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E. Erstad-Jørgensen. Næsbyholm Park set fra hovedbygningen.

HAVEKUNST

Da havearkitekt J. P. Andersen for godt og vel. et år siden ved energisk agitationopnåede vor forenings samtykke til startning af et tidsskrift for havekunst, var

jeg et af de få medlemmer, der i visse henseender tog afstand fra foretagendet og
først gik med, da det var øjensynligt, at forsøget måtte gøres.

Fra min virksomhed ved Haveselskabernes tidsskrifter „Meddelelser" og „Haven"
og „Selskabet for dekorativ Kunst"s smertensbarn „Skønvirke" vidste jeg, hvor van¬

skeligt det er at få folk til at skrive i et tidsskrift, når nyhedens interesse er borte,
°g JeS frygtede for, at dette i endnu højere grad vilde blive tilfældet med et blad,
der udelukkende skulde beskæftige sig med havekunst, der dog endnu er et temme¬
lig uopdyrket felt.

Jeg tænkte mig, hvordan det vilde gå, når det brugbare stof slap op, så redak¬
tøren måtte tage sin tilflugt til mindre værdifuldt medarbejderskab, og jeg frygtede
rent ud sagt for, at bladet snart vilde synke ned til at være vort fag til større skade
end gavn.

Selv om alt, hvad „Havekunst" hidtil har bragt, ikke har været særlig lødigt, er
mine bange anelser dog i væsentlig grad bleven gjort til skamme. Der har virkelig
af og til været bidrag af stor interesse, og når man tager et hefte som det fra
Oktober i sin hånd, er der en glans derover, en iver og skønhedsglæde, der virker
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helt betagende og fuldt ud viser „Havekunst"s berettigelse indenfor danske tids¬
skrifters kreds.

Først gennem dette fagblad har man fået forståelse af, at der virkelig er en hel
lille flok samlet under den fane, landskabsgartner Glæsel i sin tid var så godt som
ene om at føre frem, og når vi virkelig er en lille flok, der vil noget og til dels
i det mindste vil det samme, så er det også rigtigt, at vi skal have et mødested,
hvor vi kan vise hverandre, hvad vi hver især har gjort, fremsætte tanker til
drøftelse, belære hinanden og i god forståelse arbejde sammen på vor kunsts og
vort fags fremgang. Hvor har vi ikke hidtil stået isolerede, vi par stykker, der gav
os af med at tegne haver? Hvor trangt har det ikke på mange måder været at være
havearkitekt?

Når jeg ser tilbage til den tid, hvor Edv. Glæsel var så godt som ene på skan¬
sen, hvor han med den største bravour og aldrig trættet nidkærhed forsvarede have¬
kunstens betydning og ret, den tid hvor jeg på hans tegnestue tumlede med de
„landskabelige" haveplaner, der den gang var dagens løsen, og når jeg så sammen¬
ligner den tid med nutiden, da er det haveinteressens store udbredelse i disse år,
der først af alt falder i øjnene.

Dengang blev her i landet næppe årlig anlagt mere end 20—30 haver efter virke¬
lig gennemarbejdede planer, og ud over disse få blev vistnok endnu færre anlagt
i overensstemmelse med selv meget beskedne kunstneriske fordringer. Havekunst var
et ord, der sjældent blev nævnt, og som også sjældent kunde benyttes i forbindelse
med samtidens frembringelser; og det vakte forargelse ikke mindst i arkitektkredse,
da jeg ved min første offentlige fremtræden sidst i halvfemserne valgte betegnelsen
„havearkitekt" i stedet for den gængse „landskabsgartner".

I den snes år, der senere er forløben, har haveinteressen bredt sig til vide kredse
i nøje tilslutning til interessen for egne hjem og den vågnende glæde ved skønhed
i bohave og alt, hvad vi omgiver os med.

Havekunsten har fået en stor arbejdsmark og rige muligheder i disse år; men
hvordan er marken dyrket, og hvordan er mulighederne udnyttet? Det er spørgsmål,
der nok kan trænge til at blive nærmere belyst i vort nye blad.

Uden nøjere undersøgelse kan det imidlertid straks siges, at det langt fra står så
godt til, som det burde. Der er arbejdet ret godt og støt af efterhånden slet ikke
få havearkitekter og anlægsgartnere, men endnu er faget ikke rigtig blevet bemærket
af de særlig kunstforstandige, af dem, der vejleder folket i kunstneriske spørgsmål.
Så vidt jeg ved, er her hjemme aldrig et haveanlæg blevet indgående undersøgt og
offentlig vurderet af nogen kunstforstandig. I øjeblikket erindrer jeg kun en kort
omtale af Glæsels rådhushave af dr. Francis Beckett.

Medens al anden kunst omtales og kritiseres i tide og utide, er det kun i bladenes
nyhedsrubrik, mere eller mindre fremtrædende værker af havekunst findes nævnt.
Selvfølgelig har dette beklagelige forhold øvet sin døvende virkning på havekunstens
udøvere. Hvor helt anderledes vilde der ikke være blevet taget på opgaverne, hvis
en eller flere af vore kunsthistorikere ved lejlighed havde beskæftiget sig med vore
frembringelser, havde kritiseret og retledet, som den kan gøre det, der kender for-
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E. Erstad-Jørgensen. Plan af opkørsel og terrassehave på Næsbyholm.

tidens værker, der kan følge med i udlandets tilsvarende bevægelser og som til daglig
beskæftiger sig med kunstneriske spørgsmål under forskellige former!

Og hvor stor betydning vilde det ikke have haft for publikums forståelse af have¬
kunstens væsen, dens midler og naturlige mål, om havekunsten havde været taget
op til drøftelse ved tid og lejlighed!

Smagen har ændret sig i disse år. De små landskabelige haver er næsten for¬
svundet og i stedet er kommet mere regelmæssigt formede anlæg. „Udplantnings¬
planter" og „tæppebede" er afløst af stauder og roser. Vandbassiner, flisegange og
stenhaver er blevet mode, løvgange og klippede hække; men der anlægges hundred¬
vis eller vel snarere tusindvis af haver den dag i dag af folk, der ikke har anelse
om kunst, knap nok om god smag, der ikke med deres bedste vilje kan se forskel
på en god og en ganske umulig have.

Adskillige af disse tarvelige anlæg ligger omkring virkelig gode huse, der fortjente
en bedre skæbne. Til gengæld ligger der også hist og her en have, der kunde have
fortjent et bedre hus, men begge tilfælde tyder på det samme, at der mangler et
vist samarbejde mellem arkitekt og havearkitekt. Det er sjældnere, at en bygherre
begynder med haven og senere vælger sin arkitekt, men det omvendte er alminde¬
ligt. Vilde det da ikke være naturligt, om arkitekten gjorde, hvad han kunde, for at
få haven anlagt smukt og godt i samklang med hans hus? Ikke desmindre er det
de alier færreste arkitekter, der interesserer sig for denne side af Sagen.

Enkelte er der ganske vist, som interesserer sig så vidt derfor, at de selv giver
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tegning til haven — nogle linjer på papiret uden skrupuløse overvejelser angående
det, der skal vokse, og disse arkitekter gør selvfølgelig kun havekunsten direkte skade,
fordi de giver bygherren den ide, at han nu er i besiddelse af en haveplan, og derfor
kun behøver at henvende sig til en anden, tredie rangs anlægsgartner for at få ar¬
bejdet udført. Det er besynderligt nok, at selv ret fremstående arkitekter af og til
indlader sig på dette kunstnerisk set ganske umoralske væsen, men det viser igen,
hvor lidt udbredt respekten for havekunsten og dens udøvere endnu er her hjemme.
Der er andre, navnlig blandt de yngre arkitekter, der virkelig har sat sig noget ind
i havespørgsmålet. De har blandt andet studeret de engelske landhuse og har for¬
stået, hvor nøje hus og have bør være forbundne. Det kan ikke undre, at deres
fingre klør efter at tegne haven i forbindelse med huset, og ingen kan med rette
bebrejde dem deres lyst. Men som oftest overvurderer de imidlertid deres indsigt
eller undervurderer de kundskaber, havearkitekten har samlet ved sin gartneriske ud¬
dannelse og i sin praksis. De vilde i de ni af de ti tilfælde handle bedre imod
deres bygherre, deres hus og den have, de interesserer sig for, ved at samarbejde
med en havearkitekt; og samtidig vilde det være os havearkitekter en gavnlig lære,
at måtte sætte os ind i disse yngre, ofte særdeles dygtige arkitekters opfattelse af
den pågældende opgave.

Men foruden disse arkitekter er der heldigvis andre, der har forstået, at haven er

lige så vigtig for huset som huset for haven, og som gør sig anstrengelser for at få
en habil fagmand knyttet til haveanlæget — disse, desværre ret få arkitekter, er vel,
når alt kommer til alt, de enkeltpersoner, der har ydet havekunsten her hjemme den
bedste støtte.

Men hvis havekunsten i almindelighed savner forståelse og støtte fra de kunst-
forstandiges side, har den en ikke mindre vanskelig stilling i sit forhold til det
håndværk, der er det praktiske grundlag for vort fag: gartneriet eller om man vil
havebruget.

Så godt som enhver gartner føler sig kompetent til at projektere haveanlæg, lige¬
som enhver murermester for 20—30 år siden frejdig gav sig i lag med at tegne
huse; og når man kender den undervisning, gartnere gennemgår, forstår man så
godt, hvoraf det kommer.

Allerede som elev i gartnerfaget, navnlig ude i provinsen, bliver mangen ung
gartner sat i arbejde med udførelse af anlæg, som hans mester uden ret mange for¬
udsætninger har fået overdraget, og når eleven begynder at søge lidt teoretisk under¬
visning i de tekniske skoler eller ved Gartnerforeningens aftenundervisning, er et af
de største fag havetegning og undertiden også projektering af haver. Som oftest har
lærerne her intet som helst førstehånds kendskab til haver; det er tegnelærere, der
ser på en haveplan ganske som på et mønster eller et tegnet ornament. Eleven lærer
altså praktisk talt intet angående havekunst, men går ikke desmindre ud af skolen
med ret store tanker om sine evner som havearkitekt — hans sidste tegning var
malet med grønne plæner, og hans var måske den eneste, der ikke var skjoldet,
hvorfor han også fik ug i havetegning.

Hvert år er der så en 5—6 unge gartnere, der går ind på Landbohøjskolen, for
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E. Erstad-Jørgensen. Næsbyholm. Indkørsel til Slottet.

at nyde den højeste undervisning, det danske havebrug kender, for i løbet af godt
og vel 2 år at blive gjort til havebrugskandidat. Og atter her er havetegning et af
de fag, der lægger størst beslag på elevernes tid. Men hvordan skal Landbohøj¬
skolen, der er en læreanstalt for jordbrug under alle former: landbrug, skovbrug og
havebrug, med mange udmærkede lærere såvel i forskellige grundvidenskaber som
kemi, fysik, geologi og botanik, foruden de mere specielle fag som plantefysiologi,
plantepatologi og rene gartnerfag som køkkenhavedyrkning, frugthavedyrkning,
planteskoledrift, blomsterkultur o. s.v. o. s. v., hvordan skal en ung gartner på denne
anstalt blive uddannet i havearkitektur?

Når den unge mand heller ingen skjolder har på plænerne her, men derimod
bliver belønnet med endnu et ug i havetegning, ja så må han jo være noget nær
en kapasitet inden for faget; og når en sådan ung havebrugskandidat f. eks. får an¬
sættelse som kommunegartner i en provinsby, er han prædestineret til at ødelægge
alle de haver, han kommer i nærheden af og samtidig gøre det umuligt for ved¬
kommende kommune at få et nyt anlæg af nogen som helst kunstnerisk værdi, fordi
han holder virkelige havearkitekter borte.

Hvor mange fag skulde en læreanstalt for havearkitekter ikke undervise i for at
gøre fyldest? Foruden de praktiske færdigheder som frihåndstegning, perspektiv¬
tegning, akvarelmaling og modellering, skulde de unge mennesker ved alle midler
drages ind i kunstens verden. Arkitektur og kunsthistorie var kun et par af fagene,
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E. Erstad-Jørgensen. Næsbyholm. Terrasserne.

havekunsten, som den er udøvet gennem tiderne, måtte være hovedsagen, men de
lærere, der skulde indvie de unge i disse ting, måtte selvfølgelig selv være grebne
af al den kunstens skønhed, verden ejer, måtte kende megen god kunst af selvsyn,
måtte kende den lykke, kunstneren føler ved sit arbejde, når billeder og stemninger
vokser frem og tager form under hans blyant, og han måtte eje evnen til at over¬
føre sin egen glæde og forståelse til eleven. Undervisningen burde endelig være fælles
med jævnaldrende malere, billedhuggere og arkitekter, for det er næsten i samlivet
med kammeraterne, man lærer mest, hvor det som her ikke så meget drejer sig om
positiv kundskabstilegnelse, men mere om en indleven i kunstens væsen og om en
vis æstetisk dannelse.

Men til en sådan undervisning er Landbohøjskolen selvsagt ikke stedet; der kan
en vordende havearkitekt i bedste tilfælde kun lære, hvordan haver ikke skal gøres,
og hvis dette ikke i tide går op for ham, undgår han ikke at få sine begreber ganske
forkvaklede. Det sidste er desværre det almindeligste.

Da der for ganske nylig på „Selskabet for dekorativ Kunsfs initiativ blev afholdt
en udstilling af havekunst i Kunstindustrimusæets lokaler, fik vi et nyt bevis på,
hvor ringe forståelse og interesse der endnu er for havekunst herhjemme.

Vist nok ikke et eneste dagblad havde anmodet den medarbejder, der beskæftiger
sig med kunstneriske spørgsmål, om at anmelde udstillingen, og det eneste fagblad
— Architekten — der bragte en anmeldelse, valgte en tone så overlegen og af-
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E. Erstad-Jørgensen. Næsbyholm. Hovedbygningen set fra parken.

fejende, at man absolut ikke fik indtryk af, at denne sag står redaktionens hjærte
synderlig nær.

Ophavsmanden til den have, der har fundet .mest nåde for anmelderens øjne,
„har næsten opnået at skabe samme linierenhed, ro og fred, som mange af vore
gamle Strandvejshaver på så smuk en måde besidder". Det er, om jeg så må sige,
en betinget ros, da de gamle Strandvejshaver kun er smukke på grund af deres
gamle træer, som kun tiden kan skabe, men som hverken Architektens anmelder eller
en nok så dygtig havearkitekt kan skaffe til veje, hvor de ikke i forvejen er til stede.

Men nok om det, anmelderen har taget sig sagen meget let, og der er ingen
grund til at tillægge ordene større betydning end de har, selv om man nok kunde
have ønsket, at Architekten ved den lejlighed havde vist sig lidt mere forstående.

For dog også at få nogle billeder med i dette numer af bladet, benytter jeg lej¬
ligheden til at vise de fotografier fra Næsbyholm, der har givet ovennævnte anmelder
anledning til en udtalelse om, at mine „større arbejder gennemgående skæmmes af
en dilettantisk terrainbehandling". Jeg vedføjer en plan af anlæget og skal i få ord
forklare det arbejde, der er foretaget i Næsbyholm have.

Næsbyholm ligger mellem Sorø, Skelskør og Næstved på næsset mellem Tjustrup
sø og Suså. Det er en gammel hovedgård, der nu ejes af kammerherre Howden-
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E. Erstad-Jørgensen. Næsbyholm. Fra Terrassen.

Rønnenkamp. Den statelige hovedbygning, opført 1585, ligger temmelig højt over
parken, omgivet af grave, og det fremgår af gamle papirer, at der øst for denne har
ligget en lukket gård med et springvand, med grundmurede længer i syd og nord
og begrænset mod haven af en brandmur med port. Denne mur og de to sidelænger
er forlængst revet ned, men springvandet plasker endnu den dag i dag på sin gamle
plads, næret af kilder i de høje bakker, der omgiver parken.

Den gang sidelængerne blev fjernet, er der øjensynligt ikke blevet gjort mere end
højst nødvendig for at omdanne gårdsplads til have, i ethvert tilfælde lå terrainet
øst for hovedbygningen endnu for få år siden så højt, at udsigten fra hovedbygnin¬
gens stueetage var væsentlig hindret, ligesom hovedbygningen på en meget uheldig
måde lå trukket tilbage, halvvejs skjult bag det høje terrain for den, der færdedes i
parken på den anden side borggraven.

I adskillige år var der ønsker fremme om en ændring af disse forhold. Land-
skabsgartner Glæsel tegnede derpå, og mit første forslag blev udarbejdet 1911, men
først i 1918 lykkedes det at finde en form, der på en naturlig måde tilvejebragte
forbindelse mellem hovedbygningen og den foranliggende park, samtidig tog for¬
nødent hensyn til de gamle træer, der burde bevares, ikke gjorde forstyrrelse i går¬
dens vandforsyningsanlæg, der står i intim forbindelse med springvandet, og endelig
ikke oversteg den bekostning, man ønskede at anvende derpå.

Den punkterede linie på snittet over foranstående plan viser, hvorledes terrainet
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E. Erstad-Jørgensen. Næsbyholra.

var formet tidligere, og fotografierne i forbindelse med planen anskueliggør forment¬
lig, hvorledes anlæget nu er udformet.

På den anden side hovedbygningen ordnedes i .1910 de indkørselsforhold, planen
viser. Den kørende kommer fra „gaden" forbi avlsbygningerne og drejer vinkelret
op imod hovedbygningens midte. Mod nord og syd ligger godskontor og gartner-
bolig. Disse beskedne og kønne huse ligger lavere, end kørebanen kan ligge, når
den på en rimelig måde skal føre op til hoveddøren, og dette har været bestemmende
for anlæget. Den tidligere rundkørsel om en græsplæne med forskellige nåletræs-
grupper blev afløst af en kørevej midt" i anlæget, og de skrånende jordstykker til
begge sider tilplantedes med rugosaroser.

Gamle avvisersten, der lå spredt omkring i gårde og udhuse, kom til anvendelse
igen, der plantedes avnbøghække langs hovedbygning og vendeplads for at dække
de urolige kældervinduer, nedgangen m. m., og i hækkenes hjørner sattes to robinier,
der en gang med tiden skal afløse det maleriske træ, der for mere end hundrede år
siden har sået sig selv ved muren, og som før eller senere vil blive fældet af en storm.

En væsentlig støtte for anlægene har det været at kunne disponere over forskellige
broncefigurer, der fandtes i parken, selv om disse, når Thorvaldsens „Hyrdedreng",
Jerichaus „Badende piger" og Freunds „Dreng med svane" undtages, alle stammer
fra den naturalistiske periode, hvis værker egentlig ikke egner sig for haveskulptur.

E. Erstad-Jørgensen.
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Anthemis cinerea. En fodhøj, pudedannende, snehvid Art fra Bulgarien,
ret sjældent plantet, trods dens Skønhed og værdifulde Egenskaber.

Fot.: Aksel Olsens Planteskole.

NØJSOMME STAUDER
DE MEST DEKORATIVE AF DISSE

Af Aksel Olsen.

Inqen tør nægte, at Publikums Interesse for Planter, særligt Blomsterplanter, ogderes Anvendelse er steget overordentligt i de seneste Aar, baade herhjemme og
i vore Nabolande, omtrent samtidigt i Syd, Øst og Nord, i Vest derimod adskillige
Aar tidligere. Denne Interesse er saa at sige groet frem af en vel forberedt Jord¬
bund. Forberedelsen har været mangesidig; den er først og fremmest udgaaet fra
Englænderne, hvis gamle, grundfæstede Kærlighed til Blomster og Sans for deres
Pleje nu endelig for Alvor har smittet Mellem- og Nordeuropa. De engelske Blom¬
sterelskeres Vilje og Evne til at bringe store, undertiden uhyre store, Ofre for at
skaffe sig ny, sjældne Planter, har været den Drivfjeder, som har fremtryllet de
fleste af de mange forbløffende gode ny Former af de gamle Havestauder, der nu
har begyndt at fylde ogsaa i danske Haver, og tillige den Drivfjeder, som har faaet
modige og dygtige Mænd ud paa farefulde Expeditioner gennem Midtasiens vældige
Bjærglande, i Tibet, det indre Kina og Turkestan, hvorfra de har hjemført Skatte af
mærkelige og skønne Planter, af hvilke allerede nogle har begyndt at vinde Borger¬
ret i vore Haver. — I Henseende til Teknik og Materialets Fortræffelighed har Jord¬
bunden altsaa været godt forberedt for os. Omend vi i første Linje maa takke
Englænderne derfor, og senere Tyskerne, hvis maalbevidste og snildt anlagte Kryds-
ningsarbejder har givet storartede Resultater, har der dog ogsaa været Pionerer her¬
hjemme, som har sat meget Arbejde ind paa at forberede det Gennembrud, som
nu kom i Krigens Aar, uventet pludseligt, brydende den Modstand, som hurtigere
end beregnet var skørnet paa Grund af de økonomiske Dønninger, Krigen sendte
ind over vort Land. — England er naturligvis endnu langt foran os. Det er vist
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ikke meget langt fra at passe, naar det paastaas, at det er enhver dannet Englæn¬
ders Pligt at følge med i og have Kendskab til de Planter, som aarligt tiltrækkes i
Gartnerierne i og udenfor England eller sendes hjem fra Asien, Afrika og Amerika
af Forrest, Wilson og andre berømte Opdagelsesrejsende, paa samme Maade som
en Gentleman bør følge med i nyt paa Litteraturens, Kunstens og Klædedragtens
Omraade. Omend vi ikke kan efterabe Englænderne i eet og alt uden at nedværdige
os selv, maa vi dog vogte os for at spænde Ben for en naturlig Udvikling og lukke
os til for en sund Paavirkning, som aldrig kan skade, men meget vel berige vor
Nations Sjæl. Vi hverken kan eller bør
ligge paa Maven for den over alle Grænser
drevne Luksus i visse engelske Haver, ikke
heller for de besynderlige Arrangements
som forekommer os unaturlige og fremmede.
Men der er noget hos Englænderne, som
det falder os naturligt at tage ved Lære af.
Det viser bl. a. den sunde og gode Udvik¬
lings Vej, som den danske Havekunst har
fundet, hvor den hæver sig højest. I de bed¬
ste danske Havekunstneres bedste Værker,
maa man glæde sig over den gode danske
Grund, som er stærk nok til, maaske ofte
ubevidst, at kunne indoptage og indarbejde
i sig meget af det bedste engelske og tildels
ogsaa tyske og dog vedblive at være sig
selv. Det kan ikke nægtes, at langt det
største Tal af nyanlagte danske Haver er
mindre heldige, for at bruge et mildt Udtryk,
— Begærets Voldsomhed har kaldt Fuskere
frem i Flokke — der er ofte gaaet groft paa
Akkord med let købte og let solgte Effect-
midler, og der ses sjældent en ny Have, som
er nogenlunde fri for iøjnefaldende Spor* af
Misforstaaelser, foraarsagede af Mangel paa Smag, Mangel paa Indsigt i den mest
elementære Teknik og Mangel paa Kendskab til de almindelige Planters Livsfordringer.
Saa længe dog een af hver ti Haver røber at være skabt af en virkelig Mester, saa tør
jeg tro, at den danske Have skal nok vinde Form og Fasthed, uden at tabe i Liv, og
fortsætte sin godt begyndte Udvikling. — Med dette lille Sideblik vilde jeg gerne søge
at vise, at der er en værdifuld Bevægelse i Gang herhjemme, og enhver, baade Fagmand
og Lægmand, som erkender dette vil ofre hvad der kan afses af Tid og Kræfter for at
bryde Bevægelsen en god Bane videre frem. Viden er nødvendig, men den kan kun
komme som en naturlig Frugt af den dybe Interesse, som glædeligvis er vakt hist
og her, og som vil gøre Arbejdet til en Leg. Det vilde nu være ubilligt at vente,
at danske Planteelskere, saaledes som engelske, der er saa heldige at bo ved de

Harpalium rig. Ligeri. Paa lettere Jord den bedste
af denne Slægts Varieteter; kræver forholdsvis sjæl¬
dent Omplantning. Paa sværere Jord Miss Mellish.

Fot.: A. O.
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betydeligste Kilder, skulde kunne følge med i alt nyt, der sker paa dette Omraade.
Men hvad der ligger lige saa naturligt for os Danske som for Englændere og
Tyskere, er at vide Besked om det, vi har med at gøre. Vort Kendskab til vore
Planter under vore Vilkaar er ikke altid lige grundigt, men det synes at være godt
paa Vej til at blive bedre. Det er ikke værst med Kendskabet til Planternes Ud¬
seende, selv om ogsaa det lader en Del tilbage at ønske. Men det synes, som om
mange er næsten blottede for Forstaaelse af Planternes Livsbetingelser, at dømme
efter de misforstaaede Pladser, man kan finde Planter anbragte paa. Spørgsmaalet
er stort og ofte vidtløftigt, og Indsigt kan naturligvis kun forlanges af Specialister,
ja ikke engang til Bunds af disse. Men de almindeligste Planters Fordringer bør
dog kendes af dem, der har med Planterne at gøre. — Jeg skal forsøge i denne

Artikel at belyse en Side af Spørgsmaalet, det
der vedrører det i Overskriften indeholdte, ved
at fremdrage de værdifuldeste af de særligt
nøjsomme, høje og middelhøje Stauder, saa-
danne, som er egnede for en udsat Plads i
Blæst og Sol, i en Jord, der er fri for over¬

flødig Fugtighed, eventuelt udpræget tør, med
sparsom Muld og ringe Gødningskraft; om
Jorden iøvrigt er sandet eller leret har ingen
større Betydning. Her kommer altsaa ikke i
Betragtning nogen af de mest kendte og an¬
sete store Staudeslægter som Pæoner, Ridder¬
sporer, Phlox dec., Chrysanthemum indicum
o. s. v. De er alle graadige og de fleste, navn¬

lig ældre Sorter, fordringsfulde m. H. t. Læ,
Vanding, Næring, Opbinding og hyppig Om¬
plantning (det sidste gælder dog ikke Pæoner).

1 Betragtning kommer heller ikke de talrige Staudearter, som vel er nøjsomme i
Henseende til Læ, Opbinding, Næring og Omplantning, men som ynder, tildels
ogsaa fordrer, rigelig Jordfugtighed, saaledes de store, og for dekorativ Anvendelse
saa vigtige Slægter Astilbe, Iris Kcemferi og sibirica, en Del Primula, Spiræa og
Trollius. Ligeledes ses bort fra de talrige lave Stauder, der sammenfattes under
Betegnelsen „Stenhøjsstauder". Af disse er iøvrigt en væsentlig Del som skabt for
de her omhandlede Betingelser, men i dekorativ Henseende virker de kun middel¬
bart, ved Sten eller arkitektonisk Ramme, ikke umiddelbart som de højere Blomster¬
stauder. Kulturgruppen „de nøjsomn^ Stauder" har et fælles Præg, nemlig en vis
Naturlighed i Modsætning til de udprægede Havestauder, som er forfinede, forkælede
og ude af Stand til at optage Kampen for Tilværelsen paa egen Haand. — I efter¬
følgende Fortegnelse over nøjsomme Stauder anføres ganske vist alle de efter min
Mening værdifuldeste Arter, men kun de Arter, som formodes at have visse Fortrin,
der ikke almindeligt paaagtes, omtales noget udførligere.

(Fortsættes.)

Chrysanthemum leuc. Breslau. En ny og over¬
ordentlig værdifuld Staude. Fotografier af denne
Blomst giver altid kun en svag og misvisende
Forestilling om Blomstens elegante og ædle Ud¬
seende og de mange Rækker frit stillede Rand¬
kroner. Fot.: A. O.

12



foreningsmeddelelser
Repræsentantskabet afholdt Møde den 6. December 1920 i Almindelig Dansk Gartnerforenings Lokale,Puggaardsgade 11.
Formanden, I. P. Andersen, bød Velkommen og valgtes til at lede Mødet.Samtlige Repræsentanter med Undtagelse af Repræsentanten for Odensekredsen var mødt. Til Behandlingvar, foruden det lovbefalede Referat af Hovedbestyrelsens Protokol og Voldgiftsprotokollen, diverse Sager.Sekretæren for Voldgiftsretten meddelte, at der var 15 Voldgiftssager løbende, deraf 3 fra Aaret 1920.Det vedtoges at overgive Trykningen af „Havekunst" til Nielsen & Lydiche, endvidere at udvide BladetsFormat og at faa arrangeret en nv Forside til dette. Til at assistere Redaktionen i disse Forhold vedrørende

Bladet valgtes d'Herrer Erstad-Jørgensen, Michael Larsen og Bruus Jørgensen.
Det vedtoges, at Medlemmer, der er mere end 3 Kvartaler til Restance, ikke har Adgang til ForeningensMøder.
Repræsentantskabet godkendte Opsigelsen af Overenskomsten med Dansk Gartnerforbund og Arbejds¬mændenes Fagforening for Søllerød Sogn samt det til disse Foreninger sendte Forslag til ny Overens¬komst.
Til Revision af Prisvedtægt og Love valgtes d'Herrer Erstad-Jørgensen, Michael Larsen og Valde¬

mar Hansen.
Det overlodes Hovedbestyrelsen at revidere Stjernerne i Anlægsgartnernes Rubrik i Telefon-Haandbogen

saaledes, at denne Betegnelse ikke angives ved Anlægsgartnere, der ikke er Medlem af Foreningen.
VALDEMAR HANSEN

Sekretær.

DANSK ANLÆGSGARTNER- OG HAVEARKITEKTFORENING 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 Kr. halvaarligt + Porto,
der opkræves gennem Postvæsenet.
Abonnement tegnes ved indsendt
Anmodning herom til Ekspeditionen.

ANNONCER, der ønskes
optaget i „Havekunst", maa
være indsendt til Ekspeditionen
inden den Maaned, der gaar
forud for Udsendelsen af det

paagældende Nummer.

TEKST OG BILLEDSTOF,
der ønskes optaget i „Havekunst",
bedes indsendt til Redaktøren, og
vil, saafremt det indsendte egner sig
til Optagelse, saavidt muligt frem¬
komme i den Orden, det indgaar.

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

*
Redaktion: Havearkitekt I.P.Andersen, Lindevangen 10, København F., Ansvarshavende.

Redaktionsudvalg: Havearkitekt Birger Errboe, Overgartner P. N. Klougart.
Ekspedition: Lindevangen JO, 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.

JOHS. ALKJÆR
TØMRERMESTER

DRIVHUSANLÆG
DYREHAVEHEGN
@PERGOLAER®

GODTHAABSVEJ 18 C • TELEF.: GODTHAAB 1200



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

♦
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♦ FILIAL:

»KELLERIS«
PR. KVISTGAARD
TELEFON: KVISTGAARD 27
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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
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Hampton Court på Wilhelm den Ill's tid.

ENGLANDS STORSTA BAROCKTRÅDGÅRD
HAMPTON COURT

Hampton Court ar otvivelaktigt det storsta barockslott med en barockanlågg-ning, som finnes uti England, och dartill med en av de annu valunderhållna
parkanlaggningar, som åro kvar i detta land efter varldskrigets omstortande inflyt-
ande. — Barocken fick aldrig det insteg har, som man kunde hava trott efter dess
framfart Europa runt under 1600-talet. Engelsmannen voro for konservativa for att
med verklig entusiasm mottaga de nya stromningar, som boljade fram från Frank-
rike. De kunde icke tånka sig, att man hade ratt att overge den urgamla go-

tiken, dår alia linjer så harmoniskt strava uppåt, f6r att istållet hangiva sig åt
barockens rektangulara fait med sirliga girlander kring fonsterbågarna och med sand-
stensbalustrader på taken. Man fortsatte darfor att bygga slotten i gotisk stil, och
vid dessa hade darfor barockens trådgårdsanlaggares, Le Notres, nya idéer intet att
saga, ty parkerna anlades i den gamla engelska landskapsstilen, vars forebild en
gång var tagen ifrån Kina, och mångenstades blev denna stilart med åren alltmera
så forenklad, att man låt bygga slotten direkt ute på en gråsmark och for att bort-
taga det uppkomna monotona intrycket planterade har och var gruppvis av tråd,

13



men forbindelser i parken i form av vågar saknades helt och hållet. Parham
park vid Pulborough utgor ett utmårkt exempel harpå.

Allt detta nåmnes for att båttre kunna belysa hur markligt det var, att William 111
under år 1692 kring det gamla gotiska slottet Hampton Court, Englands hjårta, låt
uppfora ett nytt stort barockslott, som i storlek och prakt kunde jåmforas med Eu¬
ropas fornamsta, och darefter beslåt anlagga en trådgård efter de nya barocksyn-
punkter, som Le Notre nyligen visat vårlden vid Versailles. Om Le Notre person-
ligen gjort utkasten till Hampton Court vet man ej med beståmdhet, men det ar
antagligt, då så mycket hår andas hans idéer. Vid jåmforelse mellan Versailles och
Hampton Court måste man erkånna, att Versailles planmåssigt sett står betydligt
fore, men Hampton Court åger dock storre overskådlighet. Vid en blick från Ver¬
sailles slottsentré marker man, hur terrassen skjuter ut på ett alltfor rymligt vis och
borttager en del av parkens linjer, men daremot kan man på ett utmårkt satt redan
vid Hampton Courts huvudentré se de stjårnformigt utstrålande gånglinjerna, dock
år det kanske forst från 2 : a våningen som hela anlåggningen verkar i sina råtta
proportioner, det år dår de 10 m breda gångarna teckna sig i ett riktigt måttfor-
hållande till de stora gråsytorna. Det var delvis en ny idé att låta gångarna stjårn¬
formigt utstråla från slottets mittpunkt. Visserligen återfinna vi det samma foreslaget
till Fredensborgs slottspark, men troligen har man under anlåggandet glomt bort
den ursprungliga goda tanken, och dårfor ej placerat strålarnas centrum till slotts-
entrén som i Hampton Court, utan utanfor densamma. Men sjålva motivet har
såkert hamtats från Hampton Court. — Foljer man nu med blicken utefter Hamp¬
ton Courts mittelaxel, lågger man mårke til den stora runda bassin, som avbryter
densamma. Att denna bassin år elliptisk mårker man ej, når man står invid den,
på grund av dess storlek. Den ligger nu som en kvarleva från den tid, da den
var omgiven av 12 mindre bassiner, men dessa borttogos av drottning Caroline
år 1736. Vattnet har nåmligen alitid spelat en stor roll som dekoration under ba-
rocken. — Ser man långre fram utefter mittelaxeln, visar sig ånnu en vattensamling,
den ståtliga och imponerande „The long canal", vilken Popes besjunger i sina visor:

„The nymph exuling fills with shouts the sky
The walls, the woods, and 'long canals' reply."

Egendomligt nog var det ej William 111, som anlade denna stora kanal, den lår
redan varit påborjad av Charles II (1660—1685). Denna kanal har sitt sårskilda
intresse genom sina måktiga proportioner 1:35. Den år nåmligen 100 fot bred och
3500 fot lång. Man onskade gårna dessa enorma måttforhållanden under barocken,
vilket åven under denna tid, vad utgråvningsarbeten betråffar, var forbundet med
oerhorda kostnader, varfor vi vid våra nordiska barockanlåggningar alitid fingo
utesluta denna eljest så vackra prydnad. — For att ge kanalen en måttstock for
dess enorma långd och samtidigt ett uttryck av djup planterades utmed dess båda
sidor lindalléer. Dessa alléer teckna nu sina silhuetter mot himlen och bilda mot
horisonten en vinkel, som loper samman med „The long canals" linjer.

Att helt låmna de gamla engelska idéerna om gråsbelagda alléer ville man ej,
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varfor man snart igensådde dem med grås. De hadde ju ej heller samma uppgift
som de vid Versailles, dår dagliga hovfester samlade stora manniskomassor i parken,
ty Hampton Courts alléer voro ej till for forbindelsernas skull, utan for perspek¬
tivets. Det var aven en annan sak man ej kunde frigora sig ifrån, namligen att
låta bli att åtskilja „the pleasureground" från parken medelst en inhagnad, som
antingen bestod av valsmitt hogt jårnstaket, en djup grav, eller som vid Hampton
Court av den 2500 fot långa kanal, som i en halvcirkel omslute parterren, och over
vilka leda små broar, som avbrytas av valsmidda jarngrindar och lagre jårnråckverk.
Detta skydd var mera nodvandigt har an i Frankrike, ty i England kunde man ej
tånka sig en park utan rådjur och
hjortar, något som den franska ba-
rocken ej alls ville veta av, och når
dessa djur forsiorde de dyrbara an-

laggningarna framfor slottet, kunde
ej denna åtskillnad undvaras. Dessa
småsaker visa, hur svårt det var att
helt efterhårma barocken utan att
forst ha gjort en kompromiss, dår
parken mera blev till en plats for
vackra djur, an for hovfolkets spat-
serturer; dår perspektivet mera blev
till den leende milda tavian, an till
den strånga långa linjen.

De stora ytorna framfor slottet
lågo forut i virvlande buxboms-
monster, men under drottning Ca¬
rolinas „reformerande" hand blevo
dessa igensådda med gras. Pyra-
midtaxarna vid gångkanterna blevo
dock skonade, men dessa hava nu

med årens lopp vuxit upp til en
alltfor dominerande hojd.

Utmed ostra slottsfasaden loper en våg7 kailad „The broad walk". Denna, som
år 2300 fot lång, kostade vid sin anlåggning år 1700 7000 pund. 1 allmånhet år
man bojd giva vågen den kritik, att den år for bred och for lång, ty det verkar ej
fordelaktigt att komma ut från slottet till denna stora sandflod. Engelsmånnen
sjålva inse detta fel, och ursprungligen var den ju ej hellar menad att bliva så lång
och bred, som den nu år. — Blir vågen kritiserad, så bliva de hårliga blomster-
rabatterna, som lopa utefter densamma, desto mer beundrade. Dessa voro de forstå
i vårlden, dår man visat forståelse vid planteringen av perenna våxter, ty hår stå
namligen dessa i små grupper iblandade med sommarvåxter, och aro på det mest
fortjusande sått avpassade efter hojd och fårg, och skånka dårfor ogat hela somma-
ren rik omvåxling.

Plan av Hampton Court
i sitt nuvarande tillstånd.
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Hampton Court. Den beromda blomsterrabatten.

Under barocktiden kunde man knappast tanka sig en storra tradgård utan en
labyrint. En dylik har åven en gång funnits vid Drottningsholms slottstradgård. —
Det goda med labyrinten vid Hampton Court ar, att den blivit placerad mot den
norra slotsgavlen, och har ej upptager så vårdefull plats. Den besokes livligt under
sommaren, sarskilt av barn, som mot en penny få tilltråde.

På ena sidan om labyrinten loper en våg ned mot den ståtliga inkorsporten
„The lion gate". Har omojliggora de hoga boktraden gråsets våxt, varfor man fun-
nit på att istållet plantera murgrona, en idé, som borde efterfoljas mångenstådes i
vår parker. Den ger namligen en mycket vacker gron fårgverkan året om. — „The
lion gate" byggdes av William III och var ursprungligen amnad till huvudinkorsport
till Hampton Court, men med konungens hastiga dod kullkastades dessa planer. —

På andra sidan om denna grind vidtager Bushey park, i vars mittelaxel, den mindre
vackra, Diana-fontånen står mitt i en våldig rund bassin. Denna staty, som i verk-
ligheten snarare foreståller Venus ån Diana, enår hon bar ett gyllene åpple i sin
hand, år utford i Italien av Fanelli, men koptes av Charles II till en av hans privata
tradgårdar, och overfordes under William Ill's tid till Bushey park, dår den alls ej
år till någon prydnad. Mera sevårda hår i parken åro de gamla kastanjalléerna,
som redan under blomningstiden var slutet av maj utova stor dragningskraft på
londonborna.

Granska vi nu anlåggningarna utmed den sødra slottsgaveln, finna vi dår många
intressanta detaljer. Hår visar sig namligen en stor nedsånkt blomstertrådgård.
Denna låg fore drottning Carolinas tid 1736 i sirliga buxbomsmonster, men blev
sedan omgjord till rosentrådgård, dår nu små gråsgånger fora mellan blommorna.
De buskar, som hår en gång blevo planterade, hava dock med åren tagit alltfor
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Hampton Court. Blomstertradgården ifrån. Drottning Carolinas tid.

Hampton Court. Den stora huvudgången sed ifrån slottet.



stort omfång och bortskymma sorgligt nog dels en del av den vackra slottsfasaden
och dels rumsindelningen i rosentradgården. — Vid utgravningen blev all jord lagd
vid sidan om anlåggningen, dår den nu bildar terrasser, och på en av dessa låt
drottning Mary år 1662 plantera en båggång av skotsk aim, som annu idag står
dår, och med sina knotiga grenar ger ett visst pittoreskt utseende. På sidan
om denna båggång ligger en mindre nedsånkt blomstertrådgård. Denna hor dock
ej till barocken utan till den del av trådgårdskonsten, som uppkommit i England,

ty engelsmånnen hava nåmligen ali¬
tid varit ålskare av blommor och

små nåtta detaljer i en trådgård, dår-
for ser man, var man fårdas fram i
detta land, mer av goda detaljer ån
genomarbetade planer. Engelsmån¬
nen år den blomsterålskande nationen,
vilken liksom alla blomsterålskare

har starkt utpråglat sinne for de¬
taljer, men i forvånande grad saknar
forståelse for stora linjer. Denna
blomstertrådgård, liksom den vid
Kensington i London, har såkert
varit forebilden for alla de otaliga
liknande vi se vårlden runt. Sten-

flisgångar fora hår kring små ter¬
rasser, dår allehanda blommor prunka
i olika fårger. Och stentrappor fora
till slut ned till en bassin, dår vatten-
våxter åro planterade, och i vars
mitt en liten vattenstråle overskoljer
några droppstenar. Långst bort i en
nisch av gronska tecknar sig en

marinorstaty. Allt år ytterst fint och
smakfullt ordnat, och hela anlågg-
ningen år for att bliva båttre mar¬
kerad omsluten av en hog bokhåck.

Ej långt från detta blomsterparti ligger det gamla orangeriet, vari de obligatoriska
orangerna forut forvarades. Framfor denna byggning utbreder sig en i sina propor¬
tioner ytterst vacker, nedsånkt gråsmatta, omgiven av en sandstensmur. — Strax
bredvid orangeriet ligger ett annat drivhus, dår en enda vinstock fyller ett helt hus.
Vinstocken planterades år 1768 och år en av de åldsta i vårlden.

Utmed våstra slottsfasaden flyter Thamsen, och dennas svångning omojliggjorde
en inkorsvåg i slottsportens forlångning. Dock har detta losts på ett ytterst intres-
sant sått, genom att bereda en cirkelrund plats framfor slottsporten och låta vågen
gå snett ind mot byggningen i riktning mot porten. Denna idé hade helt for-
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felat sin verkan, om man lagt vågens riktning mot skårningspunkten mellan cir-
kelns periferi och slottsportens forlångning. I sitt nuvarande skick år den av god
effekt.

Gå vi så tillbaka till Versailles, måste man nog erkånna, att det år vårldens for-
nåmsta barockanlåggning, men det lyckades dock William 111 att genom Hampton
Court i England grundlågga en barockanlåggning, som under århundraden stått
som ett råttesnore for fornåm trådgårdskonst i Europa, och medan parken vid Ver¬
sailles under tidernas lopp blivit alltmera forsummad och blott i ringa grad bibe-- -
hållit sin ursprungliga pråget, så har Hampton Court ånnu kvar hela sitt fornåma
och netta utseende. Gosta Reuterswård.

NØJSOMME STAUDER
DE MEST DEKORATIVE AF DISSE

Af Aksel Olsen.
(Fortsat.)

Den statelige Achillea eupatoria og dens Varieteter macrophylla og Parkers hari de senere Aar tildraget sig nogen Opmærksomhed, og med Rette, thi med
sine ejendommelige store, tætte, mørkegule Skærme, talrigt samlede i store, runde
Buske, er den af en iøjnefaldende dekorativ Virkning. Det turde maaske være mindre
aim. kendt, at den hører til de mest nøjsomme af alle Stauder, og kun opnaar sin
fulde karakteristiske Form og Farve paa en ret mager og tør Jord. Paa en for
næringsrig Jord, og ganske særligt hvis den er noget fugtig, dominerer Løvet, som
i sig selv er overordentlig nydeligt, dog lovlig meget paa Blomsternes Bekostning.
De to kirsebærrøde Varieteter af Achillea millefolia, „Cerise Queen" og „Kel-
wayi" er formentlig saa kendte, at nærmere Omtåle er overflødig. Her skal kun
gøres opmærksom paa deres rentud fabelagtige Evne til at kunne undvære alt, hvad
andre Planter behøver; ja det vil end ikke være for dristigt at paastaa, at de kun
bliver rigtig kønne, d. v. s. faar den fulde intensive Farvestyrke, naar de bliver dyg¬
tigt sultede og tørstede og gennemstegte af Solen. Blandt de fyldtblomstrende Va¬
rieteter af Achillea ptarmica, hvoraf de bedst kendte formodentlig er „ The Pearl"
„Perrys white" og „Boule de Neige" vil jeg lægge et godt Ord ind for den sidste.
Ved nøjere Bekendtskab under gode og onde Kaar har jeg lært at sætte Pris paa
dens Energi, Godmodighed og lige gode Holdning hvadenten den bliver forkælet
eller pint og sultet. Den er en af de mindste af sine Slægtninge baade hvad Vækst
og Blomster angaar. Blomsterne har den ædleste, runde, pibede Bygning, som man
kunde tænke sig bitte, bitte smaa Pompongeorginer og hvide som Sne, myldrende
talrige, baaret af lave, men stærke Stængler, rigt og bredt forgrenede med alle
Blomster i omtrent samme Højde, saaledes, at et stort Bed godt kan sammenlignes
med et tykt Snetæppe. Holdningen er utvungen og fri, Blomsterstandene vælter ikke
som desværre ofte hos dens større Slægtninge. Hvis alle Blomsterstærigler skæres
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ned en Fingerlængde over Jorden, saasnart Hovedblomstringen har passeret Højde¬
punktet, giver den i Eftersommeren paany en Blomstring omtrent lige saa rig og
smuk som den første. Blomsterne holder sig utrolig længe i smuk Tilstand, baade
ude og som afskaarne. Som afskaaren gør dens gode Egenskaber sig lige saa fuldt
gældende som i Haven, ikke alene Holdbarhed, men ogsaa god Farve, let, og dog
tilpas fyldig Bygning af Blomsterstandene. Sammenligningen med en kæmpemæssig
dobbelt Slørblomst er ikke ueffen. Den er maaske knap saa nøjsom som A. eupa-

toria og A. millefolia.
Aetheopappus pulcherrimus, den

lyserøde kaukasiske Kornblomst, er i
de senere Aar bleven adskilligt anbe¬
falet, men er dog fremdeles temmelig
sjælden i Haverne. Noget kommer det
muligvis af, at Afbildninger næsten al¬
tid giver et forkert Indtryk af Blom¬
sten. Den har intet af Billedernes stive

og tunge Præg, den er tværtimod saa
let og yndefuld, som en Blomst kan
være; Farven er sart lillarosa i Randen,
hvidlig i Midten. Aetheopappus staar
i Skønhed og Værdi, baade i Haven
og som afskaaren, langt, langt over
sine Slægtninge, Centaurea montana,
selv de bedste, jeg kender af dennes
lyserøde Varieteter. En anden Grund
til dens forholdsvise Sjældenhed, kan
vel være den ret høje Pris, som skri¬
ver sig fra Vanskeligheder ved For¬
meringen.

Alchemilla major er simpelthen
en stor Udgave af den vilde Løvefod.
Jeg opdagede den ikke rigtigt før den
havde staaet paa en og samme Plads i

flere Aar. Da kom jeg en Dag i Forsommeren forbi dens hidtil oversete Plads
og fra den Stund er A. major en af mine Yndlinge. Jeg ser endnu for mig de smaa-
bitte gule Blomsters Myriader, svævende lig Slørblomstens over Planterne som Skyer.
Hele Bedet var rammet af langstilkede, store, blaagrønne Blade med mærkelige, mange¬
kantede Omrids. Senere opdagede jeg, at A. major som afskaaren er en af de aller¬
ejendommeligste og kønneste Stauder, dens Blomster og Blade for sig selv eller
sammen med næsten alle mulige andre Blomster og mod næsten en hvilkensom-
helst Baggrund. Dens Nøjsomhed har vist enhver Blomsterven iagttaget hos dens
nære Slægtning paa Grøftekanter og Vejrabatter.

Alyssum saxatile er maaske knapt haardfør nok til at kunne medtages her, selv

En nordhældende Skrænt beplantet med Hemerocallis
digitalis og andre høje Stauder egnede for „naturlig"
Plantning paa Pladser, hvor de maa kunne optage Kam¬
pen med Ukrudt. Fot. A. O.
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orn den paa en udpræget tør, mager og varm Jord er saa blomstervillig som nogen
Staude.

Derimod hører flere Anthemis til de mest typiske Repræsentanter for denne Kul¬
turgruppe, først og fremmest den mørkegule, nordamerikanske A. Kelzvayi og dens
bleggule Varietet A. K. pallida (Buxton). Disse Planter, der vokser i pragtfulde,
store, kuglerunde Buske med Blomst ved Blomst er vel tilstrækkeligt kendte af Ud¬
seende. Mindre kendt er formentlig Plantens fænomenale Nøjsomhed og dens Evne
til efter Nedskæring at genfrembringe det
samme rige Blomstervæld flere Gange i Som¬
merens Løb. Anthemis cinerea fra Bulgarien
er ikke almindelig. Det er en fin og køn
lille Marguerit med skinnende snehvide Blom¬
ster, som ved Midsommertid og senere dækker
Planten tæt, medens det findelte, blaagraa
Løv danner smukke store Puder den øvrige
Del af Sommeren og Vinteren med.

Asphodelus luteus, „Kejserlys" er kendt
fra gamle, græske Myther. Med sin ranke
Vækst, lange gule Blomsteraks og det blaa-
lige, sivformede Løv elegant spiralsnoet op
ad Stænglen, minder den svagt om Kongelys
og er omtrent lige saa nøjsom som denne.

Af den store Slægt Aster er der i Virke¬
ligheden grumme faa, som taaler mager Jord
uden at Blomsterne bliver smaa og uanselige.
Der er vel kun den lave, foraarsblomstrende
Alpe-Aster og nogle af dens større Slægt¬
ninge fra Himalaya, af hvilke her kun skal
omtales den ikke meget kendte, men over¬

ordentlig værdifulde Aster subcoeruleus. Dens
Løv sidder tæt paa Jorden som hos A. alpinus
og dens omtrent 7* Meter høje Stængler bæ¬
rer hver en stor, pragtfuldt farvet Blomst; Rand¬
kronerne sidder tilbageslaaede, Farven er ren

violet, omtrent som hos de smukkeste Aster
amel/us, paa een Gang mild og dog stærkt
lysende; hvad der især fremhæver dens Farve
fortræffeligt, er Skivens sjældne Farve, der
bedst kan sammenlignes med Appelsinens, ligesaa lysende orange. Dens rige Hoved¬
flor falder i Juni, naar Aster alpinus er færdig, og remonterer mere eller mindre i
Juli—August. Varieteten A. s. floribunda, som jeg har faaet fra Tiltrækkeren, ad¬
skiller sig ikke væsentligt fra Stamformen, som jeg har faaet sammesteds fra.

Af høje eller middelhøje Campanula er der faa Arter, som kan komme i Betragt-

Verbascum Olympicum, græsk Kongelys. Citron¬
gul. Billedet giver en nogenlunde rigtig Fore¬
stilling om Bladenes Udseende, ogsaa det sølv¬
agtig hvide Filtlag hvormed Blade og Stængler
er overtrukne. Trods Plantens betydelige Højde,
ofte mere end Mandshøjde, staar den solidt mod
Blæst. Den foretrækker let Jord, men kan gro
overalt, omend mindre godt i Skygge eller fug¬
tig Bund. Bagved ses en lyslilla Thalicthrum
aquilegifolium. Fot. A. O.
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ning her. C. alLiariæfolia er en ikke almindelig Art, hvis Blomsterklokker er hvide
med lysrosa Tegninger og ejendommelig indsnævret Rand. Bladene er bredt nyre-
hjerteformede, furede og groft takkede, ganske dekorative. C. carpathica med dens
forskellige Afarter, hvoraf flere overordentlig nydelige som „White Star", „Alba
grandiflora", „Compacta" og „Riverslea" er maaske vel lav til at kunne medtages
her, men dens Skønhed, Taknemlighed og Haardførhed tør dog ikke overses. Af
C. glomerata's Varieteter paaskønnes den tidlige, men desværre noget væltsomme
C. g. dahurica og den sildigere, ranke og stærke C. g. superba for deres brillante,

mørke og kraftige, violette Farve. Deres Haard¬
førhed og Nøjsomhed bør ogsaa bemærkes. C. per-

sicifolia med dens mange Former er vist den
bedst kendte Staude-Klokke. Dens Nøjsomhed og

Blomstervillighed er enorm. Men disse gode Egen¬
skaber synes i de sidste Par Aar forgæves at ville
gøre sig gældende, idet en ondartet Svampesygdom,
som har hærget Udlandets Campanula-Kulturer,
nu ogsaa er naaet til os. Nogle Former har en
Del Modstandskraft, men den mest attraaede, den
kønne, hvide dobbelte Moerheimii, bukker hurtigt
under for Angrebet. Omend det ser ud til, at den
paa en tør, sandet Jord kan holde Livet en Tid,
er dens Herlighed dog blevet en Saga. Blomsterne
bliver faa og mere eller mindre vanskabte.

Blandt de store, dekorative Tidselslægter, som
fortjener at dyrkes i Haven, skal her kun nævnes
de tornløse Carduus, som er ægte Stauder. De
kæmpestore, dekorative Arter, Kartebolle, Æsel¬
foder og Mariatidsel er henholdsvis toaarige og

eetaarig og forbigaas derfor. Som den kønneste
Carduus anser jeg C. heterophylla, med store
Blomsterhoveder af en frisk, lillarosa Farve. Hos
C. atropurpurea gør Farven sig ikke rigtig gæl¬
dende ude, mat brunrød som den er, men som af-
skaaren er den lige saa dekorativ som foregaaende Art.

Centaurea montana er en gammel Haveplante. Alle kender den, de fleste ringe¬
agter den. Jeg skal ogsaa gerne indrømme, at de fleste af dens mange Former,
blaa, hvide, røde, rosa og lysegule er glansløse og uklare i Farven i Sammenligning
med f. E. Aetheopappus og den vilde blaa Kornblomst. Men fordi dens Sejglivethed
er næsten som Senegræssets, er den alene derved værdifuld for de allerdaarligste
Pladser.

Centrantus ruber, ogsaa kaldet Valeriana rubra, Havens Baldrian, er en gammel,
nu ikke almindelig Staude, men stadig lige god og altid sikker paa at blive be¬
undret af Planteskolebesøgende. Dens Frostførhed siges at være ikke helt paalide-
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Carduus heterophylla. Tornfri Tidsel med
meget smukke, store, lillarosa Blomster.
Trives overalt. Breder sig ved underjor¬
diske Udløbere, men ret langsomt og over¬

fladisk, hvorfor den ikke let bliver besvær¬

ligt Ukrudt. Fot. A. O.



lig. Jeg har dog aldrig mærket Vanskeligheder og nøjsom er den i alt Fald med
Jordbund.

Om Chelone barbata maa det derimod straks siges, at den ikke er helt upaa-

virkelig af Frost, men det er vist ogsaa dens eneste Fejl; paa sund Jord tager den
dog sjældent Skade. Dens Skønhed er det vist overflødigt at berømme her. —

Blandt de store hvide Margueritter, der gaar under Navnene Chrysanthemum
leucanthemum, C. maximum, C. uliginosum, Pyrethrum uliginosum og Leucanthemum
vulgare kommer i denne Forbindelse kun de to Arter i Betragtning, af hvilke jeg
vil kalde den første Chrysanthemum leucan¬
themum hybridum med de to smukke Former
floreplenum og Breslau og den anden Chrysan¬
themum uliginosum, den høje hvide Efteraars-
marguerit. Chrysanthemum maximum er for
fordringsfuld og Blomsterne faar kun den
rette Kæmpestørrelse, naar Planten forkæles
med Gødning og hyppig Omplantning.

Af Siau&e-Clematis er følgende værdifulde
Arter de mest nøjsomme: Davidiana, grata,
recta, tubulosa. C. recta kan være aldeles
bedaarende, f. Eks. naar den vælter sine Kas¬
kader af cremehvide, skumlette Blomster ned
over en Digemur eller Skraaning.

Coreopsis grandiflorus er ganske vist
ingen Staude, kun toaarig, men uendelig
nøjsom og taknemlig.

Dianthus plumarius, den almindelige,
enkelte, østrigske Fjernellike hører maaske
rettest til de lave Stauder, naar den skal
dyrkes paa mager Jord, som den bør.

Digitalis gloxiniflora er ganske vist al¬
mindelig, men en saa brillant Plante, at jeg
ikke kan nøjes med blot at nævne den. Ben
er kun 2—3 aarig, men saa villig selvsaaende,
at den forsaavidt godt kan regnes med til Stauderne. Den er i alt Fald ikke
let at undvære paa udsatte Pladser, i Sol eller Skygge, tør eller fugtig, fattig
eller næringsrig Jord, blæsende eller indelukket Luft, overalt gror den livligt og
blomstrer fuldt. Nogle, vist ikke mange, Kritikere dømmer den stiv og kedelig.
Diskussion om Smaasager fører ikke vidt; men jeg kan alligevel ikke frigøre mig
for en lille Mistanke om, at denne Dom maaske i mere end eet Tilfælde udspringer
af manglende Kendskab til Plantens Natur og Anvendelse. — Den der har færdedes
i Bjærgegne har vist set den røde Fingerbøl vokse vildt paa Grænserne mellem
Skovene og de brede, aabne Græsflader, store og smaa Kolonier, hist spredt og

enkeltvis, her klumpet sammen om gamle Træstubbe i store, tætte Klynger, som op-

Stipa pennata, aim. Fjergræs, kan i Stauderabatter
være af en særdeles oplivende Virkning, navnlig
mellem lavere rigtblomstrende Stauder. Planten
er meget nøjsom, men skyr fugtig Bund og stiv
Lerjord. Fot. A. O.
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løser sig i mindre Grupper, der atter sender Forposter ud i Græsset og ind under
brede Ahorn med brogede Stammer og lette hvidbarkede Birke eller mellem de
ældgamle Graners dybt hængende Grene; jeg antager, at den, der har set det Syn,
vil ikke mere kalde Fingerbøl stiv og kedelig. Naar jeg i nogle Haver har set
den plantet i Række og Geled, saa finder jeg ogsaa Arrangementet kedeligt og stift,
men det er ikke Plantens Skyld, den egner sig ikke til at staa paa Geled, saaledes
som Stokroser; men lad den være kedelig plantet, faar den bare Tid, skal den nok
smide Frø og sørge for, at dens næste Generation bliver placeret paa en kønnere Maade.
Hvor Fingerbøl plantes, gør man vist bedst i at tage Naturen til Forbillede. Ganske
vist kan det ikke omtvistes, at en Have, ogsaa den mest landskabelige, er ikke
Natur og er noget ganske andet end Vildnis og det er indrømmet, at man paa ingen
mulig Maade bør bestræbe sig for at bringe en Have i sin Helhed til at illudere
et Stykke Natur. Men saa vil det fra anden Side være Ret at indrømme, at endogsaa
i en udpræget arkitektonisk Ramme kan der findes en velgørende Hygge og Hvile
for Øjet, naar Planterne har været anbragt med en Naturelskers og Naturkenders
Forstaaelse uden al søvnig Regelmæssighed, men ogsaa uden alt for overdreven,
nervøs, søgt „Naturlighed", der tit er endnu mere pinlig end Geledder og Forbundt.
Ogsaa Fingerbøllen taaler meget godt en arkitektonisk Rammes Omgivelser, den
taaler derimod ikke selv at være Ramme. Allerbedst kommer den til sin Ret i Havens
Udkanter, f. Eks. i Kanten af en Plæne, foran Buske eller ind under lyse Trækroner.
Prøv at plante den i Kolonier, store og smaa, mere og mindre tætte, saaledes, at
de opløser sig uregelmæssigt. Prøv under lyse Træer som Eg, Birk, Robinia at
mellemplante med spredte Buske, der ynder Halvskygge, f. Eks. Ribes alpinum,
Naur, aim. Liguster, Forsythia og andre Buske med bred, uregelmæssig, malerisk
Vækst og derimellem, foruden Fingerbøl som Hovedbestand, tillige nogle faa
andre Stauder som Hemerocallis, Sidalcea, Sanguisorba, Malva, Hesperis, Polemo-
nium, Lythrum, Liatris, Poterium, Campanula alliar., og se saa allerede den første
Sommer, men endnu mere senere, hvorledes Fingerbøl klæder og klædes af
Naboskabet. Digitalis er vel kønnest i Halvskygge, men den svigter ikke i den
magreste soltørrede Jord og det mest vindstøbte Hjørne, bliver kun lidt lavere og
vel ogsaa lidt stivere. Overalt faar den det bedst mulige ud af Forholdene og klæ¬
der sig i sin smukkeste Dragt. I det foregaaende er tænkt paa de aim. Fingerbøl,
Digitalis purpurea og den mangefarvede, i Haver særlig værdifulde Afart, D. glox-
iniæflora med det karakteristisk plettede Svælg. Af de andre Arter er den bedste og
mest nøjsomme utvivlsomt D. ferruginea, hvis smaa, rustgule Klokker staar nydeligt
til Havefingerbøllernes brogede store Blomster.

Diplostephium salicifolium, Amerikanernes Boltonia latisquama, faar her til
Lands ikke ofte den pragtfulde rosa Nuancering som i sit Hjemlands Fastlands¬
klima, men ogsaa her kan den være smuk med de store, ofte over 2 Meter høje
Buskes tætte Mylder af mælkehvide Stjerneblomster.

(Fortsættes.)
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Specialforretning i
Havebrugs- og
Gartnerartikler

A/s Chr. Steiner

Rømersgade 5
Grønttorvet
-Telefon 5934-

Stort Lager og Udvalg i Messing-
og Kobbersprøjter i alle Størrelser.
Stort Oplag af alle Sprøjtevæsker.

SPECIALITET: Drivhusbygning. — Kedel- og Røranlæg

MARMORGRUS
til Haveanlæg

Soluhre. Haveskulptur
Aktieselskabet

Den Ankerske Marmorforretning
Pavillonen Østbanegaarden

Telefon: Øbro 5165
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Hørsholm Planteskole

Hørsholm □
□

JENS BORNØ

Specialitet:
Naaletræer og stedsegrønne Planter

Roser, Frugttræer m. m. til Have og Park
B TELEFON
□ Hørsholm
- 118 —
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HAVEREDSKABER

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 MOLLER ■ E, KROG
Kontor: NIELS JUELSGADE 8 • Telefon: CENTRAL 707

PLANTESKOLE <2)tto plantener
♦

V. VOIGT VARMEANLÆG OG
Havearkitekt og Anlægsgartner VANDINGSANLÆG
"LILLÉ ORDRUPHØJ" ♦
PILEALLE 17 • ORDRUP ♦

♦

Telefoner: Ordrup 87 og 497 I e I e f « n : —fx * prinat:
%irup 2050 *}euerupt>ej[ 13 974
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Mur af Nexø-Sandsten med Pergola og Tennisbane
i Grosserer Bruno Heckschers Have ved Strandmøllen.

GROSSERER BRUNO HECKSCHERS HAVE
VED STRANDMØLLEN

Ved Strandmøllen ligger der et nydeligt Træhus, der for 2-3 Aar siden blev op¬ført for Hr. Grosserer Bruno Heckscher. Huset minder meget om de gamle
Strandvejs-Villaer, der stammer fra Aar 1800. Det virker fint og nydeligt og an-
slaar til Trods for det fornemme Ydre en tilpas landlig Stemning.

Husets Placering paa den lange, smalle Grund er god; muligt burde det dog af
Hensyn til den mod Strandvejen vendende lave Fliseterrasse trækkes noget længere
tilbage paa Grunden; men derved formindsker man Chancerne for en god Løsningaf Baghaven.

Det var en meget interessant, men økonomisk set noget vanskelig Opgave at
skabe et Haveanlæg paa denne Grund, thi i umindelige Tider havde Jordstykket
været benyttet som Affalds- og Oplagsplads. Et metertykt Lag af Slagger, Mur¬
brokker, Tagpap og Spaaner udgjorde Havens „Muldjordslag" ligesom man mangeSteder stødte paa Fundamenter af gamle Bygninger. Store Mængder Muldjord fra
Aggershvile Bakke blev tilkørte, og for at undgaa Bortkørsel af alt brugbart Fyldblev Terrainet ned mod Mølledammen hævet, saaledes som Coterne angiver. Tennis¬
banen, der var en absolut Fordring fra Ejerens Side, fik en god Plads med Retning
Syd-Nord paa det hævede Plateau.
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Jeg har med fuldt Overlæg ladet Tennisbanen indgaa som synligt Led i Havens
Opbygning og har derfor givet den en Indhegning, der er i Samklang med selve
Bygningen. For at hindre Boldene i at trænge igennem de store, firkantede Rum
mellem Listerne spænder man Fiskenæt ud over disse.

Paa den østlige Side af Tennisbanen og i Tilslutning til denne er anbragt en

V.

Grosserer Bruno Heckschers Ejendom, Strandmøllekvarteret.

Løvgang, som danner Afslutningen for Græsmotivet, der er det bærende i denne
Have. Det gjaldt om at udnytte Grundens fortrinlige, aflange Form, der mulig¬
gjorde perspektiviske Virkninger og det var kun naturligt, at jeg valgte det lange
Græsmotiv, som blev ført igennem i Husets Bredde. Indvendes kan det, at Tennis¬
banen tager noget af Længden bort, men den virker paa den anden Side ganske
godt som Modvægt mod Bygningen — i Forbindelse med Løvgangen og Sten-
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muren giver den Haven en Afsluttethed og Intimitet, som vistnok fuldt ud opvejer
Savnet af et længere Perspektiv.

De lange, lige Gange, der i Husets Bredde omslutter Græsplænen, er indram¬
mede af Avnbøgehække, som jeg havde tænkt ad Aare skulle opnaa en ret betyde¬
lig Højde, saaledes at de danner en smuk Baggrund for Stauderne, der er an¬
bragte paa den indvendige Side af Hækkene — ind imod Græsplænen — og saa¬
ledes kun kan ses fra denne samt fra Huset og Løvgangen. Muligt burde man
dog udklippe et Par Vinduesaabninger i Hækken, saaledes at man fra Hække-
Gangene hist og her kan faa et Kig ind til Stauderne og den lyse Plæne. To Løv¬
porte paa hver Side, en ud for Rosenhaven og en anden ved Stauderabatterne, fører
ind til Græsplænen.

De gamle Træer paa Græsplænen bør, efterhaanden som Hækkene og Side¬
plantningerne vokser til, falde for Øksen; thi de spolerer Rumvirkningen. Dog kan
nogle faa Træer ved Bygningen bevares.

Tværaksen er fremkommen paa en ganske naturlig Maade, idet en gammel
pragtfuld Lind indbød til Hvile. Fra Siddepladsen under Lindens Skygge søger
Øjet gennem Løvportene og fanger en lille Figur, som det er mit Haab at faa op¬
stillet i den diminutive Rosenhave.

Paa Planen er anvist Plads til Rhododendron under Birketræerne. Disse er og-
saa plantede, men efterhaanden som Hækkene vokser til, kan de ikke ses fra
Hækkegangene uden gennem eventuelle Vinduesaabninger. For at kunne nyde
Synet af Rhododendronfloret i Birkelunden er der bag Hækken anlagt en lille
slyngende Sti, der imidlertid ikke er vist paa Planen. Birger Errboe.

EN MIDDELSTANDSHAVE

Uden at ville forsøge paa at trække et Skel gennem Haveejernes store Mængdeog derved muligvis blive den uværdige Aarsag til Splid og Klassekamp, —
og uden at have til Hensigt at fornærme nogen, saa vover jeg ved nærværende at
betegne den hosstaaende Have og andre Haver af lignende Udstrækning og Karak¬
ter som Middelstandshaver. Jeg vil tro, at de fleste af nærværende Tidsskrifts Læ¬
sere straks er klar over, hvilke Haver der menes hermed; men for dog at forebygge
enhver Misforstaaelse skal jeg korteligt karakterisere Middelstandshaver som Haver
1) af ikke for stor Udstrækning, 2) beliggende i saakaldte billige Kvarterer, 3) ogaf hvilke Ejeren kræver, at en Del af Arealet skal kunne yde visse Urter eller Frug¬
ter, medens dog den største Del udlægges til Prydhave. Med Villie forbigaas de
lejede Havearealer („Kolonihaverne''), som er og bliver at behandle som en egen
Slags Haver. Middelstandshaverne, mener jeg, paakalder og vil i Fremtiden paa¬
kalde Havearkitekters og Anlægsgartneres Opmærksomhed i større Grad end hidtil,
hvad jeg nedenstaaende skal komme nærmere ind paa.
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Medens det desværre nu er en Kendsgerning, som i høj Grad influerer paa vor
Stands Forretningsliv, at Anlæggelse af de dyre og de vidt udstrakte Haver for
Tiden — og muligvis i længere Tid — ikke vil komme til at foreligge i saa for¬
færdelig mange Tilfælde, saa kan man paa den anden Side ikke komme uden
om, at udstrakte Arealer i den nærmeste Tid vil blive og bliver indtaget til Haver,
nemlig ved den mindre Villabebyggelse,
„Smaabyggeriet*. Selv om det ogsaa for
de „mindre bemidlede" er trangt og dyrt
at bygge, er der visse Tegn, som viser
hen til, at netop denne Form for Be¬
byggelse vil komme til at gaa gode
Tider imøde, idet Autoriteterne — Stat
og Kommune — synes at være ved at
faa Øje paa „Smaabyggeriet" som det
eneste saliggørende Middel til Helbredelse
for Storstædernes knugende Sot: Bolig¬
nøden.

Talrige er de Parcelejere, og Tusinder
er de Familier, som med Fryd vil hilse
den Dag, da de bliver sat i Stand til at
kunne lade deres eget lille Hus opføre,
og vor Stand bør i disse nye Haver søge
nogen Trøst over den nærværende Tids
ofte noget trykkende Forhold. Disse
mindre Haver, Middelstandshaverne, kom¬
mer, — ja er i mange Tilfælde allerede
kommen — og paakalder vor Opmærk¬
somhed, og jeg tror, at Standen vil staa
sig ved at tage vel imod disse „Sam¬
fundets Smaa".

Ejerne af „Middelstandshaverne" er
i de fleste Tilfælde Middelstandsfolk —,-

hvad man maaske vil synes er indlysende..
Det er i mange Tilfælde Folk i faste Stil- Tømrermester Herm. Olsens Have,
linger, Tjenestemænd el. 1. Deres rørlige Bispebjærg Parkalle.
Kapital har de bunden i deres Hus —
ofte lige til den sidste Maanedsgage eller Dagløn, og til Anlæggelse af en Have
har de fra første Færd ikke en Skilling. Haveejeren er sædvanlig derfor ogsaa ind¬
stillet paa selv at maatte tage fat, og han gør det i Regelen ogsaa med Glæde —
til en Begyndelse. Netop i denne Begyndelse er det, at Havearkitekten maa vise
ham, hvad der er Ret, og hvad Uret, hvad der er mindre skønt, og hvad der er
smukt. Han maa give ham den første hjælpende Haand og retlede den famlende;
kort sagt: han maa skaffe ham den Plan og den Vejledning, uden hvilken han kun
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opnaar ufuldstændig Nytte eller Skønhedsværd af det, han ofrer al sin Tid og Ka¬pital paa.
Med Plan i Haand kan Haveejeren udmærket godt selv afsætte sine Gange ogPlantninger, og den Omhu, han ofrer paa Gravning og Behandling af sin Jord, Af¬

pilning af Ukrudtsrødder etc., den vil i de fleste Tilfælde overgaa det Mindstemaalaf Omhu og Taalmodighed, som den dertil indrettede Daglejer yder — selv medLøfte og Bevidstheden om at fortjene sig en god Timeløn.
Er den første „Sæson" gaaet for den nye Haveejer, saa har han som Regelfaaet „sundet sig" lidt, og han har muligvis faaet Lejlighed til at konsolidere sin

økonomiske Stilling, saa at han er i Stand til at ofre noget paa Æstetikens Alter i
Form af Planter, Blomster, Fliser, Løvgange, Lysthuse etc. Og for hver Sæson, der
gaar, er der en Chance mere for, at han har Raad til at ofre Penge paa sin Have,
som han dog altid kommer til at holde saa meget af. Anlægsgartneren eller Have¬
arkitekten kan da regne med at have faaet en god og en fast Kunde, — ja en Stabaf gode, faste Kunder — enhver Forretningsmands Maal.

Hosstaaende vil findes et Eksempel paa en saadan Middelstandshave.
Denne er beliggende paa Bispebjerg og er anlagt i dette Efteraar. Det ret

stærkt skraanende Terrain er inddelt ved 5 forskellige Højder. Øverst Partiet med
Løvgangen, 2) Sidegangene og Nyttearealer, 3) Græsplænen og Flisegangen,4) Staudepartiet Øst for Villaen, 5) Forhaven.

Partiet med Løvgangen forhøjedes under Anlæggelsen yderligere med Jorden fra
Kælderudgravningen, og Løvgangen indfattes af Staude- og Rosenrabatter, mens to
Trapper fører ned til de to parallelle Gange, som paa den ene Side støttes af Avn-
bøgehække og paa den anden Side har Arealer til Frugt og Køkkenhaveplanter. Midtimellem de to Gange er der formet et rektangulært Haverum, bestaaende af en
Plæne, — kun hævet 5 cm over Flisegangen, — og omgivet af Støttemure, derbeplantes med Pudeplanter, og ovenpaa hvilke Avnbøgehækkene er plantet. De to
lange Mure er 60 cm høje, mens den bageste er 120 cm og er gennembrudt af en
smal, opadstigende Række af Trædesten, der gør det muligt at komme direkte fra
Plænen til Løvgangen. I Plænens forreste Del er plantet en Række Polyanteroser,ligesom der paa murede Fødder skal staa 3 Krukker med blomstrende Planter. Mod
Øst findes et Staudeparti og et smalt Busket, mens Forhaven væsentligt tilplantesmed stedsegrønne Planter. Murene er dannet af Kalkflint. Johannes Tholle.
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NØJSOMME STAUDER
DE MEST DEKORATIVE AF DISSE

Af Aksel Olsen.
(Fortsat.)

Dracocephalum (Physostegia) virginicum og D. Haurri, Dragehoved, er ikkesærligt prunkende Stauder, men overmaade interessante, bl. a. ved Blomsternes
morsomme „Lydighed". Paa en rig Jord giver de for faa Blomster i Forhold til
Løvmassen.

Af de mange nydelige Erigeron er den hvide E. Coulteri den mest nøjsomme.
Jeg skulde dog tro, efter mine Erfaringer i Planteskolen at dømme, at ogsaa nogle
af de nyere Hybrider skulde kunne
regnes til de nøjsomme Stauder, f. Eks.
den store lila Antwerpia og den lys¬
rosa Quakeress.

Eryngium, Ædeltidsel, Mandstro,
Klitrose og hvilke andre Navne, denne
Blomst, som kært Barn, har faaet i
Folkemunde, kan gro i bare Sand eller
Ler. De haardføreste Arter er E. gigan-
teum der kun er toaarig samt Stauderne
E. planum og E. Oliverianum (fejlagtigt
kaldt amethystinum). Derimod synes
den ægte Alpe-Ædeltidsel at være mere
fordringsfuld m. H. t. Næring og ligesaa
de fleste Hybrider.

Euphorbia cyparissias og polycroma
er fortrinlige nøjsomme Stauder. Paa
Sandjord bliver den første dog let til
Ukrudt, hvorimod polycroma er en af
de ædleste, ejendommeligste og mest
dekorative blandt de ikke almindelige
Stauder. Blomsterstandenes pragtfulde Farveovergange, fra den varmt kromgule
Midte, gradvis over svovlgult, olivengult, smaragdgrønt til den kølige blaagrønne
Farve yderst i Randen, kommer godt frem paa enhver solbeskinnet Plads og Plan¬
ten finder allevegne beundrende Venner. Udpræget stiv Lerjord holder den ikke af.

Eunkia er en af de mest sejglivede Planteslægter ligesom dens Slægtninge Heme-
rocallis. Hvor der overhovedet er Mulighed for Planteliv her til Lands kan disse
Planter klare sig, det være sig i Sump eller tør Jord, i Skygge eller brændende Sol,
paa en vindomsust Bakketop eller i lummer Drivhusluft. De store blaagraa Former
opnaar dog kun en virkelig kæmpemæssig Størrelse under gode Forhold, helst i lys
Halvskygge. løvrigt turde det vel være en kendt Sag, at Funkia er en af de bedste
Skyggeplanter. Gaillardia er kun fleraarig ved særlig god Kultur, men iøvrigt yderst
nøjsom og et uundværligt Pragtnummer i saa at sige enhver Stauderabat.

Saxifraga cotyledon pyramidalis. En af de største Sten¬
bræk-Varieteter. Fordrer Sol og ret tør Jord, ellers
intet. Fot. A. O.
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Galega klarer sig godt paa en ikke for fugtig Jord, dog ikke heller alt for haard
og stiv Lerjord. G. bibolor Hardtlandi er den bedst kendte og en af de kønneste.
De store, runde, løvrige Buske, overdaadigt fyldte med smaa, slanke, hvid-lila Klaser
kan i god Udvikling paa let Jord være af en imponerende Virkning.

I Slægten Geranium findes adskillige nøjsomme Arter som er saa kønne og
blomsterrige, at de fortjener langt mere Anvendelse end hidtil. Som de værdifuldeste
anser jeg den lave, storblomstrende G. grandiflorum med en mild, klar lyseblaa
Farve og smukke lyserøde Aarer samt den ejendommelige magentarøde, sortaarede

G. armenum. Løvet, især hos den første,
danner pæne runde Puder ogsaa udenfor
Blomstringstiden. De er ligesaa godt
egnede til fri Plantning som til Rabatter
og klarer sig smukt paa alle Lokaliteter,
selv i Græs.

Alle Geum er særdeles villige og lette
at have med at gøre paa al Slags Jord.
Den farveprangende, ildrøde G.coccineum
er navnlig i sin Varietet Mrs. Bradsdtaw
et kendt Effectnummer, som falder i en¬
hver Smag og blomstrer uafbrudt Som¬
meren igennem. Den gratiøse G. pyre-
naicum med gule, hængende, klokke¬
formede Blomster og den storblomstrende
Afart af den vilde Eng-Nellikerod, G. ri-
vale Leonards var. er kønne, taknemlige
og fordringsløse.

Gypsophila paniculata er vist til¬
strækkeligt kendt for sin Nøjsomhed og

øverst Linum Lewisi. Dernæst Campanula carpathica. Evne til at taale Tørke. Den bedste
Nederst Campanula pusiiia. Fot. a. o. Udvikling opnaar den paa sandet, kalk¬

rig Jord.
Harpalium rigidum, ogsaa kaldet Helianthus rigidus, er ganske vist uhyre nøj¬

som og tørketaalende, men Blomsterne er tilbøjelige til at blive faa og smaa, hvis
Planten ikke jævnlig omplantes. De bedste af dem, jeg kender, er Ligeri og Af/ss
Mellish, den første synes at foretrække Sandjord, den sidste lermuldet Jord. Særligt
Ligeri kan forholdsvis længe undvære Omplantning uden alt for stærk Forringelse
af Blomstringen. Den ny, store, flotte H. sparsifolium er noget kælen og meget
„væltsom".

De fleste af de mange dejlige Helenium er ret fordringsfulde m. H. t. Næring og
Omplantning og de taaler heller ikke raat Klima. H. Hoopesi og H. Bigelowi holder
sig dog temmelig godt ogsaa paa mager Jord.

Hemerocallis, med Undtagelse af H. aurantiaca, taaler alt, dog ikke alle med
lige Taalmodighed, idet en Del af de smukke ny Hybrider gennemgaaende gaar
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tilbage i Blomstring paa udpint Jord, hvorimod de gamle H.flava og især H.fulva
næsten ikke er til at pine Livslysten af, hverken ved Sult, Tørst, overdreven Vand,
Skygge, Blæst eller alt hvad ondt nævnes kan.

Hesperis matronalis, de gode, gamle „Natfioler", tager ogsaa glade til Takke
med hvad der bydes.

De to farveprangende Hieracium aurantiacum og H. rubrum behøver næsten ikke
engang Jord for at gro, Sten er nok, eller det rene, rage Sand. Den sidste har det
Fortrin fremfor den første, at den ikke kaster Frø og derfor ikke bliver til be¬
sværligt Ukrudt. Hyssopus officinalis, vore
Forfædres „Isop" er lige saa fordringsløs
som de fleste andre, rigtig gammeldags
Stauder. Sol vil den dog have.

Iris er et Navn, der for mange rummer

uadskillelig Samhørighed med Vand. De
fleste Arter ynder ogsaa Vandets Nærhed,
nogle endog Vandet selv, men de to store
Hovedgrupper, for Haven de vigtigste, de
Former der almindeligt sammenfattes under
Betegnelsen Iris germanica med det poeti¬
ske Tilnavn „Nordens Orkideer" og Iris
pumila sygner, hvis de plantes tæt ved
Vandet; de forlanger bestemt en sund Jord,
helst ret tør Markjord, om leret eller sandet
er mindre væsentligt. I næringsrig Have¬
jord, og navnlig hvis den er frisk gødet
eller Pladsen er lun og indelukket, bliver
Iris germanica forkælede og modtagelige
for Sygdomme. Iris pumila er endnu haard-
førere end Iris germanica, mindre ømfindtlig
for Gødning, men lige saa ømfindtlig for
Jordfugtighed; den gror og blomstrer villigt
i en tør og fattig Jord. Lavendler fincfes vist i hver dansk Have, men ikke des¬
mindre er der adskilligt nyt at sige om den og dens Anvendelse, som paa ingen
Maade er udtømt i Bestemmelsen „Kantplante", selv om Lavendlen i 99 af 100 Til¬
fælde anvendes som saadan i dette Land. Her kan dog ikke kommes ind paa
andet end lidt om dens Livsfordringer. Lavendlen er i een Forstand yderst nøjsom;
den taaler den tørreste, magreste, mest solbagte Jord, sandet eller leret, og bliver
lav, tæt, rund, fuld af Blomster, stærkt duftende og godt farvet. Plantes den paa
fugtig Bund, værst hvis den er leret, gror den gejlt, giver grimt gulligt Løv og
Blomsterne bliver faa og blege. Paa Pladser, hvor der kun er Sol en mindre Del
af Dagen, rangler Lavendlen op med smaa Bladtjavser i Enden af de nøgne Grene
og faa Blomster. Dette Syn ses desværre alt for ofte.

Liatris med de lange, stærke, rødviolette, duskede Blomsteraks, der har den
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Iris germanica hører til de mest tørketaalende
Stauder. De taaler ikke fugtig Jord og i Skygge
blomstrer de sparsomt. Fot. A. O.



Mærkværdighed, modsat andre Blomster, at begynde Blomstringen fra Spidsen, er
saa dekorativ, iøjnefaldende og let at dyrke under alle Forhold, ogsaa mindre gode,
at Opmærksomheden paany bør rettes mod den. Den Anke, at den skulde lide af
Frost har jeg ikke hidtil fundet videre berettiget, hvor jeg har haft med den at gøre.

Linum Lewisi nyder ikke saa udstrakt Paaskønnelse som dens Nøjsomhed gør
den fortjent til. Det eneste, den forlanger er Sol. En ægte Staude er den ikke,
men paa let Jord holder den sig dog i Reglen smuk nogle Aar og den er selvsaaende.

Lupinus polyphyllus er i sine blaa, røde og hvide Varieteter ligeledes langt mere
nøjsom end mange tror. Den ynder mager, kalkrig Jord, men den taaler alt und¬
tagen vaad Jord og den kan undvære alt hvad de fleste Planter forlanger: Kalk,
Vand, Gødning, Læ, Muld, tildels Sol og endda blive pæn.

Lychnis flos jovis (Agrostemma) ligner Klinten. Den lyse Varietet har en pæn,
ren, lyserød Farve og den mørke en saa stærk og lysende purpurrød med en ejen¬
dommelig violet Glans, at Farven maa betegnes som enestaaende. Haardførheden
og Nøjsomheden er stor.

Lysimachia clethroides ses sjældent og dog er de store, løvrige Buske, tæt over-
saaede med Blomsterklaser, hvide, slanke, pyramideformede med elegant nikkende
Spidser, et prægtigt Syn at se. Jeg har ikke Erfaring for, hvorledes den gror paa
Sandjord eller fugtig Jord, men paa god Muldjord og paa mager lermuldet Jord
gror og blomstrer den fortrinligt.

Lythrum, de purpurfarvede „Kattehaler", skal her berømmes for næsten alle Dyder,
som kan hæftes paa en god Staude; først og fremmest skal de roses for den solide,
trofaste Energi, hvormed de kommer igen Aar efter Aar fra samme Rodstok uden
at løbe om som Senegræs og visse Stauder; yderst haardføre og taalmodige er de
hvad Jord, Lys og Vind angaar, de taaler bogstaveligt alt; de danner herlige store
blomsterrige Buske, L. salicaria med Varieteter, noget massive, stærkt iøjnefaldende
og særdeles dekorative, L. virgatum lette, fint byggede og rigt forgrenede med en
ejendommelig smuk violetrød Farve. Varieteterne udmærker sig ikke særligt.

Malva Moschata, den almindelige gamle Have-Katost er formentlig godt kendt
for sin Nøjsomhed og Haardførhed, den forekommer endog forvildet paa Grøfte¬
kanter. Den kan ikke for Tiden glæde sig ved Folkeyndest, ialtfald ikke den aim.
lyserøde Art. Den hvide Katost ses ikke almindeligt og dog har dens Blomster et
sjældent smukt silke- eller atlaskglinsende Udseende, som navnlig kommer godt
frem naar den som afskaaret stilles sammen med sartblaa Blomster; ganske særligt
har jeg fundet den henrivende smuk sammen med den lyseblaa Ridderspore Bella
Donna semiplena.

Monarda, Hanekam, er vel langtfra at være nogen Sjældenhed, men dog har jeg
oplevet Gang paa Gang, at selv ret staudekyndige besøgende i Planteskolen i Juni-
Juli-August Maaneder, naar naar de kommer til et bestemt Sted, staar stille og ud¬
bryder: „Hvad er det dog for en pragtfuld Plante, den røde dernede i det lange
Bed". „Det er ikke andet end Monarda didyma" svarer jeg. Og Gensvaret lyder
som oftest noget lignende som saa: „Naa er det den, den kender jeg godt, men
jeg maa tilstaa, at jeg har aldrig rigtig regnet den for noget; men her slaar den jo
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selv Phlox'ene af Marken". Ikke mindre Lykke gjorde den nylig som afskaaren
paa en Udstilling, og det skønt den var omringet af Masser af Phlox, Astilbe og
andre Matadorer. I Haven skal den naturligvis optræde i Masser. Det kan den
ogsaa, for den er billig og breder sig hurtigt. Der er noget ved dens Bygning og
Farve, som gør, at man ikke kan lade være at synes om den. Farven er ganske
vist den ildrøde, i Haver for Tiden saa moderne Farve, som mange Blomsterelskere
har svært ved at døje i Længden, især naar den toner frem i de bredkronede, tæt-
blomstrende, pralende Pelargonier og Phlox, der ser ud, som om de vilde skubbe
alle andre Blomster væk for selv at kunne dominere mere. Men hos Monarda di-
dyma er Farven lige saa beskeden som den er stærk. De mange spinkle Læbe¬
blomster staar paa en Bund af mørke¬
brunt, som i Afstand laaner den røde
Farve den ejendommelige dybe Lød,
der virker saa behageligt, dæmpet men
ikke mat, mørk, men dog med lige¬
som tilbagetrængt Glød. Hvad der vel
ogsaa bidrager til at give Monarda di-
dyma sin Naturlighed er Stænglens
kønne Farveovergange fra rødbrunt
nærmest Blomsten til lysegrønt ned¬
efter og Løvets dæmpede mørkegrønne
Farve. 1 „naturlige" Plantninger, i Par¬
ken, hvor man maa være saa yderst
forsigtig med Valg af Farver, især de
røde, af hvilke i Reglen kun de i det
violette spillende (purpur, magenta,
malva) tør anvendes, der er Monarda
didyma en af de stærkt røde Blomster
som næsten altid staar naturligt og
kønt i „Landskabet". Thi den er

fængslende uden at være irriterende,
kraftig, men ikke anmassende som Pelargonier og Phlox, den ødelægger ikke andre
Farver og klæder de fleste. — Af andre Monarda er der kun een, som jeg finder
værd at omtale: M. Kalmiana eller Kelmiana ogsaa kaldet violacea superba. Dens
klare, „purpurlila" Farve kommer særligt til sin Ret i afskaaret Tilstand; i Haven,
hvor jeg ganske vist kun har dyrket den paa ret fugtig Jord, har den været slem
til at vælte og ligge og rode langs Jorden. — Monarda blomstrer længe, særligt
paa lidt fugtig Jord; de taaler al Jord, ogsaa tør; de nøjes med et Mindstemaal af
Næring, kan tage Tilværelseskampen op med Græs og Ukrudt; ikke lidt Blæst taaler
de, men Skygge taaler de ikke alt for meget af, uden at mattes i Farven.

Nepeta Mussini er i de senere Aar blevet saa moderne, at den næsten kan lige¬
stilles med Lavendlen. Den forlanger ikke andet end Sol og den frabeder sig kun
Fugtighed.

Iris pumila hører, ligesom sine større Slægtninge, Iris
germanica, til de mest nøjsomme og taknemlige Stauder.

Fot. A. O.
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Onopordon, Æselfoder, er yderst nøjsom, men den er 2aarig og ikke saa villigtselvsaaende, at en Bestand har let ved at holde sig vedlige. Den forbigaas derfor.Næsten alle Papaver er ypperlige Repræsentanter for denne Kulturgruppe. Selven Grusgrav er en antagelig Vokseplads for mange af Arterne. Skygge taaler dealdeles ikke og næppe andre end nudicaule taaler videre Jordfugtighed.Polemonium den gamle Jakobsstige er vist kendt af enhver fra Barndomsdageneog den kaldes i vore Dage tarvelig, fordi den er taknemlig. Dens uhyre Sejglivet-hed, Evne til at taale alle Grader af Jordfugtighed og enhver Belysning ned til dybSkygge er maaske ikke saa kendt.
Polygonum holder vel Livet i Nød og Modgang, men de fleste Arter lider dogsaa meget derunder i Udseende, at de mister den karakteristiske Skønhed, som ene

gør dem værdige til Dyrkning. En af de virkelig nøjsomme Arter er P. polystachyum,som kun paa en særlig mager, let og solbagt Jord naar at blomstre saa tidligt, atdens enestaaende Pragt kommer rigtig til Udfoldelse. De kæmpestore østasiatiskeP. Sachalinense og P. Sieboldi skal have en næringsrig Jord for at opnaa den retteUdvikling.
De fleste Potentilla er ganske fordringsløse. Nærmere Vurdering af de talrigeSorter var fristende, men vilde her føre for vidt.
Poterium obtusatum er en ny og endnu sjælden Art, lige saa køn som mærke¬lig. Den er beslægtet med Sanguisorba; man tænke sig denne med lyserøde Blom¬sterstande, forlængede 5-10 cm, nikkende og halvt hængende ligesom Pileraklermed talrige, lange, lyserøde Grifler, stillede som Børsterne paa en Lampepudser;helt igennem en ejendommelig og tiltalende Fremtoning, som vækker Opmærksom¬hed og Beundring, hvor den viser sig. Nøjsom og haardfør er den.
Pyrethrum roseum med Varieteter kaldes ofte vanskelig og lunefuld, men ikkeaf Kendere. Den stiller kun to Betingelser for at lade sig indordne under Havens

Vilkaar, men de er ogsaa strenge: 1) Omplantning enten lige før Vækstens Begyn¬delse eller ved Blomstringens Ophør, 2) Ved Forsendelse luftig Pakning og kort¬varig Rejse. Ellers kan man byde den tør Jord eller fugtig, Næring eller ikke,Sol eller Skygge, den finder sig villigt i alt dette.
Ranunculus ynder som Regel Halvskygge og god Jord. Som nogle Formerder taaler alt, skal nævnes de tre „Guldknap"er, R. acris fl. pi., R. repens fl. pi.Og R. speciosus fl. pi.

(Fortsættes.)
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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
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PR. KVISTGAARD
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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
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Et Parti 10-12 Aar
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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-

Stort Lager og Udvalg i Messing-
og Kobbersprøjter i alle Størrelser.
Stort Oplag af alle Sprøjtevæsker.

SPECIALITET: Drivhusbygning. — Kedel- og Røranlæg

MARMORGRUS
til Haveanlæg

Soluhre. Haveskulptur
Aktieselskabet

Den Ankerske Marmorforretning
Pavillonen Østbanegaarden

Telefon: Øbro 5165
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Hørsholm Planteskole
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□

JENS BORNØ

Specialitet:
Naaletræer og stedsegrønne Planter

Roser, Frugttræer m. m. til Have og Park
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HAVEREDSKABER

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 MOLLER ■ E, KROG
Kontor: NIELS JUELSGADE 8 • Telefon: CENTRAL 707

PLANTESKOLE <2)tto plantener
♦

V. VOIGT VARMEANLÆG OG
Havearkitekt og Anlægsgartner VANDINGSANLÆG
"LILLÉ ORDRUPHØJ" ♦
PILEALLE 17 • ORDRUP ♦

♦

Telefoner: Ordrup 87 og 497 I e I e f « n : —fx * prinat:
%irup 2050 *}euerupt>ej[ 13 974



Naturligt tilplantet Søbred, hvor Beplantningen er sammensat af forskellige af vore vildtvoksende
Sumpplanter, som Dunliammer, Sødgræs, gul Sværdlilje, Hjortetrøst, høj Mærke og mange andre af

de smukkeste og stateligste.

SUMP- OG VANDPLANTER

Enhver, der har Interesse for Plantelivet, saaledes som dette former sig i Naturen,hvor der mere end andet Sted hersker Kamp for Tilværelsen, vil vide, at med
Fugtighed ved Planterødderne følger i Reglen Frodighed i Væksten. Det er paa
Engene, i Moser, ved Grøfter og Aaer og langs Søernes Bredder, at den virkelige
yppige Plantevækst er at finde. Her er det om noget Sted — at man kan høre
„Græsset gro"! Se det kan man i alle Fald, saa vist som hver grødesvanger Vaar-
dag kan lægge en Tomme til Rørskovens Vækst.

Og de har deres Særpræg, disse Sump- og Vandplanter, netop ved denne saftig¬
grønne Frodighed, denne frejdige „gaaea paa", naar Foraaret kalder, er for dem
særlig udpræget. Det er Skud ved Skud og Blad efter Blad i hurtig Rækkefølge og
vædeglinsende Velvære, som vidste de Besked med, at Vandet — al Plantevæksts
Livskilde — for dem er tilstede i Overflod. Tørken, som maaske har begyndt at
gøre sig gældende paa Bakkens Top, den naar ikke disse Planterigets Priviligerede.
Og det er godt at være imellem disse Planter. Det er velgørende at vandre langs
Søbredden med dens Siv og Rør, Brudelys og Sværdliljer, mellem Eliekrat og Pile¬
vildnis, i Særdeleshed en lummervarm Midsommerdag og for den, der kommer fra
Lyngbakkens solstegte Ensformighed. Er man saa desuden saa lykkelig at have faaet
i Vuggegave Evnen til at kunne glædes ved, hvad der gror og trives, til at kunne
opdage de vekslende Skønheder, denne frodige Vegetation kan eje, da kan en saa-
dan Vandring blive til en hel lille Opdagelsesrejse.
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De har nemlig deres Særpræg, Sump- og Vandplanterne, ogsaa i Form og Farve,fint er de tegnede og blændende rene i Nuanceringen, næsten som Søfugle eller som
Vandet selv. Rig er denne Del af vort Lands Flora, rigere end de fleste blot aner,

rummende Skønhe¬

der, som kun de fær¬
reste faar Øje paa.

Hvorledes nu

Sump- og Vandplan¬
terne lader sig an¬
vende i Haverne,
hvad de bringer med
sig til disse, og hvilke
Arter og Varieteter det
særlig gælder at ud¬
vælge, skal i det føl¬
gende gøres til Gen¬
stand for Omtale.

Det er et almin¬

deligt og forstaaeligt
Ønske fra Haveeje¬
rens Side, at der skal
anlægges et Vand¬
parti i Haven. Ikke
blot giver et saadant
Liv og Afveksling,
virker forfriskende og
kølende en varm Dag,
men det yder tillige
Betingelser for et
ejendommeligt Dyre-
og Planteliv. Smuk¬
kest er det naturlig¬
vis, naar Havens Ud¬

strækning tillader, at
et saadant Vandparti
gives et nogenlunde
Omfang, saaledes at

større Dele af Vandfladen kan være fri for Vegetation, medens Beplantningen knyt¬tes til Bredderne eller til enkelte Omraader.
Gælder det imidlertid om blot at skaffe Vokseplads for Planterne, da lader dette

sig meget vel gøre endog i ganske smaa Haver, hvor et i Jorden nedgravet Vand¬kar kan tjene som Sump, eller en stor Betonring med indstøbt Bund som Bassin
for en Aakande.

Betonstøbt Basin, med naturligt tilplantede Bredder. Langs med Vandkanten væl¬der Vaarblomster, som Kabbeleje og Forglemmigej frem i stor Mængde. Seneretager forskellige andre Planter, som Primula, Senecio clivoxtum, Saxifrago peltata,Ranunculus Lingua o. fl., Teten, medens Stenhøjsplanterne højere oppe, alt efterderes Art og til forskellig Tid, breder deres farveprægtige Blomstermasser over Sten
og Muld, ogAakanderne ude i Vandet Sommeren igennem skyder Blomst efter Blomst.
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Sten og Vand.

Ser vi et Øjeblik paa de forskelligartede Vandpartier, som en Have kan rumme,
saa vil det let forstaas, at Beplantningen maa være i nogen Grad afpasset til de
enkelte Tilfælde. Løber der f. Eks. en Aa gennem Haven, eller er denne beliggende
ved en Sø, er det som oftest heldigst, at Beplantningen gøres saa naturlig som mu¬
lig, og det er da af Betydning, at den grupperes paa en saadan Maade, at Udsigten
til Vandet ikke helt dækkes af Vegetationen. Skulde jeg vælge Planter, som forment¬
lig vilde passe i disse Omgivelser, blev det saadanne som vor vildvoksende gule
Sværdlilje, Iris pseudacorus, dens nære Slægtning Iris acoroides med lysgul Blomst,
Dunhammer, Brudelys, Mjødurt, Kogleaks, Gulddusk, Hjortetrøst, Kattehale og flere.
Det er alle Planter, der passer ind i større Forhold, og er desuden af stor dekorativ
Værd (se Billede 1). Paa saadant Sted bør ogsaa anvendes enkelte af vore store tue-
dannende Star, f. Eks. Carex paniculata "(Topstar), SOm kan danne meget store og
smukke Tuer. Ogsaa haves en nordamerikansk Star, Carex muskingumensis, som er
baade egenartet og smuk og vel fortjener Dyrkning paa saadant Sted.

Ovennævnte Planter er dels virkelige Bredplanter, d. v. s. de staar paa Bredden
med Rødderne ud i Vandet, dels saadanne, som vokser ude i Vandet paa større eller
mindre Dybde. De store Kogleaks ynde endog ret dybt Vand. Plantet ved Bredderne
vil mange selv sørge for at brede sig ud i Vandet. Saaledes opfører navnlig Gulddusk
og den smukke Ranunculus Lingua (langbladet Ranunkel) sig og danner sammen med
enkelte andre, i mindre tæt Tagrørbestand, en vidunderlig Mellem- og Bundflora.

Endnu maa jeg af Bredplanter gøre opmærksom paa Vandpileurt, Polygonum
amphibium og Bukkeblad, Menyanthes trifoliata. Den første er overordentlig nydelig
med de paa Vandet flydende smalle spidse Blade og. blegrøde Blomster. Som Nav-
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Regelmæssigt Bassin med Vand- og Sumpplanter.

net allerede giver Formodning om, vokser den ogsaa paa det tørre og har her op¬
rette, blomstrende Skud. Bukkeblad har blegrøde, frynsede Blomster, samlede i op¬
rette Klaser, og læderagtige, mørkegrønne, trekoblede Blade. Alle kender de store
og. smukke Tagrørbevoksninger ved Bredderne af vore Indsøer — Rørskovene —,
hvor Vildænder og Blishøns holder til, hvor Rørsangerens Rede er at finde, ophængt
i selve Rørene, og mellem hvilke Gedden staar paa Lur. Bortset fra deres Værdi
som Grøntfoder og Tækkemateriale er de af stor Skønhedsværd for Omgivelserne,
og i store Haveanlæg med udstrakte Vandpartier kan de vel være værd at bevare,
i det mindste delvis. De kan give Vandpartiet et Præg, som ikke let lader sig frem¬
trylle paa anden Vis.

Saadanne Vandplanter, som vokse helt nedsænkede i Vandet, har man mindre
Glæde af og vil i Reglen lade det blive ved, hvad der naturligt forekommer, og be¬
vare saadanne Arter, som ikke udvikler sig til Ukrud. Set f. Eks. fra en Bro kan
adskillige som Myriophyllum (Tusindblad), forskellige Potamogeton (Vandaks) og
andre være meget nydelige, og nogle af disse som Batrachium (Vandranunkel) og
Hottonia (Vandrøllike) løfter Blomsterne op over Vandfladen. Sidstnævnte har gan¬
ske vidunderlige, sart lysrøde Blomster i Kranse opad en rank Stængel, ganske som
hos Primula japonica, kun meget smukkere, og er en af vore virkelig værdifulde,
vildvoksende Planter, som paa rette Sted er villig og nem at have med at gøre, men
som alligevel næsten aldrig bliver anvendt.

Af Planter med Svømmeblade er først og fremmest Aakande og Nøkkerose at
nævne. Den første er den almindelig vildvoksende med de mindre, gule Blomster,

40



Regelmæssigt Bassin med Aakander og Sumpplanter i Hjørnerne.

næsten at se som store Ranunkelblomster, de er nydelige, selv om de selvfølgelig
langt overgaas af Nøkkeroserne. Navnet Aakande anvendes i Almindelighed for
begge Arter, idet de da kaldes henholdsvis gul og hvid Aakande, og dette, skulde
man egentlig synes, var det nemmeste, men man slipper ikke saa let, Botanikerne
kalder den førstnævnte for Nuphar luteum og den hvide Aakande for Nymphæa alba,
og da de altsaa hører til 2 Slægter, har man ogsaa ment det nødvendigt at have
danske Navne for disse, og saaledes har vi i Litteraturen faaet Navnene Aakande og
Nøkkerose.

Om disse Planter hører til noget Sted, da maa det være i Søer og Aaer, og selv¬
følgelig bør de gule, rosa og røde Nymphæa Varieteter ikke savnes. Jeg skal af
disse sidste indskrænke mig til at nævne enkelte gode Sorter, saaledes de tre Mar-
liacea Varieteter, rosea, albida og chromatella, de er haardføre og rigtblomstrende
og vokser paa dybt Vand. De højrøde James Brydon, atropurpurea og Escarbucle
er ligeledes at anbefale og for mindre Forhold den smukke Nymphæa Laydeckeri
purpurea.

Af Nuphar Slægten fortjener ogsaa Dværgformen Nuphar pumilum Opmærksomhed,
da den er særlig egnet for smaa Bassiner. Den ligner ganske N. luteum, er blot
meget mindre i alle Dele.

Af andre Planter med Flydeblade skal nævnes: Vandaks, enkelte som Potamogeton
polygonifolius, natens og luceus kan under Blomstringen være meget smukke, og vil
man end ej plante disse, kan det dog være værd at bevare de naturligt forekommende
Eksemplarer.

Dette om Beplantningen ved Søen, Aaen eller Vandløbet. Overfyldning af Bredderne
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er sjældent smukt, og en for stærk Blanding af Arter og Varieteter paa disse Steder
vil som oftest virke for uroligt i Omgivelserne. Noget anderledes stiller Forholdet sig
ved mindre Vandpartier i Haverne. Saalænge de er at betragte som naturlige Vande,
har man Lov til at slaa sig noget mere løs; thi her gælder det virkelig om at faa
Frodighed og Afveksling frem. Et lille Vandhul med naturlige Bredder er ikke smukt,
med mindre det beplantes; det er i Reglen uden Beplantning kedeligt at se paa, virker
dødt, meningsløst og tomt. Helt anderledes bliver Udseendet, naar det omgives og
delvis fyldes med Planter (se Billede 2). Det er imidlertid vanskeligt at give Regler
for saadan Beplantning; det kan afhænge af saa overordentlig mange Ting, hvad og
hvorledes der bør plantes. En Del af de ovenfor nævnte Arter vil egne sig til An¬
vendelse ogsaa her, men naturligvis i mindre Udstrækning. De samme Aakander kan
bruges, en enkelt af de høje Iris, den spæde Dunhammer (Typha minima), Knopsiv
(Juncus) o. s. v. og saa Iris sibirica og Kæmpeferi (japansk Iris). Endelig adskillige
af Slægten Primula langs med Bredderne, f. Eks. den prægtige Primula rosea og saa-
danne som pulverulenta, Buleyana og japonica, sikkimensis, denticulata og frondosa
samt vor vildvoksende Primula farinosa (melet Kodriver). Polygonum bistorta er ypper¬
lig, naar den plantes saaledes, at dens Løv hænger udover Vandet, den vokser sammen
til sluttet Bestand og blomstrer overordentlig rigt.

Her er ogsaa Anvendelse for de mange smukke Kabbelejer, baade enkelte og
fyldtblomstrende og den store Form (Caltha polypetala) som vokser helt ud paa dybt
Vand. Ogsaa de fugtighedlelskende Trollius (Engblommerne) maa finde Plads ved et
saadant Vandparti i deres forskellige Farvenuancer, f. Eks. mellemplantede med For¬
glemmigej. Og mange er der endnu som den vilde Kalla, Engkarse, Gøgeurter, Kær¬
uld, Kongebregne, Pestilenurt, Saxifraga peltata, Senecio clivorum, Spiræa arcuncus
og gigantea og flere, og alle kan de finde smuk Anbringelse og være til Fryd og
Glæde, blot man altid lader den gode Smag være bestemmende i Arrangementet.

Billede 2 viser, at det lille Vand delvis er omgivet af en Stenhave, og paa Billede 3
ses et Stenparti langs en større Dam. Denne Kombination af Sten- og Vandpartier er
overordentlig fornøjelige og giver altid gode Plantepladser for en hel Del Planter,
som man ellers vilde være afskaaret fra at dyrke. Saadanne Steder, hvor Vandet
slikker ud og ind mellem Stenene, vokser og trives mange nydelige Smaaplanter
som f. Eks. Primula Juliæ, frondosa og farinosa allerbedst, det samme gælder den
vilde Kalla, Ranunculus Flammula (nedbøjet Ranunkel), Sagina subulata (Firling),
Hutchinsia alpina og mange flere. Desuden forhøjes Virkningen af Stenhaven betyde¬
ligt ved det spejlende Naboskab og ved det morsomme Reflekslys fra det skvulpende
Vand. Vand og Sten gaar ogsaa godt sammen og ligesom motiverer hinandens Til¬
stedeværelse, og Blomstermylderet er en god Allieret. Et lille Vandløb gennem en
Stenhave er i Reglen allerkæreste, kan det arrangeres, bør man aldrig forsømme at
faa det indrettet. (Fortsættes.) A. Ulleriks.
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NØJSOMME STAUDER
DE MEST DEKORATIVE AF DISSE

(Sluttet).

Rudbeckia flava er en ny, meget smuk og særdeles nøjsom Art, som fortjenerOpmærksomhed. Blomsterne ligner nærmest R. Speciosa eller R. Newmanni,
men er større, klarere gule i Farven, har større sort „Top" og begynder Blomstrin¬
gen 1—2 Maaneder tidligere paa en Tid, hvor denne Farvesammenstilling gør Lykke,
fordi den er saa sjælden. Plantens Vækst er ogsaa langt kønnere og mere sluttet,
godt Va m høj. De fleste andre Rudbeckia stiller heller ikke særlig store Fordringer
til Livet, f. Eks. purpurea, speciosa, submentosa og de store, dobbeltblomstrende
Former Golden glow, Goldstrahl o. s. v.

Salvia virgata alba og nemorosa behøver ikke andet end Sol og en nogenlunde
tør Jord for at trives, men de er allige¬
vel taknemlige for lidt Gødning. De
er ret sjældne, og dog hører de til de
allersmukkeste Stauder. Navnlig den
sidste er som ældre af en enestaaende

pragtfuld Farvevirkning med sine tal¬
rige, slanke Aks, spillende i dyb violet
og rødbrunt. Salvia argentea er ingen
ægte Staude og forbigaas. Den kendte
Læge-Salvia synes mig for uanselig til
at komme i Betragtning.

Sanguisorba officinalis plantes nu
sjældent og nyder ikke videre Anseelse.
Den bør dog ikke glemmes, dertil er
den for ejendommelig og interessant.
Iøjnefaldende kan den paa ingen Maade
kaldes, men der er noget eget elegant ved den Maade, den bærer de utallige, smaa,
rødbrune, koglelignende Aks, ligesom svævende over de store, smukt byggede Buske.
Den er saa fordringsløs og taknemlig som nogen Staude.

Saxifraga umbrosa skal kun lige nævnes som en af de allernøjsomste Stauder
for alle mulige Forhold, selv Sump og Skygge.

Om Scabiosa caucasica skal her kun nævnes, at den fordrer Sol og ret tør Jord,
ellers taaler den alt. Den er jo beundret af alle.

Sedum spectabile, den kinesiske Sanct Hans Urt, er jo bleven moderne, navnlig
anvendt i lange Linjer, altid beundret af alle. Mon det er lige saa kendt, at den
hører til de mest nøjsomme Stauder og næsten kan leve paa Sten.

Af Spiræa Arterne er der kun een, som kan komme med: S. filipendula og
navnlig dens fyldte Form.

Stachys lanata, Lammeøre, afskyr Vellevned; den bliver kun snehvid og silkeblød
paa den magreste, daarligste Jord i fuld Sol.

Statice, de eleganteste blandt Slørblomsterne, klarer sig pænt paa en tør, mager

Papaver orientate. Miss Perry laxrosa, er en af de kønne¬
ste og taknemligste af de i sig selv taknemlige og nøj¬
somme, orientalske Valmuer. Fot. A. O.
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Jord, let eller svær, men den gaar dog ikke af Vejen for „noget godt at leve af".
Derimod skyr den Skygge og Fugtighed.

Kongelys, Verbascum, er virkelig en kongelig Slægt fra de tørre, magre Øde¬
marker. Slægtens Særpræg er den smukke, ranke Holdning, som hos de større Arter
tillige er forenet med en Statelighed, som søger sin Lige, og hos de smaa Arter
forenet med graciøs Smidighed. De store trodser alle Storme, de smaa leger med
dem. De store er i Reglen gule eller broncefarvede med en violet Dusk midt i hver
Blomst; de bedste af denne Gruppes virkelig levedygtige Medlemmer (ægte Stauder)
er V. densiflorum, broncefarvet; V. hybrida Caledonia, hvis Farver er vanskelige at
beskrive, en lige saa besynderlig som smuk Sammensætning af lila, laxgult, rosa og
lysebrunt; V. Leianthemum, lysegul med stærkt hvidfiltede Blade og Stængler; V.

Libani, gul, letbygget, kæmpehøj; V. pannosum,
er den kendte smukke, lysegule, ugrenede, bul¬
garske Kongelys; V. vernale, staar i Henseende til
Vækst, Størrelse og Skønhed ikke tilbage for den
græske Kongelys og adskiller sig væsentligt fra
denne ved det furede, buklede, sortgrønne Løv, den
tidlige og længe vedvarende Blomstring og sidst,
men ikke mindst, ved at være en ægte Staude;
V. Olympicam, den græske Kongelys, er maaske
den stolteste i Slægten, men den dør efter Blomst¬
ringen. Blomsten er citrongul med lille, lysviolet
Dusk, Bladene er store, regelmæssige, stærkt sølv-
filtede, Væksten er elegant, rigtforgrenet, kande¬
laberagtig. Blandt de smaa Kongelys er V.phoni-
ceum den almindeligste i Haver; dens Farver findes
i alle Afskygninger, mellem violet, rosa og hvidt,
altid slørede, ofte graalige eller chokoladefarvede,
fine og ejendommelige; i Reglen er den kun
2—3aarig. Den ny Wiedemannianum er meterhøj,

forgrenet, elegant bygget med traadfine, men stærke og elastiske Stængler, passende
tæt besatte med store Blomster, hvis Farve er saa egenartet, ja vidunderlig, at
den daarligt kan beskrives, Grundfarven er et rent mørkt violet, ligesom overtrukket
med et svagt rødgyldent Slør, hvis Lysvirkning er som Fløjlets, og som derved for¬
stærker Farveudstraalingen betydeligt; Bladene fremhæver Blomsterstandene paa den
kraftigste og kønneste Maade; de er brede, bulede, som yngre violette, som ældre
sortgrønne og danne en Roset, som sidder fast presset mod Jorden paa den ejen¬
dommeligste Maade. Denne Varietet er en ægte Staude.

De fleste Veronica, Ærenpris, er grumme nøjsomme. De bedste af de højere¬
voksende er V. amethystina, V. latifolia, V. longifolia, V. spicata, som alle er
blaa, nogle med hvide Afarter, andre med lyserøde. V. Hendersoni er fordringsfuld.

Aksel Olsen.

i - ■_

Funkia er lige dekorative og taknemlige
ved Vandbredder som i Skygge, i „na¬
turlig" Plantning som i arkitektoniske
Omgivelser. Fot. A. O.
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Aakander i et ældgammelt, regelmæssigt udgravet Vandparti med stensatte Bredder. Fuglesang
Have paa Lolland.

SUMP- OG VANDPLANTER
(Sluttet).

Ved Anlæg af større Stenhaver, hvor der i de allerfleste Tilfælde arbejdes paakuperet Terrain, er det fristende, ved den lille „Bjergbæk"s Hjælp at danne et
større, fugtigt Parti, der til Stadighed gennemsives af frisk Vand fra Bækken, og
som derved danner et ganske fortrinligt Voksested for en Mængde smukke og mor¬
somme Planter. Saadanne vanskelige, men vidunderlig skønne Planter, som f. Eks-
Rosmarinlyng (Andromeda polifolia), Tranebær (Oxycoccus palustris), gul Stenbræk
(Saxifraga Hirculus), Daboecia polifolia og Saxifraga aizoides trives godt her, medens
de under andre Forhold er værdiløse i Kuftur. Det er vel sagtens det sivende, friske
Vand de sætter Pris paa, saaledes har de det jo paa Enge og i Moser, hvor de natur¬
ligt forekommer. Saxifraga peltata og Iris Kaemferi bør anvendes her lige saa vel
som Gøgeurter og Klokkelyng med alle dens smukke Varieteter. Iris sibirica og
virginiana vil jeg ogsaa anbefale, og mange andre Ting bør plantes, men for højt¬
voksende og robust Vegetation maa helst undgaas.

De mange prægtige, fugtighedselskende Former af den artrige Primulaslægt kan
jeg ikke undlade atter at komme tilbage til, paa saadant Sted vil de kunne udvikle sig
til virkelig Fuldkommenhed. For dem, der maatte have Lyst til et Forsøg, hidsættes
en Række Navne paa de smukkeste af disse Primula; de fleste af dem stammer fra
Østasien, særlig Himalaya, og er ikke særlig gamle i Kultur. Primula Beesiana, P.
Bulleyana, P. capitata, P. cortusoides, P. denticulata. med Former, P. farinosa, P.
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Regelmæssigt udgravet Vandparti med Aakander og forskellig Sumpplantevegetation langs Bredderne.

frondosa, P. involucrata, P. japonica (i mange Farver), P. juliæ, P. Littoniana, P.
pulverulenta, P. rosea og P. sikkimensis. Endelig er der den lille Primula Cock-
burniana med ganske orangerøde Blomster; den er toaarig og med Haardførheden
er det vistnok saa som saa. Imidlertid er den særlig smuk og spiller en Rolle ved
at hybridasere med andre fleraarige Primula, hvorved der allerede er opstaaet vidunder¬
lige Farver, som er overført paa mere haardføre og vedvarende Mellemformer.

Det regelmæssige Vandparti giver ikke i saa udstrakt Grad Lejlighed til Anven¬
delse af Sump- og Vandplanter og har iøvrigt ogsaa sin største Betydning for Haven
ved sin rolige, spejlende Overflade. Beplantning, som rager op over Vandfladen, har
her mere til Opgave at bryde det ensformige, kontrastere med det stive og regelrette
og saa naturligvis live op ved det grønne Løv og brogede Blomsterflor.

Billede 3 og 4 er Eksempler paa regelmæssige, støbte Bassiner med Beplantning;
i det sidste Tilfælde er denne, bortset fra de fire Aakander ude i Bassinet, indskrænket
til Hjørnerne. Billederne 6 og 7 viser regelmæssigt udgravede Vandpartier, hvor
Støbning ikke er anvendt. Beplantningen indskrænker sig væsentlig til Aakanderne
ude i Vandet.

I Begyndelsen af nærværende Artikel blev antydet, at selv under smaa Forhold,
hvor Havens Udstrækning er ganske ringe, vil der alligevel kunne indrettes Vokse¬
plads for Sump- og Vandplanter. Billede 8 er et excellent Eksempel paa et lille
Aakandebassin. Her er Bassinet cirkelrundt, og Pladsen smukt valgt i Krydset mellem
fire Gange, men Form og Plads kan være, som Forholdene tillader og kræver, og
Partiet kan indrettes paa Anvendelse ogsaa af andre fugtighedselskende Vækster.

Det lader sig ogsaa gøre at lave sumpede Partier i en almindelig Stauderabat ved
Hjælp af nedgravede Vandkar, hvori der er Jord, som til Stadighed vandes. Resul-
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Cirkelrundt Bassin med Aakander. Om den støbste Bassinkant er plantet den meget storbladede Vedbend
— Hedera helix v. dentata. Bassinet ligger meget smukt hvor fire Gange mødes og tager sig især godt ud
set fra den høje Trappe, der fører ned til den lavtliggende Del af Haven, hvor Bassinet har sin Plads.

tatet er en overordentlig Frodighed af Trollius, Kabbelejer, Iris sibirica og Kaempferi
o. a. lign.

En Aakande kan bringes til Blomstring i et-almindeligt Vandkar, hvor den ene
Trediedel er Jord, Resten Vand, og de store Brøndringe af Beton er velegnede til
Nedgravning, idet der enten støbes Bund i dem, eller denne dannes af stampet Ler.
Det er naturligvis meget begrænset, hvad man kan have af Planter i saadanne smaa
Bassiner, og det gælder da om at træffe det rette Valg. En enkelt Aakande vil ofte
være alt, hvad Bassinet kan rumme, men indretter man Bredderne med lidt Sten og
Jord, vil der blive Plads for adskillige Ting, dels lave som Kabbelejer og Primula
og dels enkelte højere som Iris acoroides eller pseudacorus og sibirica. En udmærket
Plante under saadanne Forhold er den smukke og ejendommelige Saxifraga peltata
med de paa alenhøje Blomsterskafter baarrfe Skærme af lysrøde Blomster før de state¬
lige, langstilkede Blade. Pengebladet Fredløs er en frodigvoksende, smuk Plante paa
fugtige Steder mellem Sten, den smyger sig smukt ind mellem Sten og andre Planter
og væver Bunden over med sit Dække af altid friskgrønne Ranker, der i Maj-Juni
bærer en Mængde gule, vellugtende Blomster.

Til saadant Dække af Jorden mellem de større Planter og Sten er der forskellige
smukke pudedannende Planter at anbefale. En af de taknemligste og tillige smukkeste
er den vildtvoksende Sagina subulata med hvide Blomster, Firling som dens danske
Navn er. Den kan danne meget store, saftiggrønne Tuer, der holder sig friske og
smukke i Aarevis. Som en Art Solitærplante for fugtige Steder maa nævnes den al¬
mindelig kendte Gunnera scabra og den noget sjældnere G. manicata. De ynder
Steder, hvor der ikke er langt til Fugtigheden, fordrer nogen Dækning om Vinteren,
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Parti af et regelmæssigt formet Bassin direkte ved en Villa. Man bemærker den overordentlige
Frodighed, der danner en velgørende Kontrast til de støbte Betonkanter.

men er iøvrigt næppe saa kælne, som man navnlig tidligere ansaa dem for at være,
Haardførheden afhænger vistnok for en Del af, hvilken Jordbund de vokser paa.
Blomsterne er samlede i meget store, kolbeformede Stande, men enkeltvis ganske
uanseelige.

En anden smuk og ejendommelig Plante for vaad Bund er den kendte „Torden¬
skræppe" eller „Hestehov" (Petasites) og navnlig den japanske Form. Petasites egner
sig særlig til Plantning paa Smaaøer i større Havers Vandpartier. I tidligste Foraar
dækker den Bunden med sine rødlige Blomsterstande for senere at danne en fuld¬
stændig H. C. Andersensk Skræppeskov.

Elodea canadensis, Limnanthemum nymphæoides, Cyperns asper, Equisetum Tel-
mataja og Bidens er Planter, man absolut bør undlade at plante i Sump- og Vand¬
partier. De to første, den aim. Vandpest og Limnanthemum, bliver meget hurtigt til
uudryddeligt Ukrud. Vandpest er en ikke særlig anseelig, i Vandet helt nedsænket
Plante, som næppe frister mange, men Limnanthemum er endogsaa meget smuk med
sine mange gule Blomster, men som sagt, det kan blive en meget kostbar Historie
at faa sit Vandparti inficeret med denne.

Cyperns asper og Equisetum Telmataja (Elfenbens Padderok) er lige saa slemme
i Sumpen som Vandpest og Limnanthemum i Vandet. De er smukke og statelige,
meget vanskelige at faa til at vokse, men ve den for hvem det lykkes. Elfenbens-Padde¬
rok har en vidtforgrenet Rodstok, der trodser alt, den vandrer op paa det tørre Land og
ud i dybt Vand, gaar under makadamiserede Gange og dybe Betonstøbninger og vil
fra en enkelt Plante kunne brede sig mindst 25 m til alle Sider. Bidens (Brøndsel)
er en grim, enaarig Ukrudplante med stygge, gule Kurve og noget underligt, sjasket
Løv. Ofte et slemt Ukrud som man maa værne sig imod ved ihærdig Oplugning.
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Naturlig begrænset og tilplantet Dam i en Villahave.

Billede 9 viser kraftigvoksende Sumpplanter i et regelmæssigt Bassin, medens
Billede 10 gengiver en naturlig Dam i en Villahave.

Hvor intet andet er vedføjet, er de ledsagende Fotografier taget af C. Th. Søren¬
sen i Anlæg, som skylder E. Erstad-Jørgensen deres Tilblivelse. A. Ulleriks.

UREGELMÆSSIGE GANGE

Der er faa Motiver i de forskellige Tiders Haver, der rent bygningsmæssigt sethar været Genstand for større Kultus, større Kursændringer og større Strid end
Gange og Veje; ligesom disses Beliggenhed, Anvendelse og Form altid har været det
væsentligste Udtryk for de vekslende Havestilarter.

Højst naaede Ganges og Vejes Betydning i Renaissancetidens Haver, hvor de i
højere Grad end i andre Stilarter blev selve Grundlaget for Havebilledets Opbygning
og Idé. Men ogsaa i den gamle, kinesiske Landskabshave, der senere blev kaldt den
engelske Stil, spillede Ganganlægget langt større Rolle, end man almindeligvis, fra
et overfladisk Synspunkt, antager. I Havekunstens Guldalder naaede man at give
Ganglinierne i Haven et Udtryk for stor Skønhed, enten dette nu blev gjort i Form
af Alléer eller som Delingslinier eller blot for at tilgængeliggøre et Areal; men ligesaa
højt man naaede i saa Henseende i Havekunstens Stortid, ligesaa dybt sank man ned
i Misforstaaelse af Ganges og Vejes Anvendelse under Havekunstens Forfald, navnlig
i de uregelmæssige anlagte Haver. — Ingen Stilart er iøvrigt blevet mishandlet og
misforstaaet, som den, der skulde være Udtryk for den ubundne landskabelige Have,
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i den har Fuskere alle Dage bol¬
tret sig af Hjertens Lyst. Disse
„Landskabskunstnere", der i bed¬
ste Fald med Blyant paa Papir,
men oftest med Rivestagen, direkte
i Marken „tegnede" det kendte
forvirrede Sammensurium, som

kritikløst betegnes med det ind¬
tagende Navn „landskabelige
Haver". At man nu, da der atter
synes at vokse en mere kultiveret
Interesse for Havens kunstne¬
riske Udformning frem, søger at
komme bort fra det uregelmæssige
Ganganlæg er— med ovennævnte
in mente — intet Under; men sam¬

tidig med at dette erkendes, bør det ikke glemmes, at fordi en Idé er forfusket, kan
denne godt i sin Oprindelighed være god, og dette er jo netop Tilfældet med Have¬
anlæg i uregelmæssig Form — dog med den Moderation som de engelske Haver fra
det sidste Aarhundrede opviser, nemlig en Combination af Regelmæssighed og Uregel¬
mæssighed i Anlæg.

Naar der, som sagt, nu i vore Dage synes at vokse en Tendens frem med absolut
Krav om, at alt i vore Haver skal være lige og regelmæssigt for overhovedet at kunne
komme ind under Begrebet Havekunst, saa betegner dette en beklagelig Mangel paa
sund og sand Forstaaelse af Begrebets Værdi i det hele taget; beklageligt fordi man
ved denne Ensidighed afskærer sig selv fra med Interesse at trænge ind i Studiet af
Anlæg i uregelmæssig Form, som man med vore Terrainforhold, vore økonomiske
Forhold og Tidens hele Livssyn for Øje ikke kommer uden om, naar det da gælder
Haver af større Udstrækning end de almindelige Byhaver paa indtil 3000 m2. Hermed
skal ikke være sagt, at det vilde være uheldigt om de uregelmæssige Anlæg skulde
komme til en Genfødelse i vore Dages Haver, thi det maa enhver erkende, at aldrig
har Havekunsten fundet skønnere Udtryk og Form end da den byggedes efter helt
regelmæssige Principper, men da vore Haver, for det første af ovennævnte Grund, og

iøvrigt med Hensyn til vore Husbygningsformer, foreløbigt ikke lader sig klemme ind
i en svunden Tids Støbeform, saa vilde det være heldigt om vore Havearkitekter
istedet for, som det nu altfor ofte sker, naar man kommer til den Del af Opgaven
med Havens Anlæg, hvor den uregelmæssige Del skal formes ikke lader haant om
denne og troer, at her gælder det blot at slynge og vride nogle Gange ned igennem
Terrainet og strø nogle Buske og Træer ud, saa er den Side af Sagen løst. Thi her
ligger nemlig ofte langt den vanskeligste Del af Bygningsopgaven.

En fejlagtig anlagt Gang er lige umulig enten den er krum eller lige; og dette,
at en Have er inddelt ved lige Gange er ingenlunde en Borgen for at en heldig Løs¬
ning er naaet — hvilket desværre ofte bliver antaget, selv af begavede Mennesker —

Fra ørstedparken: Et af de mangfoldige Exempler paa uheldig Gang¬
skæring og uskøn Ganglinie, som er saa almindeligt — saa haabløst

almindeligt — i vore uregelmæssigt anlagte Haver.
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thi en saadan Inddeling kan være baade fattig og formløs. Nu skal det villigt ind¬
rømmes, at en ved Uregelmæssighed og krumme Gange anlagt Have ofte naar det
rent ud forbløffende i Retning af Latterlighed og Meningsløshed, med alle de kendte
nyre-, hjerte- og pæreformede „Plæner", medens et ved lige Gange inddelt Areal,
selv om det er aldrig saa tomt og intetsigende, sjældent naar den samme Grad af
Taabelighed.

Men dette er aldeles ingen Grund til at forkaste den uregelmæssige Form for
Haveanlæg, thi foruden at virke fyldestgørende for Nutidsmenneskers Hyggefølelse
er den tillige den eneste Form for Haveanlæg paa større Arealer med stærkt bevæget
Terrain, der økonomisk set lader sig gøre.

I Modsætning til næsten alle andre Motiver i en Have: Blomster, Træer, Græsflader
etc. besidder en Havegang i sig selv ingen Skønhed; kun naar denne, anvendt paa
rette Maade i Terrainet, og iøvrigt i sin Beliggenhed giver Udtryk for en Vilje, en
Bevægelse, en Retningslinje, eller har en rumfordelende Karakter, bliver den, hvad
enten den er krum eller lige, et virksomt Led ved Opbygningen af et Havebillede.

Den Anskuelse, der ogsaa ofte gør sig gældende, at Gange kun er en Uting, der
helst bør bortelimineres, især de krumme, er en naturlig Reaktion imod en altfor planløs
Anvendelse af disse, saadan som dette har fundet Sted i lange Tider. Men samtidig
er dette Forhold ogsaa et levende Udtryk for manglende Forstaaelse af den Betydning
Gangene, lige eller krumme, kan have for Ruminddelingen og den planmæssige Op¬
bygning af Haven.

Gangene i en Have er ingen Uting, tvertimod, det er nemlig dem, der danner
Havens organiske Sammenhæng, og forøvrigt sammen med alle de andre Ting, Hække,
Plantninger, Blomsterrabatter o. s. v. giver
Haveanlæget sine Linjer, gode eller daarlige,
alt eftersom de er godt eller daarligt anvendte.

I de senere Aar ser man ofte Fliser an¬

vendt som Erstatning for egentlige Gange,
enten som sammenhængende Fliserækker eller
saakaldte Trædefliser. Dette er fuldt forsvarligt
og ofte meget interessant indenfor smaa Haver,
eller smaa intime Partier i større Anlæg* men
at anvende Fliser i den Udstrækning som de
ofte bliver, er rent ud absurd og langt borte
fra selve Flisegangens oprindelige Idé. Flise-
gange, hvor indtagende de iøvrigt kan være,
naar de er anvendt paa rette Maade og i rette
Omgivelser, faar aldrig Havegangens enkle og
ærlige Karakter og faar aldrig dennes Betyd¬
ning som inddelende Faktor i Havebilledet.
Naar det derfor undertiden hævdes, at Fliser
netop anvendes for ikke ved rigtige Gange at
bryde Fladevirkningen, da er det en fuldkom-

Fra Haveselskabets Have: En ,uregelmæssig"
Gang i vor, med Rette, mest beundrede Have. —

Kommentar overflødig.
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men Misforstaaelse af selve Fla¬
dens Værdi. En Flade uden Be¬

grænsning er nemlig uden Billed-
værdi, hvad enten det drejer sig
om Landskabet eller Haven. Derfor
maa alle de Ting, der hører med
til Havens Ruminddeling, ærligt
og redeligt bringes til Anvendelse,
men hver Ting paa sin rette Plads.

At bygge en Have op i vel¬
proportionerede Forhold er i det
hele taget næppe saa lige til som
en hel Del Mennesker synes at
forudsætte. Midlerne er mangfol¬
dige og forskelligt virkende, men
den første Betingelse for et godt
Resultat er, at Gange og Jord¬

forhold er saadan sammenarbejdede, at den fuldkomne Balance er tilstede. Intet bør
være afhængig af Tilfældigheder og absolut ikke have Tilfældighedens Præg; thi dette
er netop den største Skavank ved den gængse Opfattelse af Haver i uregelmæssig
Form, at enhver Planløshed faar Stempel som Naturlighed og dermed Tilgivelse, til
stor Skade for Sagen. Hvad der i det hele taget taales af Uskønhed med Hensyn
til Gange i vore Haver er trist og nedslaaende. Hosstaaende Billeder 1 og 2, der
er taget henholdsvis i Ørstedsparken og Haveselskabets Have, er typiske Eksempler
paa hvor urimeligt sløjt baade Fagfolks og Publikums Syn og Følelse for Linierne
i en Havegang er. Havde man virkelig en nogenlunde kultiveret Følelse og Forstaaelse
af hvilken Skønhed, der kan ligge i en velført Ganglinie, saa vilde dette her belyste
ikke blive taalt saa almindeligt, som det bliver. Særligt greelt virker Eksemplet fra
Det Kgl. Danske Haveselskabs Have. Denne Have, der ellers betegner Toppunktet
af, hvad der her i Danmark kan præsteres af havemæssig Skønhed med Hensyn til
Plante- og Blomsterarrangement, og som ud fra hver lille Plet aander Blomsterglæde,
Farveglæde, Skønhed og Harmoni; i denne findes der ingen virkelige Ganglinjer,
endogsaa Hovedgange saa menings- og skønhedsforladte som Billedet viser.

Eksemplerne fra de her nævnte Haver er ingenlunde enestaaende, der kunne
skaffes mange, baade fra disse og fra andre offentlige, for ikke at tale om private
Haver.

For at en krum Gang skal kunne opfylde skønhedsmæssige Krav, maa den i sit
Forløb give Udtryk for en rolig ledende Bevægelse, og alle Skæringer af andre Gange
skal være velafvejede og afbalancerede. Desuden skal enhver Bøjning være begrundet,
enten af Terrainforhold eller af stærk Plantning o. lign. Derfor bør Anvendelse af
krumme Gange paa jævnt Terrain med ringe Fald i Reglen undgaaes, bl. a. ogsaa
af den Grund, at mange krumme Gange der kan ses samtidig, hvilket ikke kan und¬
gaaes paa fladt Terrain, giver Forvirring. (Se Bill. 3).

Planløst Virvar af Gange hvis Virkning yderligere forstærkes der¬
ved, at det hele kan overses paa en Gang. Se endvidere hvor slet
Haven, paa Grund af Gangenes Forvirring, samvirker med det om¬

liggende Landskab.
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En Billedvirkningen fuldstændig ødelæggende Ganglinje ved en engelsk Cottage.
Efter „The Art and Craft of Garden making".

En krum Gang bør aldrig lægges i selve det Rum eller Havebillede, som det er
dens Opgave at gøre tilgængelig for Beskueren; thi det er dens naturlige Bestem¬
melse altid at bøje udenom. Heri ligger iøvrigt den krumme Gangs diametrale Mod¬
sætning til den lige; sidstnævnte er nemlig i sig selv en Del af selve Billedets per¬
spektiviske Linjevirkning, medens den krumme Gang saa at sige omspænder Partiet
og kun giver Beskueren Lejlighed til udefra at se ind i Billedet. I Bill. 4, der viser
Opkørslen til en engelsk Cottage, ser man hvor uheldigt Vejlinjen ødelægger et ellers
yndefuldt Billede, og man føler ligefrem Lyst til at bøje den udenom-, thi som den
ligger, fordærver den for det første Rumforholdet og Fladen, og for det andet synes
den at føre bort fra Maalet, hvilket især er et Brud paa Loven for den krumme Gangs
Virkemaade. En Betingelse for at en Gangplan med uregelmæssige Gange opfylder
æstetiske Krav er, at deres Forløb er ledende og førende, og at den indbyrdes For¬
bindelse er saadan knyttet sammen, at den Spadserende med Sindsro betroer sig til
Gangens Ledelse og ikke pludselig staar i en Forvirring af Gangskæringer og hverken
ved ud eller ind.

Med Hensyn til selve Gangbeliggenheden og Ruminddelingen eller Rummenes
Størrelse i uregelmæssige Anlæg, da afhænger dette naturligvis i høj Grad af For¬
holdene, men det lykkelige Resultat i sin Helhed er udelukkende afhængig af den
Planlæggendes skønhedsmæssige Forstaaelse af Sagen, hvilket selvfølgelig ogsaa
gælder regelmæssige Anlæg, løvrigt maa man gøre sig det klart, at et Haveanlæg
er et Bygningsarbejde, der kun kan bygges op paa en virkelig Plan, og at den første
Betingelse for et godt Resultat er en god Gangplan, og dette gælder fuldt saa meget
den uregelmæssige Del som den regelmæssige.
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Plan af en velformet moderne engelsk Have bygget over en Combination af regelmæssige og uregel¬
mæssige Gangforhold. Foroven det ubehandlede Grundstykke. Forneden færdig Plan.

Efter „The Art and Craft of Garden making".
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Endvidere, at et Haveanlæg ikke er et Landskab, selv om det er uregelmæssigt,
men Menneskearbejde, hvilket det ogsaa i et og alt skal være Udtryk for; thi vel
bygges, saavel den regelmæssige som den uregelmæssige Have, efter Landskabets
Love, men derfra og til at copiere Landskabet er Vejen ufarbar. Som Eksempel paa
en nogenlunde vel planlagt Have, hvor uregelmæssige og regelmæssige Gange danner
et fast sammenhængende Hele, er den i Bill. 5 gengivne Plan, der er taget fra en
engelsk Bog om moderne Haver. 1 et og alt kan man vel næppe godkende den,
navnlig ikke de to „Forlegenhedshjørner", der dannes af Gangene, der fører ned fra
den halvcirkelformede Terrasse, men i det Store og Hele er Planen „fast", den kan
ikke skubbes i nogen Retning, uden at der bliver Kludder i Sagen, hvilket er den
første Betingelse, for at en Gangplan skal kunne kaldes god. 1 det hele taget naar
en Gang, lige eller krum, ligesaa godt kan ligge her som der, saa kan man roligt
gaa ud fra, at der er noget galt.

Den foreliggende Plan er som før nævnt bygget over en Combination af Regel¬
mæssigheder og Uregelmæssigheder, hvilket med Nutidssyn paa en Have vistnok kan
siges at være den gyldne Middelvej, rent bortset fra, at denne Aulægsmaade aabner
Mulighed for stor Udfoldelse af vekslende Billeder. Og de skiftende Indtryk man op¬
lever ved at komme fra den regelmæssige Del af Haven med dens stringente Ret-
linjethed og Blomsterfylde over i mere frie og ubundne Forhold og omvendt, virker
overordentlig tiltalende, men Betingelsen herfor er først og fremmest, at der er Ro
og Balance i Gangforholdene, bl. a. i hvor høj Grad Bygningerne o. lign. paavirker
Arealet, og saa hvorledes dettes Højdeforhold er, men i Reglen vil man kunne sige,
at den uregelmæssige Del kræver større Plads for at kunne udfolde sig end den
regelmæssige.

Det har ikke været Tanken her at give Regler for Ganganlæg i og for sig, men
kun at paapege hvilke Uhyrligheder man ofte kritikløst finder sig i med Hensyn til
Gange, især saadanne Steder hvor andre Ting i Haven fanger Interessen. Endvidere
at paapege hvad der vilde kunne opnaaes af Skønhed og Harmoni i vore Haver,
hvis en mere kultiveret Forstaaelse af Havegangenes organiske Liv og Betydning for
Havebilledets Opbygning blev noget mere almindelig, ikke alene for de lige, men

ogsaa for de krumme Ganges Vedkommende. I. P. Andersen.

ANLÆGSGARTNERSKOLEN

Det aarlige Kursus paa Teknologisk Institut for Anlægsgartnere, tager sin Begyn¬delse Tirsdag den 2. August Kl. 7l/t.
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 Be¬
siddelse af lignende Kundskaber, som de, der kan erhverves i Klasse A.
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Klasse B.

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

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

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

indlæg i Beton (Jernbeton).
Faglige Foredrag.
Undervisningsaftener: Tirsdag og Torsdag.
Videregaaende Nivellement, Opmaaling, Korttegning og Afsætning.
Videregaaende Beregning af det kubiske Indhold af en Jordflytning efter en Nivelle-

mentsplan, der angiver nuværende og omarbejdet Terrain.
Kalkulation, samt Formen for et Tilbuds Afgivelse.
Afsætning af Vinkler og Konstruktioner i Marken.
Bogføring.
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 kun omfatter Klasse B, er Betalingen herfor 50 Kr.,
der erlægges ved Indmeldelsen.

Anmeldelsesblanketter kan rekvireres fra Teknologisk Institut, G. A. Hagemanns-
gade 2, København B.

Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforening uddeler nogle Fripladser til Klasse B.
Herom vil senere fremkomme Meddelelse. Valdemar Hansen.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

9.

10.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

LITTERATUR
THE GARDENS OF ITALY. (A. Erslev, International Boghandel, København.)

Af al den Havelitteratur, der i de senere Aar er udsendt af Country Life, betegner den foreliggende
Bog Højdepunktet af Skønhed, saavel med Hensyn til Billedstof som til selve Emnet. Italiens Haver har
her faaet en Forevigelse i Billeder og Tekst, der sikkert er uden Sidestykke, og som man vanskeligt
kan tænke sig vil blive overgaaet. Hver Billedside — og det er saa godt som hver Side i Bogen —
er en Skønhedsaabenbarelse, og foruden at virke rent ud forbløffende ved selve den fotografiske Gen¬
givelse af Motiverne, giver disse et næsten overvældende Indtryk ved den Rigdom, Skønhed og Renhed
i Rum og Linier, som er kommet til Udtryk i dette Menneskearbejde. Det er Renaissancetidens for¬
underlige Sammensmeltning af Bygningskunst, Billedhuggerkunst og Havekunst til et herligt Hele, der
her paa nogle Bogsider passerer Revue for Eens Blik. For den, der har set disse Haver og Bygværker
i Virkeligheden, vil Bogens Billedstof gøre mangen en herlig Erindring om modtagne Skønhedsindtryk
endnu mere levende, medens andre, som ikke har haft og maaske aldrig faar Lejlighed til at studere
denne Skønhedsverden paa Stedet, ved denne Bog vil kunne opleve et næsten naturtro Indtryk af en
skønhedmættet Kultur.

Bogens Pris er, som al illustreret Litteratur, høj, men dog overkommelig, og som sagt gives der
fuld Valuta i Indholdet. I. P. Andersen.
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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
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NY-BAROKKEN 1 KOLONIHAVEPARKEN

Efterfølgende er en Fortsættelse af Artiklen 1. Aarg., Side 101—106. Jeg fremsatteder Ideens Hovedtræk — Kombinationen af Kolonihaver og offentlige Lystanlæg,
der skulde fremtræde som en Helhed, en moderne Form af den franske Barokhave.

Søgte at paavise, at de for stilpræget uvæsentlige, men uundgaaelige Aksemellem¬
rum, de saakaldte „massifs" eller „bosquets" udmærket lod sig udnytte som Koloni¬
haver. Skitserede endelig en Ordning til disse Smaahavers fulde Udnyttelse og skal
nu i efterfølgende søge at behandle det vigtigste, det bærende i Stilen — Aksernes
Udformning.

Akserne skal udgøre det egentlige offentlige Anlæg, maa derfor, samtidig med
at de formes over Barokkens Ideer, opfylde de Krav, især til Trafik, der i vor Tid
stilles et offentligt Byanlæg, men ogsaa Detaillerne maa rette sig efter vor Tids Midler
og Ønsker, saaledes at Haven, samtidig med at Stilens Formsprog og Ideer bevares,
dog ved Tilførsel af nyt ikke fremtræder som Imitation eller Rekonstruktion.

Det, der nu maa bevares af de gamle Virkemidler, er saaledes Aksernes arkitek¬
toniske Opbygning ved deres retliniede Føring og de klippede Træers faste Ramme,
saaledes at Akserne kan fremtræde med det lange, snævert begrænsede Synsfelt,
der giver det typiske Barokbillede — Perspektivet. Et Skønhedsmoment vi ganske
savner i vore Byanlæg. Endvidere bør Hovedaksen i Anlæget nøje knyttes til en
Monumentalbygning. (Var det tidligere et Slot — kan nu udmærket en Kirke, større
Skole eller Hospital danne Basis.).

Disse Mindstefordringer til det historiske maa nu sammenholdes med de moderne,
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praktiske og æstetiske Krav. Der er saaledes i første Række Trafikhensynene. Her
skælnes nu mellem Gennemgangstrafik og Promenadetrafik. Forskellen ligger i
Navnene.

Gennemgangstrafiken bliver i denne Haveform praktisk set ideal, da den rette
Linie er den korteste. Æstetisk kan der rettes Indvendinger, Skønhedsvirkningen er
størst, naar man befinder sig ved et af Aksens Udgangspunkter; bevæger man sig
ned gennem Aksen, mindskes Afstanden og dermed Dybden og Virkningen. Ved
Gennemgangstrafiken vil — efter min Mening — den svindende Skønhedsvirkning
opvejes af den Tilfredsstillelse, der ligger i Bevidstheden om at være naaet frem,
snart være ved Maalet.

Promenadetrafikens Krav er større, dens Ideal udtrykkes i det engelske Ordsprog
„at rejse er bedre end at ankomme". Det er selve Haven, der skal opleves, ikke
alene Ideerne — men ogsaa og i særlig Grad dens Detailler. Til Promenadebrug
anføres den krumme Gang med dens uanede Muligheders store Fordel fremfor den
rette Linies umiddelbare Overskuelighed. Jeg skal ikke her søge at formindske
Sværmeriet for den romantiske Periodes krumme Linie — kun søge at vise, at den
rette Linie ogsaa egner sig til Promenade.

I de gamle franske Anlæg var Promenadegangene retliniede, og de Detailler, der
dengang anvendtes til at give Afveksling, var Skulpturer, snart ganske lave i Aksernes
Sider, og endelig de velkendte store Figurkompositioner i Aksemellemrummene. —

I Havens fjærnere Dele var Udsmykningen sparsom, her var ingen Spadseren, kun
Kørsel, hvorfor de store Afstande ikke mærkedes saa meget, at de trættede.

Til at oplive vore Dages Promenadegange egner en saadan Masseanvendelse af
Skulptur sig slet ikke, den har for faa Beundrere og er altfor kostbar. Men vi ejer
Motiver, som de Tider slet ikke kendte — Stauder, Blomster og Roser findes i en
Form- og Farverigdom som aldrig før, og samtidig med, at disse Blomsterplanter
omfattes med den største Interesse og beundres og dyrkes i stedse stigende Grad,
har de bidraget til at bryde Landskabs„stilen"s værste Form, saaledes har Stauderne
gjort det af med Bedene. De fleste føler nu, hvor uendelig mere virkningsfuld og
smuk den lange lige Stauderabat er i Modsætning til nogle runde Bede. Er der ikke
ved Stauderabatten en ubevidst Arbejden frem i Barokkens Aand, hvor den overdaadige
Vækstvoldsomhed, de skinnende Farver staar mod den mørke, rolige, klippede Hæks
Baggrund og den retliniede Indkantning. Kan det ikke siges paa ny Maade at illu¬
strere det typiske hos Barokken, Kampen mellem Materiale og Form. Den blom¬
strende Rabat kan tjene som vor Tids Bidrag til Barokhavens Detailler og — Staude¬
rabatten er retliniet, den Gang hvorfra den skal ses, maa ogsaa være det, og Staude¬
gangene er i den private Have meget søgt, den bringer i hver Aarstid for hvert Skridt
noget nyt — og dermed er i Grunden den retliniede Gangs Værd til Promenade til¬
strækkeligt paavist.

Inden Omtalen af Trafikforholdene afsluttes, skal jeg endnu nævne, at moderne
Krav ogsaa gaar ud paa, at Gennemgang og Promenade skal følge sine Gangsystemer,
at ikke to Færdselshastigheder skal forstyrre gensidigt. Dette lader sig med stor
Fordel gennemføre her. Promenadegangene kan da gøres smallere, hvad der igen
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bevirker, at de ogsaa kan gøres kortere og derved aabne Mulighed for at Dimension
og Udstyr kan tjene som Forbillede og Norm for lignende Partier i private Anlæg.

Som Detailletegningen af en Hovedakse Side 59 viser, er denne Afkortning klaret
ved, med visse Mellemrum, at placere fremspringende klippede Træer, hvorved der
dannes en Række isolerede Enkeltbilleder i begge Aksens Sider. Det bliver nu tillige
muligt at variere Beplantningen i disse Siderum efter Blomstringstid, Farvesammen¬
stillinger o. s. v., uden at næste Partis Farver kan gribe forstyrrende ind. Paa Planen
kan det ogsaa ses, at Promenadegangene lejlighedsvis knækkes og kun gives videre
Forbindelse frem ad Gangen i den anden Side af Aksen; denne Ordning foreslaas
dels for at skaffe gode Siddepladser og for at skabe en Omvej, der er betydningsløs
for de Promenerende, men stor nok til at forhindre, at disse Smaagange bruges til
Gennemgangsforbindelse.

Et rent fagligt Studium kunne disse Smaarum ogsaa yde Materiale til, om de ud¬
styredes forskelligt. Overmaade nyttige Erfaringer kunde gøres over Dimensionsfor-
hold. Gangenes Længde i Forhold til Bredde og i Forhold til Blomsterfeltets Bredde.
Proportionsstudier har vi ufattelig nok aldrig dyrket. Hvor ofte savner man ikke
nogen Støtte, naar man forud skal beregne en Virkning. Alle kender sikkert til Over¬
raskelser ved Arbejdets Tilsyn; f. Eks. kan en Gang, naar den er afsat, virke som en
Landevej, medens den, saasnart den maaske blot sættes 20 cm ind, kan virke ganske
normalt og harmonisk. I et saadant Anlæg var der Lejlighed til at samle forskellige
Dimensioner, der kunde resultere i Fremkomsten af Talforhold, der kunde yde Vej¬
ledning om, naar de Grænser naas, der betegnes: for kort — for bredt — forsmalt
o. s. v. De finere Grænser maa drages efter hver enkelts Opfattelse; dog vil saadanne
Talforhold selvsagt kun gøre Skade, om der vedtages et „Idealmaal" til almindelig
Anvendelse.

Hovedaksens Midte er helt græslagt, dette Græsmotiv bliver Aksens egentlige
Virkemiddel, og jeg anser det for at være noget af det vigtigste for Helhedsvirkningen.
Den friske grønne Farve opliver, den ubrudte Græsflade giver Ro, samtidig med at
Aksesiderne bedre bindes sammen, og Rumvirkningen forøges. Græsset er tillige i
Overensstemmelse med Stilens Tradition.

I Versailles Hovedakse udgør Midten af Allée Royale (Fig. 1). Det var endog
foran denne Plæne, at Ludvig XIV førte sine Gæster, naar han vilde vise dem Havens
mest indtagende Parti. Det centrale Græsparti træffes i andre franske Anlæg. I Eng¬
land ved Hampton Court og i Danmark vel allersmukkest i Jardins helt græslagte
„Kæmpeallé" udfor Midten af Fredensborg Slot.

Ved at betragte Billedet af Allée Royale kan man lære to Ting, at Plænen, trods
det, at den er 13 Gange saa lang som bred, alligevel virker kort, i alt Fald meget
kort i Forhold til det Uendelighedspræg, der stræbes efter i Aksen, og for det andet
ses det tydeligt paa Billedet (og tydeligere i Virkeligheden), at man ikke kan give
et Billede Længde ved at gøre Plænen smal og de to Sidegange forholdsvis brede,
ved Rumvirkningen gælder hele Fladens Bredde (Gange -j- Græs) i Forhold til de
indrammende Løvmassers Højde og til hele Partiets Længde.

Derfor har jeg søgt at øge Længden ved de fremspringende Træers Kullissevirk-
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ning, de vil ved den perspektiviske Forkortning synes at staa ganske tæt — og hindre
at Gange og Blomsterrabatter drages ind i Rumvirkningen, de klippede Bueløvgange
og de viste Busketbælter (beplantede hver med een Art Buske af rolig, ensartet, sluttet
Vækst) vil ogsaa holde Billedet snævert — den eneste Blomsterudsmykning i Helheds¬
billedet er et enkelt Farvebaand af Polyantheroser, de kan undværes, men trækker
maaske den genemløbende Linie tydeligere op.

Græsfeltets Bredde, der her er sat til 10 Meter, er Anlægets mest variable Dimen¬
sion, da det er her Rumforholdet skal reguleres, og Græssets Bredde afpasses efter
hele Aksens Længde og de indrammende Træers Højde. Var der i Sidefelterne Lej¬
lighed til at studere Fladens Proportionsforhold, bliver der i Aksen Lejlighed til at
studere Rummets Proportioner. Et Omraade, hvor vi er overmaade langt tilbage.

Af andre Forsøg, der burde anstilles i denne Forbindelse, maa Træbestandens
Art og Behandling nævnes. Der burde prøves hvilke Arter (og Sorter) af Lind, der
hurtigst og bedst lader sig forme, og der burde prøves forskellige Metoder for at
finde den, der er hurtigst og billigst. Aksen lader sig let inddele i Sektioner til dette
Brug.

Endelig, naar en Gang Forsøget er sluttet, kan Yderrækkerne gives fri. Der vil
da fremkomme en 35 m bred Allé af den kendte „Kandelaber"type, Blomsterrabatter
og Kulisser maa fjærnes, og Græsrabatten bliver derved 20 Meter, hvad der nu med
de betydelig højere Træer vil give omtrent samme Forhold som det oprindeligt an¬
lagte. Anlægets Helhed, Aksernes Antal og Føring afhænger af hver enkelt Opgave,
dens Størrelse, Trafikens Retninger o. s. v.

Det viste hele Anlæg skal ikke være et Eksempel, endnu mindre et Forsøg paa
at danne Idealprojekt, men blot at tjene som et Skema.

Jeg skal i denne Forbindelse som Slutning kun gøre opmærksom paa nogle prak¬
tiske Forhold.

Anlæget og Havekolonierne bør være selvstændige Helheder, jeg vil dog anse det
for heldigt om enkelte Hovedakser i Kolonihavedelen sættes i Forbindelse med An-
læget, saaledes at Promenadetrafiken Søndag Eftermiddag (naar der er tilstrækkeligt
Opsyn af Haveejere i Kolonihaverne) kan ledes fra Anlæget ind gennem Havekolo¬
nierne, saaledes at disses Motiver ogsaa kan studeres.

Af Hensyn til Hærværk bør ellers Adgangen til Havekolonierne, som det nu er
Brug, kun være for de med Nøgle forsynede Ejere.

Det offentlige Anlæg og dets Forbindelseslaager til Kolonihaverne bør lukkes om
Natten, hvad der nødvendiggør at hver Havekoloni giver mindst en Udgang til aaben
Vej eller Gade. Et Hensyn der især berører Anlægets Aksers Fordeling.

Hermed være Projektet forelagt „Havekunst"s Læsere — og Offentligheden.
Georg Georgsen.
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P. WAD: Motiv af Hannerupgaards Have.

I too

P. WAD: Plan af Hannerupgaards Have.
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HANNERUPGAARD

Denne Gaards Bygninger er, med Undtagelse af det flere Gange omlavede Stue¬hus, forlængst nedrevne, og Markerne er udstykkede til Villagrunde. Ogsaa
det meste af den store Have gik med i Udstykningen, tilbage blev kun en lille Stump
med en Del store gamle Pæretræer, et Par Guldregn, en Rødtjørn, en stor Blodbøg
og et Par Kirsebærtræer. — Blodbøgen tog efterhaanden al Lyset bort fra Stuerne,
og Ejeren maatte derfor — om end med Beklagelse beslutte sig til at fælde den.
Dens Fald bragte imidlertid Luft og Lys ind i Haven, hvis Omlægning nu kunde
fuldføres efter nærv. Skitse. — Det hele er, som man vil se, saare enkelt, men de
gamle Træer bryder paa en virkningsfuld Maade Linierne og giver Haven Hygge.
Ved Planeringen fremkom den forsænkede Plæne — Havens Dagligstue — omtrent
„af sig selv" uden nævneværdig Jordflytning, og det blev muligt at anbringe et Par
lave Stendiger, som med deres ejendommelige Plantevækst bidrager til at øge Havens
Interesse. — Havepartiet syd for Huset med Pergola og Tremmeværk ved Siderne var
egentlig tænkt som Blomsterhave. Midtpartiet er imidlertid tilplantet med Jordbær
indenfor en Lavendelhæk, og det ser saamænd meget pænt ud. — Og selv om Jordbær¬
rækker ikke er saa dekorative som f. Eks. Rosenbede, har de jo visse andre behage¬
lige Egenskaber.

Mellem Plænen og Vejen er der et helt lille Krat med Skovbundsplanter, hvis
Bestand, ligesom Havens øvrige Blomsterflor, omhyggeligt plejes og udvikles af
Husets Frue.

Maaske bør det understreges, at denne Skitse kun-skal forsøge at vise en enkel
og ligefrem Have, afpasset for Mennesker, der selv passer den og interesserer sig
for dens Planter, fra Roserne til Jordbærrene. — Og derfor kan den maaske have
Interesse ved Siden af mere pragtfulde Anlæg.

P. Wad.

VEDBEND

Vedbend er en meget benyttet Plante. Overalt i Landet træffer man paa dennesmukke, frodige og nøjsomme stedsegrønne klatrende Vækst; den vokser paa
Rigmandens Palads som paa Smaamandens Hytte, i Parker som i Smaahaver, den
dækker Grave, Stengærder, Skrænter, Skovbund, ja, selv Træer og Buske undgaar
ikke dens alt overvældende Favntag, og mangt et Stykke rædselsfuldt Bygningsarki¬
tektur bliver udholdeligt, naar det dækkes af Vedbendens skærmende Kaabe.

Men selv om saadanne Bevoksninger ikke er saa helt sjældne, burde de anvendes
i langt større Udstrækning, ikke alene paa Landet, men ogsaa i Byerne; hvor ofte
træffer man ikke her paa hæslige skønhedsforladte Mure, hvor det vilde være en Vel¬
gerning, om disse var beklædte med Vegetation, og hvad der — særlig i større Byer
og navnlig i København — falder stærkt i Øjnene, er de nhyre grimme Brandgavle,
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Et tarveligt og ellers kedeligt Hus, som ved Bevoksning er bleven hyggeligt, lunt og tiltalende.
Vedbenden er sikkert i sin Tid plantet uden det Formaal, at dække det hele.

som overalt griner frem, de fleste af dem er oversmurte med Reklamer for Blanke-
sværte, Rugbrød, Aviser o. s. v., som gør saadan en Gavl endnu hæsligere; det burde
ligefrem ved Lov paabydes, at saadanne Murflader skulde beklædes med Vegetation,
Bekostningen herved er minimal, og en Vedbend kan, — naar Jorden er rigtig til¬
beredt, og Planterne iøvrigt faar en Smule Pasning — i Løbet af ikke saa mange
Aar dække en Murflade til fjerde Sals Højde og mere, og Blankesværten og Rug¬
brødet bliver saamænd nok solgt alligevel. Men kan dette siges om de større Byer,
hvormeget mere burde et Forbud i denne Retning ikke gælde alle de nyopvoksende
Bebyggelser paa Landet, hvis „Arkitektur" i Reglen kun er Udtryk for en haabløs
Mangel paa Skønhedssans. Det burde være et mindste Krav fra Statens og Sam¬
fundets Side, at disse kolde, intetsigende Murflader blev dækket af Vegetation.

Ved gamle Huse rundt om paa Landet har man plantet Vedbend, vel nok i mange
Tilfælde uden bevidst at have noget bestemt Formaal dermed; i Aarenes Løb har saa
Planterne bredt sig, og efterhaanden er hele Huset blevet overvokset baade paa Mure
og Tag og er derved forvandlet fra et maaske iforvejen uskønt Hus, til et malerisk
tiltalende Billede.

For Havekunstneren er Vedbend en uundværlig Hjælper, den anvendes i den moderne
Have paa mangfoldige Maader: som Indfatning om Blomster- og Stedsegrønne Grupper,
som Kanter om Vandbassiner, som Murbevoksning, som Dække hvor intet andet kan
gro, og den egner sig udmærket og er af god Virkning som Espalier paa ellers uskønne,
skyggebeliggende Plankeværker, men her maa man dog passe den med Tilbinding,
da Bræddevægge er for tørre, til at Sugerødderne kan faa fat. Vedbend egner sig

64



Vedbend paa østmur ved Diakonissestiftelsen i København. Her har været en kyndig Haand med
i Spillet; Planterne er passede med Beskæring og Tilbinding, og Jorden ligger frit og solbeskinnet.

dog i særlig Grad til Murbevoksning; men selv om den er nøjsom og kan gro i
mager Jord, er det formaalstjenligt at tilberede Jorden i 2—3 Spadestiks Dybde og
passe Planterne godt med Vand, navnlig i de første Aar, da Jorden tæt op til Huset
næsten altid er tør. Ligeledes bør man om Vinteren, mens Planterne er mindre, dække
Jorden med lidt Granris, i hvert Fald paa udsatte Steder. Naar Vedhend er plantet,
skal den tilbindes, selv paa Steder hvor den senere hæfter selv, der dannes nemlig
ikke straks tilstrækkelig med Sugerødder, og det er ingen Skade til stadig at have
Øje med Rankerne og lede dem ved Opbinding. En god og nem Maade at espaliere
paa er, at fæstne paa Muren et Stykke stormasket tyndt Hønsenet hvori Rankerne
holder tæt ind til Muren og derved hurtigere hæfter. Ofte, naar Vedbend ikke klippes,
kan der fremkomme Blomstergrene, disse vokser mere buskagtigt og kan danne smukke
kuppelformede Bevoksninger (se Bill. 3). Det er en almindelig udbredt Tro, at Ved¬
bend paa Mur giver Fugtighed, men dette er ikke Tilfældet, tværtimod, den holder
Muren tør, idet Sugerødderne tager hvad der er af Fugtighed og' iøvrigt skærmer
den Muren mod Regn.

Hvis man synes, at Bevoksningen bliver for tyk, kan den klippes tæt ind til Gren¬
laget, men dette maa helst ske i det tidlige Foraar, da Planten — naar den berøves
sin skærmende Pels om Vinteren — godt kan tage Skade af Frosten. Paa Sten hæfter
Vedbend ypperligt, dog maa man ogsaa her i Begyndelsen hjælpe den til at fæstne
ved at anbringe Staaltraade eller Traadnæt og ved at kroge den fast i Stenspalterne.
Ofte bruges den til at overvokse Gravstene o. lign., paa disse maa først anbringes
Traadnæt, da Bevoksningen her maa være noget mere begrænset og ved Beskæring
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holdes indenfor rimelige Grænser. Ved
Beplantning ved Murflader maa man

tage Hensyn til hvorledes Bevoksnin¬
gen senere vil komme til at virke;
det kan ofte virke mere malerisk, naar

Bevoksningen brydes af aabne Mur¬
flader, i andre Tilfælde kan det være
smukkest at hele Murfladen er dæk¬

ket; Vedbend hæfter bedst paa Mur¬
sten og Granit, men kan dog ogsaa
hæfte paa Puds, her er dog den Fare,
at Pudsen kan skalle af, og Vedben¬
den derved løsnes, ligesom det jo og¬
saa i saadanne Tilfælde er vanskeligt
at reparere Muren.

Paa fritstaaende aabne Hegn, saa-
som Maskinfletværk, Jerngelænder o.

lign. kan Vedbend godt trives og kan
her træde i Stedet for Hække, hvor
saadanne, paa Grund af Skygge fra
større Træer eller lignende, ikke kan
trives men maa da selvfølgelig bindes
til, da saadanne Hegn ikke afgiver Be¬
tingelser for Selvhæftning med Suge¬
rødderne, ligesom ogsaa Planterne er

noget mere udsat for Paavirkning af Frost, og navnlig af Blæst; bedst er det, om der
bagved findes tæt Busketplantning, som kan afgive Læ. Som Indfatning egner Vedbend
sig udmærket, den danner en smuk kraftig Kant, som er let at vedligeholde, idet Ran¬
kerne stadig nedkroges, indtil Kanten har naaet den ønskede Bredde, derefter bort¬
skæres alle senere fremkomne Ranker. Man kan af og til „forynge" en saadan Kant
ved at nedskære den til Jorden og kun bibeholde et Lag af de gamle Grene; dette
maa — som ovenfor nævnt — gøres i det tidlige Foraar for at undgaa Frostens ska¬
delige Indvirkning.

Paa vore Kirkegaarde plantes Vedbend i store Mængder, der er vel heller ikke
nogen Vækst, som i saa udpræget Grad hører hjemme her, som denne, den frem¬
kalder ved sin Massevirkning en egen Stemning, og udvisker ved sin Frodighed
Menneskenes Tanker om Døden og stemmer Sindet mildt. Prøv at aflægge et Besøg
f. Eks. paa Frederiksberg Kirkegaard i København; her vokser Vedbend overalt, og
den virker aldeles bedaarende, den dækker nænsomt over vor bedste Vens Hvilested,
Sommer og Vinter, den kryber op ad Hegn og Mure og slynger sig gratiøst op i de
slanke Træstammer.

Under store Træer paa stærkt skyggefulde Pladser, hvor Græs ikke kan gro, kan
plantes Vedbend i Stedet; Jorden graves og gødes med noget gammelt udbrændt

En meget smuk og ejendommelig Vedbendbevoksning. Eje¬
ren har gennem Aarene kælet for Planten; den bliver hvert
Foraar klippet og pudset, og Rankerne skæres bort fra Tag¬
beklædningen for at denne ikke skal sprænges, ved at Gre¬

nene vokser ind imellem Tagstenene.
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Staldgødning, og Vedbend plantes
med et Par Meters Afstand, Rankerne
udbredes og nedkroges, og i Løbet
af kort Tid har man det smukkeste

grønne Tæppe, man kan ønske sig.
Hist og her ser man gamle Træer
overbevoksede med Vedbend; dette
befordrer naturligvis ikke Træets
Vækst, men naar Bevoksningen bli¬
ver holdt indenfor passende Grænser,
tager Træet sikkert ingen Skade deraf,
og det kan se ret ejendommeligt ud;
man maa dog helst hertil anvende
den smaabladede Vedbend. Udgaaede
Træer og Stubbe kan man ogsaa lade
bevokse med Vedbend, men saadanne
Stammer er jo ikke uforgængelige og
vil før eller senere falde for Tidens
Tand.

Indendørs kan Vedbend ogsaa fin¬
de Anvendelse, som Potteplanter, i
Kasser paa Altaner og Verandaer, og
udplantet i Vinterhaver kan den virke
meget dekorativt, ogsaa her gælder
det at tilføre Planten Næring for at
fremme Væksten. Endelig benyttes Vedbend meget som Læ for Serveringspladser
paa Fortovsrestaurationer, til dette Brug plantes den i Kasser forsynede med Espa¬
lier, hvortil Rankerne tilbindes. Saadanne Vedbendkasser kan tage sig godt ud, men
i mange Tilfælde fører de en kummerlig Tilværelse, udsatte som de er for Sol, Tørke,
Støv, Ølsjatter o. s. v., derfor frembyder disse Kasser ofte et bedrøveligt Syn, i Stedet
for at virke indbydende og festligt. Vil man have frodige Plantninger, maa Kasserne
fyldes med en kraftig gødningsblandet Jord, og Planterne maa passes med Vand
og Overbrusning daglig. Kasserne maa opbevares paa et Sted om Vinteren, hvor
de er nogenlunde beskyttede mod Frost og Blæst, og hvor de kan vandes af og til.
Formering af Vedbend er ikke vanskelig, man kan paa et beskyttet Sted plante
Ranker (ca. 25—30 cm lange), disse faar let Rødder, naar de passes med Vand;
men vil man tiltrække fyldige Planter, maa man i Juli-August stikke 6—7 Stk. i en
Urtepotte, sætte dem under Glas, skygge og vande dem. Om Foraaret udplantes de
med Potteklump paa velgødede Bede, hvor de henstaar i 2 å 3 Aar; det sidste Aar
opbindes de til en Stok, og i Juli indpottes de i store Potter, som graves i Jorden
og passes med Vanding og Overbrusning. Om Foraaret derefter er de tjenlige til
Henplantning til Blivestedet.

Den „smaabladede" Vedbend (Hedera Helix) er den, som findes i vore Skove.

Dette Billede viser, hvorledes Vedbend kan trives paa Nord¬
mur i en Fabriksgaard i Storbyens Hjærte. Jorden omkring
Planten er belagt med Beton og Brosten, og der har ikke
nogensinde været tilført den Gødning eller Vand, ligesom
den har skøttet sig selv i alle Maader og uden Tilbinding.
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Stedsegrøn Plantning ved Glyptotheket i København. Foran, som Adskillelse mellem Plantningen
og Græsset, er plantet en Vedbendkant, som her virker meget smukt.

Den mest benyttede er den saakaldte „storbladede" Vedbend (Hedera Helix hibernica).
En anden smuk Art af Vedbend er Hedera Helix Dentata, som fordrer en noget be¬
skyttet Plads. Hedera arborea er en fritstaaende Vedbend, som danner smukke lette
kugleformede Buske, den er fremkommet ved Formering af blomsterbærende Skud
af H. Helix. En smuk lille Dværgform er Hedera Konglomerata, som ser yndefuld
ud paa Sten. T, „' Valdemar Hansen.

ANLÆGSGARTNERSKOLEN

Det aarlige Kursus paa Teknologisk Institut for Anlægsgartnere tager sin Begyn¬delse Tirsdag den 2. August Kl. 772.
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 kun omfatter Klasse B, er Betalingen herfor 50 Kr.,
der erlægges ved Indmeldelsen.

Anmeldelsesblanketter kan rekvireres fra Teknologisk Institut, G. A. Hagemanns-
gade 2, København B.

Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforening uddeler nogle Fripladser til Klasse B.
Herom vil senere fremkomme Meddelelse.

Se iøvrigt Programmet i Maj-Hæftet. Valdemar Hansen.

68



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:

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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CC

THOR MØLLER
BOSTRYKKERI - KØBENHAVN

ro
<
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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-

Stort Lager og Udvalg i Messing-
og Kobbersprøjter i alle Størrelser.
Stort Oplag af alle Sprøjtevæsker.

SPECIALITET: Drivhusbygning. — Kedel- og Røranlæg

MARMORGRUS
til Haveanlæg

Soluhre. Haveskulptur
Aktieselskabet

Den Ankerske Marmorforretning
Pavillonen Østbanegaarden

Telefon: Øbro 5165
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□

Hørsholm Planteskole

Hørsholm □
□

JENS BORNØ

Specialitet:
Naaletræer og stedsegrønne Planter

Roser, Frugttræer m. m. til Have og Park
B TELEFON
□ Hørsholm
- 118 —
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HAVEREDSKABER

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 MOLLER ■ E, KROG
Kontor: NIELS JUELSGADE 8 • Telefon: CENTRAL 707

PLANTESKOLE <2)tto plantener
♦

V. VOIGT VARMEANLÆG OG
Havearkitekt og Anlægsgartner VANDINGSANLÆG
"LILLÉ ORDRUPHØJ" ♦
PILEALLE 17 • ORDRUP ♦

♦

Telefoner: Ordrup 87 og 497 I e I e f « n : —fx * prinat:
%irup 2050 *}euerupt>ej[ 13 974



BEPLANTEDE STENMURE

Vi har længe levet højt paa Stenhøjen, og indrømmes skal det, at den undertidenkan være charmerende, lige saa vel som den ogsaa kan virke irriterende. Disse
evindelige „allerkæreste" Partier med Aubrietia, lave Phlox, Arabis m. m. flydende
mellem og over svagt hvælvede Natursten — disse Partier, der virkelig ofte er nyde¬
lige, bliver tilsidst hovedsagelig formedelst deres Almindelighed saa kedsommelige,
at man ikke kan udholde Synet af dem. Javist har jeg selv lavet mange Stenhøje,
men med Undtagelse af 2—3 ganske flade Stenpartier, nærmest virkende som Sten¬
bede, fortryder jeg bitterligt alle mine Produkter i den Retning. Muligt har jeg
heller ikke forstaaet Kunsten. I hvert Fald har jeg forlængst svoret Stenhøjen og
dens vage, udflydende Former Fjendskab og kastet hele min Interesse og Kærlighed
paa den beplantede Stenmur, der efter min Opfattelse langt lettere og langt smukkere
indgaar som Led i den moderne Haves Opbygning.

Endnu i Aaret 1921 kunne man tænke sig, at nogle ville indvende, at den be¬
plantede Stenmur ikke var paa sin Plads i smaa Haver uden Højdeforskel, idet det
her vilde virke for kunstlet med en saadan Mur,'der foruden at være Plantested for
Stenplanter tillige bør tjene som Støttemur for den højere liggende Del af Haven.
Mit Svar vil blive: Havens Jordformer er undergivet Kunstnerens Haand, og det er
tilladt i Havekunsten at benytte alle til Raadighed staaende Midler, naar de blot
anvendes med Forstaaelse. Kun vil det altid se besynderligt ud, naar man paa et
mindre Areal forsøger at danne „landskabelige Partier" med udgravede, uregel¬
mæssige Vandpartier, Bakker og Dale o. s. v. Det vil dog alle Dage se ud, som om
en kæmpemæssig Muldvarp har opereret i Kvarteret, og man vil faa en ubetvingelig
Lyst til at bringe Jordformerne tilbage til deres oprindelige Plads. Derimod er intet
rimeligere end en Omplacering af Jorden — Afgravning eller Paafyldning, alt efter
den tilsigtede Virkning — naar man vil indrette sit Jordstykke til et beboeligt Op¬
holdsrum. Man har i Stenmurene en brillant Støtte ved Udformning af Haveanlæget,
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Bill. 2. Mur af ølandske Kalksten første Aar efter Tilplantningen. Konturerne af Muren endnu skarpe.

og man opnaar ved Anvendelsen af disse en langt hurtigere Afsluttethed af Rummet.
Medens man i vore unge Haver altfor ofte kun stræber efter Fladevirkning eller i
hvert Fald kun opnaar en saadan, idet Rummet først efter mange Aars Forløb be¬
grænses af Plantevæksten, burde man ved en langt større Anvendelse af Mure —
beplantede eller ubeplantede, Støttemure eller fritstaaende — søge at stræbe efter
Haverummets hurtige Udformning, søge at give Planen Relief og samtidig skænke
Haven den Lunhed, der er nødvendig saavel for Blomsternes Trivsel som for Menne¬
skenes Velbefindende. De golde Anlæg er i stort Overtal: Haver med Blomster¬
bede uden Baggrund og Græsplainer, inddelte og ituskaarne af regelmæssige og
uregelmæssige Gange, — flade, kedelige Haver uden Kraft, fordi de ikke har Rum¬
mets Fasthed, uden Hygge og Blomsterstemning, fordi Vinden uhindret gennem-
isner dem og forpjusker alt. Nu skal det indrømmes, at de ofte ganske latter¬
lige Villaservitutter vanskeliggør selve Indhegningsopgaven. Da jeg imidlertid
agter at behandle dette Spørgsmaal i en særskilt Artikel, skal jeg ikke her fordybe
mig i det.

Det kan synes absurd at tilplante en Stenmur, der skal trække Linierne skarpt
op og give Billedet Relief — og tilmed beplante den med Stenplanter uden nogen
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Bill. 3. Samme Mur som paa foregaaende Billede, fjerde Aar efter Tilplantningen. Konturerne mere udviskede.

Tendens til arkitektonisk Vækst. Ja, det lyder meningsløst'og er maaske heller ikke
ganske konsekvent; men det ligger saa fristende nær at benytte denne Tilplantnings-
maade, og Nutidsmennesket fordrer nu engang en overdaadig Blomsterpragt i Haven.
Kun i de faa Haver, der i strængeste Forstand er arkitektoniske, tror jeg, at Murenes
Tilplantning bør undgaas. Betragt Billede 2 og 3, der forestiller samme Have, det
ene Aaret efter Havens Tilplantning, det andet-4 Aar derefter. Det sidste er trods
mindre Linierenhed dog vist at foretrække rent bortset fra, at det er taget paa et
Tidspunkt, hvor Haverummets Begrænsning er mere fuldkommen.

Forøvrigt maa man ikke tro, at Mur-Vegetationen straks og af sig selv former
sig saaledes, at Helhedsvirkningen af Muren bliver god. Oftest planter man altfor
meget i Murene, og man maa da senere skaanselsløst bortrive alt, hvad der er af
det onde. Mange smaa og halvstore Plantepuder, der regelmæssigt er klattet ud
over Murfladen, virker uheldigt. Billede 4 viser en Mur af Savonniersten paa et
Tidspunnt, hvor Smaaklatterne endnu har Overhaand, og hvor den brutale Haand
ikke fuldt ud har gjort sin Pligt. Billede 5 er hentet fra samme Mur Aaret efter;
det viser en mere færdig Beplantning. Denne Savonniermur, der er 165 cm høj, er
forøvrigt opført foran og med Hager forbunden til en Betonmur, der tager mod
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Bill. 4. Mur af Savonniersten andet Aar efter Tilplantningen. Vegetationen optræder endnu noget klatvis paa Murfladen.

Jordtrykket. Mellem de 2 Mure er der anbragt et Jordlag paa 15—20 cm Tykkelse, der
forsyner Planterne med Vand og Næringsstoffer, og ved Hjælp af Drain, saavel indlagte
paa tværs gennem Betonmuren som paa langs mellem de 2 Mure, er der draget Om¬
sorg for, at Jordlaget mellem Stenene Aaret rundt bevarer en passende Fugtighedsgrad.

Mure, der ikke er over 80—100 cm høje, kræver i Reglen intet Befæstelses-
materiale, ja, jeg har i Tyskland endog været med til at opføre Mure af Skifersten
i 2 m Højde uden Anvendelse af Cement; men det var ganske vist paa en Klippe¬
grund, hvor Jordtrykket ikke var stort, og hvor Klippen var Fundament. I Reglen
gør man bedst i at støbe saavel under som bag Muren, naar denne nærmer sig 1 m
i Højden. Thi selvom Muren ikke vælter omkuld, forskyder Stenene sig dog en Del
hver Vinter, og dette har til Følge, dels at de tidligere vandretgaaende Linier i Mu¬
ren faar et grimt skraat Fald — det er jo sjældnere, at Muren opføres paa et hæl¬
dende Plan — og dels at de øverste Sten trykkes fremefter og udover de nedre,
hvorved de smaa Fremspring mellem Stenene, der skulde opfange Regnvandet, for¬
svinder. Dette kan atter medføre, at de Planter, der ikke taaler ubegrænset Tørke,
standser i Væksten, ja endog dør. En beplantet Mur maa saa godt som altid af
Hensyn til Planternes Vækst have en vis Hældning. Denne bør varieres en Del efter
Murens Højde, Retningen, Jordens Beskaffenhed, Belysningen og Vindstyrken. Som
Regel vil en Hældning paa 1:8 å 1:10 være tilstrækkelig. Muren paa Billede 4
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har en Hældning paa 1:5, og dette er,

synes jeg, noget rigeligt, men af Hen¬
syn til Murens for Sol og Vind udsatte
Beliggenhed valgte jeg denne stærke
Hældning. Trappevanger gør man i
Reglen bedst i at opføre med lodrette
Sider. Undertiden gaar Muren paa en

længere Strækning over til at blive
Vange; saadanne Mure giver man al¬
mindelig Hældning.

Det er i det foregaaende berørt,
hvorledes Planterne i Savonniermuren
faar Næring. Det er dog ikke absolut
nødvendigt at benytte denne Frem-
gangsmaade. Ved noget lavere Mure
paa c. 1 m Højde kan man godt støbe
umiddelbart bag Stenene og afsætte
Plantehullerne helt igennem Betonen.
Plantehullerne maa da tilstoppes med
en temmelig leret Jord. Sprængninger
1 en saadan mindre fuldkommen Mur
er selvfølgelig hændelige; men jeg vil
dog anføre, at jeg for 6 Aar siden byggede en saadan Mur, der tilmed var over
2 m høj. Endnu har den ingen Skade taget.

I almindelige, lave Mure, der er opførte tørt (uden Cement), faar Planterne Næ¬
ringen direkte fra Jorden bag Stenene. Saadanne Mure _ tilplantes lettest ved at
henlægge Stenplanterne i Muren samtidig med dennes Opførelse. Nogle Planter
saasom de fleste Sedum, en Del Thymus og Veronica gror ganske vist godt, selv
om de stoppes ind i Huller og Revner, efter at Muren er opført; men andre saa¬
som Aubrietia, Arabis, Cerastium, Dianthus og Lysimachia nummularia trives langt
bedre, naar de anbringes i Muren under Opførelsen. Lysimachia vokser overordent¬
ligt smukt til paa beskyggede Steder. De pudedannende Saxifraga derimod betakker
sig derimod for at hænge paa en lodret Stenflade. Veronica incana, denne pragt¬
fulde og mærkeligt nok saa sjældent anvendte Plante, opnaar stor Skønhed i Muren,
ligesaa V. rupestris og V. r. Royal blue. Sedum rupestre og reflexum bøjer begge i
en smuk Bue Stilkene opefter og danner forøvrigt prægtige Puder. Nepeta Mus-
sini, der jo snart er mere almindelig end Lavendel, egner sig særlig godt til at
hænge udover og nedover Muren i brede, lilla Farvebaand. Kun skal man vogte
sig for at benytte den paa ganske lave Mure, idet den allerede første Sommer fuld¬
stændig skjuler Murfladen.

Murenes Tilplantning er en Del, men dog ikke meget afhængige af det valgte
Stenmateriale. Saaledes klæder de røde Thymusformer saasom T. serpyllum splen-
dens ikke saa godt Nexø-Sandstenen. Denne Sten har forøvrigt en meget smuk
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Stenmur, opført i Foraaret 1921,
af gamle Sandsten fra Christiansborg Slot.

Struktur, men den er noget haard
at behugge og bliver i fugtigt Vejr.
lovlig rød. De gule, graa og grønne
Sandsten som Cottasten og Bremer-
sten, helst lidt ældede med rigelig
Patina, er fortrinlige. Ligeledes er
Ølandstenen særlig den graa og

graagule af god Virkning. Derimod
er Hardebergastenen noget brutal,
uimodtagelig for finere Patina som
den er. Bedst af alle er den fran¬

ske Kalksten, Savonnierstenen, der
er vidunderlig at arbejde i og dog
holdbar. Ganske vist lider den lidt

de første Vintre efter Behugningen,
men siden skaanes den mod vort

barske Klima af sin Patina. Vor

egen Fakse-Kalksten kan kun an¬
vendes, naar der støbes under og
helst ogsaa bag den. Den synes,
udsat for Jord, Vand og Frost, at
være tilbøjelig til at forvitre. I de
senere Aar har man fra Byggeplad¬
sen ved Christiansborg Slot kunnet
faa herlige, gamle Sandsten til
meget billige Priser. Det var en
Fornøjelse at arbejde med disse
Sten; men al Fryd har jo en Ende,
og de gamle Sandsten sidder nu

godt anbragte i adskillige Haver,
forhaabentlig til Glæde for disses
Beboere.

Ogsaa Granitsten er anvendelige
til beplantede Stenmure, omend Lag¬
delingen i disse Stenarter er mindre
god. Natursten (Kampesten) kan an¬
vendes under landlige Forhold; kun
her er Stendiget i sin smukke, tradi¬
tionelle Form paa sin Plads.

Birger Errboe.

Trappevange af en beplantet Mur. Materialet er ølandske
Kalksten. Behugningsgrad og Opstilling god.
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TO PLANER AF JOHAN LUDVIG MANSA
EFTER

"UDKAST TIL HAUGE ANLÆG I DEN ENGELSKE SMAG, KØBENHAVN 1798"

1 Gartner-Tidende giver botanisk Gartner Axel Lange en overordentlig interessantFremstilling af Johan Ludvig Mansa og hans Slægt i Havebrugets Verden; Artik¬
len er rigt belyst ved personalhistoriske og bibliografiske Noter.

Ved at gennemlæse disse Noter og Optegnelser, faar man et stærkt Indtryk af
den kraftige og rigt begavede Personlighed som Johan Ludvig Mansa var. Mansa
har sikkert været udstyret med den for hele Datidens Gartnere saa højt priste alsi¬
dige Uddannelse, og selv om vi i vore Dage dyrker Specialiseringer og formener
kun ved at kaste sig over en enkelt Ting af Gartneriets mange Fagretninger at
kunne trænge tilbunds i Sagen, saa maa man dog bøje sig dybt for en saa omfat¬
tende Viden som den Mansa sad inde med. Han synes at bevæge sig med over¬
legen Dygtighed i alle Gartneriets forskellige Fag, lige fra Dyrkningen af den simp¬
leste Køkkenurt til Projektering af Haver og Parker og Docering af den højere
Havekunst. Mansa's Bedrifter paa sidstnævnte Omraade er sikkert kun lidet kendt
selv iblandt specialt Interesserede og Dyrkere af denne Gren af Gartneriet, hvorfor
vi her med velvillig Tilladelse af Gartner-Tidendes Redaktion og Artiklens Forfatter,
Axel Lange, gengiver nogle Uddrag af den Del af Artiklen, som omhandler Ma-nsa's
Arbejde paa Havekunstens Omraade.

Axel Lange skriver: Mansa levede i en Tidsalder, da den engelske Stil var ved
at fortrænge den franske i vore Haver, og Mansa nærede en varm Interesse for den
første af disse Stilarter. Dette gav sig Udslag i, at han udarbejdede en Serie Have¬
planer, som kunde anvendes ved Anlæg af Parker og Haver eller dog tjene som
Mønster ved forekommende Lejlighed.

Planerne blev stukne i Kobber af G. N. Angelo og udkom i 1798 under Titelen:
„Udkast til Hauge-Anlæg i den engelske Smag samt Anvisning til at inddele og
beplante smaae Partier." Det udkom paa Frederik Brummer's Forlag, var i Formatet
„Tværfolio" ca. 48 x 29 cm og bestod af 2 Hæfter, hvoraf det første havde Titel¬
blad, 1 Side Tekst, 1 Tavle Signaturer og 11 Tavler med Planer til Haveanlæg,
medens andet Hæfte bestod af Titelblad og fl Planer til Haveanlæg. Tavlerne i
i andet Hæfte er nummererede II—XII; (i intet af de 3 Eksemplarer, Meddeleren
kender, findes nogen Tavle I i 2det Hæfte), i første Hæfte er Signaturtavlen mærket
I, Haveplanerne selv er nummererede II—XII. Samme Aar (1798) udkom Værkets
1ste Hæfte med tysk Titelblad og tysk Tekst: „Plane zu Garten-Anlagen im eng-
lischen Geschmack nebst Anweisung wie man kleinere Partien einteilen und be-
pflanzen kann" og paa Fransk under Titelen: „Plans de Jardins dans le Gout
anglais & Instructions dans l'Art de distribuer & planter de petits Terrains". Saa-
vel i den tyske som den franske Udgave findes i andet Hæfte, som ikke bærer
noget Trykaar, en Tavle I, men dette er blot en Gentagelse af Tavle I i første
Hæfte (Signaturtavlen). Det, at alle danske Eksemplarer mangler Tavle I andet 2det
Hæfte, har saaledes i Virkeligheden intet at betyde.
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Den Tekst, der findes, indskrænker sig til den ene Side i første Hæfte og er
blot en Liste over Træer og Buske, som er anvendte paa Planerne.

Hvornaar 2det Hæfte i Sprogene tysk og fransk er udkomne, kan man blot
gætte sig til. Det angives i Bogfortegnelser til 1799 og 1800. Sidstnævnte Aar har

Plan Nr. 2 i L. C. Mansa: „Plane zu Anlagen englischer Gårten", Leipzig 1798.

størst Sandsynlighed for sig, idet en Anmeldelse i et tysk Skrift fra Begyndelsen af
1800 ikke omtaler 2det Hæfte, var dette Hæfte udkommen i 1799, vilde man dog
forventelig kunne have medtaget det i den anførte Anmeldelse.

Planerne, som maaske ikke kan staa for en Nutids Kritik, men som dog røber
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megen Kærlighed til Opgaven og er smukt udførte, blev ogsaa omtalt i Datidens
Presse, og det kan maaske have sin Interesse at høre, hvad man sagde om dem
den Gang. Vi ser saaledes, at der i „Skandinavisk Museum" fra 1798, I. S. 426—
33 findes en ikke ganske kortfattet Anmeldelse af første Hæfte. Der skrives her:

Plan Nr. III i Johan Ludvig Mansa: .Udkast til Hauge-Anlæg i den
engelske Smag o. s. v.", København 1798.

„Hensigten med Hr. Mansas Udkast er ikke og kan ikke være at give Planer til
Hauger, som ligefrem kunde copieres. Det Lokale vil giøre ethvert Forsøg af den
Natur umuligt. De skulde blot give Ideer, af hvilke man kan vælge de passende."
Og senere: „De skulde føre tilbage fra den Smaaheds-Aand, der indsniger sig i
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vore nyere Anlæg, fra disse evindeligen snoede Gange, de smagløse Opstablinger af
Broer over Bække uden Vand, tørre Vandfald, kinesiske og tyrkiske Lysthuse, senti-
mentalsk Børneværk af Urner, Monumenter, moraliserende Bretter og Indskrifter."

Man ser heraf, at Tiden allerede var ked af den saakaldte „engelsk-kinesiske Stil".
Det synes ogsaa at fremgaa af denne Rescension og i og for sig ogsaa af

Værkets Titel, at det ikke var Planer af alt anlagte Haver saalidt som Planer til
bestemte Haver.

Man undres derfor, naar man læser en anden Kritik, som findes i „Allgemeine
Literatur-Zeitung" 1800 (24. Jan. Nr. 27), hvor det hedder saaledes:

Hvis den Opfattelse er rigtig, at den skønne Havekunst bestaar i den Kunst at
indrette sig efter enhver Lokalitet og her frembringe de mest maleriske Landskaber,
saa kan Haveplaner, hvor nøjagtigt de end maatte være udførte, overhovedet kun
nytte Kunsten i ringe Grad, fordi dennes Maal bestaar i at frembringe skønne Ud¬
sigter, hvilke man ikke kan fremstille paa en Plan eller et Grundrids. Selv om
dette var muligt, saa vilde desuagtet ingen Plantning, som paa sit Sted vilde være

god og passende, kunne anvendes med Held andetsteds, fordi hvert Areal kræver sin
egen Behandling; der lader sig derfor vel nok finde et passende Udkast til et givet
Sted, medens man derimod ikke kan finde en Plan, der passer for flere Lokaliteter.
Af disse Grunde finder vi ikke andet at rose ved Hr. Mansa's Planer, der, selv om
der intet siges derom, øjensynligt er optagne efter virkelig eksisterende Haver, end
den Flid, der er lagt i Arbejdet og den Tydelighed, hvormed de er udførte".

Betragter man Mansas Planer som Forbilleder, falder denne Kritik jo ganske til Jorden.
Dette Værk af Mansa er ret sjældent nu og vil rimeligvis opnaa en ret høj

Pris, hver Gang det forekommer til Salg. Mig bekendt findes Værket følgende Ste¬
der her i Landet:

1) Den danske Udgave: Kgl. Bibliotek, Landbohøjskolen, Sorø Akademi, Kunstaka¬
demiet, Aim. dansk Gartnerforening. De to sidstnævnte Institutioner ejer kun 1ste Hæfte.

2) Den franske Udgave: Landbohøjskolen, Overretssagfører Angelo.
3) Den tyske Udgave: Universitetsbiblioteket.
Det er i og for sig mærkeligt, at Værket er bleven saa sjældent, thi kan man

tro Bogfortegnelserne, har det endog langt op imod vor Tid været til at faa hos
Forlaget, og det endda for en billig Penge.

Det synes, at Værket ved sin Fremkomst har kostet 6 Rdl. for et ukoloreret og
8 Rdl. for et koloreret. I Schubotes Bogfortegnelse for 1841 (dette Forlag havde nu

Oplaget i Eje) er Prisen 2 Rdl. for et sort og 3 Rdl. for et koloreret og i Schubotes
Bogfortegnelse for 1875 er Prisen faldet til 2 Kroner.

Mansa har aabenbart fattet Tanken til sit Værk over engelske Haveanlæg efter at
have stiftet Bekendtskab med et i Leipzig nogle Aar forud udkommet Arbejde, eller
maaske har der været et Slags Samarbejde mellem de to Forfattere. Dette kan med
en vis Grund antages, som de sikkert er i Familie med hinanden, ja, rimeligvis Brødre.

Der forefindes nemlig et — vistnok nu meget sjældent — Arbejde betitlet: „Plans
zu Anlagen englischer Garten von Ludvig Chris. Mansa. Leipzig 1795. Bei Fried¬
rich August Leo." Endvidere et i 1797 udkommet Hæfte med samme Titel og beteg-
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net som „Erste Fortsetzung". Formatet er ganske det samme som foran er angivet
for J. L. Mansa's Arbejde, Titelen er ogsaa ret overensstemmende og endelig kan
nævnes, at de Træer, som anbefales til Plantning og de Bogstaver, som er angivet
for disse til Anvendelse paa Planerne, næsten er i fuld Overensstemmelse. Ligeledes
er Signaturerne, som er anvendte, opførte paa en Tavle ligesom i Mansas Værk, i
samme Orden og i nogenlunde samme Udførelse. De to Hæfter indeholder 15 Ha¬
veplaner og en Profilplan.

Selv om man vel nok kan finde visse Lighedspunkter mellem Planerne, kan man
dog ikke betegne Joh. Ludw. Mansa's Værk som Plagiat af det alt foreliggende.

Det har ikke været Meddeleren af disse Noter muligt at udfinde noget sikkert
om Ludwig Christ. Mansa, ejheller har det været muligt at finde Værket rescenseret
i Datidens Presse, hverken i rent litterære Værker eller i faglige Skrifter. Selv det
fornævnte tyske Literatur-Zeitung omtaler det ikke — blot staar det i 1798 opført
som udkommet. Man maa derfor foreløbig lade Forfatteren hvile i det ubekendte
Mørke, og det skal blot anføres, at han muligen er identisk med en Mansa, som
døde i 1795 og i Niitzliche Bemerkungen flir Garten- und Blumenfreunde" 1795,
2. H., S. 190, omtales saaledes: I afvigte Aar døde den grevelige (Vizthumsche)
Gartner Herr Mansa til Schonwelke, en i sit Fag meget fortjent Mand, der ogsaa
var bekendt som Forfatter om Anlæg af engelske Haver. (Man indvende ikke, at
dette ikke kan være Ludw. C. Mansa, eftersom 2det Hefte af hans Værk udkom 2
Aar senere — dette kan have foreligget færdigt og være udsendt af Forlæggeren
efter dennes Tid og Lejlighed).

De her gengivne Planer udviser iøvrigt den Ejendommelighed, at Plan 3 i hele
sit Tilsnit er engelsk, altsaa ikke alene som Mansa skriver i engelsk Smag, men
virkelig saaledes som Englænderne allerede tidligt efter Overgangstiden begyndte at
forme deres større og mindre Anlæg; medens Plan 2 er saa udpræget tysk, lige fra
Gangplan, Anbringelse af Beplantning til Liniebehandlingen omkring selve Bygnin-
ningen — ja endog Signatur og Tegnemaade er efter tysk Maner. Plan 3 er lige¬
frem overlegen god i hele Opbygningen, og kunde for den Sags Skyld godt tjene
som Mønster for en Nutidspark. Plan 2 er heller ikke uden en vis Holdning, selv
om den ikke i nogen Retning kan sidestilles méd Plan 3.

De øvrige Blade i den af Axel Lange omtalte Mappe hæver sig ikke udover den
almindelige Opfattelse af en Haveplan, der var Datidens her i Norden, og som til¬
dels har holdt sig ned til vore Dage. I. P. A.

BOGANMELDELSER
NORDISK ILLUSTRERET HAVEBRUGSLEKSIKON. Redigeret af L. Helweg

og A. Pedersen. 3. Udgave 1921. (Gads Forlag, København 1921.) 2 Bind ialt ca.
1000 Sider. Mange Illustr. 9 farvetrykte Tavler. Pris Kr. 30,00 uindb., Kr. 48,00 indb.

Dette Værks Position er forlængst sikret; en indgaaende Præsentation er unødvendig, da det er
velkendt og skattet indenfor alle Kredse, der direkte eller indirekte beskæftiger sig med Havebrug.
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Den foreliggende 3. Udgave vil ikke alene finde Købere blandt de mange Havevenner og Gartnere,
der forgæves har søgt at erhverve de to foregaaende helt udsolgte Udgaver; men der er sikkert ogsaa
mange Besiddere af de første Udgaver, der køber denne for stadig at være å jour.

De Nyheder, der saaledes i første Række giver denne Udgave forøget Værd, er Afhandlingerne om
Plantesygdomme og Skadedyr, hvor de nyeste Erfaringer og Iagttagelser er med; ikke mindst værdi¬
fuldt er den lille systematiske Oversigt over Sygdomme og Insektangreb, der ordnet som Nøglen til en
Flora findes efter Omtalen af de vigtigste Kulturplanter.

Billedmaterialet til de pathologiske Afsnit er ypperligt og instruktivt.
En lignende kræsen Omhu i Billedvalget er ikke bragt i Anvendelse ved de øvrige Artikler —

man finder endnu i denne Udgave Billeder, der synes at stamme fra gamle, tyske Frøkataloger, hvis
Illustrationer hverken var smagfulde eller vellignende.

Drivhusplanterne har flest Illustrationer, vore Parktræer, Buske og Stauder de færreste. De farve¬
trykte Bilag har mere Glandsbilledets Karakter, idet de ikke opfylder det egentlige Formaal: at vise
Forskellen, som Tekst og sorte Billeder ikke formaar at gengive; heri ligger Farvetrykkets Værdi; det
burde have været udnyttet mere maalbevidst. En Undtagelse herfra danner Skadedyrstavlen; mange vil
her for første Oang kunne identificere den store og den lille Frostmaaler.

løvrigt former Bogens Helhed sig omtrent som Forgængerne med Hovedvægten paa det økonomiske
Gartneri.

Det, der specielt kan interessere dette Blads Læsere, Havekunsten og Anlægsgartneriet, er derfor
mere let behandlet, og den Udvikling, de sidste Aar har bragt, spores næsten ikke i Bogens Spalter;
dertil er for mange Artikler „Gengangere" fra sidste Udgave, og disse er baade forældede og ganske
ufyldestgørende korte. Villahave skal findes under Rubrikken Haveanlæg og omtales med 10 Linier.
Gaardhaver, Kolonihaver Landbohaver, ja selv offentlige Anlæg er behandlet ligesaa kortfattet og ganske
uden Planer og Billeder.

Rosenhave-Artiklen gaar uforandret igen med et grufuldt Billede og en daarlig Plan. Kapitlet
Nivellement er ligeledes gammelt og tilmed uklart og fejlagtigt. Fod og Tommer omtales. Eksemplet
paa Nivellementsbogføring gælder et andet Terræn end det viste færdige Kort, hvis Kurvens Beliggenhed
er omstændelig beregnet, men indlagt saa fejlagtigt, at det straks ses.

Til Gengæld er Afsnittet om Jordberegning klart og godt skrevet.
Overslag hedder en ny Artikel, der i al sin Fortræffelighed dog efter min Mening ikke skelner

skarpt nok mellem Overslag og Tilbud.
Plantning er ogsaa nybehandlet, men for kortfattet.
Kirkegaarde er et stort læseværdigt Afsnit med en tilsyneladende noget løst komponeret Kirke-

gaardsplan og nogle Tegninger til Gravsteder, hvoraf det sidste mangler Betegnelsen: Slet Eksempel.
Til Slut skal jeg blot nævne G. N. Brandts usædvanlig ypperlige Artikel: Havekunstens Historie,

der trods sin næsten lakoniske Korthed kan læses atter og atter.
Da dette Tidsskrift ligesom Havebrugsleksikonet henvender sig til hele Norden, skal jeg anføre,

at alle Bogens Artikler er skrevne paa dansk, men alle norske og svenske Betegnelser er opførte som
Henvisninger til det danske Ord, under hvilket vedkommende Sag er afhandlet. G. G.

*

NORDISK KAKTUS-TIDSSKRIFT. (I Kommission hos Hage & Clausen.)
Under Redaktion af Handelsgartner Johansen, Odense og Greve Knuth, Roskilde er det første, dan¬

ske Kaktus-Tidsskrift udkommet med første Hæfte, der vel er ringe i Omfang, men sikkert vil blive
hilst med Glæde af alle Kaktusvenner. Udlandet kan opvise flere Specialskrifter og Tidsskrifter med
samme Emne, og det er at haabe, at Idéen med Udgivelsen af saadanne, overført paa dansk Grund,
maa slaa an og vinde Venner, hvorved fyldigere Hæfter muliggøres. Første Hæfte indeholder læsevær¬
dige Smaastykker om de ejendommelige, skøntblomstrende Planter samt nette Illustrationer. A. N.

ANLÆGSGARTNERSKOLEN
Det aarlige Kursus paa Teknologisk Institut for Anlægsgartnere tager sin Begyndelse Tirsdag den

2. August Kl. 77>.
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 kun
omfatter Klasse B, er Betalingen herfor 50 Kr., der erlægges ved Indmeldelsen.

Anmeldelsesblanketter kan rekvireres fra Teknologisk Institut, G. A. Hagemannsgade 2, Kbhvn. B.
Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforening uddeler nogle Fripladser til Klasse B. Herom vil

senere fremkomme Meddelelse.
Se iøvrigt Programmet i Maj-Hæftet. Valdemar Hansen.
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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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CC

THOR MØLLER
BOSTRYKKERI - KØBENHAVN

ro
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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-

Stort Lager og Udvalg i Messing-
og Kobbersprøjter i alle Størrelser.
Stort Oplag af alle Sprøjtevæsker.

SPECIALITET: Drivhusbygning. — Kedel- og Røranlæg

MARMORGRUS
til Haveanlæg

Soluhre. Haveskulptur
Aktieselskabet

Den Ankerske Marmorforretning
Pavillonen Østbanegaarden

Telefon: Øbro 5165

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

Hørsholm Planteskole

Hørsholm □
□

JENS BORNØ

Specialitet:
Naaletræer og stedsegrønne Planter

Roser, Frugttræer m. m. til Have og Park
B TELEFON
□ Hørsholm
- 118 —

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

HAVEREDSKABER

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 MOLLER ■ E, KROG
Kontor: NIELS JUELSGADE 8 • Telefon: CENTRAL 707

PLANTESKOLE <2)tto plantener
♦

V. VOIGT VARMEANLÆG OG
Havearkitekt og Anlægsgartner VANDINGSANLÆG
"LILLÉ ORDRUPHØJ" ♦
PILEALLE 17 • ORDRUP ♦

♦

Telefoner: Ordrup 87 og 497 I e I e f « n : —fx * prinat:
%irup 2050 *}euerupt>ej[ 13 974



Plan 1. Arkitekt ALLAN BERGLUND: Monstergraffålt till Vestra Begrafningsplatsen, Goteborg.

NYERE SVENSKE BEGRAVELSESPLADSER

I den forløbne Del af Sommeren har jeg haft Lejlighed til at stifte Bekendtskabmed nogle nyere Begravelsespladser i Sverrig, og ved overordentlig Imødekom¬
menhed fra de respektive Autoriteters Side er jeg kommen i Besiddelse af Planer til
disse, som her skal gengives — blot ledsaget af nogle faa Komentarer.

De Begravelsespladser, som skal omtales, er „Vestra Begrafningsplatsen", Gote¬
borg, Begravelsespladsen ved Hohog, Malmø, „Pålsjo Kyrkogård", Helsingborg,
og „Svedala nya Kyrkogård".

Størst af disse og tillige ældst er „Vestra Begrafningsplatsen" i Goteborg. Den
stammer fra 80erne, og er beliggende paa en lun Slette mellem skærmende Klipper
i sydlig Retning for den store By, fra hvilken Sporvejslinier fører Publikum derud.
Planen til denne Begravelsesplads er i 1913 udarbejdet af Arkitekten Yngve Ras¬
mussen efter forudgaaet Konkurrence, hvori deltog et stort Antal konkurrerende.
Efter Planen deles Arealet i to forskellige Dele, hvoraf den ene er mere regelmæssigt
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anlagt end den anden. Kapellet er anbragt praktisk omtrent paa Midten af Arealet;
men nogen monumental Indkørsel eller noget fast og karakterpræget Anlæg slutter
sig ikke til dette. Den samme Fasthed savnes ogsaa, hvor Hovedgangene skærer
hinanden, ligesom Terrainet er daarligt udnyttet, og Beplantningen synes ret tilfæl¬
digt valgt.

Efter Arkitekt Rasmussens Død blev den videre Udformning af Begravelsesplad¬
sens Anlæg overdraget til Arkitekt Allan Berqlund, Goteborg. Skønt denne selvfølgelig
ikke har kunnet ændre væsentligt ved Grundtrækkene i Anlæget, har Hr. Berglund
dog opnaaet at præge Anlæget i ret høj Grad. De projekterede landskabelige Begra-
velsespartier og store Dele af Beplantningen er saaledes bleven ændret, og noget
mere Metode er kommen frem. Alléplantningen bliver ret karakterfuld, og Grav¬
stederne samles i indhegnede „ Gravgaarde

Planen i sin Helhed til denne Begravelsesplads er iøvrigt ganske uden Interesse;
kun en Del deraf — et saakaldt „Monsterfelt" — som skyldes Hr. Berglund, skal
medtages her (se Plan 1). Dette indrammes af tykke Hække — for Tydelighedens
Skyld skraveret her. Indenfor Hækkenes Ramme samles Gravsteder af ensartet Ka¬
rakter, hvorved en betydelig Helhedsvirkning vil kunne opnaas. Ligeledes vil der
bag de høje Hække kunne skabes ikke lidt af det, man paa Begravelsespladsen
stedse tilstræber: Ro, Afsondrethed, Hygge og Orden — det man indbefatter i Ordet
„Kirkegaardsstemning". Hvor Færdselslinjerne i Gravgaardene er gennemgaaende, vil
en Del af denne Stemning dog gaa tabt.

En Ejendommelighed ved Gravstedanordningen her er det Forhold, at hvert
enkelt Gravsted ligger for sig selv — adskilt fra Naboerne ved et lille græslagt
Bælte — og i de allerfleste Tilfælde indrammet af en Beton- eller Granitkarm.
Da det ganske naturligt er umuligt imellem disse Karme at renholde og klippe
Græsrabatter af 1 Alens Bredde eller mindre, kommer Helhedsvirkningen let til at
blive højst uheldig af det mellem Gravene værende utæmmede og usoignerede Græs,
som i mangfoldige Tilfælde bliver til Ukrudtsfelter, til Skade for baade Gravsteder
og Gravgaarde. Bortset fra dette Forhold maa en saadan Udlægning af Skillebælter
siges at være for flot Omgang med Jord, som i disse Klippeegne kunde synes sær¬
lig uhensigtsmæssig.

Planen af Begravelsespladsen ved Hohog er udformet af den stockholmske Arkitekt
Lawerentz, ligeledes efter forudgaaet Konkurrence. Begravelsespladsen er beliggende
Øst for Malmø, ca. l/ss Mil derfra. Den spænder over ca. 60 Td. Land og er for
Tiden under Anlæggelse.

Det bærende Motiv i denne er som i den forrige „Gravgaardene", som indram¬
mes af 2 m brede Hække, bag hvilke Rækker af blomstrende Buske kigger op
(Plan Nr. 2).

I Anlæget her har hver Linie og hver Gang sin bestemte Funktion og Retning,
som der ikke kan rokkes ved uden i egentligste Forstand at ødelægge „hele Teg¬
ningen". I Hovedtrækkene er Gangene radiært udgaaende, og deres Samlingspunkt
er en i det fjerne liggende Kirke. For dette Forhold har alle Faktorer maattet under¬
ordne sig. Den hossatte Tegning viser en Del af Anlæget og illustrerer tydeligt det
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anførte. Det ses, hvorledes de radiære Gange og de paralelle Tværveje har afskaaret
Firkanter af forskellig Form. Disse Firkanter er de af Hække og Busketter ind¬
rammede Gravgaarde.

De radiære Hovedveje vil utvivlsomt blive af stor Skønhedsvæjdi. Deres store
Udstrækning, deres karakterfulde Beplantning, de i deres Midte opstillede Brønde
og deres fælles „point de vue" vil være Faktorer, som tilsammen skaber den store
Helhed. Kun kan man være noget ængstelig for Dimensionernes Samvirken her,
thi Bredden af Gangene er ikke overvældende, særligt naar Hensyn tages til den
Højde, Pyramidepoplerne vil naa.

Denne fortrinsvise Anvendelse af Radiærveje paa Ringvejenes Bekostning og
deres strengt bundne Direktion afstedkommer selvfølgelig ikke faa praktiske Van¬
skeligheder. I Gravgaardene afskæres f. Eks. Trekanter, hvis Udnyttelse til Begra¬
velse vil være umulig, og Færdselen vil ikke blive særlig praktisk. Gangenes
Bredde er overalt ret minimal; Hovedgangen saaledes paa sit Sted kun 3 m bred.
I nogle Tilfælde fører der kun een ganske smal Indgang ind til Gravgaardene, og
ad denne skal der føres Ligtog, Kransevæld, og der skal andre Gravstedsejere gaa
ud og ind, ligesom alskens Affald skal ad denne eneste Vej.

Anlæget omgives af en Mur, hvori er ansat Plads til Mausolæer, og denne An¬
ordning — saavel som den øvrige Gravstedsanordning f. Eks. langs Vej IV — maa
siges at være meget smuk. En stor Del af Arealet indtages af en Høj, hvorpaa
der udformes ret storstilede Anlæg.

Begravelsespladsen ved Pålsjo er af lignende Udstrækning som foregaaende.
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Planen dertil er udarbejdet af Stadstradgårdsmastare Landsberg i Samarbejde med
Stadsingeniøren i Helsingborg (Plan Nr. 3).

Kapellet danner her ganske naturligt det centrale i Anlæget, og af dette er An-
læget betinget. Arealets uheldige Afgrænsning har afstedkommet de brudte Linier,
som jo forøvrigt ogsaa kan have deres monumentale Betydning; og de praktiske

I ItliSI.At; «J KMIKOnAiBI

HELSINGBORGS STAD «« LANDTFORSAMLING
|',\i SJf>

Plan 3. Stadstradgårdsmastare LANDSBERG: Pålsjo Kyrkogård, Helsingborg.

Krav, saavel som Kravene i æstetisk Henseende, til Opkørsel etc. kunde næppe
være sket bedre Fyldest. Lidt umotiveret virker dog det lille landskabelige Anlæg,
som er knebet ind i en af Firkanterne forneden paa Planen.

Hvad denne Tegning ikke viser, men hvad der er udmærket ordnet paa denne
Kirkegaard, er Gravstedcensuren. De ogsaa her i Gravgaarde samlede Gravsteder
er underkastet detaillerede, regulerende Bestemmelser ikke blot med Hensyn til,
hvor Gravstedet lægges, men ogsaa til hvorledes Beplantningen i den respektive
Gravgaard maa være, Monumentets Højde o. s. v. 1 een Gravgaard maa saaledes
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kun dannes Gravhøje belagt med Græs o. s. v. Høj Beplantning maa under ingen
Forhold forekomme. For dette sørger Kirkegaardens Ledelse selv.

Der kunde være Anledning til at omtale adskilligt flere Anlæg i denne Art, saa-
ledes flere nye Kirkegaardsanlæg eller Kirkegaardsudvidelser ved mindre Byer og
Landsbyer i Skaane, hvor baade det tillagte Areals Udstrækning og dettes Udform¬
ning tjener Kirkegaardsledelserne og Anlægenes Skabere til Ære — og vore egne
hjemlige Provinskirkegaardsstyrelser til Efterfølgelse. Saadanne Anlæg er bl. a. ud-

Plan 4. Tradgårdsarchitekt WALBERG: Svedala nya Kyrkogård.

ført af Tradgårdsarchitekt Walberg, Malmø, og, Stadstrådgårdsm. B. Myllenberg,
Lund.

Af disse er jeg desværre kun i Stand til at bringe en enkelt Gengivelse, nemlig
„Svedala nya Kyrkogård", som i 1920—21 er blevet paabegyndt efter Hr. Walbergs
Tegning (Plan Nr. 4).

Man kan ikke undgaa her at lægge Mærke til, hvor fast og organisk dette An¬
læg er opbygget, ligesom Opkørselsforholdene og de særlige begravelsestekniske
Forhold er godt ordnet. Familiegravene er her i Hovedsagen placeret langs Hoved¬
gangene med Hække til Baggrund. Bag disse Hække findes Linjebegravelserne, der
praktisk og rigtigt er ordnet i Dobbeltrækker, hvor imellem der atter ved Ledelsens
Foranstaltning er plantet Hække. Private Hækplantninger vil ikke blive tilladt her,
og i det hele er der gode detaillerede Bestemmelser for Gravstensanlæggelse, Monu-
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menter etc. Til at bryde for stor Ensformighed er der hist og her plantet Solitær¬
træer.

Ved Tilplantningen af den Del af Kirkegaarden, som allerede er anlagt, er der
anvendt meget store Planter, saa Anlæget ser betydeligt ældre ud, end det i Virke¬
ligheden er. At Terrainet til højre for Opkørselen „hænger" en Del, kan man ikke
undgaa at lægge Mærke til nu; men dette vil formodentlig ikke blive til at se, naar
Hækkene er vokset til. , „Johannes Trolle.

LIDT OM NAALETRÆERS VOKSEVILKAAR
OG DYRKNING

Vil man vide noget om, hvor og hvordan Naaletræer bedst skal dyrkes, bør manførst lægge Mærke til, under hvilke ejendommelige Forhold de forekommer i
deres Hjemstavn. Af Naaletræer i Urtilstand har vi her til Lands foruden enkelte
Taxus baccata kun Juniperus communis, „Ene" paa Jyllands Heder, en Vokseplads,
som er vidt forskellig • fra den, de fleste andre Naaletræer foretrækker. Rødgran,
Ædelgran, Skovfyr og Bjærgfyr hører til vore almindelige Skovtræer, men de findes

kun plantede, ikke som Urskove, saaledes
som i vore Nabolande mod Nord og Syd.

Naaletræsurskove findes næsten altid

paa Bjærge, temmelig højt oppe, nærmere
Snegrænsen end de fleste Løvtræer, og
de naar den bedste Udvikling paa Skraa-
ninger, der vender fra Solen, altsaa Nord-
skraaninger, naar Talen er om Lande nord
for Æquator, og andet tænkes der ikke
paa i denne Artikel. Sydsiderne bærer
ofte kun forkrøblet Krat af sejlivede og
tørketaalende Løvtræer og højere oppe
de mest nøjsomme Naaletræer, f. Eks.
Fyrre- og Enebærarter. Paa Sydsiderne er
der kun lidt Muld af et tørt og solbleget
Udseende, nøgne Sten og Klipper stikker
overalt igennem, og de Træer, der gror,
har deres Rødder dybt nede i Klippe¬
revnerne, hvor der altid findes en Smule
Væde og Kølighed. Kommer man højt
nok op, saa højt, at Træer ikke mere
trives, er der Fugtighed nok, baade paa
Nord- og Sydsiden. Den, der har været

Gamle Rødgraner ved Bækken „Steinerne Renne" paa
Harzens Nordside. Fot.: J. Steffensen.
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oppe paa Højderne ved Skovenes øverste
Grænser eller højere, vil aldrig kunne
glemme det overvældende Indtryk, man
faar af Fugtigheden deroppe, Regn, Slud
og Taage, Mørke og Uhygge, naar sorte,
tunge Skymasser kommer sejlende gen¬
nem Luften, Række efter Række, indtil de
støder mod Bjærgsiderne og derefter arbej¬
der sig opad, kravlende, rullende, væl¬
tende sig over hverandre, svøbende sig om
drivvaade Klipper, sorte i Skyggen, men
hvide i Solen eller naar de ses mod mørk

Baggrund, oversprøjtende alt med Regn¬
plask eller drivende i Taager saa tykke, at
man ofte kun kan se 2—3 Skridt frem.
Mens Skyerne vandrer op ad Bjærgene,
ser det ud, som om de efterhaanden ud¬
suges af de grønne Skraaninger, idet de
opløser mig mere og mere i smaa hvide
trævlede Taageskikkelser, som, alt imens
de paa en underlig hoppende Maade
svæver opad, bliver mere og mere spinkle
og tilsidst helt forsvinder, naar al Fugtig¬
hed er presset ud af dem. Bjærgskraaningernes Tæpper af Mos og Smaaurter drikker
Regnen og lader Vandet sive igennem sig og løbe henover sig, indtil det lavere nede
samler sig i Smaastrømme, som skynder sig afsted gennem Lavninger og Kløfter og
efterhaanden forener sig til Bække, der oftest buldrer vildt ned over Stenblokkene og
styrter sig fra Fald til Fald, sjældnere glider roHgt gennem jævne grønne Engdrag, men i
alle Tilfælde, naar de løber ned ad Sydskraaningerne, danner frugtbare Bælter, hvor ogsaa
Naaletræer finder gode Livskaar. I Nordskraaningernes Skove derimod, findes Fugtig¬
heden ikke alene omkring Bækkene, men overalt. Der er hver Afsats og hver Revne
fyldt med fed, svampet, sortebrun Muld, lignende Mosejord eller Bladjord, drivende af
Vand, som ikke gør Jorden sur, men tværtimod frisk, fordi den er i bestandig
Bevægelse over Klippegrunden, snart under Mos og Rødder, snart over. Hvor Skoven
levner en Lysning er Jord, Sten og Klipper overvævet af et tykt, blødt, lysegrønt
Mostæppe, som dækker alle Revner, ja selv smalle Kløfter; jeg var saaledes en
Gang lige ved at dumpe ned i en Revne, som jeg ikke ventede under det jævne
Mostæppe. Paa disse Nordskraaninger finder man i Mellemeuropas Bjærge Rødgranen
i den pragtfuldeste Udvikling. Jeg har ofte beundret saadanne enligtstaaende gamle
Kæmper med lange, næsten vandret udstrakte Grene, fra inderst til yderst tæt
behængt med Fletværk af lange, tynde Kviste, der ofte naaede næsten ned til Jorden.
Hvor smukke gamle Graner vi end kan finde i danske Parker, har jeg dog aldrig set
saadanne Eksemplarer, som f. Eks. i Harzen, omkring Græsgangene paa de jævnere
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Flader. Naar man har set Rødgranen i dens Hjem, undrer man sig over, at den dog
trives godt mange Steder i Danmark og endnu mere over, at den i det hele taget
kan gro i Jyllands magre, tørre Sandjorder.

I Lavlandene kan man ikke skaffe Naaletræerne fuldt naturlige Voksevilkaar.
Hvor Jorden er fugtig nok, er den oftest tillige sur af stillestaaende Vand. Den dan¬
ske Blæst er vel ikke i og for sig stærkere end Bjærgenes ofte kan være, men
Slettens Luft er kun sjældent saa blød og fugtig som Bjergenes Luft oftest er. Efter

at have lært Naturforholdene i Naale -

træernes Hjemlande lidt at kende, kom¬
mer vi til at overveje, hvordan vi i
Danmark kan skaffe dem Levekaar, der
mest muligt ligner de hjemvante. Læg¬
ger vi Mærke til Naaletræerne i vore
Haver, vil vi snart opdage, at de smuk¬
keste Eksemplarer findes paa en dyb-
muldet, næringsrig, sund og porøs Jord¬
bund, hellere let end stiv, og paa let
Jord hellere nordhældende end sydhæl-
dende, altsaa ikke for stærkt opvarmet
af Solen, men hellere lidt kølig, om saa
skal være gerne lidt moseagtig, blot
ikke sur. Stillestaaende Luft, f. Eks.
paa aabne Pladser i Skove eller i
gamle Haver, har en overordentlig hel¬
dig Indflydelse. Fri Blæst taaler de fleste
Naaletræer i nogen Grad, men den Blæst,
som kommer i vore Haver, har altfor
ofte Karakter af Træk. og Træk er øde¬
læggende selv for de mest vindføre Gra¬
ner, Fyrrer og Enebær i det lange Løb.
I let Skygge under lyse Trækroner som
Eg, Birk og Robinia udvikler Naale¬
træer sig frodigt og er smukke som
unge, men mister ret hurtigt den fyldige
Vækst, som betinger deres Anvendelig¬
hed i Haven. Naar mange Naaletræer
lider af vore Vintre, er Grunden i Reg-

Fra „Kolding Planteskole "s Naaletræs-Plantning. I Mid¬
ten et opbundet Eksemplar af den hængende Rødgran,
Picea excelsa inverta; bemærk dens .Slæb" af Grene,
der har naaet Jorden og derefter kryber vidt ud; denne
Afart har ikke noget naturligt opadstræbende Topskud
og har sin egentlige Plads paa store Stensætninger, hvor
dens interessante Vækst gør sig bedst gældende. Bagved
til venstre en Himalayafyr, Pinus excelsa, hvis lange,
blaagrønne Naale er ejendommeligt knippestillede. Længst

til højre ses nogle Grene af Abies nobilis.
len ikke saa meget selve Frosten som

den pludselige Optøning ved Solen. I Naaletræernes hjemlige Bjærge kan Tempe¬
raturen gaa langt under Frysepunktet, men Solen har ikke Magt til at optø de
frosne Naale og forøvrigt klæder Naaletræerne Bjærgene i en Pels som samler Sneen
i tykke Lag, der holder Frosten saa at sige helt borte fra Jorden. I vore danske
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Behandlingen af Naaletræer i Plante¬
skolen og Udplantningen i Haven frem¬
kalder adskillige Spørgsmaal. For Naale¬
træer findes ikke saaledes som for Løv¬
træer en absolut Hviletid. Selvfølgelig
fordamper Naaletræerne mere Vand paa
varme Aarstider end paa kolde, men
det afgørende Spørgsmaal er dog, paa
hvilken Aarstid nyplantede Naaletræers
Rødder bedst er i Stand til at erstatte
Løvmassens Fordampning, hvadenten
denne foregaar hurtigt eller langsomt, og
dette er de bedst i Stand til, naar ny

Sugerødder hurtigt kan dannes, hvortil
en ret god Jordvarme er fornøden. 1
Praksis ha, ma„ iundet, at det sildige
Foraar og det tidlige Efteraar er de hel¬
digste Aarstider. 1 den varmeste og tørreste Sommertid kan ny Roddannelse lige
saa vanskeligt holde Trit med Løvets Fordampning som i den kolde Aarstid, hvor
slet ingen ny Rødder kan dannes. Ogsaa m. H. t. den bedste Maade at opgrave
Naaletræer, melder der sig Spørgsmaal. Der er vel almindelig Enighed om, at Naale¬
træer bør flyttes med Jordklump for at bevare flest mulige Sugerødder ubéskadigede.
For til dette Formaal at faa Rødderne buskede, saa de kan holde fast Klump, skal
Naaletræer omplantes jævnligt, som unge hvert Aar eller hvertandet, senere sjældnere.
Nogle Naaletræsdyrkere bruger ved Opgravningen at afstikke Jordklumpen direkte
i den Størrelse, den ønskes til Transport, hvorved altsaa Røddderne bliver forholds¬
vis korte og mister de fleste Sugerødder. Andre opgraver Planterne med en betydelig

snefattige Vintre fryser Jorden ofte helt ned under Rødderne paa unge Naaletræer.
Derved hænder det ofte, at Arter, som vel nogenlunde modstaar Solbrand i Vinter¬
tiden, dog ødelægges, naar Rødderne ved Indefrysning er forhindrede i at sende
Saft op til Erstatning for det store Vædsketab, Solbranden foraarsager. Man kan
godt sige, at visse Arter af Naaletræer, mens de er unge og nyplantede, er mere
udsatte for at tørste ihjel om Vinteren end om Sommeren; thi om Sommeren kan
de dog vandes, mens Vanding selvsagt er virkningsløs om Vinteren. I vort uheldige
Klima kan vi tildels raade Bod paa disse Ulemper ved om Vinteren at dække
Jorden om Naaletræer med et tykt Lag
Gødning, Tang, Tørvestrøelse eller lig¬
nende, og at skygge Planterne navnlig
mod Øst og Syd, mindre mod Vest, idet
Eftermiddagssolen som Regel først naar
Planterne, efter at de er lempeligt op¬
tøede af Luften.
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større Klump, af hvilken derefter den overflødige Jord afrystes eller afpudses fra
Rødderne, som ved denne Metode bevares saa ubeskadigede, som Omplantning
overhovedet gør muligt. Naar nyindførte hollandske Planter saa ofte trives daarligt
eller dør, stammer det efter min Mening derfra, at de allerfleste hollandske Plante¬
skoler opgraver stedsegrønne Planter efter den første Metode og ofte endog paa en
overordentlig hensynsløs Maade.

Nu om Dage bruger vel saa godt som alle Planteskolerne at indbinde Klumperne
i løst, aabent vævet Lærred, som absolut
ikke maa fjernes ved Plantningen, da
det aldrig skader Rødderne, men til¬
lader, at Jorden kan trædes tilstrække¬
lig fast om Klumpen, uden at den gaar
i Stykker og altsaa uden at de unge
Rødder sønderrives mere end nødven¬
digt, hvilket vanskeligt kan undgaas,
naar der bruges Halmtutter til Indbin¬
ding. Hvis Jorden er bekvem, og det
skal den være, naar man planter, skal
den trædes meget fast om Klumpen;
er den vaad og klasket, bør den ikke
trædes, kun trykkes med Hænderne,
men man maa paa Forhaand være klar
over, at Planterne giver en kummerlig
Vækst, naar de plantes i vaadt Føre.
Naaletræer bør altid vandes grundigt
efter Plantningen, og er Vejret meget
tørt, bør de skærmes mod Sol og Vind,
indtil de er rodfæstede i Løbet af nogle
Uger. Beskæring kan ofte være gavnlig
for at hjælpe unge forædlede Naale¬
træer til hurtigere at antage den for hver
Afart ejendommelige Form. Desværre
er det ikke altid en Retledning, Plante¬
skolerne foretager. Man ser altfor ofte

en Beskæringsmaade praktiseret, som har til Formaal at gøre alle Naaletræer pyra¬
mideformede efter en og samme Skabelon, d. v. s. for langt de fleste Sorters Ved¬
kommende et Forsøg paa Udslettelse af Karakteren. Jeg har saaledes set Varieteter
af Chamæcyparis med en naturligt hængende, malerisk Vækst holdt i stram Kegle¬
form, eller Juniperus med den smukkeste krybende Vækst omhyggeligt opbundet til
lodrette Stokke med alle Sidegrene pincerede, eller de kugleformede Thuya Varieteter,
globosa, Frøbeli og Hoveyi, klippet i spids Pyramideform. Gid Gartnerne vilde
nøjes med at udøve deres Klippekunst paa Tax og Buxbom — de taaler det.

En gammel Søjletax i »Kolding Planteskole" Denne
Arts ejendommelige, „gotiske" Bygning har bevaret sig

smukt i Alderen.
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Med Hensyn til Naaletræernes Haardførhed er der det ejendommelige Forhold at
lægge Mærke til, at de blaaduggede Varieteter af f. Eks. Abies, Picea, Pseudotsuga,
Chamæcyparis og Cedrus taaler mere Frost end den tilsvarende grønne Hovedart,
medens de gullige og brogede Varieteter er mere ømfindtlige end Hovedarten.

Af Naaletræernes Fjender maa, foruden Frost, Tørke og Træk, navnlig nævnes
Fabriksbyers giftige Røg, som hurtigt dræber de fleste Naaletræer, selv Rødgran og
Ædelgran. Til de mest modstandsdygtige hører almindelig Tax, østrigsk Fyr, Biota,
Nordmannsgran, Picea amorica m. fl. Sygdomme og Skadedyr tillader Pladsen ikke
at komme ind paa, da Havens Naaletræer forholdsvis sjældent lider derunder.

Mange Naaletræer kan blive meget store og gamle. Alle kender af Omtale Kali-
forniens Kæmpe-Wellingtonia, men ikke alle ved vel, at de kan blive omtrent 120
Meter høje med Stammer paa 10 Meters Tværmaal (32 Meter i Omfang) og ca. 2000
Aar gamle. Paa Libanon* gror der endnu Cedre, som allerede var gamle, da de
romerske Legioner drog forbi dem for at ødelægge Jerusalem og drive Jødefolket i
Landflygtighed. I Mellemeuropa findes Taxus baccata, paa hvis Stubbe er talt om¬
trent 3000 Aarringe. I det sydlige Nordamerika er fundet Taxodium med Stammer
af 16 Meters Tværmaal og ca. 4000 Aar gamle; saadanne Træer vil altsaa næppe
synes, det er særligt længe siden, Columbus landede i de Egne. 1 Sandhedens
Interesse tør det ikke skjules, at der findes Løvtræer, som bliver endnu ældre og
større, f. Eks. Dracæna Draco paa 6000 Aar, Eucalyptus amygdalina paa 152'A Me¬
ters Højde og en Castanea vesca med ca. 20 Meters Stammetværmaal.

(Fortsættes)- Axel Olsen.

BOGANMELDELSER

VOR HAVE. K- Brandt Klix bill. (Steen Hasselbalchs Forlag 1921.) 173 Sider uden Illustr.
Pris Kr. 6,00.

Om denne Bog kan der som Helhed siges, at den i meget kortfattet, men dog behagelig, letlæselig
Form giver en stor Rigdom af virkelige Oplysninger om alt, hvad der vedrører en mindre Haves Drift.

Det er sikkert den bedste Bog for Nybegyndere; men den kan forøvrigt anbefales enhver Haveejer
som et lille, letoverskueligt Haveleksikon.

Jordens Behandling danner Indledningen, alle Former for Jordbearbejdning, Gødskning, Lugning
o. s. v. omtales kort, klart og letfatteligt; de mest praktiske Redskaber forklares med smaa rammende
Bemærkninger, der ganske overflødiggør Billeder.

I næste Afsnit, Planternes Behandling, føres Læseren gennem smaa korte Kapitler fra Frøets Indkøb
til Planterne staar paa Voksepladsen. Udtynding og Prikling omtales, og selv et ellers i populære
Bøger saa sjældent Afsnit som »Indslag" er medtaget. Omhyggeligt forklares, hvorledes de forskellige
Vækster plantes. Skadedyr og Svampeangreb omtales ogsaa, men paa disse Omraader kan enkelte Ind¬
vendinger rettes; Bordeauxvæsken findes under Kapitlet „Larver paa Frugttræer", medens der hverken
under „Sprøjtemidler" eller „forebyggende Foranstaltninger" ellers omtales Sommersprøjtning. Lidt
komisk virker ogsaa Kommaskjoldlusens Placering mellem Sygdommene.

Blomsterhaven er ogsaa en indholdsrig Afdeling. Løgvæksters Behandling og Prydplanternes For¬
mering og Pasning er her skildret klart, rigtigt og ret indgaaende. Sortsvalget er prisværdigt kort og
godt, selv om der maaske kunde have være kælet lidt mere for Omtalen, saaledes at den havde ydet
mere koncise Farvebetegnelser, Højdemaal etc.

Staudeudvalget er gennemgaaende godt, dog vildleder det Amatøren, at Omtalen af Iris fylder over
en Side, medens Phlox affærdiges med faa Linier; i en Stauderabat bør Planteantallet af disse to Grup-
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per staa i omvendt Forhold til den Plads, Omtalen fylder. Papaver, Althæa rosea og Aster savnes
ganske.

Sommerblomster omtales i righoldigt Udvalg, og Forglemmigej og Stedmoderblomst gives en særlig
Omtale. Gyldenlak og Campanula Medium havde let kunnet været indføjet her.

Rosernes Behandling er morsomt omtalt, men der nævnes ingen Sorter. Prydbuskudvalget kan
vanskelig tænkes bedre; blot alle vilde nøjes med dette lille Sortiment. Kunde dog ikke Spiræa sorbi-
folia udgaa til Ounst for S. ariæfolia (Holodiscus discolor)? Syringa Emodi og Josikæa vil jeg ogsaa
personlig helst fritages for.

Køkkenurterne er inddelt i de, der ikke bør savnes og de, der kan komme med, hvis der endnu
er Plads i Haven. Kulturanvisning fortræffelig, uundværlig for Kolonihaveejere, Haveboligbeboere o. a.
Frugthaven behandles lettere. De anførte Træafstande, 3 og 5-6 m for henholdsvis Dværgtræer og Vild-
stammetræer, er for ringe, og det for den ukyndige saa ufattelige, hvad der forstaas ved Betegnelserne
Dværg-, Vild-, Halvstamme o. s. v., er ikke skarpt defineret.

Bogen afsluttes med en Kalender over Havearbejder i Aarets forskellige Maaneder; denne Oversigt
er den bedste, jeg har læst, fyldig og dog uden Opremsninger. — Kort sagt en fornøjelig og dog
lærerig Bog for Amatøren. G. G.

*

ILLUSTRERET HAVEBOG. (H. Hagerups Forlag).

Under Redaktion af Carl Mariboe foreligger nu det i 1920 paabegyndte Værk: „Illustreret Have¬
bog".

Værket fremtræder i 3 Bind, smukt udstyret, med mange og gode Illustrationer, og med Bidrag af
vore bedste Fagmænd indenfor dansk Havebrug. — Værket er delt i 10 Afdelinger, hver skrevet af en
eller to Forfattere, og om de større Afdelinger bemærkes der i Forordet, at de kan faas i Særtryk,
hvilket man kun kan hilse med Glæde, da der netop savnes kortfattede Bøger i de forskellige Have¬
brugsfag til Brug ved korte Kursus og lign. Flere af Afsnittene synes egentlig ogsaa mere at være
beregnet som Grundlag for en Undervisning end til Selvstudium eller Haandbog for Amatører.

I Forordet staar anført, at Bogens Opgave er at give Amatøren paalidelige og nogenlunde fyldige
Anvisninger paa, hvorledes de forskellige Arbejder og Kulturer, der i Almindelighed er Tale om i en
privat Have, hvor der ikke er ansat en fast Gartner, skal udføres.

Det, der ved Læsningen forbavser mest, er de forskellige Medarbejderes Opfattelse af Begrebet
„Amatør". I Almindelighed forstaar man vel ved en Amatørgartner, en Mand, der i sin Fritid, uden
væsentlig Hjælp af en Fagmand, selv holder sin Have under Kultur, saa han kan forsyne sin Hushold¬
ning med Aarets Frugt og Grønsager og holde sin Prydhave i god Stand. Helt anderledes opfatter
nogle af Bogens Forfattere dette; der tales nemlig om Mosehavebrug, Markhavebrug, Anlæg af Haven
med det Formaal at kunne behandle Jorden med Hestekraft baade i Køkken- og Frugthaven og Andels-
Frugtsalgs-Kredse osv. osv. I saadanne Tilfælde er der jo slet ikke Tale om Amatører, og man kan da
gaa ud fra, at, naar Amatøren først er bleven saa meget professionel, at han har slaaet sig paa Mose¬
eller Markhavebrug, eller har anlagt Frugtplantager, saa kender han ogsaa det meste af det, Bogen
indeholder om disse Emner. Disse Anker gælder dog særlig Bogens første 4 Afdelinger. Man faar
ved Gennemlæsning af disse det Indtryk, at Forfatterne ikke er blevet tilstrækkeligt underrettede om
deres Opgaves Begrænsning, og Resultatet er blevet nogle meget uensartede Afdelinger, som ikke
korresponderer synderligt med hverandre, og hvor man for ofte træffer paa Gentagelser fra foregaaende
Afsnit eller forgæves søger efter Oplysninger, man med Rette burde kunne finde der.

I Bogens øvrige Afdelinger synes Forfatterne bedre at forstaa, hvilke Krav man kan stille til Ama¬
tørens almengartneriske Viden; dér kommer Bogen nærmest til det, den opgiver som sit Formaal, dér
er netop medtaget det, Amatøren har Brug for og maa forudsættes at kunne forstaa. Havekalenderen
vil ogsaa af Amatøren blive vurderet som den gode Huskeseddel, den er.

Bogens sidste Del, som er helliget Blomsterhaven og dens Planter, er ligefrem poetisk behandlet;
man mærker dér Forfatternes Kærlighed til Planterne og Prydhaven og ser med Glæde, at de stadig
søger at drage gamle, halvglemte Planter frem til Anvendelse paany. — At Roserne „Regina Dania" og
„Dronningen af Danmark" er den samme Rose, véd Forfatterne, men sikkert ikke alle Amatører; lige¬
ledes burde Navnet „Maiden's Blush" være skrevet ens de to Steder det forekommer.

Alt i alt maa Værket siges at være en værdifuld Forøgelse af vor i Forvejen temmelig sparsomme
Havebrugslitteratur, og trods de enkelte Ufuldkommenheder vil den sikkert være kærkommen for de
Mennesker, for hvem den er bestemt, smukt udstyret som den er. A. N.
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C. Fogtmanns Planteskole
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AKTIESELSKABET

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

Leverer Stenhuggerarbejde til Bygningsbrug
og Monumenter af Granit, Kalksten, Sand¬
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HAVEREDSKABER

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 MOLLER ■ E, KROG
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♦
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PILEALLE 17 • ORDRUP ♦

♦
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EDV. GLÆSEL: Plan af Haveanlægene ved Bispebjerg Hospital.
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Bispebjerg Hospital: Forbindelsesgange.

HAVEANLÆGENE VED BISPEBJERG HOSPITAL

Med dette storslaaede Værk satte Glæsel det store afsluttende Punktum for sitLivs Betydning for dansk Havekunst; hvad der blev til fra hans Haand efter
den Tid, bar næsten altsammen Præget af syg Mands Værk.

Det maa erkendes, at Forholdene ved Storværket Bispebjerg Hospital var modne
til, at et lykkeligt Resultat kunde opnaas, thi et bedre Makkerskab end Nyrop og
Glæsel vil næppe kunne tænkes til en Opgaves Løsning.

Jeg ved, at Hans J. Holm og Glæsel og andre Arkitekter af hans samtidige kunde
trække godt sammen, men med ingen var Glæsel saa aandsbeslægtet som med Nyrop.
Deres Tanker og Livsopfattelse, deres Tidspræg og Syn paa Mennesker, deres Kær¬
lighed til dansk Aand, og fremfor alt deres ægte Kærlighed til Kunsten i Haandværket,
staar til hinanden i fuldtonende Harmoni, som to velstemte Strenge paa en Violin.
Begge var traditionstro, og begge var saa herligt langt borte fra den Lyst til at experi-
mentere, som er saa almindelig hos Nutidens Bygnings- og Havekunstnere, hvor man
søger og søger i den store Stilbunke om der ikke skulde være noget, der kan drages
frem og pudses op og faa Nyhedspræget, helst antikt eller engelsk, bare ikke dette
almindelige pæredanske eller trivielle traditionelle.

Glæsel kunde undertiden gentage sig i Motivbehandlingen indtil det kedelige,
og ofte fortabe sig i Smaatterier; men trods dette havde han dog et aabent Blik for
Helheden i en Sag, og hvad der især næsten altid gaar igen i hans Planer, er en
eminent klar Opfattelse af Formaalets Krav i hvert enkelt Tilfælde.
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I Planerne til Haverne ved Bispebjerg Hospital har Glæsel netop udtrykt sin store
Forstaaelse af det specielle Formaal, hvortil de er lavede; det er Hospitalshaver, an¬
lagte med særligt Hensyn til de Mennesker, der skal bruge dem, Syge og Rekon¬
valescenter. Der er rigelig Plads til Bevægelse og dog, til trods for det store Offer
til Gange og Pladser, en Lunhed og Hygge som i en intim Privathave. Alt er saa
herligt blottet for pralende Virkemidler, ingen matematisk beregnede Rum og Flader
efter gyldne eller andre Snit, det er blot Haver, som de kan udtænkes af en Gart¬

ner, der samtidig er Kunstner.
For os, der nu mere eller mindre

opdrages og paavirkes af en Tid, hvor
matematisk filosofiske Formler er Grund¬

laget for den bildende Kunst, er der
noget sindsberoligende i at se en Have
i en Udtryksform, hvor gammeldags
dansk Lunhed og Hygge er eneraa-
dende.

Uden at ville berøve Nyrop den Ære,
der tilkommer ham angaaende Beliggen¬
hedsplanen for Bispebjerg Hospital, maa
det siges, at Glæsel har haft en meget
væsentlig Del i denne, og her har Sam¬
arbejdet imellem disse to betydelige
Mænd sat sine tydeligste Spor. Nyrops
Sans for dekorativ Terrassering og Ud¬
nyttelse af givne Forhold, og Glæsels
Følelse og Forstaaelse af Terrainbehand-
ling, gaar her op i en højere Enhed,
som sjælden ses ved et Byggeforeta¬
gende.

I de store reelle Forbindelseslinier mærker man ret Glæsels sikre Instinkt for

Organisation og Helhed, thi selv om det jo maa erkendes, at adskillige forud be¬
stemmende Forhold — Bygningers og Pavilloners indbyrdes Beliggenhed etc. — paa
Forhaand var givne, saa har der dog været levnet Glæsel, som Gartner og Have¬
kunstner, mangfoldige Ting at udfylde og give Liv og Skønhed; saaledes, at den
Billedskønhed, der er opstaaet ved Bygningers, Træers og Græsfladers Sammenspil,
for en meget stor Del skyldes ham.

Glæsel var, som forhen sagt, ingen Mester i Detailbehandling, hvilket vist mindre
skyldtes Viden paa dette Omraade, end en vis Ulyst til at beskæftige sig med dette
Emne. Hans Detailler blev derfor ofte til Smaatterier — Rosenrabatterne er for smalle,
Stauderabatterne ligeledes og daarligt arrangerede, og saaledes kunde man nævne
mange Ting, der næppe kan staa for Kritik. Men saavel Rabatter som Plantninger
i det hele taget ligger paa de rigtige Steder. Den parkmæssige Del, der tjener Per¬
sonalet til Ophold og Rekreation, er et ægte Udtryk for Glæsels hyggeskabende
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Bispebjerg Hospital: Ligkapellet i den parkmæssige Del.

Bispebjerg Hospital: Søbillede i Parken.
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Evne, men ogsaa inderligt smaatskaa-
rent i sit Anlæg. Ganglinierne er kort
afsnuppede og ofte billedødelæggende
i deres Beliggenhed o. s. v. Plantnin¬
gerne ligger altfor tæt sammentrykket,
hvorved Lys- og Skyggevirkningen for¬
ringes; dertil kommer iøvrigt, at de om¬
givende Bygninger, Vandtaarn og Lig¬
kapel dominerer altfor stærkt og gør
Anlægets Form endnu mere smaat i sine
Forhold. — Men som sagt, hyggeligt er
der, og det hele afgiver ret et stille
Sted, hvor man kan stikke sig rundt og
hvile ud.

Bispebjerg Hospital med dets Byg¬
ninger og Anlæg er noget Københavns
Kommune har Ære af, ogsaa med Hen¬
syn til dets rent hospitalstekniske Ind¬
retning. I kunstnerisk Henseende har
baade Nyrop og Glæsel her sat sig
et storslaaet Monument, der er disse
til Ære og en Mængde Mennesker til

I. P. Andersen.

Bispebjerg Hospital: Vandtaarnet i den stor Midterakse.

to gode, danske Mænd værdigt, dem selv
Glæde og Rekreation.

LIDT OM NAALETRÆERS VOKSEVILKAAR
OG DYRKNING

Til Slut en kort Omtale af nogle af de vigtigste Naaletræsslægters særlige Livs-fordringer.
Granerne i Slægterne Abies, Picea og Pseudotsuga er næsten alle haardføre i

Danmark og hører til de mest nøjsomme Naaletræer; de fleste Arter stammer fra
Nordamerikas Klippebjærges større Højder, hvor Klimaet er raat og barsk. De eneste
to Gran-Arter, som ikke er haardføre hos os, er vistnok Abies pinsapo fra Bjærgene
Nord for Gibraltar og Anumidica fra den søndre Side Strædet. Ganske vist kan den
almindelige Ædelgran, A. pectinata, i sine yngre Aar blive svedet af Foraarets
Nattefrost, men den danner i Reglen villigt nyt Topskud. Alle de smukke blaadug-
gede Graner er meget robuste. Thuya occidentalis, Chamæcyparis Lawsoniana og
C. nutkaensis stammer alle fra Nordamerika, men kun den første og sidste kan
anses for fuldt haardføre mod Frost. Dog er de blaaduggede Afarter af Chamæ¬
cyparis Laws, praktisk talt haardføre, medens selve Arten og de fleste grønne Afarter
er særdeles ømfindtlige. M. H. t. Jordbund og Læforhold stiller hverken Thuya
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occidentalis eller Chamæcyparis Laws, store Fordringer, selv om de afgjort skønner
stærkt paa det i Indledningen omtalte Bjærgklima. De to japanske Chamæcyparis C.
pirifera og C. oblusa angribes ikke nævneværdigt af Frost, men den første saa meget
mere af Blæst og Tørke; den ynder en ret fugtig Jord. Pinus, Fyr, forlanger en
Undergrund, som langt overvejende bestaar af Sand; i stiv Lerjord og ganske særligt,
hvis den er fugtig, bliver de fleste Fyr sygelige; de mest nøjsomme Arter som
Bjergfyrren og Banksfyrren hører som bekendt til Trævækstens yderste Forposter
paa Jyllands Heder ud mod Vesterhavet, endog i Klitterne. Juniperus, Enebær,
stiller i de fleste Henseender lignende Krav til Jorden som Fyr, dog klarer de fleste
Arter sig helt godt paa Lerjord, blot den
ikke er kold og fugtig; de fleste Afarter,
navnlig de blaa, er haardføre, hvorimod
Hovedarterne hverken taaler'megen Frost
eller Træk, heller ikke vor hjemlige Ene¬
bær, som dog med Forkærlighed holder
til i Jyllands barskeste Egne. Taxus
hører til de mest nøjsomme Naaletræer,
hvad angaar Jordbund, Lys og Læ, selv
om de paa den anden Side skønner
meget paa rigelig Næring; derimod kan
Tax lide betydeligt i strænge Vintre, mere
end f. Eks. Thuya og de haardføreste
Chamæcyparis; det siges, at Taxus cu-
spidata er mere haardfør end T. baccata.
Araucaria imbricata fra Andesbjergene er

langtfra at være haardfør her til Lands,
men holder sig dog nogenlunde paa
særligt lune Kystegne og under god
Vinterdækning; den klarer sig fortrinligt
flere Steder i det sydvestlige Norge
langs Kysten, hvor der findes store,
smukke Eksemplarer. Af Cedrus Arterne
er Atlas Cedren, C. atlantica, fra Nord¬
afrika den haardføreste, navnlig dens
smukke, blaaduggede Afart; Libanon
Cedren, C. Libani, ligner meget den
foregaaende; den dejlige Himmalaya-

I Midten den irske Søjle-Enebær, Juniperus comm. hiber-
tiica. Til venstre en ung Araucaria imbricata. Bag ved
Thuya (eller .Thuyopsis) Standishi, en ret sjælden japansk
Art, lige saa elegant som haardfør og taknemlig. I Bag¬
grunden til højre ses det halve af en Abies concolor glau-
ca, vel den smukkeste og taknemligste af alle blaa Abies.
Vinca minor dækker Jorden mellem Planterne; den klæder
Naaletræerne smukt og holder Jorden jævnt frisk og kølig,

hvilket Naaletræerne sætter stor Pris paa.
ceder eller Deodaren, C. Deodara, er

temmelig ømfindtlig for Frost, dog findes i Danmark enkelte gode, ældre Eksem¬
plarer, f. Eks. i „Forsthaven"; alie Cedrene ynder her til Lands en ret solbeskinnet
Plads og taaler godt leret Jord. Cephalotaxus Fortunei er ikke paalidelig, men sy¬
nes dog at klare sig i Halvskygge under store Træer, hvor jeg har fundet Eksem¬
plarer i god Udvikling, hvis Kviste paafaldende har mindet om Cycas-Palmeblade;
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C. pedunculata fastigiata er temmelig haardfør, den skal have en lun Plads og næ¬
ringsrig, let Jord for at kunne udvikle Naalene til den fulde Længde og Skønhed.
Cryptomeria japonica er ømfindtlig for Frost; dens rødbrune Afart, C. j. elegans
synes lidt mere haardfør, dog ikke paalidelig; dens Evne til efter Nedhugning at
frembringe ny Stammer fra Stubbene, skal man benytte sig af i dens Hjemstavn,
Japan, til at opelske en ny Skov uden at plante ny Træer. Ginkgo biloba, ogsaa
kaldet Ginkgyo eller Salisburya, dette mærkelige Træ, der i forholdsvis nyere Tid
er fundet dyrket ved gamle, japanske og sydkineske Templer som en Levning fra
en forhistorisk Tidsperiode, er i Virkeligheden et Naaletræ, hvor meget det end

ligner et Løvtræ; det er næsten haard-
ført og ikke fordringsfuldt med Hensyn
til Jord. Lærketræet, Larix, er i sine
forskellige Arter overordentlig nøjsomme
og haardføre Træer; som Parktræ turde
vor hjemlige Larix europæa vel være
den smukkeste Art. Libocedrus decur-

rens, den saakaldte Flodceder, synes at
være nogenlunde haardfør; i „Kolding
Planteskole" findes paa let, varm Jord
et 20—25aarigt Eksemplar i god Ud¬
vikling, som flere Gange har baaret
rigeligt med smukke, citrongule, om¬
trent nøddestore Frugter, der lyser stærkt
mod det sortgrønne, blanke „Løv". Af
„Parasoltræet", Sciadopitys verticillata,
findes ligeledes i „Kolding Planteskole"
et ældre Eksemplar paa Sandjord, som

har bevaret en smuk Form indtil nu; dette interessante og smukke japanske Træ
findes næsten altid kun i forkrøblet Skikkelse; jeg har aldrig set det pænt i alminde¬
lig god Havejord, endnu mindre i Lerjord, men jeg har med Held dyrket det i
sandblandet „Hundekød" eller Mos og antager, Arten er en udpræget Hedejords-
plante; fuldstændig frostfør er den i alt Fald. Sumpcypressen, Taxodium distichum,
taaler her til Lands en ikke alt for fugtig Plads, trods Navnet. Som ung fryser
den hvert Aar stærkt tilbage, som ældre klarer den sig paa lun Plads. Thuyopsis
er haardføre og stiller lignende Krav som Thuya, kun vil den endnu hellere gro
i Skygge og bliver smukkest i Halvskygge. Tsuga er Skovplanter, ynder ikke for
megen Sol og taaler daarlig Blæst; ellers er de temmelig haardføre. Wellingtonia
er saa vanskelig, at jeg betragter den som uegnet for vort Klima.

Axel Olsen.

Juniperus chinensis Pfitzeriana, en krybende Dværgform,
lettere og smukkere bygget end de fleste andre fladtvok-
sende Enebær, saasom Former af J. Sabina, virginiana og

communis.
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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
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SPECIALITET:

Specialforretning i

gj$p Havebrugs- og
Gartnerartikler

A/s Chr. Steiner

Rømersgade 5
Grønttorvet
-Telefon 5934-

n Stort Lager og Udvalg i Messing-
, — og Kobbersprøjter i alle Størrelser.
■«-a Stort Oplag af alle Sprøjtevædsker.

Drivhusbygning. — Kedel- og Røranlæg

MARMORGRUS
til Haveanlæg

Soluhre. Haveskulptur
Aktieselskabet

Den Ankerske Marmorforretning
Pavillonen Østbanegaarden

Telefon: Øbro 5165

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

Hørsholm Planteskole
§ JENS BORNØ B
□ □

Specialitet:* 11

telefon 1 Naaletræer og stedsegrønne Planter jj TELEFOn
Hørsholm □ r* i Hørsholm
__ 118 _ g Roser, Frugttræer m. m. til Have og Park _ 118 _

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

Lejlighedskøb af Staaltraadsfletning
30 Ruller, 50 yards lange, fineste engel¬
ske Staaltraadsfletning af ekstra god og
svær Beskaffenhed, særlig egnet til Hegn
og Løvgange, er paa Grund af særlige

Forhold meget billig til Salg hos

Alfred Olsen & Co.
KVÆSTHUSGADE 3 • 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
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Haveanlæget ved Glyptoteket.

GLYPTOTEKHAVEN

Ny Carlsberg Glyptotek, der er beliggende ved Vester Boulevard, er blevet op¬ført i to Tempi. Den ældre Del af Bygningen blev fuldført i 1897 og den
nyere Del i 1906. Da det sidste Byggeforetagende var tilendebragt, blev Glyptotek¬
haven og Plantningerne paa Siderne af Bygningen anlagt.

Haven, der har en smal, langstrakt Form er indhegnet af et højt Jernstakit ud
imod de tilstødende Gader. For at give Læ og Hygge er der ved Enderne af Ha¬
ven mod Øst og Vest anbragt løvfældende Busketplantninger, der ind imod Haven
begrænses af en lav Hæk med Indskæringer til Bænke. Haven er iøvrigt regel¬
mæssigt inddelt, og de enkelte Dele er indrammet af buxbomindfattede Rosen- og
Blomsterrabatter, hvori der med visse Mellemrum er anbragt kugleformede Buxbom.
I Hjørnerne af de to større Plænepartier er anbragt Plantninger af llex aquifol. Saa-
vel i Haven som i Plantningerne langs med Bygningens Sider er opstillet Bronce-
statuer. Haven, der ligger lunt og solbeskinnet, bliver stærkt benyttet, desværre
ogsaa i høj Grad til Lege- og Tumleplads for Børn, og denne sidste Benyttelse,
hvortil Haven ikke er skabt, slider stærkt paa den og gør det vanskeligt altid at
holde den i saa god en Form som ønskeligt. V. Fabricius Hansen.
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Plan over Haveanlæget ved Glyptoteket i København.

G 0 G 0 O 0 G 0 G 0 0 GM
Stockholmsgade

11 I 1 11 I I II1

Plan over Haveanlæget omkring Hirschsprungs Samling i København.
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HIRSCHSPRUNGS SAMLING

Hirschsprungs Samling er beliggende i Østre Anlæg med Hovedfa^ade og Ind¬gang ud imod Stockholmsgade. Da hele Grunden kun er 2400 m2, og da
Bygningen optager en væsentlig Del af dette Areal, er det naturligvis kun et meget
lille Haveanlæg, der er blevet Plads til.

Haven blev anlagt i Foraaret 1911 og bestaar, som hosstaaende Situationsplan
og Fotografier viser, fornemmelig af to med lave Hække omgivne Plæner foran Fa-

Haveanlæget foran Hirschsprungs Samling.
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gaden. I disse Plæner er anbragt Rabatter med Hermosaroser og Tax klippede i
Pyramideform. Arealet er hegnet af et Jernstakit imod Stockholmsgade og en bred
Ligusterhæk paa de tre Sider imod Østre Anlæg. V. Fabricius Hansen.

SKOLEHAVEN

Ved Skolehave forstaas en Have i Skolens og Opdragelsens Tjeneste, en Have,hvor Skoleungdommen gennem Arbejde og Iagttagelsesundervisning opdrages og
dygtiggøres for det praktiske Liv.

Formaalet er ikke udelukkende at fremme det økonomiske Havebrug, skønt der
ogsaa lægges Vægt herpaa. Men det er ligesaa lidt udelukkende Kundskab om Planter,
der tilsigtes. Begrebet Skolehave omfatter baade Undervisning i almindelig økonomisk
Havedyrkning og Undervisning i Plantekundskab; men det væsentlige er dog efter
min Mening den pædagogiske Side af Sagen, Hensynet til Barnets alsidige Udvikling
i legemlig og aandelig Henseende. Under Arbejdet i Sol og Luft udvikles Barnets
Legemskræfter, det vinder Styrke og Sundhed, og samtidig tilegner det sig nyttige
Kundskaber. Det faar Sans for sund og nyttig Fritidsbeskæftigelse, og det indøves
i gode Vaner. Den Opgave, at holde en lille Have i mønsterværdig Orden, at sørge
for Vanding og Renholdelse i rette Tid, giver Barnet Omtanke, styrker dets Vilje og
udvikler dets Selvstændighedsfølelse. I Skolen kan der bødes paa Dovenskab og
Ligegyldighed ved, at Eleven tager sig sammen en kort Tid før Eksamen. Det lader
sig ikke gøre i Skolehaven. Her er det en absolut Nødvendighed, at en rettidig
Vanding og Lugning maa udføres Dag efter Dag, Uge efter Uge, Maaned efter Maaned
hele Sommeren igennem, dersom Barnet skal vente sig nogen Glæde og noget Ud¬
bytte af sit Havearbejde. Men denne Opøvelse i Udholdenhed og Pligtopfyldelse har
den allerstørste Betydning for Karakterdannelsen og derigennem ogsaa for den Stilling,
Barnet som voksen kommer til at indtage i Samfundet. Og hvilken Far og Mor
ønsker ikke, at den skal blive saa anset som muligt.

Skolehaven ligner en Magnet deri, at den udøver en dragende Magt over Børnene.
Skønt der kræves et regelmæssigt, udholdende Arbejde af Børnene, og skønt der

forlanges 50 Øre i Kontingent for at blive Deltager i Skolehavegerningen, melder
der sig hyppigt i de gunstigt beliggende Skolehaver i København dobbelt saa mange
Børn, som der er Plads til. Dette turde være et Vidnesbyrd om, at Arbejdet og
Undervisningen i Skolehaverne tilfredsstiller Børnenes Virksomhedstrang og deres
Ønsker i Henseende til Undervisningens Form og Indhold.

Der blev engang for nogle Aar siden i en Landsby i Jylland i et Ordskifte efter et
Foredrag om Skolehaven af en Fader rettet den Anke mod Skolehaven, at hans Søn
ikke havde Tanke for andet end Skolen, siden den Skolehave var kommen. Naar
Drengen kunde se sit Snit, forsvandt han fra Hjemmet og løb til Skolen for at pleje
sine Planter i Skolehaven, og Faderen maatte undvære Sønnens Hjælp i den hjemlige
Bedrift. Det forekommer mig, at den Anke skal Skolehavelederne ikke være saa kede
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af. Det er mere kedeligt, naar Børnene løber den modsatte Vej, fra Skolen og hjem,
for det hænder jo ogsaa, og det vidner ikke om Kærlighed til Skolen. — Kunde
Skolehaven tjene til, at Børnene befandt sig vel i Skolen, og at den til Skolen
knyttede Skolehave blev det kæreste Opholdssted i Fritiden, saa synes jeg, det var
glædeligt, og saa tror jeg, at Skolehavegerning fortjener at faa en fast Plads paa
Skolens Undervisningsplan, og det er jo ogsaa den Vej, man er slaaet ind paa i
flere af vore Provinsbyer.

Hvori bestaar saa den magnetiske Kraft, der drager Børnene saa stærkt til
Skolehaven?

Ja, det er naturligvis for en stor Del den Kendsgerning, at de kan faa Lov til
frit at røre Lemmerne ved Arbejdet i Skolehaven i Forbindelse med det Udbytte i
Blomster og Frugter, de kan høste og bringe med hjem til Mor. Ved Arbejdet paa
egen Jordlod udvikles Børnenes Selvfølelse, de stræber efter at faa det størst mulige
Udbytte, hvormed de kan bidrage til Hjemmets Forsyning. De opdager pludselig
en skøn Dag, at de i Stedet for som før udelukkende at være til Besvær, nu er
vokset op til at blive nyttige Familiemedlemmer. Og her har vi maaske tillige noget
af det allervigtigste af Skolehavens Betydning for Opdragelsen og Karakterdannelsen.

Hvad lærer saa Børnene i Skolehaven?
De lærer at bruge deres Hænder, at haandtere de forskellige Slags Haveredskaber.

De lærer Orden, Punktlighed, Renlighed og Sparsommelighed. Lad mig belyse dette
ved et Par Eksempler. De forskellige Redskaber: Spader, Grebe, River, Hyppejern
og Skuffejern m. m. har hver sin Plads, som er forsynet med Etiket, hvorpaa Red¬
skabernes Navne og Antal findes. — Der afhentes de af Eleverne ved Undervisnings¬
tidens Begyndelse og tilbageleveres atter efter Afbenyttelsen i renset Tilstand. Læreren
eller en paalidelig Elev maa stadig kontrollere dette. Ved Afslutningen omkring
1. Oktober lader Lærerne Børnene indgnide alle Jærndelene paa Værktøjet med Lin¬
olie for at undgaa det ubehagelige Syn, at Redskaberne bliver ræverøde af Rust i
Vinterens Løb. Gennem Renholdelse af Gange og Bede, Ødelæggelse af Ugræs og
Fjernelse af Affald til Kompostdyngen vænnes Børnene til Orden og Renlighed, og
dette overføres saa paa deres egen Person og paa den Gerning, der bliver dem be¬
troet i Hjemmet. Kompostdyngens senere Anvendelse til Jordforbedring lærer dem,
at alt kan udnyttes, intet maa gaa til Spilde.

Lejlighedsvis meddeles der Børnene lidt om Jordarternes Oprindelse, om Muld¬
jordens Dannelse, Betydningen af Jordblanding og Gødningstilførsel, om Nødvendig¬
heden af Sædskifte, om den Indflydelse, som Vejrlaget, Lys og Skygge udøver paa
Planterne: Opmærksomheden henledes paa Planternes Livsfunktion, deres Aande-
dræts- og Ernæringsforhold. Børnene lærer at kende adskillige af Havens Venner
og Fjender i Dyreverdenen, f. Eks. Bierne og Larverne. Og de Kundskaber, der er¬
hverves paa denne Maade, tilegnes lettere og hænger bedre fast, end hvis Under¬
visningen foregik i en Skolestue i Forbindelse med Kridttegning paa den sorte Tavle.

Hvorledes bør saa Skolehaven være indrettet for at udfylde sin Bestemmelse?
Den bør foruden Børnenes Smaahaver indeholde vore almindelige Skovtræer og

Buske samt et botanisk Kvarter, hvori en Del vildtvoksende Planter med interessante
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Ejendommeligheder, deriblandt Lægeplanter og Giftplanter. Der bør ogsaa findes
fremstillet et Mønsterbrug af en almindelig Hushave i Kolonihaveformat med Frugt¬
have, Køkkenhave og Blomsterhave. Disse Afdelinger plejes af Børnene i Fællesskab
og kaldes derfor Fælleshave. I Frugthaven læres Frugttræets Behandling, dets For¬
ædling, Tildannelse, Beskæring o. s. v. 1 Køkkenhaven anskueliggøres Hensigtsmæs¬
sigheden af Vekseldrift. Og i Blomsterhaven lægges der Vægt paa at dyrke Blomster
med de smukkeste Farver og at gruppere dem under Hensyn til Højdeforhold,
Blomstringstid og Farveharmoni. Blomsterdyrkning er af stor Vigtighed i en Skole¬
have, og det er ogsaa et taknemligt Emne at undervise i, fordi Børnene elsker
Blomster. Et Par Blomster er den bedste Løn for et veludført Arbejde, saa meget
mere som Børnene ved, at Mor tager imod dem med Jubel og med aabne Arme,
naar de kommer hjem med en lille Buket friske Blomster. Tilværelsen forskønnes
baade for^Forældrene og for Børnene, Hjemmets Hygge forøges, og Erfaring har
vist, at Børnenes Hjerter forædles ved Blomstersyssel.

Der findes Skolehaver i alle Europas Lande, ogsaa i Amerika, ganske vist under
forskellige Former. De botaniske Skolehaver er ældst og har egentlig kun Betydning
for den lærde Skole; i det højeste maa de betragtes som et Surrogat for Skolehaven
med Elevarbejde, den saakaldte pædagogiske Skolehave. Steiermark i Østrig er den
sidstnævnte Skolehaves klassiske Land, idet en Række energiske og dygtige, højt-
staaende Skolemænd i Midten af det forrige Aarhundrede slog saa kraftig til Lyd for
Sagen, at Skolehaven i Løbet af kort Tid blev obligatorisk i alle Skoler i Østrig.
1 vort Naboland, Sverige, paabegyndtes Skolehavevirksomheden omtrent paa samme
Tid som i Steiermark; men Formaalet var dér ikke saa meget Børneopdragelsen som
at ophjælpe det økonomiske Havebrug til større Fuldkommenhed. Nu er man imidler¬
tid ligesom herhjemme gaaet over til at betragte Skolehaven som et værdifuldt Middel
i Børneopdragelsens Tjeneste, og fortrinlige Skolehaver findes flere Steder i Sverige.

I Norge omfattes Skolehavesagen med den allerstørste Interesse baade af Skole-
autoriteterne og Bevillingsmyndighederne. En livskraftig Forening, kaldet „Norsk
Skolehaveforbund", hvis ledende Kræfter bestaar af Lærere og Gartnere, har haft
Held til at opnaa et meget stort Tilskud baade fra Staten og fra Kristiania Kom¬
mune, og Stortinget har vedtaget en Lov om Ekspropriering af Jord til Skolehaver,
saafremt Kommunerne ikke er villige til at afgive de fornødne Arealer i Skolens
umiddelbare Nærhed. I Danmark var Havedyrkning almindelig paa alle de saakaldte
Præstegaardsseminarier, der oprettedes i første Halvdel af det 19. Aarhundrede. Vor
gode, gamle Skolelov af 1814 indeholder en Bestemmelse om, at Lærerne bør ud¬
nytte de Kundskaber i Havedyrkning, de har tilegnet sig paa Seminarierne, ved at
undervise Eleverne i „at plante og pode og udføre andre deslige Havedyrkningssysler".
Men i sidste Halvdel af det 19. Aarhundrede, da den indbyrdes Undervisning opre¬
klameredes med stort Spræl som det eneste saliggørende for Skolen, gled Havedyrk¬
ning ud af Programmet, og først nu i det 20. Aarhundrede har man begyndt at faa
Øjnene op for, at Barnet ogsaa har et Legeme, hvis Opdragelse og sunde Udvikling
er ligesaa vigtigt som Sjælens.

I 1903 stiftedes Foreningen „Skolehaven" med det Formaal at virke for Oprettelse
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af Skolehaver ved alle Skoler paa Landet og i Byerne og yde Støtte til de Lærere,
som vilde paatage sig det dermed forbundne Ekstraarbejde. I de siden Foreningen
„Skolehaven"s Stiftelse forløbne 18 Aar er der anlagt 87 Skolehaver i Danmark i
alle Egne af Landet; deraf er de 50 Skolehaver i Byerne og Resten paa Landet.
10 af vore Provinsbyer er efter nogle Aars Prøvetid gaaet over til at optage Skole¬
havegerning som obligatorisk Undervisningsfag. Den sættes i Forbindelse med Sløjd,
saaledes at der arbejdes i Skolehaven om Sommeren og i Sløjdsalen om Vinteren.

1 København findes for Tiden 15 Skolehaver med et samlet Areal af 15 Td. Land

(873 ha), hvori 4000 Børn fra Kommuneskolerne nyder godt af Friluftslivet under
Tilsyn og Vejledning af deres Lærere. Børnene mødes i Skolehaven efter Skoletidens
Ophør, og hvert Barn har som sagt sit eget lille Havestykke, hvori der dyrkes Urter
og Blomster. Det er ikke mindst disse Smaahaver, der knytter Børnene fast til Skole¬
haven; thi „søde ere egne Gløder, derfor ryger de mange smaa Skorstene". Men
Skolehavevirksomheden kan trives og efter Sigende give tilfredsstillende Resultat
uden Børnenes egne Smaahaver. Dette er saaledes Tilfældet i Vesterås i Sverige,
hvor Skolehaven ligner en almindelig Hushave. Børnene udfører Arbejdet i Fælles¬
skab, og ved Høstens Tid fordeles Produkterne imellem dem. Men i saa Fald er

det utvivlsom nødvendigt, at Skolehavegerning er obligatorisk Undervisningsfag. Og
det er endda et stort Spørgsmaal, om Børnene vil kunne omfatte Skolehaven med
den varme Interesse og den Kærlighed, der saa tydelig giver sig til Kende, hvor hvert
Barn har sit eget lille Jordstykke. Det er ogsaa lidet sandsynligt, at det vil blive
saa let at vække Barnets Interesse for Iagttagelser paa Plantelivets Omraade, som
Tilfældet er i de Skolehaver, hvor Barnet har sine egne Planter at kæle for og at
værne om; thi her gaar det ganske af sig selv. Erfaring viser, at Barnet kan sidde
forbavsende længe og undersøge hver eneste Plante i dets egen lille Have, og der
er hver Dag, det kommer, noget nyt at iagttage og noget at spørge om, saa
Læreren faar travlt med at gaa fra den ene til den anden og give Svar paa de
utallige Henvendelser, der rettes til ham. Imidlertid er Fælleshaven den eneste Ud¬
vej, hvis man engang med Tiden skulde tænke paa at indføre Skolehavegerning som

obligatorisk Undervisningsfag i København. Skulde hvert Kommuneskolebarn i Køben¬
havn fra 4. Klasse og opefter have sin egen Have, vilde der blive Brug for saa store
Arealer til Skolehaver, at det maa anses for umuligt at gennemføre en saadan Plan.
Skolehavesagen er uden Tvivl ogsaa bedst tjent med sin nuværende Ordning, hvor
Børnene møder frivillig udenfor Skoletiden, og jeg er ogsaa tilbøjelig til at tro, at
Flertallet af Lærerne i Skolehaverne ønsker at fortsætte i det Spor, vi nu er inde paa,

nemlig Skolehavegerning som Fritidsbeskæftigelse. P. W. Lindholm.
*

Redaktionen har anmodet Hr. Lindholm om en Udtalelse om Skolehaven og Hr.
Lindholm har beredvilligt sendt os foranstaaende. Uden Tvivl staar vi overfor en

betydelig Udvikling af Skolehaven, hvorfor Redaktionen har ment det formaalstjen-
ligt at tage Sagen op til Drøftelse, inden det bliver for sent, d. v. s. inden Landet
er overfyldt af talrige, i praktisk Henseende maaske tilfredsstillende, men kunstnerisk
set lidet heldige Skolehaver.
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Min Tanke falder paa Havearkitekt Georgsens skizzemæssige, men forøvrigt glim¬
rende Forslag til en Kolonihavepark, og det Spørgsmaal trænger sig frem: „Er det
muligt at løse Skolehavespørgsmaalet i Forbindelse med saadanne fremtidige Koloni¬
haveparker?" Det er sikkert ikke blot muligt, men særligt i de større Byer i høj
Grad ønskeligt. Bortset fra, at de færreste Skoler i en Storby kan afse Areal til
Skolehaven af den knapt tilmaalte Jord, anser jeg det for givet, at en Centralisation
af Undervisningen i Skolehaven vil være praktisk, ligesom det er hævet over enhver
Tvivl, at Skolehaven lettere vil kunne tvinges ind i den rette kunstneriske Form, naar
den indgaar som et Led i et større Havearrangement.

Den nuværende Form for Skolehaven formaar ikke at bibringe Barnet virkelig
Havekultur. Hr. Lindholm har i det foregaaende skildret Barnets Udvikling og For¬
ædling gennem den daglige Syslen med Planterne. Der er intet overdrevent i denne
Skildring — tværtimod; men det synes, som om Pædagogen ikke tager tilstrækkelig
Hensyn til den æstetiske Side af Sagen. Det betyder en hel Del, at Skolehaven ud
af den moderne Ungdom skaber samvittighedsfulde, pligtopfyldende og gode Menne¬
sker; men det er langt fra nok. Vi maa bort fra denne Tidens Mangel paa Sans
for, hvad der er virkelig godt og smukt, og selvom der skal medgaa 3—4 Genera¬
tioner, inden vi naar til en Finkultur som vore Oldeforældres, bør vi dog ikke tabe
Modet og lade fem være lige.

Intet er saa modtageligt for Indtryk, som Barnesindet. Derfor bør Barnet i dets
daglige Syslen i Skolehaven og paa Vejen frem og tilbage gennem Kolonihave- eller
Skolehaveparken være omgivet af en Skønhed, der ganske ubevidst bundfældes i
Sindet og senere bevares ud over den Dag, da Barnet har traadt sin sidste Sko og
som voksent Menneske staar parat til at yde sin mere alvorlige Indsats i Livet. Lad
dog Barnet faa sin Ret, lad det ikke hungre efter Skønhed, opdrag det ikke længere
i rædselsfulde Omgivelser — lad os dog engang faa en Ende paa de Uhyrligheder,
der nu i Form af Kolonihavehuse, hvis Udseende trodser enhver Beskrivelse, er spredt
fra Køge til Bagsværd, fra Dragør til Glostrup.

Det nytter saa lidt at prædike for det voksne Menneske, der er befængt med
al Tidens Daarligdom — det er gennem Barnets Udvikling, vi engang skal naa saa
vidtr at Mennesket ikke behøver at skamme sig over sig selv og sine Gerninger.
Thi hvem af den nuværende Slægt tør vel med god Samvittighed gøre Turen Dragør
via Kastrup til Bagsværd? Og hvem kan sætte en Stopper for Uhyrlighederne ved at
gaa til Autoriterne og faa nedsat Censurkomitéer og lign.? Ingen, selv den stærkeste
magter dog i Øjeblikket at omvende Folkets Flertal; dertil kræves der Tid og atter
Tid, og Vejen maa tilbagelægges fra Udgangspunktet. Vi maa tilbage til Barnet for
at opnaa et virkeligt Resultat.

Hvorledes nærværende Opgave — denne kæmpemæssige Opgave, overordentlig
betydningsfulde Opgave — bedst løses i Enkelthederne, tillader „Havekunst"s be¬
grænsede Plads ikke at gøre Rede for i dette Nummer. Jeg har blot rejst Spørgs-
maalet: Skolehaven som et Led — et meget væsentligt Led — i den moderne
Kolonihavepark. Birger Errboe.
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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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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
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SPECIALITET:

Specialforretning i

gj$p Havebrugs- og
Gartnerartikler

A/s Chr. Steiner

Rømersgade 5
Grønttorvet
-Telefon 5934-

n Stort Lager og Udvalg i Messing-
, — og Kobbersprøjter i alle Størrelser.
■«-a Stort Oplag af alle Sprøjtevædsker.

Drivhusbygning. — Kedel- og Røranlæg

MARMORGRUS
til Haveanlæg

Soluhre. Haveskulptur
Aktieselskabet

Den Ankerske Marmorforretning
Pavillonen Østbanegaarden

Telefon: Øbro 5165

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

Hørsholm Planteskole
§ JENS BORNØ B
□ □

Specialitet:* 11

telefon 1 Naaletræer og stedsegrønne Planter jj TELEFOn
Hørsholm □ r* i Hørsholm
__ 118 _ g Roser, Frugttræer m. m. til Have og Park _ 118 _

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

Lejlighedskøb af Staaltraadsfletning
30 Ruller, 50 yards lange, fineste engel¬
ske Staaltraadsfletning af ekstra god og
svær Beskaffenhed, særlig egnet til Hegn
og Løvgange, er paa Grund af særlige

Forhold meget billig til Salg hos

Alfred Olsen & Co.
KVÆSTHUSGADE 3 • 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

PLANTESKOLE

V. VOIGT
Havearkitekt og Anlægsgartner

"LILLE ORDRUPHØJ '
PILEALLÉ 17 • ORDRUP

Telefoner: Ordrup 87 og 497

Øtto plantener
♦

VARMEANLÆG OG

VANDINGSANLÆG
♦
♦
♦

{Telefon: Tf * ^ pripat:
tjeirup 2050 *}eUerupt>ej[ 13 974



Nøkkeroser og dunhammere i bassinet.

EN HAVE I RUNGSTED

For ca. 20 år siden købte grosserer Gammeltoft Schougaard en parcel af Rung-stedgaards jorder i Rungsted for derpaa at indrette en sommerbolig for sig og
sin familie.

Parcellen lå ved Strandvejen eller rettere sagt, Strandvejen gennemskar parcellen,
således at der lå en jævnt skrånende mark mellem denne og Øresund, medens største¬
delen af parcellen lå vest for vejen. Dette sidste faldt naturligt i tre dele: et stykke
flad mark nærmest vejen, et stykke gammel ege- og bøgeskov og bag dette et stykke
af det store engdrag, hvorover kystbanen føres på en dæmning.

Engen er lavtliggende, stærkt vandfyldt kærjord på sandet underbund, og den
eneste afvanding sker gennem „Flakvadrenden", et lille grøftagtigt vandløb, der navn¬

lig i foraarstiden fører den mest overflødige vandmængde fra den store eng ud under
Strandvejen til Øresund. Flakvadrenden dannede den gang sydskellet for ejendommen,
nordskellet lå omtrent, hvor kørevejen nu fører ind fra Strandvejen, og det daværende
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Villaen set over søen. Alle birkene er plantet år 1902 og fotograferet 1919.

Den opstemmede Flakvadrende.
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Gamle ege og bøge ved søen. Udsigt til Sømandshviles have.

Bassinet set mod Øresund.
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Den lille sø under udgravning i året 1902.

Plan af den søndre del af grosserer Gammeltoft Schougaards have i Rungsted.
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Stenbroen over Flakvadrenden.

vestskel er at se på planen ved den nord-sydgående trærække et halvthundrede meter
øst for hækken i planens vestre side.

Det var den gang ikke meningen at bygge foreløbig, men det blev mig overdraget
at udarbejde plan til et samlet haveanlæg og deri anvise plads til den villa, som
senere skulde komme.

Det vilde være for vidtløftigt at oprede gangen i den udvikling, der i de forløbne
år er foregået, og det er for så vidt også tilstrækkeligt at forklare, hvorledes det op¬
rindelig var meningen at bygge hovedbygningen der, hvor nu det store bassin har
fået plads, medens den nuværende hovedbygning oprindelig var bygget til gartner¬
bolig, stald, vognport o. 1., men senere er blevet udvidet og ændret. En væsentlig
medvirkende grund hertil har det været, at ejeren stadig har tilkøbt mere areal, hvor¬
ved ejendommens tyngdepunkt blev forrykket imod vest. Mod -nord strækker ejen¬
dommen sig nu så langt, at hele egelunden er indtaget i haven, mod vest er tillagt
et stort engareal, der delvis henligger til glæde for de mange gæs, ænder, forskellige
hønsefugle og duer, der har deres komfortable chateau oppe under skovbrynet, og
langs sydskellet er endelig tilkøbt så meget jord, at det har været muligt at opstemme
Flakvadrenden til forskønnelse af denne del af haven.-.

Den stykkevise tilblivelse har selvfølgelig ikke i alle henseender været af det gode,
og det har navnlig ikke været muligt af få noget rigtig samlet anlæg ud deraf. Når
resultatet ikke desmindre er blevet ret tilfredsstillende, så skyldes det i første række
ejerens levende interesse og det hensyn, han har vist arkitekt Louis Jeppesen og mig
ved altid at indhente vort råd, før der skete forandringer ved hus eller have.

E. Erstad-Jørgensen.
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SKOLEHAVEN

I Anledning af Hr. Havearkitekt Birger Errboe's Bemærkninger til min Artikel omSkolehaven beder jeg Redaktionen om Plads i „Havekunst" for nedenstaaende:
„Skolehaven" er glad og taknemlig for enhver Forbundsfælle, der melder sig til

Tjeneste. Vi vil særlig gerne have Forbindelse og Samarbejde med Havearkitekter
og Gartnere; men vi kan ikke af den Grund fravige Kravet om, hvad vi anser for
det vigtigste i al Skolehavevirksomhed, nemlig Hensyn til Barnets alsidige Udvikling
i aandelig og legemlig Henseende. Gartneriske, saa vel som økonomiske og æstetiske
Hensyn bør efter min Mening ikke komme i første Række.

Det er ikke nok, siger Hr. Errboe, at vi gennem Skolehavegerningen lægger Vægt
paa at opdrage Ungdommen til samvittighedsfulde, pligtopfyldende og gode Menne¬
sker. Jeg synes, det maa kaldes et godt Resultat, om vi kunde naa dette Maal., Men
Hr. E. forlanger mere af Skolehaven. Barnet skal i Skolehaven være omgivet af
Skønhed, som saa ubevidst bundfældes i Sindet og bevares for hele Livet. Om det
ønskelige heri kan jeg fuldtud være enig med Hr. E. Men jeg mener rigtignok ogsaa,
at vi heller ikke tilsidesætter den Side af Sagen. Jeg er endog tilbøjelig til at tro,
at der af Skolehavelederne herhjemme lægges særlig Vægt paa Skønhed i Skolehavens
Anlæg og paa at opelske en saa stor Mængde af vore smukkeste Prydbuske, Stauder
og Sommerblomster, som det paa nogen Maade er muligt at faa Plads til.

I Skolehaven ved Kløvermarksvej, der har Va Td. Land til Raadighed, findes f. Eks.
et Udvalg paa henved 200 forskellige Prydbuske, Havestauder og Stenhøjplanter for¬
uden mange forskellige Roser, Georginer og Sommerblomster. Hvert Barn (ca. 100
Piger) faar som Regel en Buket Blomster med hjem een Gang om Ugen hele Somme¬
ren igennem. Mon Hr. E. virkelig har gjort sig bekendt med vore Skolehavers Anlæg,
Indhold og Ledelse? Jeg tillader mig at tvivle derom. I hvert Fald kan Kendskabet
ikke være særlig dybtgaaende. — Det vil dog ogsaa af min Artikel om Skolehaven
kunne ses, at vi lægger Vægt paa at opdrage Børnene til at nyde Skønheden i
Naturen. Nu skal jeg villig indrømme, at de Smaahuse, hvori vore Haveredskaber
opbevares, kunde være skønnere; men der maa jo ogsaa tages noget Hensyn til
Økonomien, og vi maa ikke glemme, at det er Kommunens Midler, der er betroet os
til Forvaltning.

Ved Centralisation kan Skolehaven tvinges ind i den rette kunstneriske Form, mener
Hr. E. Jeg indser ikke, hvorfor man ikke ogsaa skulde kunne faa de enkelte mindre
Haver paa 1 å 2 Td. Land i en smuk og tiltalende Form — kunstnerisk er maaske
et noget for stort Ord at bruge. — Men jeg er bange for, at der ved Centralisation
vil gaa for meget tabt i andre Henseender. Vejen til Skolehaverne bliver for lang
for en stor Del af Børnene. De vanskelige Børn, som vi nødig skulde undvære,
kommer ikke frivillig, naar Skolehaven er langt borte, og at gøre Vejen til Skolehaven
saa henrivende og rosenbestrøet, at disse Børn med uimodstaaelig Magt drages til
Skolehaven, ligger jo dog udenfor Mulighedernes Grænse, og det kan i hvert Fald
aldrig blive Skolehavens Opgave at tilvejebringe saadanne paradisiske Tilstande.
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Hver Skole baade paa Landet og i Byerne sin egen Skolehave maa absolut være
Idealet ikke mindst af Hensyn til Undervisningen og den daglige Iagttagelse. Men
desværre stiller Forholdene i en Storby sig hindrende i Vejen for at naa dette Ideal.

.Centralisation bliver derfor en Nødvendighed. Kan man ikke faa det bedste, maa man
nøjes med det næstbedste og se at faa det bedst mulige ud deraf. Og saa til Slut:
Det er min Overbevisning, at Opdragelsen først og fremmest maa tage Sigte paa at
bibringe Børnene Kundskaber, der dels tjener til at bevare Livet og dels dygtiggør dem
som Statsborgere i Kampen for Tilværelsen. Ganske vist: de Kundskaber, der tjener
til at forskønne og forædle Livet, maa ikke forglemmes; de er maaske nok ogsaa
Opdragelsens fineste Frugt; men man kan nu engang ikke plukke Frugten, før man
har opelsket Planten. P. W. Lindholm.

*

Hr. Lindholm maa have misforstaaet mit Indlæg. Jeg mener i Grunden ikke, at
der kan rettes nogen Bebrejdelse mod de ansete Skolemænd, der herhjemme har
interesseret sig for Skolehavesagen og bragt den frem til dens nuværende Stade. De
har gjort deres Pligt og lidt til. Med andre Ord: de har under vanskelige Forhold
gjort et stort og uegenyttigt Arbejde. Bebrejdelsen maa vel snarere rettes mod os
andre og ikke mindst mod Havearkitekterne, der paa et tidligere Tidspunkt burde
have interesseret sig for Sagen ved at søge at bibringe Skolehaven en i æstetisk
Henseende mere ideel Form. Jeg ved nok, at enkelte Skolehaver herhjemme delvis
skylder Havearkitekter deres Udseende — ja, jeg har desværre ogsaa selv i en Tid,
hvor jeg var stærkt overbebyrdet med Arbejde, givet Tegning til en enkelt. Men jeg
finder ej heller nogen Anledning til at tage Hatten af for disse Haver, selvom de vel
nok æstetisk set betegner et Fremskridt. Der er ikke fra Havearkitekternes Side ar¬

bejdet med denne Sag, og det er Synd, thi Skolehaven trænger til os.
Ved Centralisation kan Skolehaven lettere tvinges ind i en i kunstnerisk Hense¬

ende tilfredsstillende Form, specielt naar den tillige fremtræder som en Del af en

Kolonihavepark, først og fremmest fordi man i saadanne Tilfælde sikkert altid vil be¬
nytte sig af en dygtig Havearkitekts Assistance, dernæst fordi Opgaven i sig selv
rummer større Muligheder, og til Slut fordi man i et større Parkanlæg er mere Herre
over Omgivelserne og saaledes lettere formaar at gøre Rammen tiltalende. Som Ram¬
men om et Maleri kan fordærve eller forøge Billedets Udtryk, saaledes betyder Om¬
givelserne meget for Havens Udseende og Værd, og særlig en stærkt opdelt Have
som en Skolehave trænger til faste, sluttede Rammer. Hvor vanskeligt er det ikke
ogsaa at knytte en saadan Have til Skolebygningen. Jeg kender en Skolehave ved
et stort, rødt noget brutalt Hus — Skolen; hvor uskønt virker ikke alle de smaa

Bede og Felter som Fod for den massive Kolos. Det er grimt baade set fra Bygningen
og fra Gaden, og Grundens Lidenhed tillader jo sjældent at ødsle med Jord til Ramme¬
plantninger. Forøvrigt ligger Skolehaven i de fleste Tilfælde for sig selv et godt Stykke
fjærnet fra Skolen — hvorfor saa ikke tage Skridtet fuldt ud og erklære sig tilfreds
med Fremtidens Løsen: Skolehaven som Led i de Kolonihaveparker, der, efter

115



hvad jeg forleden erfarede af en Samtale med Stadsgartner V. Fabricius Hansen,
allerede er ved at træde ud i Livet.

Det er min Overbevisning, at saadanne Kolonihaveparker med permanente Koloni¬
haver og Skolehaver ikke vil undlade at udøve en opdragende og forædlende
Indflydelse paa Ungdommen, vel ogsaa paa de ældre. Det er ganske uundgaaeligt,
at Barnet Dag efter Dag kan færdes gennem den ideelle Kolonihave- og Skolehave¬
park, hvor hver Enkelthed har maattet passere en stræng Censur, udøvet af et kunst¬
nerisk Udvalg — det er uundgaaeligt, at dette Barn succesivt og ubevidst modtager
Skønhedsindtryk, som senere hen i Livet vil være til Gavn for det voksne Barn
saavel som for Samfundet som Helhed. Saadanne Indtryk erhverves efter min Mening
ikke let i vore nuværende Skolehaver.

Det er heller ikke udelukket, at det mere modne Barn ved Studium og gennem
Forklaring kan opnaa en mere bevidst Erkendelse af Skønheden og Hensigtsmæssig¬
heden af de forskellige Elementer i Kolonihaveparken, idet denne i Modsætning til vore
nuværende kostbare, ret aandløse og lidet belærende Parker absolut maa anlægges
som en Studiepark, hvor saavel de store Akser som de mindre, offentlige Passager,
behandlende forskellige Motiver, maa fremstilles saaledes, at Menigmand kan høste
virkelig Lærdom og Forstaaelse deraf. I hvert Fald vil det voksne Menneske, der
som Barn færdedes i Kolonihaveparken, ved given Lejlighed hente sine Impulser fra
denne. Birger Errboe.

KONKURRENCE OM SORTEBRØDREANLÆGET
I NÆSTVED

Musæums-, Turist- og Forskønnelsesforeningen for Næstved og Omegn indbydertil Konkurrence om Forslag til Omlægning og Udvidelse af Sortebrødre-Anlæget
i Næstved.

Program og Situationsplan udleveres mod et Depositum af 20 Kr. hos Stadsin¬
geniøren i Næstved.

Der udsættes 2 Præmier paa henholdsvis 600 og 400 Kr.
Projekterne skal tilsendes Formanden for ovennævnte Forening, Hr. Boghandler

E. L. Demuth, inden 15. Januar 1922.
Bedømmelsen foretages af et Udvalg, hvori Dansk Anlægsgartner- og Havearki¬

tektforening er repræsenteret ved Havearkitekt E. Erstad-Jørgensen og Anlægsgartner
N. Nørgaard.
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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

*
CC
h
(Z>
</>

>•
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
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SPECIALITET:

Specialforretning i

gj$p Havebrugs- og
Gartnerartikler

A/s Chr. Steiner

Rømersgade 5
Grønttorvet
-Telefon 5934-

n Stort Lager og Udvalg i Messing-
, — og Kobbersprøjter i alle Størrelser.
■«-a Stort Oplag af alle Sprøjtevædsker.

Drivhusbygning. — Kedel- og Røranlæg

MARMORGRUS
til Haveanlæg

Soluhre. Haveskulptur
Aktieselskabet

Den Ankerske Marmorforretning
Pavillonen Østbanegaarden

Telefon: Øbro 5165

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

Hørsholm Planteskole
§ JENS BORNØ B
□ □

Specialitet:* 11

telefon 1 Naaletræer og stedsegrønne Planter jj TELEFOn
Hørsholm □ r* i Hørsholm
__ 118 _ g Roser, Frugttræer m. m. til Have og Park _ 118 _

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

Lejlighedskøb af Staaltraadsfletning
30 Ruller, 50 yards lange, fineste engel¬
ske Staaltraadsfletning af ekstra god og
svær Beskaffenhed, særlig egnet til Hegn
og Løvgange, er paa Grund af særlige

Forhold meget billig til Salg hos

Alfred Olsen & Co.
KVÆSTHUSGADE 3 • 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

PLANTESKOLE

V. VOIGT
Havearkitekt og Anlægsgartner

"LILLE ORDRUPHØJ '
PILEALLÉ 17 • ORDRUP

Telefoner: Ordrup 87 og 497

Øtto plantener
♦

VARMEANLÆG OG

VANDINGSANLÆG
♦
♦
♦

{Telefon: Tf * ^ pripat:
tjeirup 2050 *}eUerupt>ej[ 13 974



DEN DANSKE BONDEHAVE

Hvormange landbrugerhjem med have, der findes i Danmark, kan næppe medsikkerhed siges, men antallet er næppe under 200,000, snarere mere, de „jord¬
løse" huse paa landet ikke medregnede. Mange bondehaver har en betydelig stør¬
relse, og det samlede haveareal er saaledes meget stort. En undersøgelse af, hvor¬
ledes dette areal udnyttes, er derfor ikke uden almen interesse. Rigtigt anvendt og
anlagt vilde dette mægtige haveareal betyde en meget stor indsats i vort folks
kulturelle udvikling. Men det kan ikke nægtes, at et stort antal bondehaver hverken
i praktisk eller æstetisk henseende kan siges at opfylde de krav, der kan og bør
stilles. Aarsagen hertil er mangel paa forstaaelse af opgaven, baade fra ejerens og
anlæggerens side, forsaavidt gartnerisk hjælp benyttes.

Den danske bondes skønhedssans er, trods de mange hæslige byggeforetagender,
som skamskænder landet, næppe saa uudviklet, som mange æstetici mener. Derom
vidner haverne. Thi de fleste af disse er øjensynligt i første linie anlagt for at tjene
skønhedsformaal, og langt de fleste giver mindre udbytte pr. arealenhed end mark¬
jorden. Men landmanden vil ikke undvære træerne, der luner om hans gaard eller
rosenbedet under vinduet.

Men ofte er skønhedssansen kun latent tilstede, og alt for ofte er den ødelagt
af daarlig paavirkning. Som andre evner maa den plejes og udvikles, før den kan
blive det, hvortil den er bestemt: en kilde til glæde over tilværelsen.

Blandt dem, der er kaldede til at retlede skønhedssansen, er anlægsgartneren,
men her gælder i sanhed skriftens ord: „Mange er kaldede, men faa udvalgte".
Vor stand har adskillige synder paa samvittigheden, især paa landet har mang¬
lende forstaaelse af opgaven ødelagt meget. Til vedkommendes undskyldning maa

tjene, at det som regel ikke er den gode vilje, der har manglet, men derimod
forstaaelsen af, at hvad der er smukt i en herregaardspark ikke altid er paa sin
plads i en bondehave under mindre forhold. Men naar blot den gode vilje er
tilstede, kan meget tilgives. Derimod bør det skarpt paatales, at visse planteskoler
driver havefabrikation i stor stil blot med det formaal at sælge de flest mulige
planter.

Det skyldes ikke ydre forhold, naar saa mange af vore bondehaver er anlagt
paa en mindre tilfredsstillende maade. Som regel er betingelserne for et smukt og
harmonisk haveanlæg tilstede i fuldt maal. Der er oftest god plads, og kun i meget
tæt bebyggede landsbyer kan der blive tale om uheldig paavirkning fra nabohaver.
Hertil kommer, at det hus, hvortil haven skal knyttes, ofte er ideelt, set fra en have-
anlæggers standpunkt.

Det kan næppe med fuld sikkerhed siges, hvornaar og under hvilken paavirkning
den danske bondegaard fik den karakteristiske form, vi alle kender, og hvis mest
udprægede type er den firlængede helt eller delvis sammenbyggede gaard med den
høje agerrumslade anbragt midt imod stuehuset og med staldlængerne som forbin¬
dende sidefløje. Denne firlængede som en organisk helhed fremtrædende gaardtype
er udpræget dansk. Mod syd afløses den af den saksiske eenlængede gaard med
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den enorme tagrejsning, mod nord af en type, hvis bygninger ligger spredt uden
nogen fast plan — rent bortset fra at materialet her er træ. Kun i Skaane findes
gaarde af den danske type, men her er stilen sikkert ogsaa udformet, medens landet
endnu kulturelt og politisk hørte sammen med Sjælland. De mange nybygninger,
som jordfællesskabets ophævelse efterhaanden medførte, udførtes mest i bindings¬
værk, en byggemaade, der uvilkaarligt paa grund af fagværksinddelingen medfører
en stræben mod symmetri, for eksempel taktfast vindueanbringelse. Senere afløstes
bindingsværket navnlig i Jylland ofte af grundmur. Dette skete paa en tid, da re¬
næssancens og barokkens byggeprincipper var trængt dybt ned ogsaa blandt land-
haandværkerne. Mange af disse beskedne mestre byggede bondegaarde, der i klas¬
sisk renhed og skønhed staar over mangen pretentiøs slotsbygning, et bevis paa, at
det ikke er pengespørgsmaalet, som er det afgørende. Vi kender alle en eller flere
af disse skønne gamle gaarde fra den tid. Anlægget er aksefast og symmetrisk,
bortset fra mindre uregelmæssigheder, fremgaaede af brugshensyn. Stuehusets midter¬
akse, der tillige er gaardens, er oftest betonet ved en fronton eller en kvist, og ind¬
gangsdøren ligger ofte i midteraksen. Ligger porten ogsaa i midteraksen, og er
denne yderligere betonet med en opkørselsallé, bliver ligheden i grundplan mellem
en saadan jævn bondegaard og et fransk slotsanlæg fra „solkongens" tid ofte rent
forbløffende. Men den danske bondegaard har er stort fortrin for dens fransk fælle
— og maaske forbillede. Den er ikke en pralende luksusgenstand, men en jævn
og praktisk løsning af et praktisk problem. Og hvor vidunderlig godt en saadan
gammel bondegaard harmonerer med det danske landskab! Især gælder dette den
jydske gaardtype. Straataget, der blødt runder sig henover de afvalmede gavle, staar
i inderlig harmoni med landskabets bløde linier.

Vi ejer i vore gode Bondegaarde en national skat. Ofte er den desværre mis¬
røgtet, og senere tiders uforstand har ofte faret haardt frem mod de gamle byg¬
ninger. Lad os haabe, at de atter maa blive forbilleder, naar de ny gaarde bygges.
Form og materiale ændres efter dagens behov, men sikkert vil man ved at fordybe
sig i ældre tiders byggesæt kunne naa frem til at løse nutidens byggeopgave paa
en lige saa smuk og harmonisk maade, som de gamle gjorde det.

Det er ikke tilfældigt, at jeg paa dette sted omtaler den danske bondegaard saa
indgaaende. Jeg vilde gærne faa mine ærede læsere til som jeg selv at betragte
den med respekt og beundring. Og jeg vilde ønske, at noget af den beskedenhed,
den kærlighed til opgaven og den tekniske dygtighed, der skabte bondegaarden,
maatte gaa i arv til os senere tiders børn, naar vi gaar i lag med den paa en gang
lette og dog saa svære opgave at anlægge en have.

Det kan desuden ikke siges tit nok, at det er lige saa nødvendigt for en have¬
anlægger at have indsigt i og forstaaelse af godt byggesæt, som det er at have
faglig indsigt og dygtighed. Bolig og have er en helhed, de er gensidig henvist
til hinanden og paavirker hinanden gensidig. Jo bedre huset er, desto bedre kan
haven blive og omvendt.

Men en bedre basis for et haveanlæg end en dansk bondegaards lange, lave
stuehus kan ikke tænkes. Her er ingen høje kældere og halsbrækkende trapper,
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som umuliggør en intim forbindelse mellem bolig og have, ingen mærkværdigt an¬
bragte fremspring og ingen monstrøse tagformer. Det er ikke husets skyld, naar
bondehaven sjældent er, hvad den burde være.

Hvorledes stod det til med haverne i den periode, der bragte den danske gaard-
type frem til en fuldendthed, vi i dag beundrer? Paa dette tidspunkt var interessen
for haveanlæg endnu ikke trængt ned i folkets brede lag. For det meste var haven
paa landet indskrænket til en beskeden kaalgaard, og kun i landets mere begun¬
stigede egne plantedes der træer og anlagdes frugthaver — dog i beskeden skala.
Rene prydanlæg var derimod forbeholdt herregaardene og tildels præstegaardene.
Det var netop i den periode den „engelske" havestil fejrede sine største triumfer
her i landet.

Paa en tid, hvor den klassiske stil var næsten eneraadende i bygningskunsten,
hersker inden for havekunsten sentimentaliteten og natursværmeriet i den grelleste
form. Det lyder som en saga, at arkitekten C. F. Hansen og haveestetikeren prof.
Hirschfeld var samtidige. Man skulde synes, at C. F. Hansens klassisk rene og altid
monumentalt virkende bygninger maatte kræve en lignende logisk og klar behand¬
ling af den tilhørende have, men dette havde man dengang ingen forstaaelse af.

Den engelske Stil anvendtes overalt uden hensyn til om den passede eller ej,
og gamle, prægtige alléer og kostbare terrasseanlæg maatte overalt vige for busketter
og bølgende plæner. Mange værdifulde anlæg forsvandt sporløst, og det var langt
fra altid, at det nye, som sattes i stedet, kunde maale sig med det gamle.

Det 20.-aarhundredes sidste halvdel blev vidne til en forfaldsperiode baade for
bygnings- og havekunst. Navnlig haverne blev efterhaanden overalt anlagt efter
samme, ret tanketomme skema, mer eller mindre forenklet efter forholdene, og heri
har først vor tid bragt en ændring — vi haaber til det bedre.

Den stigende velstand, som landbrugets stærke udvikling i denne periode med¬
førte, bevirkede, at skønheds-, eller om man vil, luksusmomentet efterhaanden blev
stærkere betonet i bondehaven. Det blev efterhaanden mere og mere almindeligt at
anlægge haver, hvis fornemste opgave var at pynte paa gaarden, og udviklingen i
denne retning vedvarer endnu. Naturligvis blev det „finere folks" haver, der maatte
tjene som forbilleder for prydhaverne paa landet. Men disse forbilleder var sjælden
gode og i al fald ikke egnede til forbillede for en bondehave. Den ofte mangelfulde
tekniske hjælp, som stod til raadighed, og mange andre ting gjorde, at fejlene for¬
størredes, medens fortrinene sjældent kom til at gøre sig gældende. Betragter vi
derfor vore dages bondehaver, vil vi som regel finde, at den æstetisk set sjældent
staar maal med den bygning, den slutter sig til, medens den i praktisk henseende
har næsten enhver tænkelig fejl. Som regel er en saadan have et konglomerat af
af unødvendige gange, mærkværdige plæner, besynderlige busketter og meningsløse
bede, det hele anlagt saa temmelig paa slump. For at faa lidt reelt udbytte af arealet
er plænerne gennemplantede med frugttræer i spredt orden. Ofte er køkkenhaven
anlagt paa en underlig, upraktisk maade i form af en uregelmæssig „plæne" i havens
ene hjørne. Det hele gør et underligt uharmonisk og uordentlig indtryk, selv hvor
vedligeholdelsen er god. Værst er med skam at melde ofte anlæg, hvor gartnerisk
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assistance har været benyttet. Finder man en hensigtsmæssig og praktisk have, vil
den ofte vise sig at være anlagt af ejeren selv. Navnlig ved fynske boelssteder findes
der i saa henseende gode eksempler.

Imidlertid er en daarlig anlagt have bedre end slet ingen, og man vil finde, at
de fleste bondehaver trods alle mangler alligevel er af stor værdi, navnlig for gaar-
dens eksteriør og for landskabet. Dette beror paa, at haveanlæggerens materiale i
modsætning til husbyggerens i sig selv er smukt og tiltager i skønhed med aarene.
Et træ, ja blot et blad eller et enkelt græsstraa er i sig selv en skønhedsværdi.
Derfor vil en have aldrig være uden skønhed, selv om den i sin plan er aldrig
saa mislykket. Dette forhold understøtter og besværliggør paa een gang have¬
anlæggerens arbejde. Et hus er en færdig og fuldvoksen organisme, den dag haand-
værkeren afslutter sit arbejde, men en have bliver egentlig aldrig færdig. Den ændrer
udseende fra dag til dag og fra aar til aar. Heri har haveanlæggeren naturligvis en
fordel frem for husbyggeren, men til gengæld er han ikke i samme grad som hus-
byggeren herre over sit materiale.

Men selv om en fejlagtig anlagt have er bedre end slet ingen, er der dog al
mulig grund til at søge manglerne afhjulpne. Ældre anlæg maa efterhaanden, som
de omlægges, føres frem til en bedre form, og nye haver maa formes efter bedre
principper. Midlet hertil er oplysning og vejledning om, hvad det ved et haveanlæg
kommer an paa — baade blandt haveejere og haveanlæggere.

Indenfor alle fag, hvis frembringelser baade har en praktisk og en æstetisk side,
tales der for tiden meget om kunst. Sikkert vilde kunsten ofte være bedre faren, om
man i stedet for at tale saa meget om den, først og fremmest søgte at løse den
foreliggende opgave paa en praktisk og hensigtsmæssig maade. En genstand, der
paa fuldkommen vis tjener sit formaal, vil ogsaa være smuk. Vore gamle gaarde
er skønne, fordi de paa fuldkommen maade svarer til brugen og klimaet. Og
ved at gøre hensigtsmæssigheden til ledemotiv, vilde vi kunne skabe en bondehave¬
type, som kan staa maal med gaarden, den slutter sig til. En bondehave maa
først og fremmest være praktisk og hensigtsmæssigt anlagt. Er den det, vil man
finde, at skønheden faas i tilgift.

Set under hensigtsmæssighedens synsvinkel vil samme principper forøvrigt være
gældende for slottet som for husmandshuset, for herregaardsparken som for en
beskeden bondehave. Det er naivt at ville udforme en bondehavetype ved hjælp
af gammeldags, i andre haver længst kasserede stauder og staudevarieteter — ved
at plante provenceroser i stedet for vore moderne former — ved at kante gangene
med isop og krusemynte eller ved at genoplive gamle betegnelser som „abildgaard"
o. 1. Naar man saa oven i købet — som sket er — foreslaar at anvende fliser,
solure og andet kostbart udstyr i en almindelig husmandshave, er vi ude i den rene
meningsløshed. Det gaar med haver af den art som med de saakaldte bonde¬
møbler, de anveudes som bekendt saare sjældent af bønder. Bondehaven er ikke
henvist til et kun for den passende plantemateriale. Moderne riddersporer og slyng¬
roser, moderne polyantheroser og de nyeste phloxvarieteter passer lige saa godt i
den som i en hver anden have. Derimod vil hensynet til økonomi ved anlæget og
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navnlig hensynet til havens vedligeholdelse bevirke at en hel del planter maa
udskydes som uanvendelige. Det er atter her hensigtsmæssighedsprincippet, der gør
sig gældende.

Bondehaven vil i reglen mere end de fleste andre havetyper være præget af nytte¬
hensyn. Dette er kun godt og naturligt og forhindrer ikke, at haven ogsaa bliver
smuk. Kun maa frugthaven fremtræde som saadan og ikke maskeres som engelsk
park, og køkkenhaven maa ikke gemmes hen i en skummel krog, hvor urterne ikke
kan trives, men maa anlægges paa hensigtsmæssig maade, saa den fremtræder som
et virksomt led i anlæget. Frugt-, køkken- og prydhave bør normalt være ligeberet¬
tigede led i haven. Under mindre forhold kan prydhaven bortfalde og erstattes med
et par blomsterrabatter langs køkkenhavens gange, og under helt smaa forhold maa
køkken- og frugthave samles i eet.

Ved havens anlæg vil der' sjældent være noget stort beløb til raadighed. Af dette
beløb maa først og fremmest udgiften til hæk- og læplanter, frugttræer og frugtbuske
bestrides, først i anden række kommer roser, stauder o. 1. Bedene til disse ting
kan dog meget vel anlægges sammen med det øvrige og midlertidigt tilplantes med
forhaandenværende materiale, sommerblomster, dahlia o. 1. Der vil næsten altid findes
en del materiale af den art, som saaledes kan anvendes. I mange tilfælde kan det
uden udgift skaffes fra nabohaver. Ligeledes bør forhaandenværende materiale af
buksbom og andre kantplanter tilvaretages. Men pengene maa ikke bortsløses paa
kostbare solitærtræer, prydbuske, naaletræer og lignende ting. Planen bør derimod
lægges saaledes, at slige ting ikke bør anvendes. En selvfølge er det, at man
ikke af økonomiske grunde maa anvende planter af daarlig kvalitet. Den slags
sparsommelighed hævner sig i længden.

Naar det nødvendige plantemateriale er anskaffet, vil der sjældent være ret meget
tilovers til selve arbejdets udførelse. Anlægsarbejdet maa derfor for største delen
foretages ved hjælp af gaardens egen arbejdskraft. Dette kan ogsaa meget vel lade
sig gøre, naar anlægsgartneren yder den fornødne vejledning og man ved planens
udarbejdelse sparer paa detailler, som kræver megen faguddannet arbejdskraft. Men
det bør understreges, at alle arbejder maa udføres omhyggeligt og grundigt, og der
maa ikke spares paa forberedende jordarbejde. Selv, den bedste plan ødelægges
uhjælpeligt ved daarlig udførelse, og mangelfuld jordbehandling kan gennem mange
aar skade havens trivsel.

Et regelmæssigt anlæg vil altid i sin udførelse kræve en hel del planering og
jordflytning. Paa dette arbejde maa der ikke spares, idet fejl ved terrænbehandlingen
vanskeligt kan rettes, naar haven først er begyndt at vokse til. Under vinteren vil
der dog altid være perioder, hvor gaardens folk har tid til at udføre de herhen
hørende arbeider, om der disponeres rigtigt og i tide. Kun paa meget svær jord
volder arbejdets udførelse vanskeligheder, idet en saadan jordbund kun kan behandles
i den travle foraars- og efteraarstid. Desværre er der blandt landboere som blandt
andre haveejere en tilbøjelighed til først at tænke paa haven saadan lidt hen i april,
naar tiden ikke mere tillader en ordentlig udførelse af arbejdet. Nyanlæg bør altid
projekteres om sommeren og paabegyndes om efteraaret.
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Et moment, der i høj grad bør paavirke bondehavens plan, er hensynet til ved¬
ligeholdelsen. Paa landet vil der sjældent være tale om gartnerisk assistance ved
havens vedligeholdelse. Kun til beskæring og undertiden til sprøjtning tilkaldes af
og til en gartner. For bybeboeren kan havens pasning være en kilde til adspredelse
og nyttig motion, men for landboeren er havearbejdet som regel kun noget, der
skal gøres, og hvorpaa der spares det mest mulige. Det falder for meget sammen
med det daglige arbejde til at være en adspredelse, og motion faar han nok af paa
anden maade. Og i travle perioder gaar arbejdet i mark og stald altid forud for
vedligeholdelsen af haven. Heller ikke haves der saa mange kunstige hjælpemidler
som i byen; der vil saaledes kun meget sjældent være tale om kunstig vanding af
plæner og bede, og man har kun sjældent en gartner i nærheden, som kan hjælpe
til ved mere vanskelige arbejder.

Ved havens anlæg maa man derfor tage vidtstrakt hensyn til den fremtidige
vedligeholdelse. Det nytter ikke at lægge en plan, som i fremtiden vil kræve meget
arbejde i denne retning og saa trøste sig med, at det gaar nok. Det gaar nemlig
aldrig. Først og fremmest maa den del af haven, som kræver megen pasning, ikke
gøres for stor, noget der tidt paa landet er tilbøjelighed til. Dernæst maa haven
i alle dele anlægges saaledes, at pasningen kan foregaa paa den lettest mulige
maade. Større køkken- og frugthaver maa indrettes saaledes, at man kan benytte
hestekraft til jordens behandling. Læbælter bør anlægges i lige rækker med saa stor
afstand, at der i de første aar kan renses med hestehakke. Endvidere bør alle
overflødige gange undgaas. Saadanne er de fleste haver forøvrigt altfor rigeligt
forsynet med. I prydhaven maa plæner, gennemskaarne af gange og sønderdelte
med busketter og bede, absolut undgaas. Et saadant anlæg kræver megen kant¬
afstikning og klipning, og disse arbejder bliver altid forsømt eller daarlig udført.
Skal der være plæne, maa den anlægges som en stor, ubrudt flade, indrammet af
kraftige hække eller tætte plantninger. En saadan græsflade er i sammenspil med
omgivende hække eller plantninger altid af stor skønhed paa grund af kontrastvirkningen
mellem lodret og vandret, mellem flade og væg. Den gør et roligt og harmonisk
indtryk og passer godt sammen med en lav huslænge. En saadan ubrudt og skarp
afgrænset græsflade behøver kun at slaas med le nogle faa gange i sommerens løb
for at se ordentlig ud, og der er ingen kanter at afstikke. Og en saadan plæne kan
anvendes til lege- eller hvileplads, til tørreplads eller blegeplads efter behag uden
fare for at skade den.

Som allerede sagt, vil der, naar havens beplantning skal udføres forsvarligt, kun
sjældent være midler tilovers til kostbare blomsteranlæg. Moderne, komplicerede
stauderabatter vil f. eks. sjælden kunne finde anvendelse i en bondehave. Naar
moderne masseplantning skal anvendes, vil en saadan rabat være for dyr i anlæg, og
det vil næsten altid gaa galt med vedligeholdelsen. Den daglige vedligeholdelse med
opbinding, vanding og øvrige pleje kræver megen tid, og den periodevis nødvendige
omplantning megen indsigt. En sammensat, længeblomstrende rabat er vanskelig
og kostbar at tilplante og svær at vedligeholde, om det tilsigtede resultat skal naas.
Men naturligvis bør bondehaven ikke savne nutidens mange prægtige frembringelser
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indenfor staudeverdenen. De fleste stauder har, saa pragtfulde de ellers kan være,

noget hyggeligt og jævnt over sig, der stemmer godt med den karakter, bondehaven
bør have — vi maa blot finde en lettere form for deres anvendelse end den brede,

.stærkt sammensatte rabat. En praktisk og let form for staudeplantning finder man
i mangen gammel af ejeren selv anlagt have paa landet. Her ledsages en lige
gang ofte af smalle, højst meterbrede rabatter, indfattede af buksbom, lavendel eller
nelliker og tilplantet med en enkelt række stauder i tvangfri rækkefølge. En saadan
smal rabat kan jo ikke i blomsterpragt og farvefylde maale sig med en „rigtig"
rabat af stor bredde og med raffineret tilplantning, men den er let at tilplante og let
at vedligeholde, og den tillader anvendelsen af næsten ethvert tilgængeligt materiale.
Findes der f. eks. i en ældre have roser, som ejeren sætter pris paa, men som
ikke passer i de nye bede, vil man ofte kunne anbringe dem mellem stauderne i en
saadan rabat. Navnlig langs 'en gang i køkkenhaven passer slige rabatter godt, og
i mindre haver uden særskilt prydhave vil de ofte være den eneste praktiske form
for blomsterudsmykning. Saadanne bede er tillige uundværlige som leverandører af
blomster til stuen.

En anden for bondehaven særlig passende form for staudeanvendelse er plantning
i smalle bede med kun 2—3 sorter i hvert, afløsende hverandre i blomstringstid.
Slige bede er lette at tilplante og vedligeholde, og er deres blomstringstid end
forholdsvis kort, saa er de til gengæld meget smukke, saa længe den varer. Et antal
slige smaabede samles bedst i et lille haverum for sig selv, adskilt fra den øvrige
del af haven ved hække el. 1. I en saadan lille separathave kan et meget 'stort
sortiment anbringes, og her generer en blomsterfattig periode" ikke den øvrige del af
haven, ligesom tidsvis mangelfuld pleje og renholdelse heller ikke mærkes saa meget.

Nogen blomsterudsmykning i husets umiddelbare nærhed vil næsten altid være
ønskelig. Hertil maa vælges ting med den længst mulige blomstringsperiode, og det
vil da for bondehavens vedkommende navnlig blive roser, der kan være tale om.

Fordringsfulde udplantningsplanter, pelargonier o. 1., vil der alene af økonomiske
grunde sjældent blive tale om, men de stemmer heller ikke rigtigt med den jævne
fremtræden, en bondehave bør have. Dog ser man i mange landsbyhaver i landets
mildere egne ret hyppigt bede med knoldbegonier, i reglen gammeldags smaablom-
strende sorter, som husmoderen selv tiltrækker, og det er der naturligvis intet at sige
til. Men som regel vil det i husets nærhed være roser, man maa gribe til. Her gæl¬
der det imidlertid om at være forsigtig ved sortsvalget. Vanskelige og kælne sorter
bør i reglen undgaas, og man maa stadig huske paa, at man ikke kan regne med
nogen videre pleje eller med omhyggelig beskæring. Polyantheroser (langs en la¬
vendelhæk f. eks.), Testout, Herriot o. 1. sorter vil i reglen, for blot at nævne nogle
eksempler, gøre god fyldest. Man maa vogte sig for overdrivelse ogsaa i anvendelsen
af roser. Det kan let blive for meget, saa havens præg af jævnhed og hygge gaar
tabt. Til bedindfatning bør navnlig buksbom anvendes. Dens skarpe, rene linie giver
et præg af orden, og den kræver mindre vedligeholdelsesarbejde end noget andet
kantmateriale. Men den maa plantes ordentlig og planeringen maa være omhyggelig,
om den skal se ordentlig ud.
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Et vigtigt, men ofte forsømt led i haven paa landet, er læplantningen. Selv i
landets mere begunstigede egne vil en have sjældent kunne trives godt, med mindre
der skaffes tilstrækkeligt læ. Læbæltet vil derfor i reglen være et vigtigt led i havens
plan og plantningen af denne noget af det, der først bør foretages. Om læbælter
er der skrevet saa meget, at jeg ikke her skal gaa nærmere ind paa deres teknik.
Kun bør det fraraades at anvende altfor indviklede skemaer ved plantningen. Hel-
hedsvirkningen bliver langt bedre, naar man kun anvender faa til hinanden passende
arter, pasning og vedligeholdelse bliver lettere og læplantningen lige saa god som
ved mere kompliceret tilplantning. Læplantningen bør i det hele taget behandles
som et organisk led i helheden, ikke blot som et nødvendigt appendiks. Jo bredere
læbæltet gøres, desto bedre bliver som regel helhedsvirkningen og desto mindre
faren for at senere nødvendige udhugninger skal gøre plantningen gennemsigtig. —
Det er allerede nævnt, at plantningen bør foretages saaledes, at renholdelse de første
aar kan foretages med hestehakke. En gang gennem læbæltet, anlagt ved plantningen
eller først ved senere udhugning, vil som regel altid være en vinding for haven.

Det vilde være ønskeligt, om havens læbælte altid kunde fortsættes helt rundt
om gaardens bygninger, saaledes at hønsegaard, stakhave, møddingsplads, svinefold
m. m. kunde indleddes i og dækkes af plantninger. Disse i gaardens drift nødvendige
led behøver ikke at ligge saa fremtrædende, som de saa ofte gør. Ved fornuftig
ordning af slige plantninger gaar der ikke ret megen brugbar plads tabt, og
pladsspildet opvejes i al fald mere end rigeligt af lævirkningen.

Ved en mellem naboer indeklemt byhave spiller hensynet til dens eksteriør,
gadefronten lige undtaget, sjældent nogen rolle. Anderledes med haven paa landet.
Her burde altid tages hensyn til havens og gaardens virkning udefra, til det samlede
anlægs eksteriør. Mere endnu end gaarden selv, sætter plantningerne omkring den
præg paa landskabet. At bringe gaard og landskab i harmoni, at forhøje landskabets
virkning samtidig med at gaarden forskønnes er een af haveanlæggerens opgaver og
ikke den mindst vigtige. p ur,D
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EN HAVE VED LYNGBYVEJ

IEfteraaret 1920 udarbejdedes vedføjede Plan og Anlægsarbejdet blev udført iLøbet af samme Efteraar og følgende Foraar.
Arealet ligger højt i det nye Villa-Kvarter paa vestlige Side af Lyngbyvej, der

danner Grænsen mod Øst. Landskabeligt set var der kun Udsigten mod Øst, der
skulde holdes delvis aaben, medens Arealets øvrige tre Sider dels af Hensyn til de
omliggende Nabogrunde og dels for at give Læ blev stærkt dækket af Plantning.

Huset, der er Midtpunkt og maalgivende for alle Havens Linier, er et velpropor¬
tioneret lille Sommerhus, tegnet af Arkitekt N. P. Nielsen.

For en Gangs Skyld kan man notere, at Bygningen ligger godt paa Grunden,
og at Husets Areal ikke indtager de to Trediedele af Grundarealet, hvilket jo desværre
ellers bliver mere og mere almindeligt ved Nutids Villaer — store Huse paa smaa
Grunde —.

Arealet falder jævnt mod Øst, hvorved en Terrassering blev ønskelig dels af
Hensyn til det regelmæssige i Havens Anlæg og dels fordi Ejeren ønskede et
nogenlunde vandret Parti til Brug for Croquet og andet Spil. Sidstnævnte fik Plads
i den nederste Del af Græsfladen i Havens Midterakse, medens der i øverste Parti
langs Indramningshækkene blev anlagt brede Stauderabatter med Flisegange af
Ølandsfliser.

Med Hensyn til selve Ruminddelingen, da har jeg Øst for Huset med dettes
Facade som Basis udformet et stort Rum, hvis Græsflade kun svagt brydes af de
to Terrasseskraaninger og som helt indrammes af Bøgehække og de bagved disse
liggende Plantninger. Bøgehækkene, der løber helt igennem det indre af Arealet, har
jeg tænkt skulde naa en Højde af ca. 1,25—1,50 m, saaledes at disse i Forening
med Plantninger kunde afgive en fast Ramme om det Billede, som Udsigten over
Lyngbyvejen imod Gentofte danner.

Havens Tilgængelighed er iøvrigt tilvejebragt dels ved Gangen i den sydlige Del
af Haven, der er en Nøddegang, og dels Gangen i den nordlige Del, der fører ned
til et lille Havehus, og som delvis ledsages af en Rododendronplantning.

Arealet Vest for Huset er tildels udnyttet til Køkkenhave med enkelte Frugttræer
og Blomsterrabatter.

Ved Anlægets Udførelse har jeg haft en udmærket Støtte af Hr. Anlægsgartner
V. Larsen, N. Fasanvej, der havde Anlæget i Entreprise, ligesom jeg ogsaa har haft
megen Glæde af Samarbejdet med Hr. Arkitekt N. P. Nielsen, der i et og alt har
vist Sagen stor Forstaaelse og Interesse. Og endelig til slut kan jeg notere, at
Hr. og Fru Blumensaadt ved Offervillie og stor Elskværdighed har gjort mig Opgaven
med hele Arrangementet yderst let og behageligt. j p Andersen.
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KOLONI- OG SKOLEHAVER

I et Par Artikler i „Havekunst" har der i den senere Tid været slaaet til Lyd forat arbejde hen til at lade Koloni- og Skolehaver indgaa som Led i offentlige
Park- og Haveanlæg, og jeg er derved kommet til at tænke paa, at det muligvis
kunde interessere en Del af dette Tidsskrifts Læsere at erfare, at denne Tanke allerede
for nogle Aar siden er taget op indenfor Københavns Kommune og er ved at blive
ført ud i Livet. I Foraaret 1914 blev der udarbejdet Forslag til et langt, smalt
Parkanlæg, der gaar langsmed Grøndalsaaen fra Borups Alle til Damhussøen, og
dette Forslag tilsigter i det væsentlige at anvende Arealet til permanente Kolonihaver
foruden til de nødvendige Færdselsaarer og Sidde- og Legepladser. Den Del af
Forslaget, som findes afbildet hosstaaende, omfatter Strækningen fra Borups Alle til
Godthaabsvej. Denne Plan har iøvrigt været ophængt paa Kolonihaveudstillingen i
Tivoli i Sptbr. 1920 og er derfor muligvis nogle af Læserne bekendt.

At Anlæget endnu ikke er bragt til Udførelse og endnu kun er et Forslag, skyldes
forskellige Omstændigheder, navnlig at der var forskellige Grænseforhold, der først
skulde ordnes; men Begyndelsen er dog allerede gjort, idet den skolebotaniske Have
i Arealets sydvestlige Hjørne delvis er anlagt.

Som det vil ses af Planen, er „Indmaden" af dette skraanende Terræn i det
væsentlige optaget af Kolonihaver, en skolebotanisk Have og en Legeplads, men
Ordningen gaar dog ud paa, at Publikum kan færdes paa Gangene over hele Arealet
og forsaavidt have lige saa megen Glæde og Nytte af Parkanlæget som i Tilfælde
af, at „Indmaden" bestod af Plæner og Plantninger.

Det er Tanken, at Kolonihaverne skal anlægges under fornøden Kontrol og
Censur baade med Hensyn til Plantninger og Hegn og Lysthusenes Konstruktion og
Anbringelse, ligesom Havernes fremtidige Vedligeholdelse skal være underkastet
visse Betingelser.

For Lysthusenes Vedkommende vil der antagelig blive fastsat nogle ganske
bestemte Typer. Iøvrigt er det ikke alene paa dette Sted, at Københavns Kommune
paatænker en Kombination af Skole- og Kolonihaver med offentligt tilgængelige
Anlæg, men der foreligger ogsaa Forslag til saadanne Anlæg i andre af Byens
Distrikter.

Hvad der her er paatænkt at gøre for at faa Kolonihaverne anbragt paa en mere
tiltalende Maade er naturligvis overmaade lidt i Forhold til Kolonihavernes store
Antal, men dog en lille og maaske ikke helt betydningsløs Begyndelse. At faa hele
Landets Kolonihavevæsen bragt ind under mere faste og smukkere Former end hidtil
er en kæmpemæssig, men smuk Opgave, der kræver Tid og et godt Samarbejde
mellem mange, en Opgave, til hvis heldige Løsning, der kræves Hjælp af dygtige
og praktiske Havearkitekter. — v Fabricius Hansen.
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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


