbete oupphorligt
pågått. Det beråknades ursprungligen draga en tid av 5 år. Enligt nu vunnen erfa-
renhet torde denna tid vara alldeles for knappt tilltagen. Materialet har i sjålva ver¬
ket visat sig vara långt rikare och intressantare ån från borjan kunnat beråknas.

Arbetet består i en mycket minutios uppmåtning av de mera markliga anlågg-
ningar, vilka i huvuddragen bevarat sin historiska karaktår. Dessa uppmåtningar,
vilka jag sedan i bilder skall demonstrera, krava ett hogst betydande arbete. Upp-
matningarna kompletteras genom fotografering, vilken åven ar ett omståndligt och
kråvande arbete. For att fullborda bilden av anlåggningens ursprungliga skick och for
att folja dess oden hava åven utforts ganska omstandliga arkivundersokningar så val
i offentliga som i enskilda arkiv. Allt eftersom materialet sålunda insamlas deponeras
det i Arkitekturminnesforeningens arkiv å Kunstakademien i avvakten på publicering.

Då Arkitekturminnesforeningen saknar egna tillgångar, har arbetet hitintills be-
kostats genom frivilliga bidrag från for saken intresserade privatpersoner. Ehuru
dessa bidrag varit ganska betydande, hava de dock icke varit tillråckliga for att be-
trygga fullfOljandet av det omfattande och dyrbara arbetet. Jag kan icke undgå att
hår berora det beklagliga forhållandet, att darest icke nya bidrag kunna erhållas, det
betydande och mycket intressanta material, på vilket jeg hår skall visa prov, sanno-
likt kommer att stanna i Arkitekturminnesforeningens arkiv utan att genom trycket
komma den intresserade allmånheten till godo.

De anlåggningar, som hitintills behandlats, aro: Drottningholm, Karlberg, Rosers-
berg, Ulriksdahl, Ekolsund, Sjoo, Venngarn, Stora Wåsby, Nåsby, Ostanå, Sandemar,
Steninge, Hesselbyholm, Eriksberg (endast fotograferat), Sturefors, Rosendal, Wrams-
Gunnarstorp, Ovedskloster, Maltesholm, Skarhult, Skabersjo och Krageholm.

Emellertid återstå flera storre anlåggningar av intresse. Vår onskan vore åven att
om mojligt med arbetet inforliva ett antal enklare anlåggningar. Jag tånker då sår¬
skilt på stådernas borgerliga trådgårdar, på anlåggningarna kring malmgårderna o. s. v.,
vilka ofta mycket vål bevarat sin ålderdomliga karaktår och såvål historiskt som
praktiskt och estetiskt åro av storsta intresse.

Arbetet har i sin helhet letts av undertecknad jåmte arkitekt Harald Wadsjo.
Bitrådande hava varit bland andra arkitekterna Albert Flink, Bernhard Schill, Ture
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Svanberg, Eva Kuhlefelt, Elsi Borq, Anna Mohr, Kirsten Sand och Hilding Eke¬
lund. Arkivariskt material har insamlats av Amanuensen Nils G. Wollin. Fotografi¬
erna aro på ett mycket fortjånstfullt satt tagna av fotografen C. G. Rosenberg.

★

Jag vill ogarna avsluta denna redogorelse utan att något berora den fråga, som
man helt naturligt med en viss undran och bavan staller sig, en fråga som kan be-
svaras forst nar materialet foreligger bearbetat, men som likvål blir avgorande for,
om verket varit vårdt modan eller ej: År det forefintliga materialet sådant, att det
kan tjana som grundval for ett modernt skapande? Kan trådgårdskonstn gå vidare
på de banor, som den låmnade, då den sjonk ned från konst till hantverk, från en

hog och central stållning till glomska, misforstånd, ringaktning.
Svaret på dessa frågor kan entligt min mening varken bliva direkt ja eller nej.
Beundran for gångna tiders storslagna, mycket dyrbara och sinnrika anlaggnin-

gar får helt visst icke utan vidare taga overhånden. Det kolossala får icke forvaxlas
med det konstnårliga. Vi få icka utan vidare såsom forebilder uppstalla våra barock-
anlaggningar på grund av deras imponerande mått. Om vi vilja draga verklig nytta
av vårt studium, måste vi kritiskt granska materialet och sårskilt soka ut det for
vårt klimat och våra forhållanden låmpliga.

Tradgårdskonsten år en mycket långsam, mycket traditioneilt bunden, fornam och
svårhanterlig konstart. Då under och nårmast efter storhetstiden den franska smaken
i tradgårdskonsten hastigt blev dominerande — under en lysande men ganska kort
period — hann den icke alitid att gora sig så hemmastadd med folklynne, natur och
klimatiska forhållanden, som just denna kunstart fordrar for att trivas. Det ligger
dårfOr stundom något i viss mån schablonmåssigt, ointressant, osmalt i en del av
dessa svenska barockanlåggningarl

Men — och detta vill jag starkt betona — detta ointressanta, schablonmåssiga,
denna brist på individualitet år ingalunda beroende på sjålva systemet — de sym-
metriska, raka anlåggningarna, de tuktade håckarna, de geometriska monstren etc.
Att allt sådant kan utmårkt låta sig forena med en individuell konst har den italien-
ska barocktrådgården nogsamt bevisat. Den rent av bygger trådgården efter strånga-
ste arkitektoniska principer, men varje anlåggning har likvål en stark sårprågel.

Den anmårkning jag ovan gjort år också långt ifrån allmångiltig. Jag skulle tvårt¬
om något paradoxalt vilja saga, att det finns knappast en enda anlåggning som den
riktigt tråffar. Ty det finnes i de allra fiesta fall något tidigare eller senare inslag,
några modifikationer, som åt anlåggningarna skånka storre intresse, icke blot histo-
riskt utan aven konstnårligt, som giva dem en sårprågel.

Det år val också i sjålva verket ganska naturligt, att intrycket av ett gradvis ut-
våxande, ett ståndigt levande skall vara vålgorande for en konstart, som arbetar med
ett material på samma gång så levande och så svårt att forma. Naturligtvis fordras
konstnårligt omdome, då nya delar låggas till eller tas bort, så att en rikare, skonare
helhet ståndigt år målet. Men detta omdome, att icke genom nyare anlåggningar forstora
vårdet hos åldre, synes ofta hava forefunnits hos våra gamla trådgårdsmastare. Und-
antagsvis t.ex. betråffande de skånska anlåggningar, som jag visat, finnes det ånnu kvar.
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Stora Wåsby. Terrassen framfor bygnaden.

En annan side av saken år den, att den svenska fattigdomen, det svenska klima-
tets karghet o. s. v. har som på andra håll spelat in; att-anlåggningarna dårfOr aldrig
blivit helt utforda, eller blivit så gjorda, att de icke lange kunnat behålla sin ursprung-
liga polityr. Helt visst ha på så sått många anlåggningar fått mera både av vårdig-
het och fantasi ån som var avsett. Och håri ligger nog en naturens och forhållan-
denas egen fingervisning till den råtta vågen. Men om et sådant oavsiktligt avsteg
från den vag som ursprungligen var inslagen, kunnat leda till ett konstnårligt båttre
resultat, så skall naturligtvis samma våg, medvetet utnyttjad kunna ge ån vårdeful-
lare resultat. Ett kansligt utnyttjande av relativt små medel måste — icke blott av
ekonomiska — utan åven av kunstnårliga skål bliva riktlinjen for den svenska tråd-
gårdskonsten. Att detta icke fordrar mindre ulan tvårtom storre mått av kunskap,
djårvhet och fantasi hos anlåggaren, det tror jag var och en inser, som har någon
erfarenhet av konstnårligt skapande.

En fundamental lårdom ger oss emellertid framfor allt alia dessa anlåggningar,
den lårdom vi for nårvarande kanske bast behova få inpråntad i oss; att en trådgård
icke bara år blommor och grås, utan att den forst och fråmst består i terrångens
behandling, forhållande till byggnader, massornas fordelning; en skonhet som vara
året om och som står sig genom århundraden. Hade våra gamla trådgårdar bestått
endast av blomsterrabatter, buskager och gråsmattor, så hade deras språk, som nu
ånnu talar så starkt till oss for långe sedan varit stumt. Hakon Ahlberg.
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Delphinier i Kolding Planteskole.

SPREDTE BEMÆRKNINGER
OM STAUDERABATTER I ALMINDELIGHED OG

SELVUNDERHOLDENDE I SÆRDELESHED

Ved selvunderholdende Stauderabatter forstaas i det følgende saadanne, som kræveret Mindstemaal af Pleje, det være sig ved Omplantning, Opbinding, Renholdelse
og Næringstilførsel. Ordet lyder vistnok lovlig lavet, men det er nødvendigt at have
en kort Betegnelse af Tingen, da Sammenligninger kræves.

Stauderabatter er i Reglen kønnere jo mere arkitektoniske Rammerne er. En
Mur til Baggrund er at foretrække for en Hæk, en Hæk er at foretrække for et
Busket, men et Busket er alligevel oftest at foretrække for en Plæne eller anden
aaben Baggrund, med mindre Rabatten skal være ganske lav. Som Forgrund er
Stenkant i Reglen kønnere end levende Indfatning. Allerkønnest er det dog, naar
det kan lade sig gøre at lægge 2 parallele Stauderabatter, adskilte ved en bred
Græsgang, eller, om man vil: en smal Plæne, thi intet fremhæver Stauderne saa
smukt som den rolige, grønne Flade. Hvor der er Fare for, at Græsset ikke kan
holdes frisk og grønt, f. Eks. hvor der skal være en Del Færdsel, kan Trædefliser
være en fortrinlig Hjælp. De maa ikke lægges i en Linje midt hen ad Græsgangen,
da de derved deler og ophæver Græssets smukke samlende Virkning; de to Staude¬
rabatter bør virke som en Helhed og det formaar Græsset bedre at bringe dem til
end noget andet Middel. Trædefliserne maa lægges langs Rabatterne, umiddelbart
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ind mod disse og de tæppedannende Arter yderst i Rabatterne skal efterhaanden til¬
dels gro ud og lægge sig paa Fliserne hist og her. Saaledes anbragt virker Fliserne
i Reglen ikke delende, tværtimod.

Behandling af Jorden til en Alens Dybde, og Nedbringning af Gødning i hele
Dybden er lønnende, naar Rabatten skal bestaa af de moderne storblomstrende
Pragtstauder, navnlig Riddersporer og Phlox decussata, thi disse opnaar kun deres
fulde Form- og Farveskønhed, naar de forkæles grundigt. Planterne bliver under
saadanne Forhold saa store, at gennemført Opbinding er nødvendig. Men kan Ar¬
bejdet overkommes, er Resultatet imponerende, og hvem der ikke har set en saadan
forkælet Stauderabat, ved ikke rigtig, hvad Stauder er. Saadanne Rabatter er jo alt
andet end „selvunderholdende" og skal ikke særligt omtales i denne Artikel.

Af Rabatstauder forlanges enten at de skal have store, velformede Blomster,
kraftige, maaske ejendommelige Farver, stor Blomsterrigdom, eller en ejendommelig,
fængslende smuk Voksemaade, tillige helst god Holdning, idet hele taget, at de af¬
viger i en eller flere Henseender paa en fordelagtig og med Havens Væsen over¬
ensstemmende Maade. De udgør altsaa en hel anden Klasse af Blomsterplanter end
de i forrige Artikel omtalte „naturlige Stauder", hvor særlig Typen foretrækkes og
Havevarieteterne maa anvendes med Forsigtighed. Det er ikke saaledes, at Stam¬
formen, Typen, aldrig er berettiget i Stauderabatten; den maa blot have et vist sær¬
egent elegant eller fremmedartet Præg, ikke nogetsomhelst der minder om Ukrudt.
Derimod er mange ukrudtsagtige Planter udmærkede som Parkstauder.

Hvad der i det foregaaende er sagt om Stauderabatter, gælder „blandede Rabat¬
ter". Det kan ogsaa være paa sin Plads at plante Rabatter med een Art i mange
Varieteter, f. Eks. er Pæoner velegnede dertil, ogsaa Riddersporer, Efteraarsaster, Iris,
Phlox kan danne Rabatter af storslaaet Virkning.

De allerfleste Haveejere forlanger, at Stauderabatterne skal være stedseblomstrende.
Det er bl. a. derfor saa mange bliver skuffede og aldrig faar den kraftige Virkning
frem, de havde drømt om, og maaske set i en anden Have i en eengangblomstrende
Rabat, uden at tænke paa, at Rabatten var eengangblomstrende. Da stedseblomstrende
Rabatter nu engang er de almindeligste, skal her i Korthed nævnes nogle gode
Principper for Anlæg af saadanne og kritiseres nogle daarlige.

Hvad der kan bøde lidt paa den springende og pletvise Blomstring i stedse¬
blomstrende Rabatter er Anvendelsen af længeblomstrende Stauder. Jeg har tidligere
i dette Blad omtalt en Række af de bedst egnede. Naar disse anvendes i rigelig
Udstrækning i stedseblomstrende Rabatter vil Farvevirkningen kunne blive betydeligt
bedre end det nu som oftest ses. Navnlig er følgende Arter gode: Geum Mrs.
Bradshaw, Scabiosa caucasica, Achillea Cerise Queen og Kelwayi, Erodium, Erigeron
Quakeress, Linum Lewisii, Salvia nemorosa, Viola cornuta, Nepeta, Pentstemon bar-
batus, Anthemis Kelwayi med Varieteter, Hieracium aurantiacum, Gaillardia, Coreopsis
grdfl. (toaarig), Papaver nudicaule. Disse er alle stedseblomstrende eller i det
mindste flere Gange blomstrende, og selv om de fleste ikke er saa overvældende
rigtblomstrende som mange af de „rigtige Havestauder", saa er der dog altid, eller
næsten altid, tilstrækkeligt mange Blomster paa dem, til at give en pæn Farvevirk-

127



Blandet Stauderabat i Kolding Planteskole.

ning, og hvad Formen angaar, er saa godt som alle de stedseblomstrende Stauder
altid pæne. Imidlertid kan Riddersporer, Phlox, Aster, Iris o. s. v. ikke godt und¬
væres i en stedseblomstrende Rabat. Men det gælder da om at anbringe dem saadan,
at de ikke skæmmer efter Blomstringen, — før Blomstringen skæmmer de aldrig.

I enhver stedseblomstrende Stauderabat maa der tages mange Hensyn. Som det
første og vigtigste er Højdeforholdene at nævne, som det næstvigtigste Blomstrings¬
tiden, først længere nede i Rækken kommer Farvehensynet, thi det spiller kun en
ringe Rolle i en stedseblomstrende Rabat, ja man kan vel se helt bort fra det, fordi
den stærkt fremherskende grønne Farve forsoner alle andre Farver indbyrdes.

1. Højden. Vegetationens Overflade bør naturligvis stige mod Baggrunden, ikke
jævnt som et Hustag, men saaledes, at visse dekorative, helst længeblomstrende Arter
faar Lov at træde nærmere Forgrunden end deres Højde strengt taget berettiger dem
til, f. Eks. visse Aster, Helenium, Anthemis, Gypsophila, Potentilla m. m., hvis Blom¬
ster danner tætte, kuplede Masser, — eller Arter med let, gennemsigtig Vækst, som
f. Eks. Thalicthrum dipterocarpum, Akelejer, Geum, Scabiosa, — eller slanke og spinkle,
som visse Verbascum, Salvia, Veronica, Asphodelus.

2. Blomstringstiden. Mange af de pragtfuldeste Rabatstauder bliver afjaskede
og grimme efter Blomstringen, f. Eks. Riddersporer, Lupiner, Papaver og flere andre,
de bør omgives af sildigere blomstrende Arter som Aster, Helenium, Gyldenris o. lign.,
der hurtigt breder sig og lukker Hullerne efter de afblomstrede.

3. Farvehensynet er, som før nævnt, af yderst ringe Betydning i en stedse¬
blomstrende Rabat. I eengangblomstrende Rabatter er det betydeligt vigtigere, omend
ikke saa vigtigt, som de fleste antager.

128



Eengangblomstrende Stauderabatter skulde anlægges, hvor Forholdene paa nogen
mulig Maade tillader det, d. v. s. langt oftere end Haveejere og Gartnere tror. En
tidligt blomstrende Rabat kan ganske vist ikke holdes ligefrem smuk efter Blom¬
stringen, men den kan ofte lægges paa et Sted, hvor den ikke bemærkes, naar den
er ude af Blomst, og alligevel tildrager sig Opmærksomheden, naar den blomstrer.
En sildigtblomstrende Rabat kan lægges hvorsomhelst, thi den er pæn hele Som¬
meren med sin grønne Frodighed, og naar den er afblomstret, er Efteraaret inde.
En Stauderabat bør være overdaadig blomsterfyldt, og det kan kun eengangblom¬
strende Rabatter være. Stedseblomstrende Rabatter ser ofte anstrengte og forpinte
ud; de skal blomstre rigt hele Tiden, men de kan ikke, Planterne har ikke Kræfter
til det; intet forstemmer mere end Synet af et saadant mislykket Forsøg paa at
skulle eller vilde være mere end Kræfterne rækker til. For en eengangblomstrende
Rabat gaar det hele som en Leg; ingen venter Urimeligheder; Blomsterne kan faa
den Tid, de behøver til deres Udvikling, de kan understøtte hverandre og kappes
med hverandre og løfte hverandre op og frem, indtil deres Fyldes Tid kommer;
den betagende, brusende Frodighed, der er over alle disse myldrende saftig grønne
Stængler, Blade og Blomsterknopper er ogsaa et Moment, der maa regnes med; og
naar de saa i en Maanedstid har festet og mættet alle med deres Blomstermasser
og deres snart stærke, snart blide Farvers Pragt, saa finder enhver det naturligt, at
de gaar i Dvale, thi en saadan Kraftudfoldelse en Maaned igennem kan kun tænkes
efter 11 Maaneders Hvile og Vegeteren. Efter Blomstringen kan Stauderne afpudses
saa hele Bedet ser ordentlig og velplejet ud, saa tænker man i Reglen ikke mere
paa det, naar man gaar forbi det paa Vej mod andre Steder i Haven, hvor andre
Blomster nu folder sig ud i ny Rigdom. Indretter man sine Stauderabatter paa denne
Maade er man fri for bestandigt at undskylde dem for sine Gæster med de sæd¬
vanlige Vendinger som f. Eks.: „Ja, det er kedeligt, min Rabat er netop ikke rigtig
i Vigeur for Øjeblikket, men De skulde have set den for en Uge siden", eller „I
Øjeblikket er der ganske vist ikke meget andet end Iris i Blomst, men kom igen
om et Par Uger, saa skal jeg vise Dem Pæonerne, det er noget helt andet". Saa-
danne Undskyldninger behøves ikke om eengangblomstrende Rabatter, thi enhver
kan se, hvad Meningen er.

I de fleste Haver kan det lade sig gøre at anlægge i det mindste een Forsom¬
merrabat og een Eftersommerrabat. Bedre er cTet dog at have 3.

1. En Forsommer-Rabat med Iris, Pyrethrum, Papaver, Lupiner, Akelejer, Cam¬
panula pers. og glomerata, Spiræa filipendula, Thalicthrum aquileg., Delphinium
chinense, Nelliker, Aetheopappus, Dielythra, Trollius, Geum o. s. v. og Masser af lave
rigtblomstrende Pudeplanter i Forgrunden.

2. En Midsommer-Rabat med Hovedbestand Pæoner, Riddersporer, Gaillardia,
Anthemis, Geum Bradshaw, Helenium Julisonne og pumilum, tidlige Astilbe, Digi¬
talis, Lythrum, Salvia nemorosa, Anchusa, Aconitum, Chrysanth. max. og Breslau,
Achillea Cerise Queen, ptarmica og Eupatoria, Hemerocallis, Lilium candidum og
croceum, Galega, Rudbeckia flava, Coreopsis, Lychnis chalc., storblomstr. Potentilla,
navnlig Willmottiæ, Gibson scarlet og William Rollison.
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En lang Stauderabat i Gurrehus Have.

3. En Eftersommer-Rabat overvejende med Phlox dec., Aster, Anemone jap.,
Helenium aut., Solidago, Tritoma, Harpalium, Chrysanthemum ind., Rudbeckia, Gail-
lardia, Coreopsis gr., Geum Bradshaw, Scabiosa cauc., Liatris, Potentilla Gibson
scarlet og Willmottiæ, Pentstemon barb., Althæa, Gypsophila pan. fl. pi., Echinops,
Salvia nemorosa, Artemisia laet., Thalicthrum dipt. m. m., evt. ogsaa Georginer og
Gladiolus.

I eengangblomstrende Rabatter kan Farvefordelingen komme til at spille en be¬
tydelig Rolle. Derom er skrevet udførligt i G. N. Brandt's „Stauder", som vist kan
forudsættes at være dette Blads Læsere bekendt. Nogle faa Bemærkninger maa det
maaske være mig tilladt at fremføre om dette Problem, thi saaledes maa det rettelig
betegnes. Medens man ved Sammensætning af forskelligt farvede Stoffer maa være

meget forsigtigt i sit Valg, og holde sig visse Regler efterrettelig, har jeg aldrig
fundet disse Regler i fjærneste Maade anvendelige paa Blomster, vel at mærke i
Haven. Hvad der i Stoffer vilde være ganske umulige Sammensætninger, kan i
Blomster være henrivende. Til Eksempel har jeg ikke hidtil set 2 eller flere Varie¬
teter indenfor en og samme Art misklæde hinanden. Knaldrøde Phlox kan jeg godt
lide ved Siden af hvilkesomhelst andre Farver i Phlox, jo værre jo bedre. Men
atter her er det umuligt at give Regler, thi hvad den ene finder kønt, finder den
anden grimt. I al Almindelighed taget, finder jeg, at det er vanskeligt at faa to
Sorter til at misklæde hinanden i en Stauderabat, selv om det er en eengangblom¬
strende. Den eneste Farve, jeg finder lovlig dominerende, naar den anvendes i stor
Udstrækning i en blandet Rabat, er den stærke svovlgule eller guldgule. Atter
Smagssag naturligvis. En gennemført rytmisk Farvefordeling ynder jeg ikke, navnlig
ikke, hvis Rytmen understreges ved kraftigt farvede Arter. Rytmen bør efter min
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Mening holde sig til Rammen. En kraftig Ramme, helst Murværk for og bag Ra¬
batten, taaler, ja kræver en vis Naturalisme i Indholdet. Dette har G. N. Brandt
træffende fremhævet i en af sine Bøger og de samme Toner høres jævnlig fra Eng¬
land. En anden Sag er, at visse Arter kan være herskende, det kan de godt, men

Rytme bør undgaas, hvis Rammen er stærk nok til at kunne regere de mange livlige
Elementer i Blomsterkoret, og er Rammen stærk nok, er det ikke nødvendigt at
sætte een eller flere Arter til at herske. Er Rammen svag, kan jeg gaa med til at
søge at skaffe Ro over Billedet ved Rytmens Hjælp eller ved faa Arters „Diktatur".
Men i sidste Tilfælde giver jeg nødigt Myndigheden til Arter, som vil herske ved
voldsomme Midler, f. Eks. ved at skrige op i grelt gult eller flammerødt. Herskeren
maa have et roligt Væsen, smuk men prunkløs Dragt og være i Stand til at samle
alle Elementer til en Helhed. Denne Opgave kunde jeg tænke mig at betro f. Eks.
Aetheopappus, Pyrethrum Hamlet, Anemone japonica, Aquilegia Haylodgensis, de
fleste Aster amellus, Ast,er hybr. Lutetia og Mme Cocheux, lyserøde og hvide Phlox,
lyseblaa Riddersporer, Sedum spectabile, Salvia nemorosa, lyseblaa Iris, Nepeta,
Lythrum, lyserøde og purpurrøde Lychnis o. fl. Disse Arter vil vist ingen kalde
Proletarer, trods deres jævne, bramfri Dragt, jeg regner dem til den bedste Adel.

Hvad der er sagt i det foregaaende gælder den Form af Stauderabatter, som nu
næsten altid anlægges med saa tæt Plantning, at Jorden skjules, og med større eller
mindre Kolonier af hver Sort.

Den tidligere almindelige Form, som en botanisk Samling med eet Eksemplar af
hver Sort, anbragt i Række og Forbundt med saa stor Afstand, at hver Plante staar
frit, er jo paa det nærmeste uden dekorativ Helhedsvirkning. Samlerglæde og Spar-
sommelighedshensyn kan dog maaske bringe den mere frem igen, og kan den ordnes
saaledes som Wad anviser i sin Artikel om Bondehaver, maa dens Genopstandelse
hilses med Glæde, netop i Bondehaver, hvor den utvivlsomt vil falde ganske ander¬
ledes smukt ind i Helheden, end i Villahaver.

Det, Redaktøren særligt havde ønsket, jeg skulde skrive om, har jeg gemt tilsidst,
saa kan alt det foregaaende tjene som Indledning til Slutningen. Det var om de
selvunderholdende Stauderabatter. Jeg kan ikke fortælle meget om dem. De i „Ind¬
ledningen" nævnte Principper gælder ogsaa her. Sortsvalget maa samle sig om Arter
og Varieteter, der kan staa mange Aar uden Omplantning. Det er i det væsentlige
dem, jeg tidligere har omtalt i Artiklerne om „Nøjsomme Stauder" og „Længeblom-
strende Stauder". De store, for forkælede Stauderabatter saa vigtige Slægter: Phlox,
Delphinium, Aster, Helenium, Trollius, Astilbe m. fl. tæller kun faa Medlemmer, som
kan anvendes. Her skal nævnes nogle faa af de Sorter, indenfor disse Slægter, som
efter mine Erfaringer vil kunne holde sig længe uden Omplantning: Aster amellus i
de fleste Sorter, de fleste smaablomstrende, lyngagtige eller slørblomstagtige Efter-
aarsaster, af Aster hybridus er Lutetia den mest fremragende og en af de smukkeste
som ældre, af Astilbe vil Arterne sandsynlig vise sig bedst, dog antagelig ogsaa
Hybrider som Ceres, Gloria og Lachskøniginn, Chrysanthemum Breslau er langt at
foretrække for maximum i denne Forbindelse, af Delphinium vil de fleste af de saa-
kaldte Bella Donna Hybrider være anvendelige, af de høje Elata Hybrider kun Former
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Rudbeckia Newmanni i Generalkonsul F. Norstrands Have i Rungsted.

med lange, slanke Aks, af Helenium kan Hoopesii staa temmelig længe, ogsaa Juli¬
sonne holder sig smukt, af Phlox decussata kommer vistnok kun de gamle smaa-
blomstrende i Betragtning, af Trollius kan det være ret ligegyldigt, hvilke Sorter der
plantes, da de alle efter faa Aars Forløb kommer til at ligne de vilde Stamformer,
hvis de ikke omplantes.

Der er nogle faa af de store Havestaude-Slægter, som holder sig godt i en lang
Aarrække paa een og samme Plads, først og fremmest Pæoner, naar de har Plads
nok, men netop fordi de kræver denne rigelige Plads, hører de egentlig ikke til
blandt de „blandede Rabatstauder", men plantes bedst i Rabatter for sig selv. End¬
videre er Iris germanica fortrinlige, ogsaa Pyrethrum, Anemone japonica, Papaver
orientale er gode. Dertil kommer altsaa næsten alle de omtalte „Nøjsomme Stauder",
som tillige har den fortrinlige Egenskab, at de ikke behøver Opbinding, en Egen¬
skab, som maa forlanges af alle Arter til „selvunderholdende Rabatter". Endnu et
Hensyn, som maa tages ved Valget er, at Planterne lukker Jorden saa tæt, at
Ukrudtet faar onde Kaar. Selv om Gødningsspørgsmaalet vel i Reglen ikke spiller
nogen stor Rolle i Sammenligning med Arbejdslønnen til Omplantning, Opbinding
og Renholdelse af Plantningerne, saa kan det dog nævnes som et Plus til de om¬
talte Stauders Egenskaber, at de fleste kan nøjes med ringe Næringstilførsel.

Aksel Olsen.
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Ulriksdal, Uppland. Buskettet set fra parken.

GAMLE SVENSKE HAVER

I tilslutning til arkitekt Hakon Ahlbergs artikel i novemberheftet af Havekunstom det arbejde, der under arkitektens ledelse foretages af Arkitekturminnesfor-
eningen med opmåling af gamle svenske haver, bringer vi idag endnu tre af disse
planer og et par fotografier, der ligeledes velvilligst er stillet til bladets disposition.

1 ingen periode har havekunsten spillet en blot tilnærmelsesvis så stor rolle her
i norden som i sidste halvdel af det 17. århundrede, barokkens tidsalder. I Italien
kulminerede denne kunstart allerede tidligere under højrenæssancen, der skabte de
endnu så bekendte haver ved villa d'Este, villa Lånte, Aldobrandini o. s. v., men det
var kun en fattig afglans af disse yndefulde og'fuldt gennemførte anlæg, der nåede
op til de nordiske lande, hvor haverne ved Rosenborg og Kronborg her i landet
var de betydeligste frembringelser i renæssancetiden.

Først efter at Le Notre under Ludvig XlV's regering havde skabt de pragtfulde
og storslåede anlæg ved slottet Vaux le Vicomte, og efter at planerne til havekun¬
stens storværk Versailles allerede var under udførelse, nåede havekunsten frem til en
sådan samfundsmæssig betydning, at ingen stormand i Europa kunde undlade at
gøre brug deraf for at omgive sig selv og sit slot med den nimbus af storhed og
magt, der var et særkende for tiden. Som en hedebrand forplantede bevægelsen sig
fra Frankrig over hele Europa, og da den berømte fæstningsbygger og hærfører
Erik Dahlberg i de nærmeste år efter Karl X Gustavs død (1660) samlede materiale
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Ulriksdal, Uppland. Kobberstik fra Svecia Aniiqua et Hodierna.

til sit store værk Svecia Antiqua et Hodierna, hvor alle store svenske herresæder
er afbildet og beskrevet, var den nye stil allerede gennemført så vidt, at langt det
største antal slotte heri fremtræder i en stil, der minder om samtidens barokpalæer i
sydligere lande eller snarere om højrenæssancens italienske villaer, medens haverne
er udformet i Le Notres ånd, i nogen grad tillempet efter landets forhold og præ¬

gede af den mand, arkitekten Tessin den yngre, der var tidens mest fremtrædende
bygmester og havearkitekt i Sverige.

Efter trediveårskrigen og efter krigene med Danmark, der havde afståelsen af
Skåne, Halland og Blekinge til følge, var Sverige vokset til en stormagts stilling,
samtidig med at Danmark og Norge var udmattet efter deltagelse i de samme for

Ulriksdal, Uppland. Plan.



Ulriksdal, Uppland. Busket.

dem ulykkelige krige. Det er derfor intet under, at Sverige rummer langt rigere mo¬
numenter over baroktidens havekunst end de andre nordiske lande, og det er derfor
dobbelt glædeligt, at der nu i den ellevte time foretages noget effektivt for at under¬
søge og afbilde de rester, der har overlevet de 2—300 år, som skiller vor tid fra
denne havekunstens glansperiode.

Af de tre hosstående opmålinger skylder planen til Drottningholm og planen til
Østerå baroktiden sin oprindelse, medens Ulriksdal øjensynlig er et ældre renæs¬
sanceanlæg. I Dahlbergs ovennævnte billedværk fra sidste halvdel af det 17. århun¬
drede findes afbildninger fra alle tre steder, det sidste under det ældre navn Jacobs-
dal, og det er meget lærerigt at sammenligne opmålingerne med disse planer og
perspektiviske fremstillinger, af hvilke et par derfor er medtaget.

Ulriksdal slot minder ikke så lidt om Krisfian den IV's fra Holland påvirkede
arkitektur her i landet, og kobberstikket i Dahlbergs atlas viser en renæssancehave,
med rige broderimønstre overalt, flere springvand og et større kaskadeanlæg. Efter
opmålingen at dømme har denne have ikke undergået nogen gennemgribende for¬
andring i baroktidens stil, selv om et par busketter, hvis indre og ydre er gengivet
i hosstående fotografier, stammer fra den periode.

Af Drottningholm slot ved Stockholm, der var et af datidens største anlæg, giver
Dahlbergs værk ikke alene en plan, men i flere store kobberstik perspektiviske frem¬
stillinger af forskellige havedele. Ved at sammenligne disse med opmålingsplanen
får man et bestemt indtryk af, hvor forsigtig en kunsthistoriker må være med benyt¬
telsen af et værk som Dahlbergs. Alt tyder på, at kun selve hovedanlæget har været
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Drottningholm, Uppland. Kobberstik fra Svecia Antiqua et Hodierna.

udført i virkeligheden, medens de forskellige mere underordnede havedele næppe

nogensinde er kommen længere end til papiret.
Osterå i Uppland er tilsyneladende ret vel bevaret i sin oprindelige Skikkelse

og ser også ud til at have været udført, som vist i Dahlbergs værk. Hvordan det
er gået til, at afstanden fra de to firkantede springvandsbassiner til havet på opmå¬
lingen er så meget længere end efter Dahlbergs kobberstik, er ikke godt at vide,
men sandsynligheden taler vel nok for, at det har været rent dekorative hensyn, der
har bestemt kobberstikkeren til dette lille falsum.

Med de aller største forventninger må man imødese fremkomsten af de unge
svenske arkitekters værk om ældre syenske haver, der sikkert vil kunne kaste lys
over mangt og meget indenfor havekunstens historie, som nu ligger i det dunkle.

Den norske havekunsts historie er allerede grundig behandlet i Carl V. Schnitlers
smukke værk Norske Haver (Alb. Cammermeyers forlag 1916), der samtidig giver
en kortfattet oversigt over havekunstens historie i Europa. Som følge af Landets hi¬
storiske udvikling med dets afhængighed af Danmark fra middelalderen helt indtil
1814, har der ingensinde været udført haveanlæg der til lands, som på nogen måde
kan måle sig i størrelse og kostbarhed med de kongelige haver i Sverige og Dan¬
mark, så lidt som med anlæg ved adelens slotte i disse lande, og det er derfor kun
få og forholdsvis beskedne monumenter, Schnitler kan berette om i sit værk.
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Drottningholm, Uppland. Plan.

Der findes for Norges vedkommende ikke noget tilsvarende til Dahlbergs sam¬

ling af kobbere fra havekunstens stortid, men dette er som bekendt tilfældet for
Danmarks vedkommende, hvor vi i arkitekten Laurids Lauridsen Thurahs store værk
Den danske Vitruvius ejer værdifulde oplysninger om bygningskunstens og have¬
kunstens mest fremragende værker omkring midten af det 18. århundrede. Så store
og kostbare anlæg som de svenske har ikke været udført i Danmark, men vi ejer
dog endnu betydelige rester af haver både fra renæssance- og baroktiden, anlæg
der i visse henseender er nok så selvstændigt udformet som de svenske, til dels
måske netop fordi pengemidlerne her har været mindre, hvorfor det ikke har kunnet
lade sig gøre direkte at kopiere de kostbare franske haver, måske af andre grunde.
Vi ved i virkeligheden så lidt om havekunstens "historie her i landet. En enkelt mand
har i en årrække gjort arkivstudier ang. havekunstens historie, uden at der tilsyne¬
ladende er kommet noget resultat deraf, haveinspektør Clemen Jensen har i Dan¬
marks Havebrug og Gartneri meddelt en række enkeltheder angående de konge¬
lige havers fortid, og ud over disse svage tilløb foreligger der kun ganske få
oplysninger spredt i den kunsthistoriske literatur, men en samlet fremstilling af
havekunstens historie, støttende sig på systematiske studier i offentlige og private
arkiver og ved hjælp af opmålinger af de gamle haver, således som der nu arbejdes
i Sverige, mangler vi ganske, og der er vel desværre næppe sandsynlighed for, at
noget sådant for tiden vil kunne gennemføres her i landet, dertil er interessen for
havekunst for ringe og tiderne for ugunstige.
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Stora Wåsby, Uppland. Kobberstik fra Svecia Antiqua et Hodierna.

En enkelt glædelig undtagelse foreligger dog for Marienlyst haves vedkommende.
Dens historie ligger fortrinligt oplyst gennem Laurits Pedersens bog om Kronborg
Have, der udkom 1920 på Gads forlag. Der er heri ved flittige arkivstudier tilveje¬
bragt fyldige oplysninger om et af landets ældste og i visse perioder skønneste
haveanlæg, et meget fortjenstfuldt arbejde, der mere eller mindre direkte har sin store
part af æren for den gode rekonstruktion, Marienlyst have efter G. N. Brandts pla¬
ner har været genstand for. E. Erstad-Jørgensen.
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LANDBOHAVER

Den livfulde analyse Georg Georgsen i sidste nummer foretog af sin plan til enhave i Farum, havde jeg meget udbytte af at læse, og jeg tror også en sådan
artikel virker ikke så lidt klarende med hensyn til haveejernes uforstående eller tågede
syn på havearkitektens arbejde — på havekunst.

Netop fordi artiklen er så udmærket at den burde få betydning, vil jeg gerne frem¬
sætte et par mindre og en mere væsentlig indvending.

Kan den moderne (d: gode) have ikke ligeså godt være uregelmæssig som regel¬
mæssig? Bestemmes en haves form virkelig af de nævnte faktorers resultant må der

. i ret mange tilfælde kræves uregelmæssig løsning.
Og så må jeg vedgå, at jeg ikke forstår den megen tale om typehaver, jeg synes

at en have mindre end noget andet bør være gentagelse eller gentagen kopi. For at
tage eksemplet med ensartet rækkebebyggelse — typeboliger — forekommer det mig
her at være en af havens funktioner at særpræge hjemmet. Økonomiske hensyn taler
jo ikke for at gøre haven ens og æstetisk kan jeg heller ikke se man opnår noget
ved det. At sådanne små haver ikke kunne varieres synderligt, at der for et godt
resultat må tages vidtgaaende hensyn til naboer og måske også til visse helhedsvirk-
ninger er jo noget andet.

Min væsentligste indvending gælder bemærkningen om, at det må blive landsby¬
gartneren der skal anlægge bondehaven, at havearkitekten ikke vil kunne få den al¬
mindelige landbefolkning i tale. Jeg tror og håber at dette er forkert, thi jeg kan
ikke indse at der kan nås ret langt frem om så er.

Forholdet er et ganske andet end når det gælder bygninger.
At Bedre Byggeskiks opmålings- og bygmesterkursus har kunnet opdrage hånd¬

værkere til at bygge tålelige, ja ret gode huse bør ikke forlede os til at tro, at lig¬
nende kursus for gartnere kunde lære disse at anlægge virkelig gode haver. Hånd¬
værkerne opdrages i et simpelt, letfatteligt formsprog, kunne oplyses ved talrige nye
og gamle exempler, gøres bekendte med gamle faste traditioner og får endog tileg¬
nelsen af visse skønhedsmæssige forholdslove understøttet med bestemte talstørrelser.
Det er i det hele taget noget mere håndgribeligt og lettere forståeligt at bygge et hus,
og dertil er det bygmesterens eneste gerning at bygge.

Men med hensyn til haven. Der er ingen tradition, meget få oplysende exempler
og slet ikke klare theorier. Har den bygningsmæssige opgave nogle få vigtige løs¬
ninger har den havemæssige snesevis. Tag et husmandshjem, hensynet til brug og
økonomi trækker mulighedernes grænser yderst snævert for bygningens vedkommende,
men gælder det haven vil både brug og økonomi virke langt, langt mere uensartet i
de forskellige tilfælde. Husets funktioner er lige til, vejrskærmet plads til dyr og foder,
rum til mennesker, rigtigt anbragte indbyrdes og i forhold til sol og lys, med mulig¬
hed for at skabe et hyggeligt hjem, alt frembragt ved logisk anvendelse af materialet.
Men havens funktion? — ja man kan sige: grosted for de og de planter, opholdssted
for gamle og unge, læ og hegn om hjemmet o. s. v., men haven har også rent æste¬
tiske formål og der er alle vore theorier grå.
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Jeg vil tro man kan frembringe udmærket bygningskunst uden følelse og intuition,
men ikke havekunst så lidt som billedkunst.

Mureren eller tømreren er kun bygmester, men landsby- eller provinsgartneren er
meget andet end haveanlægger. Måske driver han planteskole og så må dette være
hans hovedinteresse og kræve ham næsten fuldt ud. Driver han „blandet handels-
gartneri" er forholdet endnu værre. Han skal da dyrke grønsager og blomster både
på friland og under glas, drive handel, binde kranse og endelig anlægge haver. Det
er simpelthen ganske umuligt at han kan være dygtig i alt dette og dertil også i det
meget vanskelige at projektere haver.

Om sagen blev rigtigt organiseret af en forening er der sikkert heller intet i vejen
for at bringe dygtige havearkitekter i forbindelse med landbefolkningen. Landsby¬
gartneren burde beholde den indtægt han har af anlægsarbejde og plantelevering.
Kursus i anlægsgartneri for gartnere er påkrævede, men må have til formål at lære
disse nogen forståelse af havekunst og den tekniske side af en haveanlæggers arbejde.
Jeg ved så godt at projektering er et prestigespørgsmål for de fleste gartnere, men
man må arbejde hen mod forståelsen af, at det er mere ærefuldt at erkende mang¬
lende evne og erfaring på dette område end at tage ansvaret for noget halvt dårligt.
I sådan erkendelse ligger dog ikke nogen skam eller declassering, sålidt som jeg har
nødig at skamme mig over manglende forståelse af tomatkultur.

Positivt vilde jeg foreslå følgende med hensyn til landbohaver. Haveselskabet, land¬
bo- eller husmandsforeninger ansætter havearkitekter som konsulenter i løsere eller
fastere tilknytning. På hver egn søges forbindelse med en formidler, en gartner,
præst, lærer eller anden interesseret mand. Når denne har modtaget et passende
antal anmodninger om vejledning meddeler han selskabet eller foreningen dette,
havearkitekten rejser da til egnen efter sin lejlighed, måler og nivellerer det nødven¬
digste, taler med de forskellige mennesker og sender senere hjemmefra planer og
forslag til dem, måske gennem formidleren. Rigtigt organiseret vilde sådan vejled¬
ning kunne ydes for meget små ofre, og det var her rimeligt at staten hjalp til.
Synderlig underbygget kan en undersøgelse af den økonomiske side ikke være, men

antager man en fast ansat mand efter nogen øvelse kan overkomme 200 haver om
året, og sætter man hans løn til 5000 kr., regner 1000 kroner til rejseudgifter og
antager, at de konsulterende med glæde yder ophold og forplejning, er udgiften til
hver have gennemsnitlig kun 30 kr.

Sådan konsulterende virksomhed må meget nemt kunne arrangeres i de forskellige
landsdele, og vilde være til uvurderlig nytte, både for de enkelte og samfundet.

C. Th. Sørensen.
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