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C H R. RØMERHAVEN
VED MARSELISBORG MINDEPARK I AARHUS

Stadsgartner Leif Sandberg-.

Da Aarhus Kommune i 1Q24 skænkede et 22,6 ha. stort Areal, beliggende mel¬
lem Marselisborg Slot, Odder Landevej, Strandvejen og Holmevej, til en Mindepark
for de i Verdenskrigen faldne Danske, blev en 2,7 ha. stor Trekant ved Holmevej
holdt tilbage for at udstykkes til Villagrunde. Dette skete imidlertid ikke, og i 1Q2Q
blev Arealet lagt ind under Mindeparken, idet nu afdøde Direktør Chr. Rømer, der
var Medlem af Mindeparkens Bestyrelse, paa Betingelse af, at Kommunen overlod
Arealet til Parken, skænkede Kr. 30,000 til Anlæg af en Blomsterhave der.

Løvgangen i Chr. Rømerhaven.
(Standpunkt 3).

Kommunen modtog Tilbudet, og Arbejdet blev under Ledelse af Forfatteren paa¬

begyndt i Januar 1930.
Maalet var en Blomsterhave saa farvestraalende og afvekslende som muligt, thi i

den egentlige Mindepark med de store Græsflader og brede, ensartede Beplantninger
var der ingen Blomster, og det føltes af mange (spec, lkke-1'agfolk) som et Savn. Man
ønskede et Sted, hvor Publikum kunde faa sin Blomsterglæde tilfredsstillet og sam¬

tidig høste Belæring at det sete. Alt skulde være repræsenteVet: Stauder, Stenplanter,
Roser, Sommerblomster, blomstrende Træer og Buske o. s. v. i llest mulige Arter og

Varieteter, alt forsynet med Etiketter. Der forlangtes Farver, Farver og atter Farver.
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I de fem Aar, der er gaaet, siden Arbejdet paabegyndtes, er Haven vokset godt
til og gør allerede nu et forholdsvis gammelt Indtryk, takket være den smukke Ramme:
Skoven paa to Sider, Mindeparkens Plæner paa den tredie. Der er tillige i dette
Tidsrum foretaget en Del Ændringer og Tilføjelser i Detaillerne, spec, sidste Vinter,
da Direktør Rømer havde testamenteret Kr. 100,000,— til Rømerhaven og Mindeparken.

Besøget har stadig været stigende og særlig nu, efter Monumentets Fuldendelse,
kommer mange udenbys Gæster.

MarscUiZ'brj Jloi

Mindeparken med Chr. Remerhaven.

Kommer man fra Syd gennem Rotunden ved Monumentpladsen, føres man ind
ad en Rødtjørnallé med brede Græs- og Rosenrabatter — en Fortsættelse af Aksen
gennem Mindeparkens Rhododendron have og Monumentet. Denne Allé er flankeret
af smaa Staudehaver, paa højre Haand Pæonhaven med Pæoner, Trollius, Iris, Liljer
og Chrysanthemum, paa venstre Haand Lupinhaven. Rammen bestaar her af et Bælte
af Regnbuelupiner og Akelejer, der er af stor Virkning, naar de blomstrer. De tre
Midterrabatter er forbeholdt lavere Stauder i regelmæssig Plantning, arrangeret saa-
ledes, at de enkelte Planters Karakter træder tydeligt frem.
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For Enden af Rødtjørnalléen ligger Hosenplænen og Løvgangen. Sidste er opført
af røde, haandstrøgne Sten, og Træværket er strøget med brun Cuprinol. Dens tre
Fløje omfatter en lille Plæne med Plaskebrønd. Beplantningen bestaar fortrinsvis af
Slyngroser, der i de senere Aar er vokset voldsomt til. Grusgangen, der ses paa Fo¬
tografierne, er nu erstattet med en Flisegang af tilhugget Opdal Gnejs i uregelmæs¬
sigt Mønster og Græs.

Støttende sig til Løvgangen ligger den ca. 80 m. lange Rosenhave, som har været
omtalt i Havekunst Aarg. 1Q33» Side 86—88. Midterpartiet udgøres af en 80X15 m.
Plæne, der om Foraaret er oversaaet med blomstrende Crocus. Plænen indrammes

af en Kirsten Poulsen Hæk og udenom ligger Rosenrabatterne. Disse har været en
Kilde til megen Bekymring, og hvert Aar er der foretaget Ændringer. Nu ser det ud
til, at der er fundet en Form, som i det mindste kulturmæssigt er tilfredsstillende: Ro¬
serne er nu plantet i 1 m* store, kliukeindfattede Bede, der er udgravede til 60 cm.s

Dybde, forsynede med Slaggedræn, der har Forbindelse til Drænrørsledning, og fyldt
med kraftig, gødningsblandet Jord. Der staar 16 Roser i hvert Bed, og der er ca. 6
Bede af hver Sort, ialt 21 Sorter, væsentlig dé samfrie, som er nævnt i førnævnte
Artikel. Mellemrummene mellem Bedene er tilsaaet med Græs. Resultatet har i Som¬
mer været det ønskede, Roserne har blomstret godt, og Jorden har været fuldstæn¬
dig dækket.
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Løvgangen i Chr. Romerhaven.
(Standpunkt 2).

Staudehaven før Phlox'ene udskiftedes.

(Standpunkt 6).
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Lupinhaven i Chr. Reinerhaven.
(Standpunkt 1).

Vandbassinet i Chr. Reinerhaven.

(Standpunkt 5)>
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Hedepartiet i Chr. Remerhaven.
(Standpunkt 4)-

Plantemur mellem Staude- og Sommerblomsthaverne.
(Standpunkt 7)<
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Sommerblomsthaven i Chr. Rømerhaven.

(Standpunkt 8).

Fra Rosenhaven falder Ferrainet stærkt ned mod Vandbassinet, hvilket har givet
Anledning til Placering af et Stenparti, indrammet af stedsegrønne Plantninger. 1 en
Del heraf er plantet en særlig Lyng- eller Hedehave.

Vandbassinet, der er ca. 220 m3 stort, er opført med dobbelt Bund af Tagpap,
hvilende paa 10 cm. Slaggebeton. Afdækningen i Jordoverfladen er graa Betonfliser.
Der er plantet en Del Aakander og andre Vandplanter i Trærammer direkte paa
Bunden. Bassinkonstruktionen kan ikke siges at være faldet tilfredsstillende ud. Tag¬
pappen har løsnet sig fra Bunden og fjernes efterhaanden; men heldigvis holder Bas¬
sinet Vand, hvilket snarere maa tilskrives den kraftige Lerbund end Slaggebetonen.

Tilbage at omtale er endelig Staudehaven og Sommerblomsthaven, beliggende nord
for Rosenplænen og terrasseformigt forsænkede i Forhold til denne. Staudehavens
Gange er belagt med Sohlenhofer Brudfliser. Midterpartiet afgav oprindelig Plads for
Phlox; men disse er i de sidste Aar blevet mere og mere medtagne af Sygdom og e,r
nu erstattet af et Sortiment af Solitærstauder i Græs. Siderne flankeres af blandede
Stauderabatter.

Mellem Staudehaven og Sommerblomsthaven er Højdeforskellen klaret ved to
Blomstermure af Nexø Sandsten. Sommerblomsterne staar i uregelmæssige Bede, hvor¬
imellem man kan færdes paa græskantede Flisegange 'af Nexøsten.

De nævnte Detajlhaver er adskilt indbyrdes ved Busketter og landskabeligt ud¬
formede Plæner med enkelte fritstaaende Træer, og der er tilsigtet en vis Forbindelse
med Plantningen i den egentlige Mindepark, saaledes som det fremgaar af Planen.
(Poppelalléen, der afskærer Planens nederste venstre Hjørne, danner Grænsen mel¬
lem Mindeparken og Rømerhaven). ,
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ERYTHRINA CRISTA GALL1
Koralbusk kunde man passende kalde denne ejendommelige Plante, især da en

træagtig Art af Slægten allerede hedder Koraltræ. Koralbusken afviger paa flere Maa-
der fra det helt almindelige. For det første er Blomsterne saa ejendommelige, at man

studser, første Gang man ser dem. Ærteblomster — som Erythrina er i Familie med
— har jo normalt 5 Kronblade, et stort, „Fanen", der sidder øverst, 2 ligestore og
sidestillede „Vinger" og 2 nedre, som er sammenvoksede i Spidsen og kaldes „Kølen",
der indeslutter Støvdragerne.

Hos Erythrina er „Vingerne" helt forsvundne og ud af den opadbuede „Køl" stik¬
ker Støvknapperne frem, saa Blomsten kommer til at ligne en Klo eller en Tang,
hvor den ene Kæbe er forsynet med Tænder.

Farven er kraftig koralrød — lidt albleget paa Bagsiden — saa Blomsterne er godt
synlige, selv om det nederste af Klasen sidder mellem Bladene.

En anden Ejendommelighed ved Erythrina er dens meget tykke, knoldagtige Rod¬
stok, der stikker et godt Stykke op over Urtepotten og danner en lille knudret Stamme.

Erythrina crista
galli. 20-aarig

Plante. Bemærk
den tykke

Stamme.
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Gren af Erythrina crista galli med
de ejendommelige Blomster.

I Brasiliens mildere Klima,
hvor den hører hjemme, kan
den faa modnet sine Grene,
saa de kan staa Vinteren igen¬
nem og efterhaanden danne
en stor Husk; men hos os
forsvinder al Sommerens Til¬
vækst hvert Aar, saa der om

Foraaret kun er Knolden til¬
bage. Derfra skyder saa hvert
Aar en Mængde nye Skud
frem, der kan blive over I
Meter lange, og hvoraf mange
ender med en Blomsterklase.

Bladene er uligefinnede,
noget læderagtige, og er be¬
satte med Torne paa Bag¬
siden af Midterribben. Gre¬
nene er ogsaa tornede, og
disse mange Torne gør, at den
under Kulturen i Drivhus maa

have rigelig Plads, for at Bla¬
dene ikke skal blive beska¬
digede.

Den bedste Anvendelse af
E. er som fritstaaende paa en
Plæne eller anbragt med stor
Afstand i en Gruppe lavere Udplantningsplanter. Med en lav Bundplantning vil den
sikkert være meget anvendelig til et Plantehul i den moderne Flisehave.

Har man først en Bestand af Koralbuske, foregaar Formeringen lettest ved Stikning
af korte Skud, der brækkes af med Hæl. Stiklingerne maa dog passes meget omhygge¬
ligt, da de som saa mange andre Planter med hule Stængler er lidt vanskelige at faa
Bod paa. Har man intet Materiale til Stikning, formeres de ved Frø. Frøskallen er

meget haard, og Spiringen foregaar derfor overordentlig langsomt. Den kan dog
fremskyndes meget betydeligt ved, at man gnider F røskallen mod en Mursten, til den
bliver saa tynd, at Fugtigheden kan trænge ind til Frøet.

Første Aar holdes Planterne i Vækst saa længe som muligt for at faa Veddet
godt modnet. Senere skæres oin Efteraaret Skuddene af 30—40 cm over Knoldene,
og Planterne opbevares temmelig tørt under et Drivhusbord. I Marts tages de frem
og stilles til Frenulrivning i et tempereret Hus, efter at alle døde Grenrester er skaa-
ret fra. Efter passende Afhærdning kan de saa udplantes paa Friland. Yngre Planter
pottes ind om Efteraaret, ældre Eksemplarer klarer sig udmærket i Traadkurve og
taaler godt at blive flyttet hele Sommeren. Ole Olsen.
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FRILUFTSBADET I HEMTRADGÅRDEN
Triidgårdsarkitekt Sven A. Hermelin, Stockholm.

I vår tids tradgårdskonst gor sig en stråvan att gora hemtradgården beboelig nier
och mer markbar. Man soker gora trådgården till en del av hemmet, ett vardagsrum,
dit familielivet kan forlåggas under den varma årstiden. Det ar många månniskor,
som vant sig vid att vistas i trådgården storre delen av dagen, men det år icke alia.
Siikerligen skulle ett mycket storre antal gora det, om deras trådgårdar voro inråt-
tade speciellt hårfcir. De allra fiesta månniskor hålla sitt familjeliv i belgd, de vilja
icke att ovidkommande skola kunna blicka in i det. Dårfor åro de heller icke be-
någna att forlågga sitt tamiljeliv till trådgården, med mindre den år verkligt vål av-
skårmad mot utomståendes blickar. Blir den bara det, kommer forhållandet såkert att
bli ett helt annat. Det år dårfor icke sagt, att hela trådgården behover avgrånsas;
mången gång kan det råcka med en liten del i direkt anslutning till byggnaden eller
till ett lusthus. I många fall kan detta lått ordnas med en vinkelbyggd mur, som ut-
går från byggnadens ena horn.

Fill en sådan plats kan man med fordel forlågga en bassin, som år avsedd icke
endast till lust, utan åven har den rent praktiska funktionen att tjåna som badplats
for familjen. liåde badet och solbadet ha ju på senare tid fått en stor betydelse for
folkhålsans bevarande. De ha också konmiit på modet och kunna numera nåstan be-
tecknas som en form av sållskapsliv. 1 våra offentliga anlåggningar ordnas plaskdam-
mar lor barn, och kommunalt ordnade badplatser, som under varma sommardagar
myllra av besokare, an låggas.

Vill man isolera betongviiggen så faster man mattan med spik uppepå nuiren, låter den
folja muren och rullar ut den Over botten. Ar muren inviindigt bekliidd med stenplattor, kan man

lågga in mattan bakom dessa och diir fiista den med spik och mastix.

Det år emellertid icke alia modrar, som ha mojlighet att folja med sina barn till
plaskdammarna i parkerna. De skulle med glådje hålsa en egen liten plaskdamm dår
hemma i trådgården, dår barnen kunde leka, samtidigt som man från koket eller var-

dagsruinmet hade mojlighet att overvaka dem. Av naturliga skål kunna icke alia bo
så nåra de offentliga friluftsbaden, att de kunna ha tillfålle att taga sig en dopp fore
frukost eller når de eljest skulle hava lust. Dårfor vore det såkerligen klokt, om plask¬
dammen kunde utvidgas till en riktig bassin, dår vuxna kunde bada.

Plaskdamniar for barn få vanligen nårmast stranden ett djup af 10-15 cm., vil-
ket så småningom overgår till ett djup av ca. 55 cm. Vill man simma i bassinen, måste
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60—70 cm. anses som minimum, varemot 1—1,2 in.
kan betraktas som normalt. Vill man slå på stort
och lia trampolin 1 m. ovan vattenytan, maste man
for sakerhets skull gå ned till 3.5 m. djup, vilket
val vore att betrakta som lyx i en privattradgård.

Vid beståmmande av liimplig plats for badet, bor
man taga hånsyn till belysningsforhållandena och
om mojligt placera det så, att man får med så
mycket sol som mojligt.

Dylika bassiner kunna åstadkommas på olika
satt. Man kan i vanlig ordning gjuta dem i betong,
men sedan vi lårt oss asfaltmattans anvåndbarhet,
torde detta material som regel foredragas. Asfalt-
mattan ar namligen elastisk ocb spricker dalfor icke
om såttningar i bottnen skulle uppstå. Som regel
torde man i flertalet fall kombinera betong med as-
faltmatta på så satt, att man gjuter bassinens våg-
gar i betong och isolerar både dessa och bottnen
med asfaltmatta. Bottnen befrias forst från alia ste-

nar och andra skarpa foremål, som kunna trånga
in i den mjuka mattan. Sedan lagges ett c:a 5 cm.

lager fin sand over hela ytan, 0111 man vill vara rik—
tigt saker på sin sak. På sanden lagges ett lager
enklaste takpapp med 10—15 cm. overliggande fo-
gar. På denna kommer slutligen ett enkelt lager as¬
faltmatta. Denna låggas med 10 cm. overliggande
fogar, vilka småltas samman med vanlig lodlampa.
Vill man isolera våggarna med asfaltmatta, forfaras
enklast så, att mattan dragas upp till murens over¬

kant, dår den spikas fast. Den klistras sedan med
compound på våggen, varefter den rullas ut over
dammens botten. (Konstruktionen framgår av bil—
derna).

For att effektivt skydda den plastiska botten-
isoleringen mot yttre åverkan (t. ex. av kappar el.
dyl.) fastklistras med compound ett lager asfaltfilt
och over detta lågges ett c:a 20 cm. sandlager. San¬
den kan sedan belaggas med plattor av olika slag,
0111 man så onskar.

Vill man ha muren avblandad med stenplattor,
kakel el. dyl., kan man lagga in asfaltmattan i en

fals, såsom skissen visar. Vill man undvika mattans
mtirka fårg på våggarna, kan den bestrykas med
vissa specialfarger, eller också kan man lågga ett
extra lager fårgad asfaltpapp — t. ex. deri alumini-
umfårgade — utanpå mattan.

Våggarna gjutas i betong, men de be-
hova icke goras (ilta. På bottnen

liigges ett sandlager.

Asfaltmattan spikas på murens over¬
kant och rullas sedan ut over dammens

«botten, som forst tåckts med ett lager
tjårpapp.

Meden lodlampa smalter man samman
asfaltmattans fogar. I bornen får man

ofta skarva med mindre bitar.
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Blotta kiinnedomen 0111 detta nya isolcringsmaterial gor anvandningen av vattnet
i trådgården så mycket lattare iin forr. Som exempel kan nåmnas en anlaggning, som
jag just nu projekterar. [ denna skall en rosengård anlåggas intill en plats, dar nu
ett vaxthus ligger. Vaxthuset skall rivas, men de gjutna betonvaggarna komma att bi-
behållas, marken kommer att uppschaktas i nivå med murarnas overkant och dessa
samt våxthusets golv komma att isoleras på detta enkla satt, så att en praktig bas¬
sin uppstår, vilken val kommer att forsvara sin plats i anslutning till blomstergården.

Mången drar sig kanske for vattenkostnaderna eller ar radd, att vattnet skall bliva
osunt. Det ar ju sjiilvfallet, att ett vatten som man ofta badar i då och då måste ut-
bytas mot nytt, men om vattnet blott får ett djup av minst t m., ar risken for att
grona alger skola gora vattnet orent mycket liten. Vattenavdunstningen beraknas under
normala forhållanden till c:a 1 cm. per dag. Ett utmarkt satt att hålla vattnet friskt
ar att låta en pump driva upp det i en kraftig luftblandad stråle. Harigenom oxide-
ras vattnet på nytt. En liimplig kombination mellan fontan ocli duscb erhålles således.

E L D E L S E

WER DEN UND

WACHSEN
kaldes en særdeles smuk Af¬

rivnings-Kalender, som Have¬
brugsforlaget Trowit^sch &Sohn,
Frankfurt/Oder, udsender hvert
Aar.

Den nye for 1935> Pris 2.70
Mark, er netop udkommet. Der
er et straalende I'hloxbillede paa
Forsiden og iøvrigt paa Kalen¬
derbladene over 100 smukke og
morsomme .Billeder, svarende til
Aarstiderne. Hillederne er vir¬

kelig saa gode, at de er værd
at gemme i den med Kalenderen
følgende Samlemappe.

Var det ikke en Idé I il Efter¬

følgelse for et eller andet dansk
Firma, - der er sikkert mange,
der har ikke saa helt faa gode
Clicheer liggende, som kunde
finde Anvendelse dertil.

Til 16. Juni hører hosstaaende
henrivende hillede af en Klase

Lindeblomster, ledsaget af føl¬
gende Vers:

O Lindenduft! O Lindenbaum!
lhr mahnt mich wie ein

Kindestrauin,
4 Wo ich euch immer finde.

M. G.

LITTERAT URANM
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EN VINTERHAVE
Havearkitekt Eig. Kiær.

Spørgsmaalene oin Vinterhavens Indretning og Tilplantning har selvfølgelig ikke
tilnærmelsesvis den Betydning soin Løsningen af de Problemer, Villahaven stadigvæk
frembyder; dog vil nogle faa Eksempler paa, hvordan en Vinterhave kan indrettes
i Tilknytning til et smukt Hjem, maaske være paa sin Plads nu, hvor Interessen for
Vinterhaver sikkert maa siges at være stigende.

I Almindelighed kan det siges, at noget af det første og vigtigste er at blive klar
over, hvad Ejeren egentlig ønsker sig af en Vinterhave.

Tufstensvæg med skyggetuaienUe liludplumer.

Navnet er jo i sig selv saa besnærende og lovende; man forestiller sig i Tankerne
et overordentlig frodigt og grønt Rum, med mange, skønne sjældne Blomster netop
paa den Aarstid, hvor det er graat og trist ude i Haven; men desværre bliver mange

meget skuffede over det endelige Resultat, og Skylden er baade deres egen og den
Fagmands, de har haft til at vejlede og hjælpe sig.

Hvis der er disse lidt højtflyvende Ønsker til Stede, bør en Fagmand helst slaa
dem noget ned, forklare, at en Vinterhave, med disse mange forskelligartede Planter
samlede i et mere eller mindre hensigtsmæssigt Ruin, er en vanskelig Form for god
Plantedyrkning; dernæst mane Ejeren til Begrænsning af Planternes Antal, forklare
ham de Ubehageligheder, der kan følge med en Vinterhave, f. Eks. forskellige Plan¬
tesygdomme, .lordlugt og lidt Fugtighed i tilstødende Hum (det sidste er der dog
ofte for stor Ængstelse til Stede for). Endvidere klart faa at vide forud, om Vinter-
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Plantekasser langs den ene Væg, i Baggrunden skimtes Orchideerne.

haven fortrinsvis ønskes som et behageligt Opholdsrum for Mennesker, eller Planternes
Trivsel er det vigtigste, — ja efterhaanden indser saa nogle Ejere, at deres Indstilling
har været lidt forkert, og Ønskerne for store, og Resultatet bliver i nogle T ilfælde
heldigvis, at Vedkommende i Stedet for en mislykket Vinterhave faar sig en lys Have¬
stue med et Par fritstaaende, store, dekorative, grønne Planter og en Del smukke
Potteplanter som eneste Minde om den saa meget eftertragtede eksotiske Plantepragt.
Havestuen, som Erstatning for den rigtige Vinterhave, bliver dog ikke'altid Resultatet
af de førnævnte Betragtninger, og er Ejeren villig til at tage de Skuffelser, og de
dermed følgende økonomiske Ofre, saa er det meget interessant at være med til at
skabe et Voksested for den forunderlig rige og skønne Planteverden, der normalt
udfolder sig under varmere Himmelstrøg, — spændt følge Bananplantens Kæmpevækst,
muligvis se den blomstre og sætte -Frugt, forundres over Passionsblomstens fine, ejen¬
dommelige Bygning, eller glæde sig over Bougainvillea — eller Allamandaplantens lette
Ranker med deres farveskinnende Blomsterflor oppe under Glastaget.

En saadan Vinterhave fortæller vedføjede Billeder lidt om; Vinterhaven blev plan¬
lagt samtidig med Opførelsen af Villaen, der tilhører Tandlæge O. Krøyer, trede-
riksberg, den har sin største Glasflade mod Syd og har næsten kun Ovenlys, noget
der jo giver Planterne en smuk naturlig Vækst, men bevirker, at Rummet synes lidt
indeklemt. Vinterhaven er ført videre op i Tagetagen, saaledes at man fra en lille
Loggia paa første Sal har et morsomt Kig ned imellem Planterne, og igennem Vin¬
duer fra Spisestuen og Opholdsstuen faar man ligeledes overordentlig smukke Ind¬
tryk af Vinterhaven. *

Midt for ligger en lille Hall, der udimod Vinterhaven er forsynet med store, 1110-
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Bananplanter og Cycas.

derne Clascløre og Vinduer, hvori der er indsat smukke Akvarier, som 0111 Aftenen
oplyses indirekte. Modsat Trappen, der forer ned fra Hall en er opstillet et Tufstens-
arrangement, bestaaende al en Del ulige høje „Skorstene" lavet af Betonaftræksrør
og Tufsten; Kørene er fyldte med Jord, og i l oppen tilplantede med forskellige
smukke Hængeplanter, der, efter at de er voksede til, danner et smukt Billede til¬
sammen med den indmurede Vandkumme i Bagvæggen.

De øvrige Planter er anbragte dels i store Betonkasser langs Væggene, dels i
faa store Tufstenslommer paa Væggene, og endelig er mange Planter anbragt i Hænge-
skaale, noget der hurtigt hjælper til at give Vinterhaven et frodigt, tilvokset l dseende.

Varmerørene er fordelt saaledes, at der bliver saa ensartet Temperatur som muligt
overalt; Returvarmen er gemt under Kasserne, hvor den svage Varme samtidig kommer
Rødderne tilgode.

Plantebestanden bestaar gennemgaaende mest al varmeelskende Bladplanter, for¬
skellige Anthurium, Codiæum, Colocasia, Alocasia, Philodendron m. 11., der alle maa
siges at være vokset godt til paa det Aar, der er gaaet siden Tilplantningen.

En Del Orchidéer, Bromeliaceer o. a. har fundet sig godt til Rette i en gammel,
halvtrøsket Robiniastamme, der tager sig'glimrende ud i Vinterhavens ene Hjørne.
En stammet Palme, Phønix Roebelenii og en stor Cycas revulata fylder tilpas op i
det høje Rum, og et Par lange Dracaena skjuler lidt af den tunge Tagkonstruktion.

Hvorvidt alt dette nu vil bringe sin Ejer fortsat Glæde og Tilfredshed, er van¬
skeligt at sige; Vanskelighederne begynder jo først rigtigt, naar en Del af Planterne
vokser til og maaske tager Magten fra andre, mere værdifulde; liere Sygdomme har
allerede faaet Indpas, — og vil fortsætte trods alle forebyggende Foranstaltninger; men
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hvis blot Skuffelserne vil bringe nyttige Erfaringer at bygge videre paa, da tror jeg
godt, Resultatet kan blive den smukke Vinterhave, man fra først al satte sig som
Maalet.

Selvfølgelig findes der ogsaa en Mellemting mellem Havestuen og den ovenfor
omtalte Vinterhave, f. Eks. et lyst og luftigt, moderne indrettet Hum, hvor bl. a. navnlig
mange af de smukke gammeldags Stueplanter som: Nerium, Sparmanium, Abutilon,
Malva m. fl. vil kunne trives udmærket og blomstre rigt, — dog ikke meget i Vinter-
maanederne, hvor Temperaturen helst bør ligge noget under almindelig Stuetempe¬
ratur. Maaske kan der senere blive Lejlighed til at omtale en saadan Vinterhave
lidt nærmere.

Kommunegartner Michael Gram.

Selv om man ikke skulde have anden Motivering for Anbringelsen af en Stenhøj,
et Stenbed, eller hvad man nu vil, end den at skaffe sig en gunstig Vokseplads for
forskellige Planter, som man ellers ikke rigtig kan faa Glæde af, vil jeg dog mene,
at det er Motivering nok, forudsat selvfølgelig, at Stenpartiet iøvrigt er godt og føjer
sig nogenlunde naturligt ind i Omgivelserne.

Da jeg ved Planlæggelsen af det nye frederiksbergske Anlæg, som nu er døbt
„Lindevangen1, ikke kunde niodstaa Fristelsen til at anbringe de to store Stenpartier,

Cotoneaster salicifolia lloccosa.
I Forgrunden Diqntbus barbatus,
bagved tilhøjre en Ainygdalus
persicoides.



Hedysarum multijugum
„Haneklover".

Cytisus purpureus,
i Korgrunden Cerastium
toincntosum.
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liuddleia alternifolia.
Al < Kt>#

som tidligere har været omtalt og al hildede i Havekunst, maa jeg indrømme, at det
Moment ogsaa i nogen Grad spillede ind, at jeg havde Lyst at laa noget mere Af¬
veksling i Plantebestanden, end det er muligt ved Plantning paa almindelig Vis i den
forbistret kolde, frederiksbergske Jordbund. Og ikke nok med tiet, at man ikke kan
faa de finere Ting til at trives; men der er ogsaa mange Ting, som forst rigtig kommer
til deres Ret, naar de bliver hævet op over det sædvanlige Niveau, saa man kommer
til at se dem under en anden Synsvinkel. Nogle Planter skal ses fra oven, andre fra
Siden og nogle endda til Dels fra neden, nogle skal ses med Lyset, andre mod Lyset,
og nogle i Silhuet mod mørk Baggrund, andre mod lys, som f. Lks. Himlen for at
virke rigtig flatterende, — og til netop at give dem de rette Vilkaar for at blive set,
findes ikke noget bedre end et fritliggende Sten parti.

Nu skal man naturligvis ikke lave noget saadant for sin private Fornøjelse i et
offentligt Anlæg; men det er nu ogrfaa min Erfaring, at den frederiksbergske Befolk¬
ning er meget interesseret i, hvad vi planter i Anlægene, — maaske fordi Frederiks¬
berg, trods sin Beliggenhed i Hovedstaden, dog har bevaret noget af den landlige
Idyl og derfor vel ogsaa tiltrækker en Befolkning, som har Interesser i den Retning.
Og der er jo langt til Botanisk Have, saå hvorfor skulde Frederiksbergerne ikke have
et Sted, hvor de kan drive Studier af den Art? De kan jo ikke alle være Medlemmer
af Det kgl. Haveselskab, — selvom Haven kunde rumme flere entl de nuværende Med¬
lemmer. Det har nu i alt Fald ikke været Tanken at konkurrere med Haveselskabet,
— snarere at supplere det i nogen Grad.

Man kan jo ikke, hvor Beliggenheden er saa udsat, og hvor der ogsaa maa regnes
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med den Del af Publikum, som ikke er altfor nænsomt, dyrke Rariteter, og det er
heller ikke saadanne, der vises i de hosstaaende Billeder, det er snarere kun Eks¬
empler paa det foran sagte, at Anbringelsen har saa meget at sige.

Det første Billede, af Cotoneaster salicifolia jloccosa, viser denne dejlige Busk staa-
ende paa et fremspringende Hjørne, hvor man rigtig kan komme til at beundre dens
Elegance (ra alle Sider. En saadan Busk vilde det jo være Synd at plante ind i et
Busket, den maa have Krav paa at ses i Silhuet. Desværre satte den i Aar slet ingen
Bær, — kan nogen sige mig hvorfor? Den plejer ellers andre Steder at sætte en Rig¬
dom af smaa højrøde Bær i smaa skærmlignende Klynger, som staar smukt imod de
stedsegrønne, lange, smalle Blade til langt hen i Vinteren.

De to næste Billeder viser et Par Slægtninge af de ærteblomstredes Familie.
Hedysarum multijugum, Hanekløver er ikke helt haardfør paa ikke altfor varm Ler¬

jord og maa vel egentlig hellere betragtes som en Halvbusk. Den viser os her sin
Kaskade af lette, finløvede Aarsskud, ud langs hvilke de smukke, purpurrøde Klaser
af smaa Ærteblomster kommer frem hele Eftersommeren igennem; men set fra oven

gemmer den sine Blomster altfor meget i det ret mørke Løv.
Cytisus purpureus er ganske vist smuk nok set fra oven; men da det kun er en

ganske lille Busk, vinder den i høj Grad ved at blive hævet bare en lille halv Meter
nærmere Øjet, saa man bedre kan iagttage de smukke Detailler: de smaa trekoblede
Blade og Rigdommen af lilla eller purpurviolette Blomster.

Disse to sidstnævnte Arter har mange Slægtninge, som er lige saa godt egnede
til Formaalet; men disse to er vistnok blandt dem, der trænger mest til den varme,
tørre Plads paa Stenhøjen, og ikke almindelige.

En anden lille Busk eller Halvbusk, som paa lignende Maade vinder ved at komme
nærmere Øjet, og som heller ikke er helt haardfør paa kold Jord, er den yndefulde
Ceanothus americanus, hvoraf findes flere Varieteter med lysrosa til porcelænsblaa Blom¬
ster. Det tjerde Billede viser et Par saadanne Buske, hvis smækre Aarsskud skyder

Aim. Lavendel,
Lavendula spica.
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sig elegant ud over den foran værende Bund af Thymus. Billedet giver inaaske et
lille Indtryk af, hvor henrivende disse to Plantearter klæder hinanden; men Farverne
maa man tænke sig til. Herligheden varer loren Clangs Skyld længe — allerede naar
de rødlige Skud breder sig frodigt ud over den graalige Timianpude, begynder den,
og den forstærkes, naar de lette, fine Blomsterklaser viser sig i Bladhjernerne, og
det bliver de ved med meget længe, til sent paa Sommeren. Baade de rosa og tie
lyseblaa Ceanothus staar udmærket til I imianens Blomsterflor, og til sidst har vi de
smukke, røde Frøkapsler ragende frem i Spidsen af Aarsskudene, som nu har sluttet
deres Vækst.

Det næste Billede viser Buddleia Davidiinanhoensis, hvis Fortrin fremfor de mere almin¬
deligt dyrkede Buddleia-Arter er, at den er meget finere bygget, med tynde, overhæn¬
gende Skud og finere, smallere Blade. Ganske vist er Blomsterklaserne ogsaa mindre.

Dens Slægtning, Buddleia alternifolia, afviger igen meget fra Davidii-Arterne, hvilket
Billedet ogsaa giver et Indtryk af. Den blomstrer i Modsætning til de foran nævnte
Slægtninge ikke i Spidsen af Aarsskudene, men paa smaa Dværggrene i hele det
fjorgamle Skuds Længde, paa samme Jllaade som f. FAs. Spiræa van Flouttei. En
Forudsætning for et rigt Flor er det derfor, at Aarsskudene ikke fryser ned. Den
afbildede Busk vokser i Landbohøjskolens Have og har i alt Fald det sidste Par Aar
klaret sig udmærket. Jeg kunde tænke mig, at den vilde befinde sig vel paa et godt
drænet Stenparti, men skal anbringes lavt, da den skal ses fra oven eller fra Siden,
ikke fra neden. Blomsterne har en fin lyslilla Farve.

Den almindelige Lavendel er vi ogsaa mest vante til at se fra oven, som Hæk; men
hvorfor skal den være henvist udelukkende til det Brug? Paa Billedet staar den langs
en Stenkant, som Grenene hænger ud over, hvorved noget af det stive ved Lavendlen
forsvinder. Erica'en nedenunder staar godt til den.

LITTERATURANMELDELSE
Blomster-Binderi, udgivet af Aim. dansk Gartnerforening- og Foreningen for Ekspreslevering af Blomster,

redigeret af H. Paludan, Gartnerforeningens Forlag, 228 store Sider, 225 Illustrationer. Pris i Bog¬
handelen Kr. 9»35, indbundet Kr. 11,35-

Det er en anselig Række Boger, Aim. dansk Gartnerforenings Forlag i Tidens Lab har Udsendt,
og de er kommet ind i den rigtige Turnus, trykkes i Oplag, som netop kan blive udsolgte, til der
er Trang til nye Udgaver. For 10 Aar siden udkom Bogen om Dekoration og Binderi af Jens K. Jør¬
gensen og Wilh. Egly, og Tiden vat nu moden til dens Afløser. Det er egentlig lidt misvisende eller
rettere sagt ikke oplysende nok at kalde den nye Bog Blomster-Binderi, den gamle Titel dækkede
bedre Indholdet; men Forandringen har vel været nødvendig, fordi det er en helt ny Bog med helt
andre Forfattere, - og flere, ikke mindre end fem; nemlig, foruden Redaktøren, Docent Paludan, Blom¬
sterhandlerne L. Abel, Aarhus, E. M. Deichmann, Carl Jørgensen og li. Tørslev, København.

Der er i de forløbne 10 Aar foregaaet en saa stor Udvikling indenfor det i denne, den smukkeste
og anseligste af Gartnerforeningens Bøger behandlede Felt: Anvendelsen af Blomster og Planter til
Dekoration, at man maa hilse den nye Bog med Glæde, den vil blive en uvurderlig Hjælp for alle,
som vover sig i Lag med Dekoration, og det er jo ikke blot de professionelle Blomsterhandlere, Pri¬
vatgartnere og lignende, men ogsaa, som vi godt ved, mange Amatører, ikke mindst Damer, hvilket
f. Eks. Udstillingen af dekorerede Borde i Det kgl. danske Haveselskab i Efteraaret viste.

For denne sidste Kategori af Læsere er det Afsnittene om Borddekoration og Buketter samt De¬
koration og Tilplantning af Kurve og Skaale, der har særlig Interesse, og det maa tilraades ikke mindst
at studere de mange gode Illustrationer med udførlig, forklarende Tekst, som supplerer den egentlige,
ret kortfattede Tekst paa udmærket Maade.
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Men ogsnn i de andre Afsnit, ikke mindst i den historiske Indledningsartikel, vil selv Amatøren
finde Ting af Interesse: Kegler og Principper, Advarsler, Itaad og Anvisninger, som vil fremme For-
staaelsen af den rigtige Anvendelse af Blomster og Planter; og det skader saamænd ikke, om „det
almindelige Publikum" gennem Læsning af Afsnittet om Blomsterforretningens Drift skulde faa et
Indblik i Hemmelighederne ved at drive Forretningen rigtigt, det kan kun fremme Forstaaelsen mel¬
lem de gode Forretninger og det gode Publikum.

Bogen har, saa vidt det kan skønnes, faaet alt det væsentlige med, kun maa det egentlig undre

En Kiihlerbowle, pyntet med Gerbera, Loniceraranker og et Begonia Hex Blad.
Binderen har ladet Modsætningerne mødes: Lette Blomster i en tung, massiv Vase.
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Et Eksempel paa Blomsterpyntning af Gaver.
« Bamsen vil ikke blive mindre velkommen,

naar han har Favnen fuld af Blomster.

at man slet ikke har nævnt Anvendelsen af Blomster til Dekoration i Forretninger, Udstillingsvin¬
duer, Restaurationslokaler og lign., hvor Falmer og Aspidistra i „Palmehaverne" kunde trænge til
Afløsning. Havde der ikke været Anledning til at slaa et lille Slag for en udvidet og rigtig Benyt¬
telse af Gartnernes Produkter paa disse Felter? M. Gram.

TO UDSTILLINGER I HOLLAND 1 F O II A AR ET
Folk, som endnu ikke har set Blomsterløgmarkerne i Holland, kan i Aar faa Lejlighed til baade

at besøge dem og to Udstillinger, den ene i Boskoop, den anden i Heemstede ved Haarlem.
Den førstnævnte er aaben 10.—24. April og afholdes i Anledning af, at en ny Jernbanelinie

gennem Boskoop aabnes. Der er opført en permanent Udstillingshal og qnlagt Park og Sortiments-
samling, som menes at blive imponerende. Der læggos særlig Vægt paa at faa samlet mange Nyheder.

Udstillingen „Flora" i Heemstede er en betydelig udvidet Gentagelse af Udstillingerne i 1910 og
1925 og er aaben fra 15. Marts til 19. Maj. Den deles i 5 Specialudstillinger, begyndende med Blom¬
sterløg. Paa denne bliver bl. a. et stort Areal med de sidste 10 Aars Nyheder overdækket med Glas,
hvorved man sikrer sig Beskyttelse mod ugunstigt Vejrlig og den allerbedste Udvikling af den for¬
mentlig enestaaende Samling. Der bliver ved Siden af til Sammenligning et Slags „Musæum", hvor
5°—75 aarige Sorter vises frem.

I Dagene 12.-22. April, altsaa samtidig med Boskoop-Udstillingen, holdes „Stor international
Paaske-Udstilling", særlig omfattende Blomsterbuske, Stauder m. m.

Det ser ud til, at Hollænderne vil slaa disse Udstillinger op til noget stort, saa her er altsaa en
Idé til Paaskerejsen. ' M. G.

UDSTILLINGER I TYSKLAND
bebudes i 1935 som følger:

Udstilling af Foraarsblomster i Berlin. - Nedertysk Udstilling „Planten und Blomen" i Hamburg.-
Rosenudstilling i Mainz. - Jubilæumsudstilling i Darmstadt. - Høstudstilling i Stuttgart.-Tidspunkterne
bekendtgøres senere. ' M. G.
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EN VILLAHAVE PÅ TUBORGVEJ
Hosstående plan og fotografigengivelser viser en have jeg i 1932 projekterede og

anlagde på Tuborgvej for fabrikant cand. jur. Carl Scheller, og som mit firma siden
har vedligeholdt.

Villaen blev bygget efter arkitekt Helweg Møllers tegninger, og arkitekten havde
planlagt den terrasseformede forhave ud imod Tuborgvej.

Det var ikke uden betænkeligheder jeg gik med til plantning af store æble- og

pæretræer på dette sted, hvor de står ganske ubeskyttede af hegn, men til trods for
at træerne navnlig i fjor var rigelig behængt med frugt, har de endnu ikke været

genstand for overlast af nogen art. Min tro på menneskenes godhed har fået en

gavnlig styrkelse, men hvis jeg var overtroisk vilde jeg alligevel banke under bordet.
Haven rummer iøvrigt ingen sensationer. Da sidevejen lå noget højere end terrænet,

benyttede jeg kælderudgravningen til en højnelse af havepartiet langs vejen, og her
samledes stauder, stenplanter, rhododendron, roser og andet blomstrende, inddelt
med kantsten og fliser af sollingersten. 1 or den søndre ende indrettedes en større
tremmeoverdækket siddeplads som afslutning på det høje raftehegn langs vejen, der
opstilledes fire „porte" af lærketræsstolper som bærere af slyngplanter, og der ind¬
rettedes også i den nordre ende en bænkeplads, for dem der foretrækker at sidde
i solen.

Endnu en tredje siddeplads er anlagt i- det nordøstre hjørne under et halvvejs
espalieret mandeltræ. Alle Gange er flisebelagte, der er lukket med syrener og andre
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Den søndre del af
blomsterhaven.

/
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blomsterbuske langs nabogrunden mod øst og med Birk, Pinus austriaca, Chamaeeyparis
Nutkaensis og andre stedsegrønne planter til dække af en nabovilla mod syd.

Græsplænen er tilsået udelukkende ined aim. Hapgræs, hvilket har vist sig fuldt
tilfredsstillende på dette sted, hvor plænen passes med vand i tørre perioder og hvor
ukrudtet holdes borte ved rettidig lugning. Der er næppe nogen græsart som giver
så lløjelsblød og tæt en plæne som aim. Rapgræs, men god jord og vand skal der til.

G E N T I A N A FRA NÆR OG FJERN
Gentiana-Slægten har en meget stor Udbredelse, det synes, som om hele Verden

er dens Hjem, og det er vel endda tvivlsomt, om alle de vildtvoksende Arter, der
eksisterer, endnu er fundet.

Uheldigvis for Kultivatorerne har hver Art indenfor denne talrige Familie sine

egne Ønsker og Ejendommeligheder, har bestemte Fordringer til Klima og Jordbund,
og den Have findes sikkert ikke, hvor alle Arter vil trives og føle sig hjemme. At
Gentiana-Arter som sino-ornata og Farreri i det hele taget vil trives og blomstre i
vort Land er mere end et Under, naar man betænker, at deres Hjem er de østlige
llandbjerge om Tibets Højslette i 12—14,000 Fods Højde, hvor de beskinnes af en

E. Erstad-Jørgensen.

Gentiana Hascombensis (gengivet efter
WatJans &, Simpsons Katalog, London).
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sydlig Sol og vandes af det kolde Gletschervand. Dertil kommer Arterne fra det øv¬

rige Asien, fra Europa og Amerika. Desuden en Mængde Mellemformer, der er op-
staaet ved indbyrdes Krydsning. For at give Læserne et Begreb om Slægtens Arts¬
rigdom, kan anføres, at der til Dato alene i Himalaya-Distriktet er fundet og be¬
skrevet ca. 36 Arter. Botanikeren F. Kingdon Ward skriver i en Bog, der er udkom¬
met bos Jonathan Cape, Bedford Square, London, (en Bog, som jeg vil anbefale til
alle Planteelskere) 0111 en Rejse, ban foretog i Tibet: ,;Vi fortsatte Marschen imod
Shugden Camps, men drejede 0111 Eftermiddagen af for at naa Shagu, idet vi fulgte
Yatsa Strømmen imod Vest. Den Nat sov vi i Yatsa nær Sydspidsen af Søen. Byggen

Gentiana acaulis gigaritea (geng. efter Iloyal horticultural Society's Journal 1932).

var endnu grøn og umoden; dette i en Højde af næsten 14,000 Fod. Vi naaede Shagu
næste Dag, og den 16. slog vi Lejr ved Søen, som jeg havde lagt Mærke til i Juli, un¬
der den af Gletschere ligesom gardinbehængte Væg. Vi opslog Teltene paa en græs¬
klædt Knold, hvis Grønsvær oplivedes af en Trompet-Gentianas livlige Blaa. Det
var ikke sino-ornata, Trompeterne var ikke snævre Skorstensrør, som hos denne •

Art, og Spjældene mellem de Lapper, som sætter disse Blomster i Stand til at lukke
sig om Natten, var næsten lige saa dybt blaa som Lapperne selv. Jeg kaldte den Shagu
Ensian, og jeg fandt senere, at det var den dominerende Art rundtom Kong La,
men at den ikke strakte sig nordover til Plateauet. Den almindelige Plateau-Art er
G. sino-ornata. Den lave Høstsol oplyste Søen og de frosne Kaskader bagved og
skinnede kun kort Tid paa Græsset, førend de myldrende Gentiana-Bægre funklede
som slebet Glas".

Som det fremgaar af ovenstaaende, er det just ikke noget dansk Landskab.
De fleste Gentiana vil have det koldt véd Rødderne og vil have Rødderne dybt

ned i kold Jord, de elsker Fugtighed, men ikke staaende Vand. Paa den ideelle Vokse¬
plads taaler de fuld Sol og bliver bedst i Farven. Smaa Granitskærver i Jorden og
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Gentiana

septemfidci (efter
R. h. S.'s Journal

1932).

ovenpaa den hjælper til at holde den kølig. Kan man ikke skaffe den ideelle Vokse¬
plads, bør de plantes i Halvskygge; men Farven bliver da ikke saa god. G. sino-or-
nata holder ikke af Kalk, medens derimod Sorter som G. septemfida og G. Lagode-
chiana synes at sætte Pris derpaa. Dyb sandmuldet Lerjord — let gennemtrængelig for
det opstigende Undergrundsvand — iblandet Tørvejord eller Løvjord synes at være
den mest naturlige .lord for dem. Da saadan Jord findes de færreste Steder, rnaa man
som oftest tillave speciel Jord til de vanskeligste Sorter. Har Gentianerne først fun¬
det sig til Rette i en Have, vil de blive bedre fra Aar til Aar, og de maa da helst

Gentiana

Lagodechiana (efter
R. h. S.'s Journal

1932).
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Gentiana fra Shugden
Gompa (efter E. kingdon
Ward: A plant hunter
in Tibet).

ikke flyttes. Mange Sorter vil endda være tilbøjelige til at sprede sig ved Selvsaa-
ning. Nedenanførte Sorter er de mest kendte og er alle nogenlunde lette at kultivere.

Foraarsblomstrende er Gentiana acanlis. Det er en gammel Bekendt i de danske
Haver, den er ret let at kultivere. Den trives bedst i frisk, ikke for humusrig Lerjord
og sætter Pris paa et Jorddække af Smaasten eller Skærver.

Efteraarsblomstrende er alle nedenanførte Sorter.
G. sino-ornata er saa villigtvoksende som nogen Ukrudtsplante, naar den dyrkes i

kalkfri Jord. Og den er der ogsaa meget rigtblomstrende.

Gentiana sino-

ornata (efter R. h.
S.'s Journal 193.2).
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G. Farreri holder heller ikke af Kalk, og den vil tillige have en godt afdrænet Vok¬
seplads og rigeligt med Vand om Sommeren. Da Lugekoner og Gartnerelever ofte
tager dens fine Løv for Græs, bør man selv luge, hvor denne Plante forefindes.

G. Lagodechiana er meget let at dyrke, dog er den taknemmelig for Iblanding af
lidt Mose- og Løvjord. Den vil dog ellers nok kunne trives i al Slags Jord.

G. Hascombensis er en Krydsning mellem G. Lagodechiana og G. septemfida var.
cordifolia. Synes at være ligesaa let at kultivere som G. Lagodechiana.

G. septemfida er ogsaa let i Kultur. Den holder af Lerjord og en fugtig Vokse¬
plads.

G. asclepiadea er opretvoksende og bliver ca. 30 cm høj. Der er en blaa og en
hvid Form. Den trives bedst i fugtig Eng og saar sig villigt blandt andre Planter.

Her er kun omtalt de faa Sorter, der hidtil har fundet Anvendelse her i Landet,
og som har vist sig nogenlunde lette at dyrke. Vi savner her i Landet en Institution,
hvor alt det dejlige, der gror rundt paa Kloden, kan dyrkes, prøves og vises. I an¬
dre Lande er det anderledes. Hvor er t. Eks. en Dag tilbragt i Kew Garden eller
Det kgl. engelske Haveselskab vel anvendt. Svend Poulsen.

EN PLANERAD PROPAGANDAUTSTÅLLNING
FOR TRADGARDSKONST I STOCKHOLM

Den 5—31 mars anordnar Foreningen svenska trådgårdsarkitekter en propaganda-
utstallning for trådgårdskonst. Utstållningen ager rum i A.-B. Byggtjånsts lokal, Kungs-
gatan 32, Stockholm.

Utstiillningen, som år den forstå i sitt slag i vårt land, har till andamål att rikta
arkitekternas, byggmastarnas och allmanhetens uppmarksamhet på trådgårdskonsten
och de problem, som dennas utovare ha att brottas med.

De moderna bostadsproblemen ha under senare år behandlats i tal och skrift och
inte minst på utstållningar. De ha ågnats all uppmarksamhet. Det har också av bo-
stadsdiskussionen tydligt fraingått, att den idealiska bostaden bor kompletteras med
en egen, om ock aldrig så liten trådgård. Men få åro de, som fullt gjort klart for
sig, vad denna trådgård egentligen skall fylla for funktion och andå fårre de, som
givit sig i kast med problemet huru trådgården skall utformas for att på basta sått
fylla sitt åndamål. Det år dessa problem, som foreningen genom denna utstållning
vill kasta upp till diskussion och i någon mån bidraga till att soka belysa.

Foreningen har, for att nå en vidare krets an den, som besoker utstållningen,
etablerat samarbete med Allrnån svensk tradgårdstidning, som kommer att utgiva ett
specialnummer vid utstållningens oppnande. I detta nummer komma foreningens med-
Iemmar att i ord och bild behandla i stort sett 'samma problem som utstållningen.

Utstållningslokalen år ej stor; den år 18 in lång och endast 6 m bred. Entrén år
forlagd till ena långsidan, nåra hornet. Mitt for entrén anordnas en vintertrådgård.
Den ligger tre trappsteg hogre ån salens golv. Från denna ha besokarna genom tvenne
fonster utsikt over ett perspektiviskt och kulissartat anordnatt motiv från ett ideal-
trådgårdar. En del av vintertrådgården utgores av ett inbyggt akvarium med några
plaskende vattenstrålar, rik vatten- och strandvegetation, simmande fiskar 111. m.
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Man har avstått ifrån varje tanke på att anordna trådgårdar i miniatyr; vinter-
trådgården ar den enda del af utstållningen, som innehåller levande material. Den
utfores i skala 1:1.

IVån denna anlåggning fora några breda trappsteg ner till den egentliga utståll-
ningssalen. Hår motas besokarna av en motivering for sjålva utstållningen. Denna
skulle kunna få till motto: „Varje tids manniskor fordra trådgårdar efter sin menta¬
litet". I bildserier visas, huru svenskens mentalitet andrat sig under de sista 50 åren
och huru denna forandring påverkat arkitektur och trådgårdskonst. Bildserien avslu-
tas med vår tids manniskor med deras okade intresse for folkhalsa och kroppskultur,
deras langian efter sol och frisk luft och deras kårlek till naturen, till våxterna och
djuren. — Avsikten med denna avdelning år att visa, att månniskans mentalitet under¬
går en ståndig utveckling och att trådgårdskonsten utvecklas parallellt harmed.

Utstållningens nasta avdelning har till uppgift att visa 1935 års tradgårdskonst,
som har som mål att tillfredsstålla de krav, som nutidsmånniskans fysiska och psy-
kiska liv staller på trådgården. Hiir visas idealritningar icke blott till den stora villa-
trådgård, dår mojlighet finnes att tilfredsstålla alla fordringar, som kunna stållas på
en inventios trådgård, utan åven till den mindre villatrådgården, till småstugan och
till sportstugan. Endast ett begrånsat antal idealritningar av de olika trådgårdstyperna
exponeras, for att utstållningen skall bliva overskådlig. De utstållningsbesokare, som
hava intresse for detaljstudier, ha emellertid mojlighet att i några av foreningsmed-
lenunarnas „bilderbocker", som finnas utlagda på utstållningen, nårmare taga del av
deras produktion.

Nåsta tema, som behandlas, skulle kunna givas rubriken: „Stadens lungor". Hår
visas huru staden sorjer for att innevånarna skola få en kompensation for de tråd-
gårdar de sjålva icke åga. Hår visas den moderna parken och dess utformning med
hånsyn till månniskor av olika åldrar och kategorier, hår intaga idrottsanlåggningar av
skiida slag for både sommar- och vintersport ett betydande rum. Hår visas åven, huru
staden vårdar och bevarar naturen kring ståderna och huru naturmotiven beredas
plats i trådgård och park. Aven trådgårdsstaden, denna nya foreteelse, som år en

logisk foljd av månniskans nya mentalitet, skildras i bilder, och en sårskild avdelning
ågnas åt gcmcnsamma kvartersplanteringar, som eliminera de trostlosa bakgårderna,
som forr voro obligatoriska bakom de granna husfasaderna.

Som ett litet lustigt inslag skildras också slutligen de problem den nyvordne villa-
ågaran stålles infor, når han på egen hand vill skapa sina drommars trådgård. Man
ser honom drunkna i bilder av vackra trådgårdsmotiv, som han allesammans vill be-
reda plats for i sin trådgård. Når han placerat ut en bråkdel av dem på sin begrån-
sade doniån, sticka de redan ut iiver grånsen till grannen. Han år i en svår dilemma.

Som sagt; utstållningen ar icke stor, men vi firo heller icke många och vi kånna
ansvaret. Det år forstå gangen vi offentligt framtråda-som kår, men vi gora vad vi
kunna, och vi hoppas att vi skola lyckas. S. A. H.
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ET NYT BYGGEMATERIALE
Vognene med de roterende Betonbeholdere, der i stadig storre og større Antal

kører gennem Byens Gader, har allerede for længst indarbejdet Navnet K. Hindhede
hos enhver der har Interesse for Byggeri og Bygningsmaterialer.

For et Bar Aar siden paabegyndte samme Firma Fremstilling af Betonbjælker af
særlig Konstruktion, et Materiale der allerede anvendes en Del, og vistnok har en

b l-ii i

Almindelig
K. H. Beton-Blok.

stor Fremtid for sig til Erstatning for saavel Træ- som Jernbjælker, hvor det drejer
sig om Spændvidder mellem 3 »g 6 m. Paa Grundlag al de derved indvundne Erfa¬
ringer og et Par Aars Forsøg udsender K. Fl. nu en Brochure over K. H. Beton-
Blokke, der betyder en Overførelse af Principet til selve Murværket.

I Skifter af 25 cm Højde og i Længder paa indtil 80 cm føres Blokkene paa La¬
ger i alle ønskelige Variationer, der gør det muligt at bygge baade Ydermur og bæ¬
rende Skillevægge med Dør- og Vindusaabninger, bygge dem billigere end af Mur¬
sten, hurtigere og i forskellige Henseender ogsaa bedre end efter tidligere Metoder.

En Vurdering af det nye Materiales Fordele og mulige Fejl som egentlig Husbyg-
ningsemne ligger uden for denne Artikels Kamme, her skal kun gøres opmærksom
paa de Muligheder K. H. Bjælker og Blokke frembyder for Anvendelse i vore Haver.

Det fremgaar af Brochuren at Blokmateriale til 1 nr Mur koster ca. 8 Kr. frit
tilkørt Byggeplads i København og Omegn i hele Læs. Det er noget billigere end

<

Støttemur
af K. H. Beton-Blokke.
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Villa i Klampenborg, bygget af K. H. Beton-Blokke.

Materialet til en I Stens Mur af gule Klinker. Blokkene er 20 cm brede, forsynet
med Fjer og Not til alle Sider og lader sig fylde op indvendig med Jord. Anvendt
som Kantsten vil de kunne udligne 20—25 cm Højdeforskel, og Kantplanter vil kunne
vokse i den indfyldte Jord. Prisen bliver ca. 2 Kr. pr. I. m Kant. En Mur af to Skif¬
ters Højde (ca. 50 cm) vil, i ethvert Tilfælde med noget Anlæg, kunne holde mod
Jordtrykket, og hvor der kan ydes Muren en Støtte f. Eks. ved llundjernsankere til
faste Punkter bag denne, vil den ganske sikkert være stabil baade i 3 °8 4 Skifters
Højde, altsaa 75 eller 100 cm, da Blokkene som allerede nævnt er forsynet med Fjer
og Not langs alle Kanter og derfor yder hinanden gensidig Støtte. Men ogsaa til
Trappetrin, til Afdækning af Bassinmure og forskelligt andet vil enkelte af de sær¬

lige Variationer kunne finde Anvendelse. Kunde de hjælpe os af med de fleste af
de smaa stenbelagte Skraaninger, der næsten ser ud til at være et nødvendigt Til¬
behør til en „Bungalow" saavel som til en „Funkisvilla" af Aargangene 32, 33, 34,
vilde meget være vundet. E. Erstad-Jørgensen.

LITTERATURANMELDELSE R

Alfred M. Danvig og R. Tørsløv: Mine Stueplanter, 208 Sider, 115 Billeder, J. Fr. Clausens Forlag.
Der synes for Tiden at være Hausse i Havebrugslitteratur, hvortil vel ogsaa denne Bog kan reg¬

nes, og det er vel saa, at der er Brug for en „Praktisk Vejledning i Dyrkning, Pasning og Anven¬
delse af Stueplanter i Hjemmet...", som Bogens Undertitel lyder; men svarer nu ogsaa denne i sit
Ydre ret præsentable Bog dertil? Naar man skal anmelde en saadan Bog, er man nødt til at se den
med et nogenlunde kritisk Publikums Øjne, og et saadant Publikum vil sikkert blive skuffet over Bo¬
gens lidet originale og daarligt gennemarbejdede Indre. Ganske vist kaVi man slaa en Ting fast ved
Gentagelse i det uendelige; men havde det dog været nødvendigt at gentage de samme Ting saa
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ofte, som sket er i de indledende Afsnit om: Planternes Vækstbetingelser, Dyrkning, Ernæring og

Gødskning, Plantning, Vanding osv.? Disse Afsnit, som dog skulde være Bogens vigtigste, udgør, trods
de mange trættende Gentagelser kun en Sjettedel af Stoffet, og naar man læser dem i Sammenhæng,
faar man uvilkaarligt Indtrykket af, at det har Forfatterne vist ikke gjort, - for saa var de selv ble¬
vet trætte. Og saa det store Afsnit: „Udvalg af Stueplanter", det er en lidt triviel Opremsning af
vist over 500 Arter, kun ordnede alfabetisk efter latinske og danske Navne i Flæng,— som nok kan
bringe Amatøren lidt i Vildrede. Man har jo Navnelisten bag i Bogen at slaa op efter, - kunde man
saa ikke have inddelt Planterne i Grupper efter deres Egenskaber, saasom Planter særligt egnede for
Centralvarme, for fuld Sol eller for Skygge o. s. v.? Lidt mere Opfindsomhed her vilde have bidra¬
get til at fange Interessen, - og det vilde have været morsommere for Anmelderen at kunne yde Bo¬
gen lidt større Honnør! Af. G.

Nordisk illustreret Havebrugsleksikon.
10. hefte er nu udkommet, og man er naaet til artiklerne med begyndelsesbogstav O.
For et år siden påtalte „Havekunst"s redaktør i milde og pæne vendinger, at Nordisk illustreret

Havebrugsleksikon indeholdt et par artikler af Johs. Tholle, som med et mildt udtryk er menings¬
løse. Der var tale om artikler om „Græshaver" og „Havefester". Den første lyder således:

„Græshaver er Anlæg, hvori Græsset spiller den afgørende Rolle som Motiv. G., der baade fin¬
des som offentlige og private Anlæg og kan hestaa af 100 pCt. Græs, virker beroligende for Øjet
og er en Modvægt mod Tidens megen Uro og kan endvidere betragtes som en Art Reaktion mod
de arkitektoniske Havers mange Raffinementer, hvortil kommer Fordelen ved at kunne færdes paa
Græsset, og at dette virker samlende og ikke adskillende som f. Eks. Grus. Kan G. anlægges af Græs¬
tørv, kan man hurtigt faa fuld Nytte af dem".

Når man tager sit arbejde alvorligt er det meget harmeligt at se sådan noget væv, som en tilsy¬
neladende alvorlig artikel i et iøvrigt velredigeret leksikon. M. Grams milde påtale har imidlertid
ikke hjulpet, Hr. Tholle fortsætter stadig, vi citerer af „Lydvirkninger": samt den monotone
og ligeledes rytmiske Lydvirkning fra Fodens Traad paa Gruset under Gangen kan virke behagelig el¬
ler ubehagelig, alt efter Sindets Modtagelighed og Opladthed, samt efter Gruslagets Art og Lagets
Tykkelse". 1 artiklen „Majtræ" kaldes juletræet, som hvert år tændes foran Københavns rådhus en
art „majtræ", og i „Modeplanter" hedder det om kartoflen, at den har holdt sit ry (som modeplante)
fra forrige århundrede. Samme forfatter har bl. a. skrevet artiklen om „Flagstang" og deri mangler,
selvfølgelig fristes man til at sige, de positive målangivelser, som burde være anført der.

Leksikonets sidste hefter burde renses for mere af den slags. C. Th. Sørensen.

Hans Dragehjelm: Bernelegepladsens Anlæg, Redskaber og Drift, Standardlegepladsen. Eget Forlag. Ud¬
videt Særtryk af Købstadforeningens Tidsskrift. 8 S., 9 Billeder, en ny Udgave af den i 1916 af

„Dansk Idræts Forbund" udsendte Vejledning. ■

En lille Oversigt over Anlæg af Legepladser for de smaa, - Sandlegepladser, Legeredskaber o. s. v.,
som maa være af Interesse for enhver, der har med Indretning af Legepladser at gøre. M. G.

FRA AMERIKA
Det amerikanske Rosenselskab har til Hensigt at anlægge en stor national Rosenhave i Nærheden

af Hovedstaden Washington. Den skal omfatte et Areal paa ikke mindre end ca. 180 ha, og det er
Meningen, at saa vidt muligt samtlige Rosenarter skal samles i den, ligesom der naturligvis skal
iværksættes Forsøg og Prøvedyrkning af nye Sorter.

Selskabet maa være vel funderet, da de aarlige Omkostninger ved Havens Drift anslaas til ca.

100,000 Dollars.

En stor international Fredspark skal anlægges paa Grænsen af Staten North Dakota og den cana¬
diske Provins Manitoba. Der er Tale om ca. 900 ha, hvoraf ca. Halvdelen paa hver Side af Græn¬
sen, i en overordentlig smuk Egn med skovklædte Bjerge og en Mængde Smaasøer, kaldet „The Turtle
Mountains Forest Reserve".



„VAR LUSTGARD 193 5"
Foreningens Svenska Tradgdrdsarkitekter propagandautstdllning av tradgdrdskonst

i Stockholm.

Sedan forrå numret av „Havekunst" utgavs, liar „Vår lustgård 1935" forverkli-
gats. Alia onda spådomar till trots oppnades den punktligt mandagen den 4 mars
med ett hålsningsanforande av foreningens ordforande, tradgårdsdirektoren vid Sveri¬
ges Jiirnvågar Enoch Cederpalm ocli ett tal av fastighetsdirektor Axel Dahlberg. Sa¬
len var fylld av vernissagepublik och pressen agnade utstallningen en smickrande

Del av „vintertriidgården med
akvariet i forgrunden, skulp¬
turen II. Roxstroms „Våren"

samt utsikten over ideal-

tradgården genom det
stora „fonstret".

uppmarksamhet. Tillstromningen av besokare har också varit god.—Vi anse oss ha
lyckats och aro glada over det.

Vi inskrånka oss till att visa några bilder från utstallningen och eitera en av tid-
ningarna — Dagens Nyheter. ,

„For tradgårdshemmet vill Foreningen svenska triidgårdsarkitekter slå ett slag med utstallningen
„Vår lustgård", som på måndagen oppnades i Byggtjansts lokal, Kungsgatan 32. F.n triidgård skall
icke vara till besvar, endast till behag, och vid planeringen har man alltså lika många praktiska och
personliga detaljer att tiinka på som niir det giiller en modern vånings inredande.

Mot slentrianen i triidgårdsplanerandet vtlnder'sig alltså den livaktiga foreningen. Villatriidgår-
den skall vara som ett stort sommarvardagsrum, liitt att hålla lin, direkt vacker for iigat, inbjudande
till vila och bekviim att vistas i. Skyddade sittplatser, plaskdamm for barnen, stiirrc griisytor, mindre
antal gångmeter, direkt utgång från solveranda - det Sir bara några av de iinskemål som synas upp-
fyllda i de trevliga miniatyrmodeller som visas. Man kan också bliiddra i fotografialbum, som for-
cningsmcdlcmmar stallt till forfogande, eller soka bland planskisserna for att hitta ungefår vad som
skulle passa en sjålv, om man iimnar anlagga eller bygga om sin triidgård. Kring vaggarna får man
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„Vi il ter tradgården" i bakgrunden, vid pilastern
Anders Jonssons „Lekande bjiirnar", diirefter
en serie bilder ur livet fflrr och t radgarden
fiirr. FramfOr pelaren med Anders Thorwalds
„Jakturna" Hilder ur nutidens liv, dårunder
planer till små trådgårdar 1935 och modeller
av dessa. På borden planer och perspektiv till

nutidstradgårdar av olika storlekar.

Nutidens liv och
nutidens trådgårdar.

SMÅ TRtoctøi* IMS

liildserier, som visa, vad från det allinånnas
sida giires for de stackare, som icke ha några
egna trådgårdar. De olika avsnitten brytas av

nischer med trådgårdsurnor. 1 forgrunden
bord med planer och perspektiv.
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i ett rikhaltigt fotografisk« material fOlja triidgårdskonstens historiska utveckling, från barockcns bro-
deriparterrer Over den engclska parken fram till mitten av 1800-taIet, då tysk smak ånyo viiltrade
sig i Overdriven utsmyckning av naturen. Och minnen av detta skede leva iinnu kvar i våra aldre
villastaders triidgårdar, dar torvans storlek tilliit syndigt sloseri med utrymme och frestade till krafs,
samt i mindre triidgårdar, dar man siikt pressa in allt som funnits i de storre - eller åtmistone ta med
vad som motsvarar matsalsmObeln i enrumslagcnhctcn, for att ta ett niirliggande exempel från bo-
stadsfronten.

Vidare visas i en bildserie vad husiigarna kunna gOra kring kvarteren och på gårdarna, vad sta¬
den Stockholm gor fOr ungdomen och for de illdre i parkerna, hur triidgårdsstiiderna formats om på
tjugu år från att vara en tillflykt ut till jorden, d. v. s. gronsaksland och ringblomsrahatter till en
oas ute i naturen, dar man låter planen fOlja det redan viixandes liv och lagar i gorligaste mån, diir
man inte spriinger berg for att sedan lågga terrasser eller hugger gamla ekar fOr att plantera iippel-
triid och krusbiirsbuskar. „Naturen skall leda oss", heter foljaktligen den sista serien.

Den påtagligaste delen av utstiillningen på den begrånsade ytan består i en mindre vintertrad-
gård kring ett utsiktsfonster, ett akvarium samt ett antal skulpturer av bl. a. Anders Jonsson och
Henrik RoxstrOm, vilka senare viil skola visa hur man på mer ån ett sått bOr anlågga en estetisk
synpunkt på sin triidgård. Det har syndats mycket mot den goda smaken i fråga om triidgårdar och
deras anliiggande — man får foljaktligen hoppas att triidgårdsarkitekterna genom denna utstiillning i
någon mån Oppnat allmiinhctens ogon fOr betydelsen av deras yrke.

Utstiillningen, som oppnades med anfOranden av triidgårdsdirektoren vid S. J. Enoch Cederpalm
och fastighetsdirektOr Axel Dahlberg, som bl. a. påpekade hurusom Stockholms parkyta sexdubblats
sedan seklets borjan, har anordnats i samarbete med Allmiin Svensk Triidgårdstidning, som till Opp-
nandet utkommit med ett specialnummer".

UDDANNELSE AF ANLÆGSGARTNERE
OG HAVEARKITEKTER

Gartner I identic indeholdt i januar en lille redaktionel artikel, hvori der frem¬
sattes forslag om en deling af undervisningen ved Landbohøjskolen, således at eleverne
enten kunde deltage i en mere praktisk eller en mere æstetisk bestemt undervisning.
Denne sidste retning skulde have til mål at uddanne „havearkitekter til de øverste
stillinger ved stats og kommuners park- og kirkegårdsvæsen".

Ligeså indlysende det er, at den art gartneri, som er produktionmæssig bestemt
er væsensforskellig fra den gren af faget, som man med et lidet dækkende ord kal¬
der æstetisk bestemt, ligeså klart forekommer det mig, at den indstilling overfor sagen,
som fører til brug af ordet „havearkitekter" i citatet, er ganske forkert.

Jeg tror ikke på, at man kan frembringe kunstnere på Landbohøjskolen eller ved
nogen som helst anden et- å toårig undervisning eller ved undervisning på skole i
det hele taget. Og det tror jeg for resten også, at tilværelsen understreger temmelig
tydeligt. Men man vil ved en skole kunne undervise i anlægsgartneri, og det er også
anlægsgartnere nian har brug for i de nævnte stillinger.

Det vilde måske være nyttigt, at man igen engang drøftede det æstetiske have¬
brugs fremtidslinie, og jeg tror, at man må begynde med det spørgsmål, om det vil
være ønskeligt, at vi får en stand af havearkitekter, som lever af havearkitektens
arbejde?

Det forekommer mig, at svaret må være bekræftende, men jeg er ingenlunde sik¬
ker på, at jeg har ret. Det vil sige, hvis forholdene let lod sig ordne efter det, der
ideelt set var det bedste, så er jeg ikke i tvivl om, at der er brug for en fri have-
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arkitektstand selv om en sådan ikke kan blive særlig talrig. Dog tror jeg, at den
kunde blive større end man vistnok almindeligvis tænker sig.

Vi har nu tre slags havearkitekter:
De, som lever af projekteringsarbejde, havearkitekter, som driver anlægsgartneri

(man kan også sige anlægsgartnere, som kalder sig havearkitekter) og havearkitek¬
ter, som hovedsageligt eller delvis lever af et embede eller et andet erhverv. Alle
kategorier er repræsenterede i vore foreninger. Men det er jo temmelig åbenbart,
at den tørste kategori er yderst tyndt repræsenteret.

Når jeg har talt med kolleger om dette spørgsmål, og jeg har forfægtet det øn¬
skelige i tilstedeværelsen af mange havearkitekter af første slags, så møder man med
to indvendinger, en meget alvorlig, at det er umuligt at leve af dette arbejde her i
landet, og en mere subjektiv, at den havearkitekt, som selv gennemfører sine anlæg,
vil opnå et bedre resultat end den, som må lade andre anlægsgartnere udføre sine
arbejder.

Jeg skal indrømme, at den første indvending er temmelig alvorlig, jeg har selv så
godt som nogen prøvet hvor drøjt det kan være at oparbejde en virksomhed på
vort felt, men jeg vil alligevel tro, at det skulde være muligt for en 5 ti' *5 have¬
arkitekter at leve af deres arbejde her i landet.

Vi ved jo alle, at der har været mænd, som har kunnet leve af det før, da faget
i virkeligheden havde langt ringere kår. Da Glæsel og Erstad-Jørgensen i århundre¬
dets første tiår begge virkede i deres fag, var de enkelte opgaver måske nok mere
indbringende end flertallet af nutidens opgaver, men der var sandelig kun en meget
lille procentdel af de opgaver, som nutiden byder os. Vort fag er i virkeligheden i
en storartet udvikling, det er vigtigt, at udøverne er i stand til at imødekomme de
krav som fremtiden vil stille til os, og selv om man måske kan mene, at en drøftelse
er temmelig academisk, som man plejer at sige, så tror jeg dog, at en vis klar ret¬
ningslinie vilde være overordentlig betydningsfuld. Naturligvis kan jeg ikke hævde,
at det er givet at så og så mange vil kunne få et udmærket udkomme som have¬
arkitekter. Det spørgsmål er for den enkelte afhængigt af så uendelig mange faktorer,
ikke mindst er det jo uendelig forskelligt hvad vi hver især forståer ved udkomme,
og hvad vi kan tænke os at præstere.

Desuden må man også erindre, at det vil være betydelig lettere at eksistere' som
havearkitekt, hvis der er en, omend lille, stand, end hvis faget kun repræsenteres af
et par stykker. Jeg vil gerne bede om, at man ikke ved eventuel drøftelse fordyber
sig alt for meget i denne side af sagen. Hvis De anser drøftelsen for „academisk",
vil det jo heller ikke være så vanskeligt at se bort fra de større og mindre mulig¬
heder for eksistens.

Den indvending, at en havearkitekt når et bedte resultat, hvis han selv er an¬
lægsgartner, er måske af en vis vægt, men jeg tror nu, og mener at have erfaret,
at det dog må være et spørgsmål om. dygtige anlægsgartnere. For mit eget vedkom¬
mende må jeg sige, at når jeg har haft en dygtig og samvittighedsfuld anlægsgartner
til at udføre mine arbejder, så kan jeg ikke på nogen måde tænke mig, at det vilde
være blevet bedre, hvis jeg selv var anlægsgartner.

Når jeg skal modsvare disse indvendinger, saa er mit vigtigste argument dette, at
jeg må anse en høj kunstnerisk udvikling af faget for vigtigere end noget andet. Og
selv om jeg naturligvis ikke vil hævde, at høj kunstnerisk kunnen er uforeneligt med
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dette at drive anlægsgartneri eller passe et gartnerembede (Johan Cornelius Krieger
tog sig en del for i den retning, og at Erstad-Jørgensen efter 18 års havearkitekt-
virksomhed også begyndte på anlægsgartneri har næppe været til nogensomhelst skade
for hans kunstneriske virksomhed), så tror jeg dog, at det er noget som meget sjæl¬
dent forekommer.

Det må nu engang give en vidt forskellig indstilling 0111 man beskæftiger sig med
kunstnerisk eller forretningsmæssig virksomhed, og det er overordentlig svært at for¬
lige disse to ting, i særdeleshed da for en ung mand, som uden særligt økonomisk
rygstød skal begynde på en virksomhed. Der er al mulig udsigt til, at det forretnings¬
mæssige vil komme i forgrunden.

Jeg vil i denne forbindelse meget stærkt understrege, at jeg naturligvis ikke anser
det for finere at være havearkitekt end anlægsgartner, og jeg synes, at det er meget
sørgeligt, at dette åbenbart er en almindelig opfattelse. På anden måde kan man vel
ikke forklare sig, at så mange anlægsgartnere betegner sig som havearkitekter.

Man skulde ikke synes, at det var så vanskeligt at begribe, at det simple er at
være dårlig eller udygtig på sit område. Hellere en dygtig anlægsgartner end en

dårlig havearkitekt.
Nå, det at nogle sløje anlægsgartnere kalder sig havearkitekter er der vel ikke

noget at gøre ved, og det er måske også ret uvæsentligt. Det, der er væsentligt for
faget er, at der er en del mænd, som præsterer et godt og dygtigt arbejde, yder en
kunstnerisk indsats, som skaber respekt for vort fag. Det forundrer mig meget, at
man ikke i højere grad forstår betydningen af dette. Med man mener jeg først og
fremmest anlægsgartnere, men desuden planteskolefolk og andre gartnere i det hele
taget. Hele anlægsgartnerfagets økonomi er i virkeligheden bestemt af, at vor kunst¬
neriske standard er høj og at vort fag befinder sig i en stærk udvikling.

Selv 0111 man somme tider kan være temmelig traurig i sindet over den almindelige
bedømmelse af vort arbejde, over dette, at dilettanteri og barnagtighed tages grumme

alvorligt og roses lige så højt eller højere end dygtige menneskers alvorlige arbejde,
så kan man ganske givet gå ud fra, at det holder ikke i længden, det resulterer ikke
i nogen holdbar og virkelig fremgang.

Og ud fra dette synspunkt er det jeg tror, at det vil være det bedste, for ikke
at sige nødvendigt, at de, der skal gøre dette arbejde, indretter sig på at samle sig
helt og fuldt om det.

I den henseende forekommer det økonomiske mig mindre vigtigt end tilstedevæ¬
relsen af en dygtig og loyal anlægsgartnerstand, som sætter en ære i sit arbejde, ser
dette som et håndværk og en forretning og er fri for kunstneriske komplekser.

For en havearkitektstand vil det yderligere være betydningsfuldt, at det offentliges
projekteringsarbejde i hvert fald i nogen grad udføres af specialister. Den udvikling,
hvorefter enhver kommunegartner føler sig kvalificeret til at projektere alt indenfor sit
område, er yderst uheldig, og den vil i det lange løb blive til stor skade for anlægs¬
gartneriet taget i videste betydning. Jeg vil slet ikke nævne, at det er skadeligt for
udviklingen a( havekunsten, det skrækker næppe mange synderligt, men blot gentage,
at for anlægsgartneriet er økonomisk fremgang på det nøjeste betinget af kunstnerisk
fremgang.

Men kommunegartneren kan ikke forstå, at han ikke skulde være kvalificeret til
projekteringsarbejde, det har han jo lært på en fin skole, han er blevet examineret
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i det og har måske fået ug metl kryds og slange. Hvis man vil tænke sagen konse¬
kvent igennem vil man forstå, at al denne overfladiske undervisning i „havekunst"
i virkeligheden tjener til fremme af middelmådighed og dilettanteri.

Den, der ønsker en højnelse af havekunsten må ønske, at skolerne må holde op
med al undervisning i projektering, men i stedet sætte alt ind på at fremme og højne
anlægsgartneriet. Der er min faste overbevisning, at alle skoler er fuldstændig unyt¬
tige for den udvikling, der gør en mand til en dygtig havearkitekt, og de gør direkte
skade for havekunsten ved at fremme og legalisere dilettanteriet.

C. Th. Sørensen.

Ovenstående artikel har været genstand for drøftelse indenfor redaktionsudvalget
og man har fundet det opportunt at få sagen belyst også fra anden side, hvilket
altså er formålet med de følgende linier.

For at begynde med udgangspunktet: den omtalte artikel i Cartner-Tidende om

havebrugsundervisningen på Landbohøjskolen, vil jeg straks melde mig som enig med
artiklens forfatter. Det er temmelig meningsløst at gartnere der ønsker at uddanne sig
som blomstergartnere, frugtavlere, planteskolegartnere eller andet egentligt gartneri,
eller som ønsker at forberede sig til konsulentvirksomhed for plantekultur, at disse
unge mennesker skal spilde den kostbare tid med fag som de aldrig får brug for
og som derfor ikke kan afvinde dem synderlig interesse. På den anden side vilde
alle de der tænker sig fremtiden som anlægsgartnere eller havearkitekter eller som
ledere af offentlige haveanlæg, kirkegårde o. I. uden skade kunne gå noget lettere hen
over de egentlige plantedyrkningsfag, og til gengæld få en fyldigere undervisning i
tegning og alt hvad der iøvrigt falder ind under anlægsgartnerfaget.

For en del år siden var jeg medlem af en kommision der beskæftigede sig med
havebrugsundervisningen. Vi var der, så vidt jeg husker, alle enige om det ønskelige
i en sådan deling i to linier, og når det ikke blev gennemført, beroede det vistnok
hovedsagelig på det meget ringe elevantal man dengang måtte regne med.

Forholdet er i den henseende nu betydelig gunstigere, idet der årlig demitteres
henved en snes havebrugskandidater. At genoptage spørgsmålet nu og se at nå til
en for alle parter gunstig løsning er derfor i høj grad på sin plads og vilde uden
tvivl være til stor gavn for faget som helhed.

Skønt havearkitekt C. Th. Sørensen ovenfor er gået let hen over dette punkt,
kan jeg ikke tænke mig andet, end at også han vilde hilse en sådan delvis Omlæg¬
ning af undervisningen med glæde, selv om han ikke er stærk i troen på skole¬
undervisning i det hele taget. Det eneste C. Th. Sørensen rigtig hæfter sig ved i
Gartner- l idendes artikler er det lille ord havearkitekt, fordi det er anvendt som fæl¬
lesbetegnelse for mænd i „de øverste stillinger ved stats og kommuners park- og kirke-
gårdsvæsen". Den der sammen med C. Th. S. har Været med til at starte „Dansk Have¬
arkitektforening" og som har siddet i bestyrelsen sammen med ham og to kolleger der
netop indtager sådanne ledende stillinger indenfor park- og kirkegårdsadministratio-
nen, fra den første dag til dagen idag, har jo lidt vanskeligt ved at finde logikken,
og jeg troer han er ganske på vildspor, når han mener at det til disse stillinger netop
er anlægsgartnere man har brug for, medlemmer af „en dygtig og loyal anlægsgartner¬
stand, som sætter en ære i sit arbejde, ser dette som et håndværk og en forretning
og er fri for kunstneriske komplekser".
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Kunstneriske komplekser ønsker jeg heller ikke nogen belemret med, men der er

dog ingen tvivl om, at en mand med en vis æstetisk forståelse af det han har med
at gøre, er særlig kvalificeret til ledende stillinger indenfor statens og kommunernes
parkvæsen, og at idealet må være at få den art stillinger besat med folk, der forstår,
at værdien af de anlæg, der er dem underlagt, i væsentlig grad netop er af skøn¬
hedsmæssig art, og at de derfor i stort og småt bør vedligeholdes med dette for øje.

En bygningsarkitekt er den ledende ved et byggeforetagende som en havearkitekt
er ledende ved anlæget af en have eller park, men medens arkitekten har at gøre
med murere, tømrere, snedkere, malere, blikkenslagere o. s. v. udføres de fleste have¬
anlæg helt og holdent af anlægsgartneren og hans folk. Når lige undtages malerne er
det næppe nødvendigt at håndværkerne er i besiddelse af æstetisk forståelse. Blot de hol¬
der sig til tegninger, beskrivelse og mundtlige anvisninger, bliver resultatet så godt som
arkitekten kan ønske sig, men det samme er ikke altid tilfældet for et haveanlægs
vedkommende. Forholdet lader sig langt snarere sammenstille med forholdet: kompo¬
nist og musiker. Komponisten har den særlige nyskabende evne, men først i hænderne
på den habile musiker bliver kompositionen til musik. Begge er de kunstnere, hver
på sit område —hvis det da dur, det de laver.

Det er ganske rigtigt, at havearkitekten kan tegne en have, som lader sig udføre
fuldt ud tilfredsstillende af den håndværksmæssige anlægsgartner, men der er adskillige
enkeltheder, navnlig i mere intime privathaver, der kan være af stor skønhedsmæssig
værdi og til daglig glæde for havens ejer, enkeltheder der hverken lader sig fastlægge
i en plan eller i en beskrivelse, og som heller ikke egner sig til udbydelse i entre¬
prise, netop fordi den lykkelige løsning i så høj grad er afhængig af den der på
stedet udfører arbejdet, og som med sin erfaring, sin kombinationsevne og sin skon-
hedsfølelse forstår at udnytte det forhåndenværende materiale og nå et resultat,
der ikke er af mindre værdi for den virkelige haveven end den nok så funktionalistisk
gennemførte plan, de velafvejede proportioner og alt andet der er havearkitektens
særlige kunst.

Når spørgsmålet derfor stilles, om det der bør stræbes efter, er en kreds af have¬
arkitekter, der udelukkende holder sig til deres særlige fag og en kreds af anlægsgart¬
nere der kun skal være i stand til loyalt at følge havearkitektens intentioner men
helst ikke må være i besiddelse af det C. Tb. S. kalder kunstneriske komplekser, så
må man gøre sig klart at en udvikling i den retning er meget betænkelig, fordi have¬
kunstens område derved indsnævres og den selv løber fare for at stivne i formalisme.

Ingen kunstart må nødigere end havekunsten miste den intime forbindelse med
naturen. I meget gamle dage, da landet næsten som helhed lå hen i naturtilstand,
gik alle bestræbelser indenfor havekunsten ud på at bringe orden og plan i husenes
nærmeste omgivelser, og det er som bekendt resultatet af disse bestræbelser der endnu
idag spores i de parkanlæg, som daterer sig fra baroktiden. Ganske modsat stiller
sagen sig nu 0111 stunder, hvor hele landet er planeret og bragt under kultur, så man
må lede med lygte efter fri udfoldelse af natur. Nu er det ikke først og fremmest
orden og system der virker befriende på vort sind men tværtimod ethvert udslag af
naturens fri udfoldelse, og her er et område på hvilket haverne har og endnu mere
i fremtiden vil få deres store samfundsmæssige betydning. k

For hver een der har glæde af en smuk planmæssig løsning af et haveproblem,
er der hundrede for hvem haven betyder det der vokser, lever og udvikler sig efter
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naturens egne love. Det er blomsterengen bagved Frederik VI' statue i Frederiksberg
have der tor de Heste betyder højdepunktet i dette anlægs skønhed, og det var de
vegetationsbilleder som .lens K. Jørgensen var en mester i at arrangere, der skabte
Haveselskabshavens store tiltrækning. Det resultat anlægsgartner Klaaborg og Aksel
Olsen i forening har nået ved udformning af visse dele af stenanlæget i planteskolen
i Kolding, kunde ingen havearkitekt have planlagt i enkeltheder, og det kunde heller
ikke være udiørt af nogen anlægsgartner af C. I h. S.' idealtype. Dertil hører en
gennem år opøvet sans for form og for samspillet mellem sten og planter som kun
kan betegnes med ordet kunst.

Og når man ikke kan give lir. C. Tb. S. ret i hans ønske om at forbeholde al
kunstnerisk forståelse for de få „rene" havearkitekter, hvor det drejer sig 0111 nyanlæg,
må man stille sig endnu mere uforstående overfor dette krav, hvor det gælder ved¬
ligeholdelse af ældre anlæg.

Ingen kan ønske vore offentlige statshaver i hænderne på en mand uden kunst¬
nerisk forståelse, og hvem vil mene, at idealet af en stadsgartner er den der kun
ser sit arbejde „som et håndværk og en forretning". Jeg har grund til at mene, at
C. Tb. S. ikke har vejet sine ord på guldva'gt da han skrev noget sådant. Det han
tænker på er ganske sikkert de mindre byers kommunegartnere, men som allerede
sagt, må man også ønske disse stillinger besat med forstående folk af hensyn til deres
hovedsagelige arbejde: vedligeholdelse af parker og haver.

Det er jo sådan, at en have aldrig bliver færdig. Planlægningen og anlægets ud¬
førelse er selvfølgelig af afgørende betydning, men efterhånden som tiden går, ændrer
det plantede karakter. Der må udtyndes overalt. Græsplæner mellem plantninger
bliver tilsyneladende mindre og mindre, efterhånden som træerne vokser, hvorfor
der kan være grund til at udvide græsarealet til en eller flere sider ved at fritstille
en del af de træer, der hidtil var dele af tætte plantninger. En dag rejser der sig
krav 0111 anbringelse af en nødtørftsanstalt i parken, og kommunegartneren må nu
være den der anviser en byggeplads med ligeligt hensyn til praktiske og æstetiske
forhold. En anden dag er en borger ude i avisen med krav 0111 blomsterrabatter på
et sted, hvor det vil virke i strid med parkens hele karakter, og kommunegartneren
står overfor den opgave at få angrebet slået tilbage, og måske benytte stemningen
til at få gennemført sit eget ønske 0111 blomsterudsmykning på et andet sted i byen,
hvor det vil betyde en berigelse. Det er alle disse småting den lokale mand selv må
klare og som tilsammen slet ikke er af ringe betydning. Og så underligt det lyder
må jeg også i dette tilfælde formode at C. Tb. S. i virkeligheden er ganske enig med
mig. Han har i alle tilfælde tidligere været det, da vi mere end en gang i god for¬
ståelse har lagt os i selen netop for at få en sådan stilling besat med en havearkitekt.
Desværre altid uden positivt resultat.

Nej det gælder ikke 0111 at holde anlægsgartnere og fastansatte haveledere borte
fra æstetik, ligeså lidt som en havearkitekt kan tage skade af at gennemføre en del
af sine anlæg ved hjælp af egne folk. Det der er galt, og som det vilde være af
samfundsværdi at få ændret er det forhold, at enhver anlægsgartner og gartner over¬
hovedet løler sig kompetent til at projektere store offentlige parker, kirkegårde o. a. I.
selv 0111 han aldrig har haft lejlighed til at se et af sine projekter ført ud i praksis
og heller ikke i andre henseender er i besiddelse af tie fornødne erfaringer til at
kunne gøre fyldest. Dette er en virkelig fare for vort fag, men heller ikke her er
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lægemidlet at forholde de unge kundskaber og indsigt, men tværtimod at lære dem
så meget at de selv kan se forskel på godt og ondt. Men selvfølgelig er det først og
fremmest arbejdsgivernes fejl. Den horger der påtager sig stillingen som formand i by¬
rådets udvalg for lystanlægene, bor sætte sig så meget ind i spørgsmålet, at han kan
se forskel på en god parkplan og det rene dilettanteri, og han hor kunne indse, at
han skader sin by langt mere ved at skaffe den et dårligt anlæg på halsen, end ved
at den lokale gartner mister et honorar og en (noget pjusket) fjer i sin hat.

C. Th. Sørensen har gjort et fortjenstfuldt arbejde ved udsendelse af sin udmærkede
lille bog om parkpolitik, men der skal råbes op gang på gang hvis det skal lykkes

at vække rette vedkommende til forståelse af uanstændigheden i den dumme lokal¬
patriotisme og partipolitik, der i foruroligende grad breder sig over hele landet.

Giv de lokale kræfter fair play som deltagere i en offentlig eller begrænset konkur¬
rence. Andet og mere kan de i ethvert fald ikke forlange, og vælg så det forslag der
stemmer bedst med de fordringer programmet foreskriver. Det vil være en god øvelse
for enhver der har ærgerrighed som havearkitekt, også for byens egen mand. Og går
arbejdet alligevel hans næse forbi, kan byen kun være tilfreds med at have fået den
bedste plan der kunde fremskaffes.

Det vilde være et stort fremskridt at komme ind på en almindelig anvendelse af
vel tilrettelagte konkurrencer, hvor der påtænkes havemæssige anlæg udført, og så
vidt jeg kan se er det den eneste farbare vej ud af uføret. E. Erstad-Jergensen.

Dansk Havearkitektforening har vedtaget vejledende konkurrenceregler og står gerne til tjeneste
med råd ved udskrivning af konkurrencer hvor som helst i landet. Red.
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Efter at ovenstående var skrevet, tog jeg en dag ud for at glæde mig over de
gamle haver ved Frederiksborg og Fredensborg, og det sidste sted tog jeg hosstående
hillede der ganske godt illustrerer hvordan det går, når værdifulde haver bestyres
af gartnere uden virkelig forståelse. Som bekendt ligger de vifteformigt anlagte alleers
skæringspunkt i havedøren midt på slottets facade. Det er det punkt hvorfra det
hele først og fremmest skal tage sig ud, og netop derfra har jeg taget billedet. Men
se så hvor ødelæggende de mørke taks er placeret på langs ad rabatterne og ganske
særligt deres forhold til den ene at Wiedewelts store niarmoropbygninger „Danmark"
og „Norge". Allerede her fra trappens øverste trin borttager taksene omtrent det
halve af skulpturen, men nede fra gruspladsen er ødelæggelsen fuldkommen.

Så meget skulde faget i det mindste have ud af de sidste 20 års dilettanteri inden
for statshavernes administration, at troen på den rent håndværksmæssige kunnens
tilstrækkelighed, hvor det gælder værdilulde parkers vedligeholdelse, ikke uimodsagt
bliver forfægtet i vort eget blad. E. E.-J.

En ikke ubetydelig Hække af Skærmplanter kan finde Anvendelse i vore Have¬
anlæg som Solitærplanter (Heracleum o. fl. a.), som Materiale i blandede Stauderabatter
(Eryngium, Astranlia) eller — for mindre Arters Vedkommende — som Stenhøjsplanter
(Meuin). Kendskabet blandt Havedyrkerne til denne Plantefamilie er i det store og

- hele dog ikke særlig ud¬
bredt, i nogen Grad maa-
ske foraarsaget derved, at
egentlige Florblomster er

faatallige indenfor Grup¬
pen, og de store Solitær¬
planter væsentligt kun
finder deres Plads i større

Anlæg.
Den Plante, som her af¬

bildes: Athamanta Mqt-
thioli har hjemme i det øst¬
lige Mellemeuropa især
Østrig-Balkan. Det er en

Staude med dybt fjerdelte
Blade og en rank Stæn¬
gel endende i en mange-
straalet Skærm med hvide
Blomster. Det mest de¬
korative ved Planten er

Løvet, der er dybt, gen¬

tagne Gange tredelt med
Athamanthe Matthioli.

Foto: E. Erstad-Jørgensen
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langstilkede Enkeltafsnit, Bladafsnittene af sidste Orden er smalt linieformede eller
næsten traadformede noget krummede. Hele Planten faar derved Udseende som en
stor og fyldig Paryk. Bladfylden kan blive bedre udviklet, hvis man i Tide fjærner
Blomsterstænglerne. Athamanta vil gerne have en varm Plads og kalkholdig Bund;
den faar derfor sin bedste Anvendelse paa en større Stenhøj. Formeres bedst ved
Frøudsæd. Axel Lange.

EN HAVE I VEDBÆK
Selve Haven indeholder, som Planen S. 4$ viser, ikke noget særligt, — den er ind¬

rammet dels af gamle fritvoksende Hække, dels af Træer, saavel i selve Haven som
i Nabohaverne, og det var derfor naturligt i det væsentlige at udlægge Haven som
Græshave, kun med et Par Stauderabatter.

Det, jeg særlig kunde ønske at vise, er Løsningen af den Opgave, der blev stillet
mig i Fordringen om brede Havetrapper. Som Billedet viser, er den sket Fyldest
ved Anbringelsen af en stor Terrasse mellem Verandaen og Naboskellet. Materialet
er, saavel i Terrassen som i Trapperne og de brede Hjørnepiller Nexøsten og rektan¬
gulære Sollingerfliser. A. M. Deichmann.
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HIRSCHSPRUNGS HAVEBOG
Redigeret af E. Erstad-Jørgensen, 532 Sider, rigt illustreret; København 1935-

Kr. 12.00 heftet, Kr. 15,OO i Shirtingsbind, Kr. 18,00 i Vælskbind.

Den Forøgelse, dansk Havebrugslitteratur i indeværende Foraar har faaet gennem den paa H.
Hirschsprung!, Forlag udsendte Havebog er vægtig baade i bogstavelig og overført Forstand. Med sine
over 5<X) Sider ligger den tungt i Haanden, og dens Fylde af havebrugsmæssig Viden er heller ikke
ligefrem let Kost —ikke for Fagmænd, end mindre vel for Amatører.

Den Kreds af Medarbejdere, E. Erstad-Jørgensen har vidst at knytte til Havebogen er, som Re¬
daktøren selv, en Borgen for at Arbejdet er det bedste, der i Nutiden kan udføres paa Dansk, og
Forlaget har utvivlsomt Ret, naar det hævder, at der i Havebogen „er samlet alt, hvad selv den mest
passionerede Haveelsker kan ønske at vide".

Havearkitekt E, Erstad-Jørgensen har foruden et stort Afsnit om „Haveanlægget" skrevet om
„Træer og Buske"; Konsulent Lars Hansen om „Jordforbedring og Gødning". Redaktør Alf. M. Dan-
vig er Forfatter til Artiklerne om „Haveredskaber" samt „Køkkenhaven", Planteskoleejer Svend Poul¬
sen har skrevet om „Roser", Havearkitekt Birger Errboe om „Stauder og Stenplanter", Overgartner
A. Ulleriks om „Sump- og Vandplanter", Docent H. K. Paludan om „Sommerblomster", Klostergart¬
ner H. Wedege om „Løg- og Knoldvækster", „Frugthaven" er behandlet af Kommunegartner Michael
Gram, „Planternes Fjender" har Assistent ved Statens plantepatologiske Forsøg, Frk. Anna Weber
til Forfatter, og endelig er et fornøjeligt Afsnit „Havens Fugleliv" skrevet af Radiotelegrafist Aage
L. Rafn, som derved har skænket Anmelderen en lignende Glæde, som den et godt Glas Vin kan
være ved et ellers noget tørt Maaltid. -

I fællesskab deler 4 af de ovennævnte Forfattere Ansvaret for en Artikelrække: „Maanedlige
Havearbejder og Sygdomsbekæmpelse", og Bogens sidste Sider optages af et „Stikordsregister", som
man i Følge „Forordet" bare skal slaa op i, saa kan man straks faa Svar paa hvad som helst, der
i Øjeblikket har Interesse. - Dette er ikke nogen daarlig Ide. Det skulde ikke undre mig, om det
især bliver paa den Maade, Havebogen vil blive læst.

Jeg skal undlade at følge de „kollegiale" "Metoder, hvorefter man ved Anmeldelser af Faglitte¬
ratur hæfter sig ved Detailler, som er ganske uvæsentlige for det paagældende Værks Helhedsværdi;
Anmelderen lykønsker Havebogens Redaktør til Fuldbringelsen af dette store Arbejde og udtaler
Haabet om, at den Optimisme m. H. t. det danske Havebogs-Markeds Bæreevne, som denne store
Bog er et Udtryk for, maa vise sig at have været berettiget.

Bispebjerg, den 25. Marts 1935- Brandt KlixbiilL
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VANG
Arkitekt B. Helweg-Møller købte i 1933 en lille ejendom ved vejen, der nord for

Furesøen fører fra Birkerød over Stavnsliolt til Farum. Det er et forholdsvis lille,
stråtækt hus, og det oprindelige jordtilliggende var en have, der fra nord til syd er
ca. 100 in lang, medens bredden er ca. 60 m. Indenfor tjørnehække og ret gode læ¬
bælter var haven opdelt på en mildest talt kedelig måde med regelmæssige og sym¬
metriske rabatter på vindskæve jordplaner, forsænket rosenhave med stenspækkede
skråninger om, og en del unyttige gange. Af de omliggende marker erhvervede Ar¬
kitekten det som planen viser, således at ejendommen Vang 1111 har en udstrækning
af ca. 250 111 i længden syd-nord og ca. 110 111 i bredden øst-vest.

Bassinet set Ira græsbænken.

Bygningen blev restaureret på en særdeles grundig måde, der er næppe noget
andet „bondehus" i Danmark som frembyder et så fint og yndigt indre. Vest for
opførtes et lille gæstehus med pyramideformet stråtag. De to bygninger er forbundne
med espalier, således at der dannes en hyggelig lille gård, lagt med Soliinger fliser
og med et fuglebad af blåglasserede formsten som en morsom og overraskende kontrast.

Det har været overordentlig fornøjeligt og taknemligt at hjælpe ejeren med dette
haveanlæg, men det maa forståes, at som haven nu fremtræder, er den i høj grad
resultat af et samarbejde. v

For den oprindelige haves vedkommende er der sket følgende:
Syd for huset fandtes en del smukke hække, som er bevarede. Små græsstumper

ved indkørslen er samlede til en hel flade og mellem en lav bøgehæk og det oprin-
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Plan af ejendommen Vang ved Birkered. 1:1500. Nord opad.
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delige vesthegn af rodægte blommer er der indrettet en forårshave med løgvækster,
primula og deslige ting. På begge sider af stien, der løber igennem disse plantninger,
har vi forsøgt at plante cotoneaster horizontalis med en bestemt hensigt. Det er tan¬
ken, at de skal brede sig lavt henover jorden, opadstræbende grene afskæres til hjemme-
pynt i vintertiden, og under og mellem det lave tæppe er der lagt en mængde tuli¬
paner, som kan blive der i ro altid.

løvrigt udtyndedes den rigelige træbestand og haven nord for huset samledes til
en sammenhængende græsflade.

Mod østhegnet lagdes en bred og lang stauderabat, som dog har plantninger af
„vildroser", prunus, malus, ribes, forsythia o. 1. nærmest læbæltet, således at stau¬
derne ikke kommer alt for nær til de grådige trærødder.

Udsigt fra huset mod bassinet med græsbænken. Iloserne i baggrunden.

Under en ret stor pil er der udført et cirkulært bassin i en sænkning i terrænet.
Det er støbt af armeret beton som en flad skål med afdækning af klinker, i den ene
side er der en klinkelagt plads med en 45 cm høj klinkemur bag ved, således at del-
dannes en græsbænk.

I græsset nord for bassinet ligger 16 små kvadratiske bede, kantede med klinker
og tilplantede med roser og lave prfmula.

Det tilkøbte areal er opdelt i fire hovedelementer.
Der er for det første foretaget en randplantning, sorfi mod ost og nord er ret bred,

medens den mod vest, af hensyn til smukke udsigter, kun består af et slåenhegn på
et langt stykke. Plantningerne er udførté som en skovplantning, der dog bliver ren¬
holdt til træerne kan lukke over jorden. Det er en fryd at se hvorledes disse små-
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Husets sydside.

planter skyder i vejret og danner en sund og stærk bevoksning. Men det er meget
vigtigt, at en sådan plantning passes godt, dels med renholdelse i de lorste år og
dels med udtynding senere hen. Når det hliver rimeligt skal der hugges stier gennem
plantningen og i de lyseste partier skal der opelskes en smuk bundflora.

Mosen mod nord var temmelig tilgroet, den er med stort besvær oprenset og til¬
plantet med åkander og andre vandplanter.

Kumme til guldfisk ved husets
estside.
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Husets nordside set fra vest.

Græsmarken mellem mosen og den gamle have er indhegnet med lægtehegn og
den skal afgræsses af nogle får, til hvilke der er opført et lille læhus ved 8 på planen.

Endelig er der vest for huset en lille kroket-plæne og i det sydvestre hjørne af
ejendommen en lille køkkenhave, men denne burde dog nok have været lidt større,
ikke mindst fordi dyrkningen af blomster til afskæring kræver meget plads.

Når de nye plantninger vokser til vil det formentlig være rimeligt at ændre et og

Kroket-plænen med det gamle
vesthegn og det nye gæstehus.
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andet i den gamle have. Man kan således tænke sig at borthugge de gamle læbæl¬
ter mod øst og vest, særlig mod øst ud mod den stedsegrønne plantning.

Arbejdet er udiørt smukt og omhyggeligt af anlægsgartner, havebrugskandidat
Aug. Bredal, bassinet er udført af entreprenør Axel Hansen, Svalevej i Hellerup, og
Planterne er leverede af Birger Errboe, Hellerup, Aksel Olsen, Kolding, O. Paludan,
Klarskov, og D. T. Poulsen, Kvistgaard. C. Th. Sørensen.

SOMMERFLORET I VORE HAVER
Jeg sidder og blader i The national geographic Magazine's Medlemshæfte, og ef-

terhaanden er det, som Stuens Vægge ikke mere spærrer mig Udsigten; jeg tænker
ikke paa det nærværende, Billederne griber mig, de er jo levende Illustrationer til
alle Plantejægeres fængslende Beskrivelser af deres første Møde med ukendte Plan¬
ter; de stod som berusede over dette nye Udslag af Naturens Rigdom, Farver og
Fylde; de havde svært ved at forstaa, at Engen eller Bjerget, de saa for sig, vir¬
kelig var en Blomstermark og ikke et blaanende Hav, en snedækket Spids eller et
fristende, men falskt Fata Morgana. Billederne passerer forbi et for et, Tankerne ar¬
bejder, det er, som om jeg sidder ved Vinduet i Lyntoget, jeg er selv blevet Opda¬
gelsesrejsende og nyder i fulde Drag Landskabet, efterhaanden som det passerer forbi,
op ad den ene Bjærgskraaning og ned ad den næste, snart højt oppe, snart langs
Floden i den frugtbare Dalbund, farer jeg gennem Californien, medens Foraarssolen
straaler, og Luften endnu er grødefyldt efter den sildige Vinterregn — Bakkerne er
skiftevis gule og orange af Bartonia og Eschscholtzia og himmelblaa af Nemophila, og
i samme Øjeblik gaar det op for mig, hvorfor Californiens Farver er gult og blaa't,
men hvorfor rejse saa langt? Er Danmark fattigere, naar Grøfterne gulner af Følfod
eller Fandens Mælkebøtte, Plænerne af Tusindfryd, Bakkerne af Primula, Hegnene
af Violer og Markerne af Kornblomster og Margueritter? Hvert Landskab og hver
Aarstid har sin Blomst, aldrig trættende, stadigt vekslende, netop saadan kender og
elsker vi vort Land, og Sindet finder Hvile og Vederkvægelse deri; vi tager Naturen
med os hjem og fylder vore Stuer med dens friske Farver og krydrede Duft.

Hvordan i vore Haver? Udnytter vi vort Kendskab til hele Verdens brogede Mang¬
foldighed af Sommervækster, der ved ringe Udgifter vilde kunne fylde vore Haver
med deres prangende Farver og vore Glas med deres holdbare, duftende Blomster,
samtidig med at de vilde bringe os Bud og Hilsen fra fjerne Lande. Man maa forbav¬
ses over den ringe Brug, Haveejeren gør af dem, og spørger man hvorfor, maa Sva¬
ret blive: en stiltiende Overenskomst mellem Haveejer og Anlægsgartner. Haveejeren
har nemmere ved at skaffe sig en Staude ved at bede sin Nabo om en „Aflægger",
end at skulle ulejlige sig med at huske Navnene paa det Frø, der allerede nu maa
skaffes for at være parat til Udsæden, og Havearkitekt og Anlægsgartner interesserer
sig af økonomiske og praktiske Grunde kun for de fleraarige Planter eller, naar det
kommer højt, for de Udplantningsplanter, som det har været og stadig er god Latin
at anskaffe til enhver færdigsyet Have — Begonia, Pelargonier, Levkøjer og Aster —

selvfølgelig bliver ogsaa de smukke, naar Haveejeren faar -godt tiltrukne, vel hærdede
med Klump forsynede Planter, som ikke mærker, at de flyttes; men de fleste bærer
vist paa Erindringer om Indkøb af tynde, opløbne Planter, som blev revet op af en

54



Iberis coronaria Princeps.

Kasse, der stoil uden for Grønthandle¬
rens Butik, ikke alene uden Klump, men
med stærkt reduceret Rodmasse; slatten
saa den ud, da den 0111 Aftenen blev
puttet i Jorden, den fik noget Vand, og
saa mente man, at den nok skulde tage
fat; mærkværdigt nok lykkedes det vir¬
kelig enkelte at overleve Hestekuren;
inen de fleste gik mer eller mindre til
Grunde, og Helhedsindtrykket blev ikke
et Blomstervæld, men gabende Huller
med bar Jord. Resultatet er Ærgrelse,
og den varer som Regel hele Somme¬
ren, fordi man ikke nænner eller naar

at gaa radikalt til Værks, rømmer det
hele bort og begynder forfra. Derfor
skulde disse Linjer slaa til Lyd for i Aar
at gøre et orienterende Forsøg med Udsæd af nogle af vore mest uundværlige Som¬
mervækster paa Voksestedet. — Anskaffelsen af Frø volder overfladisk set ingen Van¬

skeligheder; vi skaffer os et Katalog og vælger
blandt det rige Udvalg af Arter og Sorter det
Frø, som passer os, — men spar ikke paa Skil¬
lingen, køb hellere en mindre Portion af dyrt
Fro og faa noget nyt og interessant, det er jo
nemlig kun saa smaa Frømængder, det drejer sig
om. Lad os tage nogle ganske faa Eksempler:

Reseda kan vi ikke undvære, dens Duft fyl¬
der Haven, og naar jeg binder en Buket til at
forære bort eller selv sætter Blomster i Vand,
har jeg ingen bedre Ven at placere mellem dem,
fordi dens Farve altid er neutral. Hvor skal jeg
nu faa Plads til Reseda? Jeg ærgrer mig ofte
over, at den nøgne Jord griner frem langs Gan¬
gen, og det volder store Vanskeligheder at over¬
holde, at Kantlinien ikke overtrædes, naar der
ingen levende Begrænsning er. Jeg maaler op;
der er 16 m lang Kant, Planterne skal staa med
20 cm Afstand, altsaa skal der bruges 5X16 =
80 Planter. Køber jeg nu 1 g Frø af det dyreste,
Orange Queen, koster det 50 Øre, og jeg faar
800 Fro eller 10 Gange flere end jeg har Brug
for. Alligevel har jeg Raad til at være Hot og

Alyssuin inaritimum ISenthainii.
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skal i dette Tilfælde være det, fordi Reseda meget ofte bliver decimeret af Jordlopper
efter Spiringen, saafremt tørt Vejr indtræffer, og desuden har den Ejendommelighed
ikke at ville vokse ved Efterprikling, fordi dens Rødder straks ved Spiringen gaar
lige ned og derfor ikke taaler Forstyrrelse. Vi saar alt Frøet, saa snart Jorden er be¬
kvem, blot ikke for dybt. Saa snart Smaaplanterne efter Spiringen tager fat at vokse,
udtyndes først forsigtigt og endelig til den egentlige Afstand. Vi opnaar en Reseda¬
kant uden Huller, blomstrende hele Sommeren for 50 Øre.

Men det er ikke alt Frø, man kan tillade sig at ødsle saadan med. For at blive
ved Kantplanterne har man allerede længe haft Tropæolum (Bærkarse, Landløber,
Nasturtium) uden Ranker og dog med de samme dejlige klare, straalende, stærke

Ursinia ancthoides.

Farver, saa anvendelige til Bordpynt, samtidig med at de lyser op i Haven. I 1933
fremkom den fyldtblomstrende gule, Golden gleam, hvis Pris nu allerede er nede paa
50 Øre pr. 20 g, medens Nyheden, Skarlagenglans, koster 20 Gange saa meget, og
da der kun gaar 30 Frø paa I g, kommer hver Plante til at koste 8/s Øre. Frøene
er store og spirer som Kegel sa& godt, at jeg kan nøjes med at lægge dobbelt saa
mange, som jeg senere skal have af Planter og saa alligevel være paa den sikre Side.
Skal den endelige Planteafstand være 20 cm, lægg'er jeg da Frøene med 10 cm Af¬
stand og kommer til at bruge for 6 Øre Frø pr. m eller for 1 Kr. til 16 111 Række;
men jeg faar saa til Gengæld noget: ganske nyt, og jeg ser, at saafremt jeg „nøjes"
med Golden gleam, kan jeg faa hele Kanten og en hel Sommers Blomsterflor for
5 Øre.
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Saadan kan der fortsættes i det uendelige med Sommervækster egnede til Kant.
Der er ingen anden Vej til at aflure den enkelte dens smaa Ejendommeligheder end
ved at prøvedyrke den; lieri ligger netop det interessante, Sommervækster bliver aldrig
kedelige at have med at gøre, for hvert Aar trænger man dybere ind i den enkeltes
Hemmelighed, og hvert Aar tager man nye op til Forsøg, maaske bliver det ved det
første, fordi man skuffes, maaske va;kkes ens Interesse yderligere, saa man næste Aar
søger at trænge den endnu nærmere ind paa Livet. Her er et lille Udvalg af de let¬
test dyrkede til Kant egnede Sommervækster at tage fat paa: Alyssum maritimum Ben-
thamii, der er ganske lav, begynder at blomstre 6 Uger efter Udsæden og kan endog
taale den nærgaaende Græsslaamaskine og straks efter blomstre fornyet op som Tu-

Brachycome iberidifolia.

sindfryden; Anagallis coerulea, Blaa Arve, saas tidligst muligt, Brachycome iberidifolia med
et Væld af smaa, lysende Margueritblomster, Asperula a^urea, Blaa Skovmærke, meget
tidlig, Collinsia bicolor med hvide og lilla Blomster, Dianthus chinensis, Eschscholt^ia cali-
fornica i gule og orange Farver, bliver bedst paa solet, ikke for fugtig og næringsrig
Jord, Godetia grandiflora i silkeglinsende F arver, Iberis amara coronaria med Blomster¬
klaser, der skuffende minder om Levkøjer, Iberis umbellata i broget Farvevariation, Kaul-
fussia amelloides, smuk blaa, Linum grandiflorum i fuld Sol, Nemophila insignis, tidlig,
ikke for svær og fugtig Jord, Nigella damascena, Jomfruen i det grønne, og Nigella hispa-
nica, Djævlen i Busken, Phacelia campanularia, dejlig blaa Farve, Sanvitalia procumbens,
altid oversaaet med straalende gule Solsikkeblomster, saas paa lun Vokseplads i let
Jord, Saponaria calabrica, Silena pendula, Spenogyne speciosa og Tagetes signata pumila.
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Tagetes signata pumila.

Nu skal det ikke forstaas, at Sommervækster kun egner sig til Kant, og mange
af de allerede nævnte egner sig ligesaa godt til andre Formaal: Massevirkning, Af¬
skæring, Udfyldning af tomme Pladser paa Stenbede Og Stauderabatter; men til det
enkelte, bestemte Formaal er det naturligvis om at finde den netop dertil bedst eg¬
nede Sommervækst. — Tilsidst skal kun, for at give et Indtryk af Sommervæksternes
Mangfoldighed, nævnes et Par Opgaver og enkelte Muligheder for deres Løsning.

Der ønskes opnaaet en Massevirkning. Kravet, der stilles til Sommervæksten, bli¬
ver da først og fremmest rig og lang Blomstring, medens de stedlige Forhold kom¬
mer til at afgøre Højde og Farve. Her kan blive Tale om stærk Farvevirkning snart
som Bed i en Plæne, snart enkelte lange Rækker eller Babatter tilsaaede med en en¬
kelt eller flere forskellige Sommervækster, i sidste Tilfælde maa Farverne selvsagt
harmonere med hinanden, og saaledes øges Vanskelighederne, men ogsaa Interessen
og Glæden, naar det lykkes. Calendula, Morgenfrue, er en kraftigt voksende Sommer¬
vækst, som kan lettes ved spredt Udsæd ind imellem af den blaa Cynoglossum coe-
lestinum, der løfter sig op over Morgenfruerne. Cosmos bipinnatus er som Modsætning
hertil graciøs og elegant i sine lette, lyse Sommerfarver. Lavatera trimestris var. Love¬
liness tager sig bedaarende ud brugt som Skel eller fritblomstrende Hæk ved f. Eks.
at saa 3 lange Rækker op til hinanden med 30 cm Afstand. Tænk paa, hvad der i
vore Dage er for Haanden af douce, fløjlsagtige Farver i Salpiglossis eller af Farve¬
rigdom i Scabiosa atropurpurea, Delphinium Consolida og Papaver Rhoeas var. Shirley,
de bedaarende Silkevalmuer. Glem ej heller at prøve' enkelte af de mere ualminde-
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lige som den fikse, lette Gaura Lindheimerii, den himmelblaa Trachymene coerulea, den
brune Kurvblomst, Ursinia anethoides, den altid blomstrende smørgule Bidens humilis,
den interessante rødbrune Echium creticum og den fikse, indtil 2 m høje Polygonum
orientate. — Sidst, men ikke mindst: Glem ikke Rækkerne med Sommervækster til Af¬
skæring, og lad ikke Deres Have savne Ærteblomsternes vingede Hær af straalende,
duftende Blomster; husk at Lathyrus bliver bedst saaet paa frisk .lord og saa tidligt
som muligt, saa den kan udnytte Foraarsfugtigheden i Jorden; læg dem tæt og 10
cm dybt, hyp dem, naar de kommer op, og sørg for at faa sat Ris til, saasnart Klat-
retraadene begynder at søge efter Fæste — og pluk saa væk, jo flere des bedre, for
jo længere fortsætter de at blomstre. — Sommervæksterne hører Sol og Sommer til og

bringer Farver, Glæde og Duft til Haven og dens Beboere. Hother Paludan.

STIPA PENNATA - FJERGRÆS
Er den ikke smuk og elegant, denne vajende Fjerbusk, som er saa fin og let, at

selv den mindste Brise sætter den i livlig Bevægelse. Stipa er, som det meget beteg¬
nende, danske Navn siger, en Græsart, og de silkeglinsende „Fjer", som giver Plan¬
ten dens Værdi som Prydplante, er en Art Stak, 30—35 cm. lange, tynde, fjerlignende
Haar, som sidder paa I røene og fremkommer først paa Sommeren, i Juni-Juli.

Stipa, som er lleraarig og fuldt haardfør, trives bedst i let, sandet eller gruset Jord
og i fuld Sol, egner sig derfor ganske fortrinligt til Stenhøjen eller Stenbedet, hvor
den ogsaa først rigtigt kommer til sin Ret. — Formeres ved Deling eller Frø. Frøet saas
straks efter Modningen eller om Foraaret paa Friland. Af. Gram.
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BERLINS PARKFORVALTNING
Efter længere Tids Vakance er nu endelig det vigtige Embede som Direktør for

den tyske Iligshovedstads Parkvæsen blevet besat med den kun 36-aarige Stadt-Gar-
tendirektor Pg. Pertl fra Mannheim.

Hvor betydningsfuldt dette Embede er, vil følgende Oplysninger give et Indtryk
af: Berlins Indbyggerantal er noget over 4 Millioner og dens samlede Areal 88,000
hektare. Heraf er 2,333 ha. Anlæg og Parker (Griinflachen), hvori dog er indbe¬
fattet 557 ha. Statshaver (Tiergarten m. fl.), men ikke Kirkegaarde og Kolonihave¬
anlæg. Parkarealet omfatter ikke færre end 1400 større og mindre Anlæg, og der
findes 480,000 Allé- og Vejtræer i Berlin.

Udgifterne til Vedligeholdelsen andrager c. 10 Millioner Mark aarligt, og Perso¬
nalet bestaar af c. l6o Embedsmænd og l600 faste Folk, hvortil i Sæsonen kommer
endnu c. l800 Mand. Hidtil har Omraadet været delt i 20 omtrent selvstændige For¬
valtninger (Be/irksverwaltungen), som hver har sine Gartnerier (ialt 26) og Plante¬
skoler (ialt 38), hvilket selvfølgelig maa gøre det hele omstændeligt og dyrt, især
naar der, som der har været ymtet om, har været et saa mangelfuldt Samarbejde,
at man f. Eks. har brændt Træer i en Planteskole, som der faktisk var Brug for i
en anden Bydel.

Her er aabenbart noget at reformere, saa det kan niaaske være en Fordel, at
den nye Direktør endnu staar i sin Ungdoms Kraft. M. G.

BOGANMELDELSER

Hol^Jiausens Småbocker om Trddgdrdsodling.
Albert Bonniers Forlag i Stockholm udsender en Serie smaa Havebøger af den kendte, flittige

Forfatter Axel Holsjiausen. Det er sinaa, nette Boger i lille Oktavformat med smukt, farvet Omslags-
billede og mange gode Billeder i Teksten, tildels af ikke altfor kendte Planter, som Læseren saaledes
her kan faa et Indtryk af. Forfatteren har gennemfort en Apostrofering, som angiver Udtalen af alle
de latinske Navne, hvilket sikkert vil lette den mindre vel bevandrede TilegneJsen og inaaske bidrage
til at udrydde forkert Udtale i mange Tilfælde.

Hver Bog er paa 160--170 Sider og koster 3,50 sv. Kr. pr. Stk. Foreløbig er udkommet:
I. Trådgårdens Triid och Buskar, omfattende Løv- og Naalctræer samt løvfældende og stedse¬

grønne Buske til forsk. Brug, Slyngplanter o. s. v.
II." Flerdriga Blomstervdxter i Kabatt och Stenparti, omfattende Rabatstauder, inddelt efter Højde,

Planter for Stenpartiet, saavel urteagtige som træagtige, Slyng-Stauder, Sump- og Vandplanter, Soli¬
tærstauder o. s. v.

III. Gammaldags och moderna Rosor, begyndende med en lille historisk Redegørelse og iøvrigt om¬
fattende saavel „Vildroser" som Grupperoser i alle Former, Slyngroser o. s. v., og der er Dyrknings-
anvisning for saavel Frilands- som Drivhusroser.

Alt i alt synes man at faa meget for Pengene i disse smaa, tiltalende Bøger, som ganske vist er
særlig beregnede for Amatøren, men som ogsaa Fagmanden kpn have Glæde af. M. G.

Nord. ill. Havebrugsleksikons 11. Hefte er udkommet. - Det ligner naturligvis sine Forgængere i
alle de udmærkede Smaaartikler om alle mulige forsk. Planter, som begynder med O og P.: Opun-
tia, Orchidéer, som ledsages af en smuk ny Farveplanche, Palmekultur, Pæoner, Papaver, Pelargo¬
nium, Peberrod, Persille o. s. v. Der er instruktive Artikler om Opmaaling og Overslag for Havear¬
bejder, om Pakning af Planter og Blomster, - ja, selv om Overtro findes en Artikel. Endvidere findes
særlig for den private Haveejer en Oversigt over de inaanédlige' Arbejder i Haven og endelig en
Personalhistorie omfattende kendte afdøde Gartnere og Havebrugere i Skandinavien. M. G.
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LODRAT KOKDONG - EN LAMPLIG
FRUKTTRADSFORM FOR SMÅTRADGÅRDAR

Villatomterna ha i våra dagar en viss benågenhet att krympa samman och bli
mindre och mindre. Samtidigt blir kravet på begrånsning av tradgårdsmotiven allt
storre och storre. Mången tradgårdsagare har emellertid svårt att inse detta. Han vill
ha blomsterborder, rosengård, vackra trad och blommande buskar och andå ha plats

Lovvalv bildat av kordongtriid oinvaxlande med U-form.'
Foto fdrf.

over for både koksvåxter, barbuskar ocli frukttriid. Vanligen iir det just de senare
vaxterna — ekonomivåxterna — som måste stryka på foten, for att tradgården icke skall
bliva overlastad. 1 våra dagars villasamhållcn finnes ju heller icke samma anledning
att odla ekonomivaxter som i det gångna seklets tradgårdar. Nu koper man triid-
gårdsprodukterna till hyggligt pris i snygga specialaffarer.

Man kan emellertid latt forstå den villaagare, som icke anser tradgården fullkom-
lig med mindre han dar kan skorda sin egen frukt; han anser kanske helt enkelt
detta vara en av. triidgårdens allra viktigaste uppgifter. Skulle man emellertid, som vi
svenskar ofta gora, soka tillfredsstalla detta behov genom att plantera stamtrad, bleve
tradgården snart igenvuxen och tråden trångde snart ut sin agare ur lustgården. For
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de fiesta villaågare ar det heller icke onskvårt att erhålla så stora skordar av varje
fruktsort, de åro båttre betjanta av små skordar av rnånga sorter, vilkas mognatstid
infaller under så olika tid som mojligt.

Det torde val knappast finnas någon trådform, som år båttre liimpad att fylla
detta krav ån den lodrata kordongen. (Mojligen kan denna kompletteras med U-formen
for sårskilt starkvåxande sorter). Dessa tråd åro ytterst låtta att behandla — mycket
låttare ån t. ex. spaljétråden — och når de vuxit upp till en hojd av c:a tre meter,
låmna de också en liten nått sktird. En sårskild stor fordel med denna trådform år
åven den, att en rad med kordonger kan anbringes så, att den bildar en vålbehov-
lig gron vågg, dår man av en eller annan orsak onskar en sådan. Och den våggen
år inte ful; nar den blommar år den underbar, och den år inte såmre, når den år
rikt behångd med vålutvecklade frukter.

Lodrata kordonger utmed spaljémur. Tråden planteras på korta avstånd.
Foto fdrf.

Tråden kunna såttas på olika avstånd beroende på vilken effekt, man onskar. Vill
man ha en enkel rad, som bl. a. har till uppgift att bilda en någorlunda tåt vågg,
kunna de såttas på c:a 60 cm avstånd, onskar man dem sårskilt lioga och staller stora
fordringar på skord, kan avståndet okas till So cm eller I meter. Intet hindrar na¬
turligtvis att avståndet okas ytterligare, 0111 man vill avstå från den tidigare nåmnda
verkan av en gron vågg.

For att tråden emellertid skola våxa ungefår jåmnstarkt, år det av vikt att man
från horjan våljer råtta undeplag. For de mera starkvåxande åppelsorterna foredrager
man då vanligen paradisunderlag, for de medelmåttigt våxande tager man doucin och
for de svagvåxande sorterna vildstam. For pårdnsorterna tager man kvittenunderlag
for de starkvåxande och vildstam for de svagvåxande. Vanligen torde det vara låmp-
ligast att planters dvårgtråd eller lågstam. Korsbårstråd kunna ju icke med fordel
tvingas in i denna form, men de få korsbårtråd, som åtgå for familjens behov, kunna
ju gott planteras fristående i gråsmattan. Hårvid torde vara låmpligast att framfor allt
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valja de svagvaxande nyare sorterna, som t. ex. Frogmore ocli Annonay. Daremot
torde åtminstone vissa plonimonsorter kunna liimna skapliga skordar iiven vid den
starka beskatning, som den lodråta kordongen fordrar.

For att alia tråden skola vaxa jåmnstarkt, lir det naturligtvis icke endast under¬
laget, som år avgorande utan aven besklirning och pincering. Skulle något trlid vaxa

viisentligt starkare an de andra, finnas alia skål i varlden att foretaga barkringning
av detta. Denna enkla operation utovar ett mycket gott inflytande på dylika stark-
vaxande trad och borde oftare tillgripas, nar det galler att hålla vaxten tillbaka, icke
minst på spaljétråd.

Påpekas bor givetvis aven att man på ett mycket tidigt stadium satter stod till
tråden, så att topparna kunna bindas upp och ge raka stammar. Dessa stod kunna
konstrueras som ett enkelt, fristående spaljé.

NY CARLSBERGFONDETS STØTTE
TIL HAVEKUNSTNERISKE FORMÅL

Det har sikkert været vort fag til meget stor moralsk støtte, at brygger Carl Ja¬
cobsen i Fondets fundats nævnede, at dette foruden andre kunstarter også skulde
støtte „den her i landet så lidet agtede havekunst".

Imidlertid har Fondet i de senere år også ydet betydelig pekuniær støtte til have¬
kunstneriske formål. I det sidste tiår er der udbetalt eller lovet ca. en kvart million,
som nedenstående oversigt viser det.
Til bladet Flavekunst er der ydet kr. 5-300,00
Lektor Georgsen til undersøgelser vedrørende herregårdshaver „ 1.000,00
Det kongelige danske Haveselskab har til opmålingsarbejdet vedrø¬

rende herregårdshaver modtaget „ 8.325,00
Bladet Kirkegårdskultur „ 1.500,00
Bladet Arkitekten til et hefte om Frederiksberg have „ 682,45
Dansk byplanlaboratorium til en bog om Parkpolitik i sogn og købstad „ 3-000,00
Institutionen Flindsgavl til vedligeholdelse af parken „ 4-000,00
Det kongelige danske Flaveselskab til omlægninger i haven „ 10.000,00
Marselisborg Mindepark . „ 20.000,00
Zoologisk have „ 3°.000,00
GI. Estrup „ 3-000,00
Randers museum til haveanlæg „ 5-000,00
Den internationale højskole ved Helsingør „ 20.000,00
Danmarks Naturfredningsforening til anlæg af Hvidøre strandpark .. „ 50-000,00
Samme til anlæg af Klampenborg strandpark. „ 40-000,00
Til parken ved Aarhus universitet „ 45-000,00

lait et beløb på kr. 246.807;45-
Fornylig har Ny Carlsbergfondet bidraget med 2000 kr. til haveanlæget ved Dan¬

marks hus paa Verdensudstillingen i Bruxelles. 4 C. Th. Sørensen.
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NOGLE PLANER TIL SMAAHAVER l AARHUS
Den stigende Trang til at bo i eget Hus og en voxende Forstaaelse af Planlæg¬

ningens Betydning har medført, at et Arbejdsfelt, den lille Have, der tidligere har
været nogenlunde upaaagtct og antagelig stadig omfattes med en mild Foragt af en
ældre Generation, er blevet virkelig aktuelt.

Det er Haver, der, engang anlagte, skal passes af Ejeren selv; de skal derfor være
nemme at holde. Endvidere maa de ikke være for dyre, saa der bliver ingen Anled¬
ning til raffinerede Paahit; men paa den anden Side forlanger man. at det, der er
nødvendigt, gennemføres uden Hensyn til Bekostningen, løvrigt spiller Ejerens Ønsker
og Indstilling en stor Rolle, her som andetsteds.

Afdelingschef *S Weis -Jfojh,.
Ordrupvej 24-

<s>.
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De nedenfor omtalte Haver er alle saa nye, at Planerne ikke kan ledsages at
Fotografier. Alle ligger paa plan Mark.

Afdelingschef S. Weis-Foghs Have, Ordrupvej 24.
Arealet er 660 m8, hvoraf det ret store Hus med Gaardsplads og Nedkørsel til

Garager optager ca. 250 in2. Indgangen er græsklædt med en I liserække. Haven er

hegnet med en Weichselhæk mod Øst og Syd, i Vest er der Granraftehegn med Slyng¬
roser. For at opnaa en regulær Plæne paa den noget spidse Grund, er Blomsterne
havnet i en trekantet Afdeling med Gange af 5OX.5O cm graa Cementfliser. Højde¬
forskellen mellem Terrasse og Plæne er klaret ved en græsklædt Skraaning. Arbejdet
er udført af Anlægsgartner Kai Petersen.

"fccekkezhzishoLver Ved Marjehs JtouJeyctrcl.

Dijrlc&je Jf. Thomscru. Arlcilekh A Moyerisen,,
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Ariileii Axel tSkov.
GerlrucL iZashsvej.

Jv&r^cC

i n 111 h i r s

Arkitekt Axel Skovs Have,
Gertrud Rasksvej.

Planen skal først udføres til
Efteraaret.

Arealet er 6,50 m2, deraf ca.
120 bebygget. I Øst og Syd
højt Granraftehegn, mod Vest
Hæk. Indgangen er gruset,
Forhaven Cræs med et større

Træ, mod Vejen et 1 111 højt
Granhegn. Der vindes herved
lidt Plads paa Bekostning af
den ret nytteløse Forhave. I
Baghaven er Gange og Ter¬
rasse belagt med Murstens-
klinker af samme Farve som

Fluset, antagelig flammede. —

Forbindelsen fra Terrassen til
Blomsterhaven gaar gennem
en lille Legeplads — en utilla¬
delig Klaring i mere formelle
Tider; men gør det noget i
vore Dage? Der er Kanter af
Klinker paa l laden mellem
Blomster og Græs og mellem
Græs og Granhegn. (Disse
Klinkekanter er forresten lige
saa naturligt nødvendige i smaa
Haver som Fodlister i Husene).
Lidt Syrener er der ogsaa, og
et Piletræ dækker et generende
Nabovindue. Der er Græs-
skraaning paa Terrassens 2 Si¬
der, mod Legepladsen er der af
praktiske Grunde lave Buske.

2 Rækkehushaver paa Marselis Boulevard.
Den større tilhører Arkitekt A. Mogensen, der har bygget Rækkehusene. Huset

og Grunden er væsentlig større end Komplexets Standardtype. Haveareal ca. 300 m2.
Planen er tegnet i Samarbejde med Arkitekten og er, som det fremgaar, blevet noget
i Retning af en „stiliseret Naturhave" — hvilket forresten lyder væmmeligt. — Om Re¬
sultatet bliver godt eller daarligt afhænger fuldstændig af Plantevæxtens Trivsel, og
det havde maaske været rigtigt at vente med at publicere Planen, til der kunde tages
besnærende Fotos. Naar den alligevel er taget med, er det for at faa nogen Afvex-
ling i den megen Regelmæssighed, de andre Haver repræsenterer.

Haven er hegnet af en Mur i Østskellet og højt Granraftehegn mod Syd og Vest.
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Fliserne er 6OX60 cm Cementfliser. Der er Kanter af Murstensklinker paa Fladen om¬

kring alle Plantninger. Øst for den store Terrassetrappe er der af Hensyn til Vindue i
Kælderetagens Tegnestue en Forsænkning i Terrainet, tilplantet med Pudeplanter.
Langs Muren og frit i Græsset er der Stauderabatter, mod Syd og Vest en blandet
Plantning af stedsegrønne Træer og Smaabuske. Sandkassen er et vigtigt Led i Arran¬
gementet.

Dyrlæge H. Thomsens Have.
Huset er af Standardtype. Haven l80 ni2 omgivet af Granraftehegn. Den smalle

Grund opfordrer ikke til Krumspring. Der er en Stauderabat med Kant af 50X50 cm
graa Cementfliser ved Østskellet og en Række Kirsten Poulsenroser med Klinkekant
langs Vestskellet. Mod Syd er plantet en tæt Hække Populus certinensis, der skal
dække for Genboens Vinduer. Hegnet er tilplantet med Ampelopsis Engelmannii.

Den stenspækkede Terrasseskraaning kan jeg ikke gøre for, den bører med til
Huset. I det nordøstre Hjørne er der en Plads, hvor man kan sidde ugenert, hvilket
man ikke kan paa den ret høje Terrasse.

Plænerne i disse to Haver er tilsaaet med Aim. Rapgræs, der kommer godt op.
Arbejdet er udført af Anlægsgartner Kai Petersen. Georg Boye.

KUNSTNERISKE KOMPLEKSER
(Et Diskussionsindlæg).

Indenfor alle Fag, hvis Frembringelser har en
praktisk og 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.

P. Wad.

„Det er absolut ikke finere at være Havearkitekt end Anlægsgartner, og jeg synes,
det er meget sørgeligt, at det aabenbart er en almindelig Opfattelse", siger Hr. Have¬
arkitekt C. Th. Sørensen i sin Artikel i forrige Nummer af „Havekunst", og det er
saa sandt, som det er sagt; men naar Hr. C. Th. S. i samme Forbindelse udtaler som
sin Mening, at Havearkitektens Virksomhed er af kunstnerisk, men Anlægsgartnerens
af haandværksmæssig Art, hvor er vi saa henne? Er det maaske ikke finere at være
Kunstner end Haandværker? Er det ikke paaenlner Maade finere at være et Und-
tagelsesmenneske med sjældne Vuggegaver end et Dusinmenneske, der kan oplæres i
ethvert Haandværk? Og Artiklen fortæller os saaledes indirekte,.at Hr. C. Th. S.
anser sig selv for at være Kunstner, og det synes jeg, for at bruge Hr. C. Th. S.s
eget Udtryk, er meget sørgeligt.

Efter moden Overvejelse vil jeg driste mig til den Paastand, at det, vi benævner
Havekunst, intet har med Kunst i egentlig Forstand at skaffe. Det er ikke Kunst hver¬
ken at projektere eller at anlægge en Have. Det er ligesaa lidt Kunst som at binde
en Krans, at pynte et Vindue, at montere en Lejlighed eller at bygge en Karré. At
gøre disse og mange andre Ting godt, er et Spørgsmaal om teknisk Viden, Formsans,
Smag og meget andet, der altsammen kan tilegnes eller opøves, selvfølgelig i større
eller mindre Grad efter Anlægene. Men at enkelte ved Flid eller Dygtighed hæver



sig over Gennemsnittet og bliver Eksperter pua deres Omraade, berettiger dem vir¬
kelig ingenlunde til at smykke sig med Kunstnernavnet. Ligesaa hos os. At selvbe-
stalte sig som Kunstner, fordi man har opøvet sig i at kunne samkomponere forskel¬
lige Elementer til en Helhed, der giver et Skønhedsindtryk (ikke at forveksle med en
kunstnerisk Oplevelse, der er noget ganske andet), er pretentiøst og gør os latterlige,
fordi ingen andre falder paa at regne Havearkitekter for Kunstnere.

Naar Hr. C. Th. S. udtaler som sin Formening, at høj kunstnerisk Kunnen meget
sjældent er at finde hos en Anlægs- eller Embedsgartner, maa jeg saaledes ud fra
min Opfattelse af Havekunst som ikke værende Kunst absolut give ham Ret. Det
er nemlig der en nøjagtig ligesaa sjælden Vare som hos en Havearkitekt. Men op¬
fattet i Hr. C. Th. S.s Mening er Bemærkningen unægtelig egnet til at vække Panik
i Havearkitektforeningen, hvis øvrige Medlemmer det saaledes maa være Hr. C. Th. S.
magtpaaliggende snarest muligt at faa frataget Titlen og udstødt i Mørket, hvorefter
Foreningen kunde gaa en blomstrende „kunstnerisk" Fremtid i Møde, foreløbig med
Hr. C. Th. S. som eneste Medlem, og det, synes jeg igen, er meget sørgeligt.

At pille de kunstneriske Komplekser af Anlægsgartnerne er en udmærket Opgave;
men Hr. C. Th. S. maa ikke forsømme at begynde med sig selv. Baade Havearki¬
tekter og Anlægsgartnere har de samme Ting behov, som selvfølgelig hos de to Grup¬
per (Papirgartneren og Jordgartneren) maa ligge i hvert sit Plan, der (saaledes op¬
fattet har Hr. C. Th. S. ganske Ret) er lige fine.

Yderligere postulerer Hr. C. Th. S., at Projektering ikke kan læres paa en Skole.
Naar man kan lære at projektere et Hus paa en Skole, kan man begribeligvis ogsaa
lære ,at projektere en Have. Den, der aldrig har besøgt en Fagskole, har blot en

Mængde Besvær med at tilegne sig det fornødne. Mon det skulde være det store og
virkelig beundringsværdige Arbejde, der er forbundet hermed, der særlig skulde kva¬
lificere Autodidakten fremfor den, der søger Skolen? En anden Ting er, at en ny¬
bagt Havebrugskandidat selvfølgelig ikke maa mene sig udlært som Havearkitekt, og
hvis han ikke lider af Selvovervurdering, anstændigvis heller ikke gør det.

„Foreningen af danske Havebrugskandidater" beklager meget, at Hr. C. Th. S. med
sin ubestridelige Dygtighed ikke kan pynte paa vor Forening; men endnu mere be¬
klager den, at Hr. C. Th. S. tilsyneladende ingenlunde savner dette Medlemsskab.
Mon Hr. C. Th. S. skulde mene, at et Ophold paa Landbohøjskolen vilde have umu¬

liggjort hans senere Indsats som Havearkitekt? Eller hvad? Kan nogen ellers forklare
sig denne uklædelige Pukken paa et Studium, hvis Værdi Hr. C. Th. S. af gode Grunde
maa mangle enhver Forudsætning for at bedømme.

Hr. C. Th. S.s Bemærkninger om det vanskelige i at forene „kunstnerisk" og for¬
retningsmæssig Virksomhed, forekommer mig noget uklart formulerede, Man skulde da
f. Eks. virkelig mene, at Embedsgartneren, der har et økonomisk Rygstød i sin Stil¬
ling som Havearkitekt er langt mindre fristet til at lade det forretningsmæssige faa
Overhaand, end Havearkitekfen, der skal leve alene af sine Honorarer. Men maaske
har jeg ikke forstaaet Hr. C. Th. S. rigtigt? Dertil kommer, at Embedsgartneren, der
til Hverdag beskæftiger sig med nogle faa Anlæg, han efterhaanden kender ud og
ind, løber Fare for tilsidst slet ikke mere at kunne arbejde med dem, hvis ikke den
udadvendte Side af hans Virksomhed stadig virkede ansporende og gav ham nye

Impulser.
Om der engang skulde oprinde en gylden Tid, hvor 5 til 15 Personer, som Hr.
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C. Th. S. anslaar det til, kan ernære sig hæderligt alene som Havearkitekter, kan
man betvivle eller tro paa efter Forgodtbefindende; men som Landet ligger i Dag,
har Tanken herom ingen Bund i Virkeligheden. At Hr. C. Th. S. kan, beviser intet,
da det nu engang er meget faa Mennesker beskaaret, som Hr. C. Th. S., at kunne
forene faglig og forretningsmæssig Dygtighed, saa Resultatet bliver Succes.

Jeg har saaledes den Tilfredsstillelse at kunne slutte med en dyb Reverens for en
af Standens Spidser, som jeg har maattet stikke lidt til, dels fordi han vil diskvali¬
ficere praktisk talt alle andre Havearkitekter, og vi ogsaa gerne vil være her, og dels
fordi han pludselig lufter sin kunstneriske røde Vest offentlig. Hr. C. Th. S. har sik¬
kert syntes godt om den foran det hjemlige Pillespejl og har tilsidst dristet sig uden¬
for uden at skifte. Som Oscar Wilde sagde: Man kan intet tænke i sit Lønkammer,
som man ikke en Dag maa raabe ud over l agene.

Det er bittert sandt, og det er meget sørgeligt. Hans Rem.
* *

*

I min artikel „uddannelse al anlægsgartnere og havearkitekter" opkastede jeg det
spørgsmål, om det vil være ønskeligt, at vi får en stand al havearkitekter, som lever
af havearkitektens arbejde, og i sammenhæng dermed hævdede jeg, at vore have¬
brugsskoler burde høre op med al undervisning i projektering, og i stedet sætte alt
ind på at fremme og højne anlægsgartneriet.

Det forekommer mig, at jeg behandlede disse spørgsmål på en objektiv måde og
at det vilde være morsomt og frugtbart at høre eller se andre udtalelser om sagen;
men jeg indser ikke, hvad nytte det gør, at hr. havebrugskandidat Hans Rønø over¬
falder mig med en bunke personligheder.

Hvad havebrugskandidater end lærer, så tyder hr. Rønøs indlæg i hvert fald på,
at man ikke lærer at læse dernede, thi jeg kan forsikre, at det billede hr. Rønø danner
sig af mine meninger er meget langt fra det „pillespejlet" viser.

Jeg kan ogsaa bruge citatet fra Wad til motto for mit svar, han og jeg er ganske
enige. Det hele forekommer mig at være en terminologi. Når en særlig formopgave
er løst godt i ordets fulde betydning, er det gængs sprogforbrug at betegne løsningen
som kunstnerisk, og er den løst dårligt, er den dilettantisk. Nu mener hr. Rønø, åt
der skal bruges andre ord, det kan, forekommer det mig, være ganske ligegyldigt.
Jeg indser blot ikke, hvad det besvær skal til, der er da nok af den art i botaniken.

Men jeg er nu så naiv at mene 'stadig væk, at en have kan give en sjælelig op¬
levelse, som må sideordnes med, hvad arkitektur, billedkunst og musik kan give. Om
det så skal hedde kunstnerisk oplevelse eller nervfekrise'er vel ligegyldigt. Rønø skulde
nu prøve at læse citatet fra Wad en gang til.

Det er ikke finere at være håndværker end kunstner. Det er dog ligefrem flovt
at man skal skrive den slags selvfølgeligheder to gange i „Havekunst". Det er ikke
finere at være statsminister end at være statshusmand. Det fine ligger først og fremmest
i karakteren, dernæst i den relative dygtighed. Den dygtigste statshusmand, hvis bedrift
er af sådan art, at folk kommer rejsende fra New Zealand for at lære af den, er
finere end en statsminister, som gør sit arbejde slet eller halvdårligt. Hvis hr. Rønø
ikke kan begribe dette, ja så er vor indstilling overfor tilværelsen så væsensforskellig,
at al discussion mellem os er ganske unyttig.

Hvis jeg skal komme med et spagt genmæle mod hr. Rønøs fremstilling af min
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store skidtvigtighed og kunstnerhovmod, så kan jeg kun sige, at jeg søger at udføre
et arbejde, som jeg har anset for kunstnerisk bestemt. Hvorvidt jeg kan kaldes kunst¬
ner tænker jeg ikke meget på, taler forhåbentlig endnu mindre om det, overforvisse
ting kan man dog kun være blufærdig.

Hvor kan man dog påstå, at jeg vil være eneste medlem af Havearkitektforenin¬
gen, eller diskvalificere alle havearkitekter når man omtaler en artikel, hvori jeg har
argumenteret for en større havearkitektstand, hvilket lir. Rønø stærkt bebrejder mig
i sit indlægs slutning.

Det er også beklageligt, at hr. Rønø ikke kan forstå dette simple, at når en mand
driver en anlægsgartnervirksomhed, så vil det for de allerfleste være meget svært at
koncentrere sig 0111 kunstnerisk arbejde. Hr. Rønø skriver jo selv, at det er meget
få mennesker beskåret at forene faglig og forretningsmæssig dygtigbed. Når en ung
mand uden særligt økonomisk rygstød begynder som anlægsgartner, så må han slide
med dette. Hans dag vil gå med arbejde, hans aften med regnskab og telefonsamtaler,
der bliver ikke megen tid til at arbejde med kunstneriske problemer.

Ud af hr. Rønøs uklare artikel læser jeg, at han tænker sig dette at projektere
haver o. I. som et slags husflid, et bierhverv for gartnere af forskellig art. Min drøm
eller mit mål 0111 en dygtig, selvstændig havearkitektstand forekommer åbenbart ikke
alene utopisk, men forkert. Måske, med lad os så snarest muligt aflive begrebet have¬
arkitekt, thi det er kun rimeligt som betegnelse for en selvstændig stand, ikke for
husflidsarbejdere.

Mit synspunkt på skolevæsen i den forbindelse misforståes grundigt. Ud fra hus-
flidssynspunktet er det måske meget godt, at der undervises så meget i projektering
af haver, under den synsvinkel stilles der vel næppe store krav. Og dog, man vil
måske indrømme mig, at selv efter den bedste undervisning vil en del elever projek¬
tere mindre godt, man vil alligevel være lidt kede af at få dem med på husflidsud-
stillingen. Lad os tænke os den ovenfor nævnte unge anlægsgartner. Han er have¬
brugskandidat, han synes, at han må projektere sine anlæg selv; men han er ikke
noget lys i den retning. Nu er det imidlertid således, at publikum stiller større krav
til det kunstneriske end hr. Rønø. Den unge anlægsgartners kunder synes ikke om
hans dilettanteri, og derfor vil hans forretning stagnere. Det er måske således, at han
er en dygtig anlægsgartner eller han kunde blive det og skabe sig en god virksom¬
hed; men han har fået „kunstneriske komplexer" i skolen, 0111 ikke på Landbohøj¬
skolen så et andet sted. Den skoleundervisning, som han betalte i dyre domme, bli¬
ver ham til skade i stedet for til gavn. Somme klarer sig med en vis frækhed; men
den er ikke alle tilmålt. Enhver, som uhildet vil tænke sig om, må give mig ret i, at han
kender sådanne skæbner.

Naturligvis indser jeg fuldt ud nytten af skoleundervisning i exakte ting; men jeg
er nu ikke så forfærdelig imponeret af, at unge gartnere i et par år hengiver sig til
et „studium" af almindelige skolefag og et stort antal havebrugsfag. Og det forekom¬
mer mig rent usmageligt, at man betragter denne undervisning som en kvalifikation
og driver fagforeningspolitik på det grundlag. Det er temmelig dristigt at frakende
mig enhver forudsætning for at bedømme dette „studium"; selv om jeg ikke kender
undervisningen, så kender jeg en del til resultaterne, og det må vel være bedømmel¬
sesgrundlaget?

Ja, jeg kan roligt svare hr. Rønø, at hvis jeg i stedet for syv års arbejde på Er-
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stad-Jørgensens tegnestue skulde liave nøjedes med 1 å 200 timers undervisning i
anlægsgartneri på Landbohøjskolen, så havde jeg ganske givet været en betydelig
ringere havearkitekt. Jeg er endda tilbøjelig til at tro, at det vilde have været et minus
for mig, hvis jeg havde været havebrugskandidat iør jeg kom til E.-J.; men dette er
naturligvis en rent subjektiv opfattelse, som dels kræver en lang forklaring og dels
er uden almindelig betydning.

Ovenfor gjorde jeg et par bemærkninger om betydningen af almindelig undervis¬
ning i projektering for den enkelte. Hvis man ser på det almenes interesse, så er
det dog ganske givet, at vi alle har en stor interesse i, at arbejdet med projektering
af haver og hvad derunder hører udføres af de bedst egnede, de dygtigste. Det er
et samfundsmæssigt spild, at en begavelse som Wad arbejder med andet end pro¬
jektering af haver samtidig med at store opgaver betroes rene dilettanter. Ud fra denne
opfattelse, der naturligvis ikke kan forliges med hr. Rønøs husflidsindstilling, må sko¬
lernes legalisering af dilettanteri forekomme mig skadelig. Skoleundervisning må i første
række gå ud på anlægsgartneriets teknik, som nu forsømmes,— de enkelte, der har
særlige evner for projektering, får naturligst deres videre udvikling på en tegnestue,
hvor de får lejlighed til at komme virkeligheden ind på livet.

I il slut vil jeg gerne bemærke til Erstad-Jørgensens indlæg, at jeg naturligvis ikke
på nogen måde mener, at man ikke skal bibringe anlægsgartnere kunstnerisk for¬
slåelse; men det kan da være noget helt andet, end undervisning i projektering.

C. Th. Sørensen.

ROSENUDSTILLING
Indbydelse fra Det kgl. danske Havesel¬

skab til Udstilling for Amatørdyrkere af Hoser
i Dagene den 21.—22.—23. Juni 1935-

Udstillingen aabner Fredag den 21. Kl. 2
og slutter Søndag Aften.

Anmeldelsesblanketter faas ved Henven¬
delse til Selskabets Kontor, Frederiksberg Rund¬
del 1, København F.

Der vil blive foretaget Bedømmelse, og
Præmier vil blive uddelt til de bedste Grupper.

Enhver Deltager maa selv arrangere og
opstille sin Udstilling, dog kan udenbys boende
Udstillere, der er forhindrede i at komme til
Stede, faa deres Roser opstillede af Havesel¬
skabets Personale, saafremt skriftlig Anmodning
herom indsendes samtidig med Anmeldelsen.

Glas, Vaser og Etiketter stilles til Raadig-
hed af Selskabet.

En indgaaende Vejledning til Dyrkning,
Behandling og Afskæring af Udstillingsroser
findes i Havens Aprilshæfte.

L IT T ERATURANMELDELSER
Vore Haver-Et nyt Havebrugstidsskrift.

Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag har den 15. Maj, med Havearkitekt V. Termansen som
Redaktør udsendt 1. Hefte af et nyt Tidsskrift som, ikke videre opfindsomt, har antaget samme Navn
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som et for nogle Aar siden, efter et kort Liv blideligt hensovet Tidsskrift. Udgiver og Redaktion er
altsaa ikke overtroiske, — bare deres Vovemod nu ikke bliver gjort til Skamme.

Heftet er imidlertid smukt og tiltalende, hvis man ellers holder af det lakerede Ydre. Formatet
er omtrent som „ Havekunsf's, Papiret er godt, saa Trykket og de mange Billeder fremtræder smukt.
Indholdet er alsidigt, omfattende alle Grene af Havebruget, - formodentlig ogsaa Frugtdyrkning, som
ikke er repræsenteret i 1. Hefte, og der er knyttet en stor Stab af Havebrugets kendte, skrivende
Folk til Bladet som Medarbejdere, saaledes foruden Redaktøren ikke færre end 6 Havearkitekter,
hvilket forhaabentlig ikke skal opfattes som en kastet Handske til „Havekunst" - flere Slotsgartnere,
Planteskoleejere, Plantepatologer in. fl.

„Vore Haver" skal udkomme med to 16 sidede Hefter 0111 Maaneden, Prisen er 65 Øre pr. Hefte,
og Abonnement er bindende for en Aargang. M. G.

Dansk Naturfred¬
ning' - Danmarks Na¬
turfredningsforenings
Aarsskrilt 1934-35, red.
af Erick Struckmann, er

udkommet. Den ligner
i sit smukke Udstyr
sine Forgængere, alene
dens over Hundrede
udmærkede Billeder er

det en Nydelse at stifte
Bekendtskab med; men
man bør ogsaa fordybe
sig i Teksten, som by¬
der pna meget af Inter¬
esse. Der er f. Fks. Ar¬
tikler om: Reservater
i danske Statsskove,
Dyrehavens ilerstnm-
mede Høge, Skovmo¬
sen i Ordrupdal, Nye
Linier for Strandfred¬
ning, en Beretning om
det engelskeFrednings-
arbejde og saa natur-
ligvisselve Beretningen

"om Naturfredningsar-
bejdeti Danmurk i Aa-
ret, der svandt. Vi skal
ikke her gaa nærmere
i Detailler, men nøjes
med at gengive et Par
Resultater i Billeder,
som taler for sig selv.

Øverst: den fredede

Oldtidshøj: „Troldhej"
ved „Sandbjerg" i Søn¬
derborg Amt. Nederst:
fredede Egegrupper ud
mod den offentlige Vej
paa Ingeniør Bergsøes
Ejendom i Søllerød
Sogn. M. G.
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HAVESELSKABETS HAVE
Da Jens K. Jørgensen i Oktober 1Q07 tiltrådte som overgartner for Det kgl. danske

Haveselskabs have, var denne hverken værre eller bedre end datidens større villa¬
haver i almindelighed. 25 år tidligere var den blevet anlagt efter haveinspektør Flindts
planer, landskabelig selvfølgelig, andet kunde den gang ikke tænkes, og ved land¬
skabelig forstod man brede slyngede grusgange, græsplæner og busketter og på særlig
fremtrædende pladser blomstergrupper med udplantningsplanter og huksbomindfattede
rosenbede. Men der blev plantet et godt udvalg af træer og buske det bedste man
den gang rådede over, og mange af disse var efter 25 års vækst blevet ganske store
og statelige.

Fra Haveselskabets have år 1909.

Af de 2Vs tdr. land (knapt lVa ha.) der var forpagtet af staten på 50 år var
dog kun godt og vel halvdelen anlagt landskabelig, idet hele den ene side, stykket
langs l'ilealleen, var inddelt i paralelle rabatter kantet af buksbom og med mellem¬
liggende smalle gange. Her tiltrak gartner Olsen de planter, der blev anvendt ved
den årlige planteuddeling, og her fandtes et udvalg af stauder med navneetiketter
til medlemmernes oplysning.

Billedet over disse linier viser resterne af rabatterne. En del af buksbommen er

allerede gravet op, og efter middag vil spaden i forgrunden komme i arbejde igen.
I baggrunden ser man det langtfra skønne lysthus og tilvens/re herfor stenhøjen der
efterhånden var blevet stærkt indskrænket ved de stedsegrønne planters vækst.

Gartner Olsen takkede ikke af før han var over 80 år, og ganske særlig på denne
baggrund kom den unge Jens K. Jørgensen ind i haven som selve den nye tid, den
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Den nyomdannede vanddum 1Q11 kort efter tilplantningen. De altfor hvide flintesten var fra den
gamle stenhøj og anvendtes kun for at begrænse nyanskaffelserne.

der allerede en årrække havde været i fremmarch rundt om, men som hidtil trolig
var blevet holdt ude af den gamle, for hvem udviklingen for længst havde kulmineret.

Det næste billede viser hvordan alle de mange sten fra den gamle stenhøj der
næsten kun bestod af sten blev anvendt for at knytte vandhullet nærmere til højen
bagved, og mange vil kunne huske det frodige liv Jørgensen forstod at fremelske her

Trappeanlæg på højen efter omlægningen
i år. Hele og ukløvede kampesten.
*



Et andet parti af det nye

stenanlæg udført af øland-
sten. Den vandrette lag¬
deling er i god samklang
ined den vandrette

gang og plæne.

med vand- og sumpplanter der var et hidtil ukendt begreb i D. k. d. H. have.
Jens K. Jørgensen ledede haven i en periode, hvor havekunstens muligheder blev

mangfoldig forøget. En stadig strøm af nye planter er kommen til i disse år, kend¬
skabet til og glæden ved at eje og sysle med en haves blomster har bredt sig til
større og større kredse, og de pengemidler der nu om stunder stilles til rådighed ved
anlæg af en have er som oftest betydelig rigeligere tilmålt end den gang Jørgensen
trådte til i Haveselskabets have. Da Jørgensen dernæst var den lødte gartner som
han var, og da tilgangen af nye medlemmer og bestyrelsens heldige dispositioner

Parti af det nye stenanlæg set fra stien
ved vanddammen. Det er dels beton¬
blokke og dels ølandsten.
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Den velkendte lille dreng med druerne har
her fået en fortrinlig opstilling omgivet af
den forglemmigejblomstrende Anchusa under
Vingevaldnoddens grene. Det samme kan ikke

siges om alle de figurer haven for en
del år siden blev velsignet med.

gjorde det muligt at ofre mere og mere på liavens vedligeholdelse og yderligere for¬
skønnelse, er det ikke underligt at selskabets have liar nået det ry for skønhed og
værdi som tilfældet er. Men nægtes kan det ikke at Jørgensen i de allersidste år,
hvor sygdommen havde svækket hans initiativ, ofte lod sig nøje med lidt for letkøbte
effekter, som når han lod slyngplanter vokse op i og ødelægge de gamle biota på
højen og når han lod planterne omkring vanddammen gro sammen i et malerisk vild-

Et af de smukke træer der stammer fra havens anlæg for 53 Ar siden.
Det er en Malus spectabilis 11. rosea pi.
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nis, der til sidst slet ikke var til at styre. Det var derfor under hårde betingelser
overgartner Carl Johan I lansen trådte til som hans eftermand, så meget mere som
den udvidede have har forøget udgifterne på samme tid som staten stadig indskræn¬
ker de mere eller mindre direkte tilskud, selskabet tidligere kunde regne med. På den
ekstraordinære generalforsamling i Studenterforeningen faldt der et par udtalelser om
havens tilbagegang under den nye overgartners ledelse. Nu skal man erfaringsmæs¬
sigt ikke tage det alt for højtideligt med udtalelser under en valgkampagne, og da
navnlig ikke når de der taler ikke kan antages at have særlig megen forstand på det
de kritiserer, men jeg finder det dog ret og billigt at der i Havekunst gøres opmærk¬
som på de virkelig meget vellykkede nyanlæg der netop for tiden finder sted i haven,
arbejder der viser den nye overgartners initiativ og gode forståelse af det vanskelige
stenarbejde. Til at begynde med ser et anlæg af denne art aldrig særlig godt ud (und¬
tagen for en fagmand), men selskabets medlemmer behøver kun at vente et par må¬
neder, så skal det nok vise sig, at der her er tilført haven ny skønhed og nyt vær¬
difuldt indhold. E. Erstad-Jørgensen.

G A L E G A B I C O L O R
Galega hører til de ærteblomstredes Familie, Papilionaceae; den hedder paa dansk

Stregbælg, og man kan godt sige, at den minder en Del om Lathyrus, Bladene har
dog mange flere Smaablade, og Blomsterklaserne liere Blomster. De er alle taknem¬
lige, haardføre Stauder, som tager til l akke med selv den tarveligste Jordbund, blot
de faar Sol, og de danner fyl¬
dige, frodige Buske, som va¬
rierer fra 7a til godt 1 Meter
i Højden og med Lethed dæk¬
ker over en Kvadratmeter i

Omfang. Er af udmærket Virk¬
ning i Stauderabatter, i For¬
grunden af Busketter, ja selv
paa Stenpartiet vil en enkelt
Plante være paa sin Plads.

Den her afbildede Sort
Duchesse of Bedford er nær¬

mest bleg syrenblaa, de fleste
Calegasorter har Blomster i
forskellige blaa — lilla — rosa
Nuancer med hvidt.

M. G.

Galega bicolor Duchesse
of Bedford.
Foto: Forf. i Vilvordcs Staudcsamling.
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PAKKENS MARKFLORA
O C H UN DER VE G ETATION

Huru trista och andefattiga åro olta icke våra kulturparker i jåmforelse med natur¬
parken eller lunden. Trftdgårdsmannen siitter ofta en åra i att till vad pris som helst
tvinga gråsmattan in i trådens skugga. Varje vår maste gråsmattan kompletteras;
droppet från grenarna i forening med skuggan gor att gråset tynar och dor ut på
stora flåekar. „Ogråset" tar gårna overhånden; vårloken (Gagea lutea m. fl.); svalorten
(Ranunculus ftcaria) och deras gelikar erovra den mark, dår gråset dott ut. Nåsta
vår borjar samma hopplosa strid mot „ograset" och skuggan.

En vårdag i parken vid Alnarp.
Hagtorns- och almbuskarna ha just slagit ut, men lamna annu rikligt ljus

åt markens yppiga bottenvegetation.
Foto: ftirf.

Ar det icke en fingervisning vard att beakta, detta att graset aldrig vill vaxa, under
det att andra orter trivas så bra, att de knappast gå att utrota? —Se på vildparken
eller lunden på våren! Dår blomma slag i slag vårlok och svalort, blåsippa och vitsippa,
Mercurialis perennis, Pulmonaria officinalis och Stellaria-arter. Lundens typiska mark¬
flora utvecklar sin fulla blomsterprakt under våren, innan trådens bladverk på allvar
borjat beskugga marken. Men aven under forsommaren ftnna vi en och annan blotn-
mande våxt såsom aklejan och konvaljen, Polygonatum multiflorum och Lilium martagon
som ofta forekommer forvildad i nårheten av gamla boningsplatser.

Det finnes en sådan mångd vardefulla våxter, vanned man kan komplettera de hår
nåmnda, att någon risk for enforinigliet icke behover foreligga. For ovrigt ligger kanske

7<?



Marken tackt med vitsippor och gul-
sippor och Mercurialis. Triidbeståndet
ar omviixlande gamla knotiga tradjiittar
och unga stammar, som en gang kunna
taga vid, niir de gamla triiden gå undan.

Foto: ftirf.

just parkens tjusning i de stora mangtler, vari dessa vaxter upptråda. Som komplet-
teringsvåxter vill jag hlott namna några, namligen Asperula odorata, Vinca minor
och kanske såirskilt smahladig mur'grona, som ar utmarkt som markbetackning på de
platser, dar man onskar permanent gronska. Aven i murgronsinattan kunna vissa

Ett hav av vitsippor, som riktar sina
hlomkalkar mot solen.

Foto: ffirf.

« 4 V .
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andra vaxter trivas, specielt tanker jag lilirvicl på hela raden vårblommande Iokvaxter.
Aven om markfloran år av storsta betydelse for totalintrycket, spelar den snår-

artade buskvegetationen också en framtradande roll. \ ilken skillnad år det icke mellan
en renskrapad och putsad park av idel stamtråd ocli utan buskar ocli en niera lund-
artad park, har och var snårartat hopvuxen av hågg, hassel, hagtorn, flåder, måbår,
tibast m. m.

Några bilder tagna i parken vid Alnarps trådgårdsskola illustrera på ett ypperligt
sått den tjusning och den latta vårgronska, som ar saregen for en lundartad park
med rik markflora ocli lagom stark buskvegetation.

For att en park av denna typ verkligen skall utveckla sig i onskvard riktning,
måste man ovilkorligen avstå från den traditionella och icke blott onodiga utan rent
av skadliga lovkrattningen. De multnande loven tillfora våxterna icke endast mylla
och ny nåring, utan deras viktigaste uppgift ar att vid formultning avge kolsyra, som
i våsentlig grad okar assimilationen hos de våxter, som på grund av den starka be-
skuggningen eljest icke skulle hava mojlighet att upptaga kolsyra i nog stor mångd.
Det torra lovet fyHer iiven en annan icke ovasentlig uppgilt i naturens hushållning.
Det varnar genom sitt prassel de småfåglar, som med forkarlek håcka i de tata busk-
snåren for kattar och andra rovdjur. S. A. H.

SALVIA NEMOROSA
En overordentlig værdifuld Staude, som hører til de læbeblomstredes Familie,

Labiatae. Den bliver omkring
I 111 boj og har en sund, ro¬
bust og tæt Vækst, som vist
hosstaaende Billede ogsaa 'gi¬
ver et Indtryk af. Blomsterne
sidder i lange Aks, dækkende
næsten hele Planten i Høj¬
sommeren, og de har en in¬
tensiv violet Farve. Som mange
af sine Slægtninge har Plan¬
ten en stærkt krydret Duft,
hvilket vel er Aarsagen til, at
den i Blomstringstiden er me¬

get stærkt omsværmet af Bier.
Selv elter, at Blomstringen er

endt, er Planten smuk, idet
Blomsteraksene er meget hold¬
bare og gaar over i en rødlig
Tone. Hvis man ikke bryder
sig 0111 at se paa dem ret længe,

Salvia nemorosa.

I ota: Forf.
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kan man ved at skære Stænglerne tilbage faa Planten til at give endnu et godt Flor
først paa Høsten. Salvia nemorosa er vistnok fuldstændig haardfør og trives i enhver
Jordbund, saavel let som svær. Særlig Værdi bar den maaske for let og tør Jord,
idet den er utrolig tørketaalende. Fuld Sol skal den bave for at komme til sin Bet;
men som sagt, ellers er den meget taknemlig og let at bave med at gøre. Den egner
sig fortrinligt til Stauderabatten; men bedst forekommer det mig, at den med sin sær¬
egne Habitus tager sig ud paa en „halvvild" Skraaning eller „Grøftekant", — eller paa
en Brudfliseterrasse, der er stor nok til dens Dimensioner. Af. Gram.

LATHY li US LAT1FOLIUS L.
Hvem kender ikke Lathyrus? Det er et af de latinske Plantenavne, som er gaaet

ind i Folks Bevidstbed, saa der ikke er nogetsomhelst Haab for Plantens danske Navn
Fladbælg eller Glatbwlg 0111 at komme til at gøre sig gældende, selv 0111 Planten er
blevet nok saa populær. Saadan gaar det i saa mange T ilfælde, Folk taler fremmede
Sprog uden at ænse det. De Lathyrus, Folk almindeligvis kender, L. odoratus, gaar
dog ogsaa under Navnet Ærteblomster eller Duftende Ærteblomster, paa Svensk Lukt-
iirter; men de Navne kan den her omtalte Lathyrus nu ikke benytte, — den hører til
disse „store Glimmerblomster uden Duft", som nok er en Fryd for Øjet, men som skuf¬
fer, naar man tror at
skulle indsuge Lathyrus-
duft af dem tillige.

Det forekommer mig
dog, at de nyere, stor¬
blomstrede Former af La¬
thyrus latifolius, vi kan
godt sige grandiflorus, al¬
ligevel er værd at ofre
Opmærksomhed. De er

virkelig umaadelig rigt-
blomstrende, de enkelte
Blomster er større, og
der er flere i Klaserne
end hos L. odoratus, ofte
8—10 Stykker, og naar
Planten staar godt, giver
den, som Billedet her
viser, et overvældende
rigt Flor i Juli Maaned.
L. latifolius adskiller sig
tillige fra L. odoratus ved
at være fleraarig, altsaa

Lathyrus latifolius
Rose Queen.
Foto: Forf.

81



en slyngende eller klatrende Staude, som bliver indtil 2 Meter høj. Den egner sig
baade som fritstaaende, i hvilket I ilfælde den naturligvis maa have solid Understøt¬
ning, f. Eks. af nogle Granpæle og Staaltraad, og som Espalier, helst opad Mur,
Plankeværk, Raftehegn eller lignende paa godt 1 Vi Meters I løjde, saa Kankerne netop
kan naa op og ligesom danne Krone ovenpaa Hegnet. Der findes flere udmærkede
Sorter, mest i rosa-lilla Farvenuancer. Den her afbildede hedder Rose Queen og sva¬
rer til sit Navn: dejlig lysrosa; fotograferet i Landbohøjskolens Have. Der findes
ogsaa en god hvid Sort, White Pearl, som niaaske knapt er saa frodig og rigtblom-
strende som de rosa Sorter; men Farven er det reneste, skæreste hvide, man kan
tænke sig. M. Gram.

EUPHORBIA LATHYRUS L.
Denne ikke videre kendte Plante hører til Vortémælkfamilien, Euphorbiaceae, som

rummer saa mange ejendommelige, saavel urteagtige som træagtige, eenaarige og fler-
aarige Planter. Den her afbildede er toaarig og ikke mindre ejendommelig end de
øvrige Familiemedlemmer, — bl. a. har den en I'Lgenskab, som ingen anden Plante i
vort Klima har, idet den det første Aar, naar den saas hen paa Sommeren, inden
Efteraaret skyder Stængel, som overvintrer, og husk paa, at den er urteagtig. Alle
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vore andre urteagtige Planter, som overhovedet overvintrer, holder sig pænt ved Jor¬
den med en Roset af Blade, som overvintrer i mere eller mindre god Stand, medens
denne rank og dristigt, næsten udfordrende, trodser selv barske Vintre. Den kan
inden Vinteren blive indtil Vs Meter høj, og man maa absolut lægge Mærke til den,
naar den, medens alt andet urteagtigt visner bort og forsvinder, staar der med sine
ranke Stængler, op ad hvilke de lange, smalle blaagrønne, let duggede Blade danner
fire, strengt regelmæssige Rækker, idet de sidder parvist modsat.

Det ledsagende Billede viser Planten i Blomst, Aaret efter Saaningen, — den er nu
blevet meterhøj, med flere, kraftige Stængler, hver med en ganske smuk, men ikke
pralende, stærkt forgrenet Blomsterstand med smaa, gulgrønne Blomster.

Euphorbia Lathyrus holder ikke af Omplantning, saas derfor paa Blivestedet, og
den er forøvrigt villig til at saa sig selv, men kan dog vist aldrig blive et besværligt
Ukrudt, da den altid vil være let at finde i Vintersæsonen og luge bort.

Som den staar, tilsyneladende ganske tilfældigt hist og her paa Stenhøjen i Land¬
bohøjskolens Have, synes jeg, den er af fortrinlig Virkning, naar den staar paa Top¬
pen af en Stenknøvs, kan man næsten komme til at tænke paa det kendte Billede af
Vesuv med den evige Røgsøjle. M. Gram.

RURS I TRADGÅRDSKONST V 113 A L N A R P
Vid tradgårdsinstitutet i Alnnrp anordnades den 3 ~7- juni i år en kurs i tradgårdsanlåggnings-

konst — den fiirsta i sitt slag i Sverige. Till dcnsamma hade inbjudits hushållningssållskapens tråd-
gårdskonsulenter och larare i triidgårdsanlaggningskonst vid statens tradgårdsskolor, varjamte eleverna
vid den hogre tradgiirdskursen i Alnarp deltogo. Statsanslag hade heviljats for kursens hållande.

Forstå dagen h6ll direktør Carl G. Dahl foredrag om „Anliiggning av grasmattor", tradgårds-
arkitekt Margareta Moberg oin „Lantmannatrådgården" och professorn vid Lunds universitet Ragnar
Josephson två foreliisningar om „Tradgårdskonst och stilhistoria". Andra dagen talade trådgårdsarki-
tekt Sven A. Hermelin (2 tim.) om „Den svenska herrgårdstrådgården i våra dagar" och kommune¬
gartner G. N. Brandt (2 tim.) om „Klart och oklart i tradgårdskonst". Professor Josephsons foreliis¬
ningar fortsatte (2 tim.). Tredje dagen - onsdagen den 5- juni foretogs en exkursion till Kopenhamn,
dår deltagarna under ledning av tradgårdsarkitekt C. Th. Sørensen besågo en del offentliga och pri-
vata anlåggningar. Till de intryck, dessa gjorde på de svenska besokarna, återkomma vi i ett senare
nummer. S. A. H.

NAAR OFFENTLIGE GARTNERSTILLINGER OPSLAAS'
LEDIGE J TYSKLAND

Der opslaas naturligvis af og til Stillinger, f. Eks. nylig i Halle og Eberswalde, som af en eller
anden Grund er bleven ledige,-man fristes efter Opslagene til at tro, at det godt kan være af politiske
Grunde,-og det er interessant at se, hvilke Fordringer, der i officielle Opslag stilles til Ansøgerne.
For det første naturligvis Erfaring vedrørende det paagældende Omraade, og det kan være stort og
mangesidigt: Have-, Park-, Skovpark-, Kolonihave- og Kirkegaardsanlæg m. m., dernæst Eksamen fra
en højere Læreanstalt og sidst, men ikke mindst, maa Ansøgeren præstere Bevis for rigtig politisk
Indstilling og arisk Afstamning, ikke blot for sig selv, men ogsaa for sin eventuelle Ægtefælle. Det
siger velnok Sparto til den kendte danske Forespørgsel: Er De Socialdemokrat, Ja eller Nej! Lad os
haabe, at vi ikke herhjemme kommer videre ad den Vej, hvilket Parti det saa end drejer sig om.

M. G.
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LITTERATURANMELDELSER
Idrætspladser, deres Anlæg og Vedligeholdelse, udgivet af Dansk Idrætsforbund, 60 Sider, illustre¬

ret, er en nyttig lille Hog for alle, som har med Anlæg og Vedligeholdelse af Idrætspladser at gere.
Alle de forskellige Arter af lianer behandles af særlig sagkyndige, saa man niaa gaa ud Ira, at alle
Maal er korrekte. Naturligvis kan Enkeltheder kritiseres, f. Eks. vilde jeg meget fraraade at bruge '/«
kg Hvidkløver pr. 100 m" til en Græsfrøblanding, hvoraf der anvendes 1,20-1,50 kg pr. 1(X) m2. Man
vil risikere, at det snart bliver Hvidkløver det hele, og det glider Støvlerne slemt i.

Bag i Bogen er gengivet nogle Planer af Idrætsparker, men med altfor kortfattede Oplysninger
til, at man kan lære videre af dem, — f. Eks. kunde jeg have ønsket meddelt om Frederiksberg Idræts¬
park, at den ikke er velegnet til Opvisninger med mange Tilskuere, hvortil den heller ikke er an¬
lagt. Den inaa nærmest betegnes som en folkepark, i hvilken der er indlagt Baner til Idræt.

M. G.

Nord. ill. Havebrugsleksikons 12. Hefte er udkommet, og vi nærmer os dermed øjensynlig Afslut¬
ningen af dette smukke Standardværk.

Heftet indeholder udførlige Artikler om Plantedrivning og Planteskoledrift, om Planteforædling,
dette i vor Tid saa vigtige Arbejde, om Planternes Kalkbehov, om Plantning og Redskaberne dertil,
om Plantegning og om Præstegaardshaver. Dertil en Kække større og mindre Artikler om Enkelt¬
planter, saasom Philadelphia, Picea, l'inus, Populus og Prunus, Phlox, Primula, Poinsettia o. s. v.

M. G.

Det kendte firma: Lamberg-Petersens Efterfølger, Peter Ove Christensen, har udsendt et nyt illu¬
streret katalog over sine forskellige genstande udført af imiterede stenarter til havers udsmykning,
og den der ikke ved det i forvejen får derved et godt indtryk af det store udvalg i springvands-
figurer og anden haveskulptur, vaser, blomsterkasser, fuglebade, bænke, solure o. s. v. der nu står
til haveejeres rådighed til overkommelige priser.

Foruden de kendte kopier af Italienske renaissancearbejder, enkelte barokfigurer, romerske og
byzantinske antiker er der i de senere år kommet en hel del nye former til, der skyldes vor egen
tids kunstnere, folk som Albertus, Arne Bang, Hugo Llsberg, Schjølin og Stæhr-Nielsen, ting der gan¬
ske naturligt falder bedre i tråd med moderne haver, huse og mennesker end genstande d<y er
skabt under ganske andre forhold.

Den nye katalog og prisliste giver et godt indtryk af den dygtighed hvormed firmaet forstår at
drage fordel af den stadig voksende haveinteresse.

•leg har tidligere her i bladet påpeget den tilsnigelse det er at benytte, betegnelsen „havekunst"
for disse dekorationsgenstande. Det er sproglig fusk, og det bliver ikke mindre utiltalende når den
nye katalog både pryder sin forside med samme titel som dette tidsskrift, og samtidig på bagsiden
bærer en forvansket men umiskendelig gengivelse af den smukke vignet billedhugger Meister har teg¬
net til vort tidsskrift. „Vogt Dem for Efterligninget*" står der på en af katalogens sidste sider, og deri
kan vi kun give firmaet ret. £. Erstad-Jergensen.

*

Årsbok for Hembygdsvård IQ35 udgivet af Samfundet fOr Hembygdsvård og redigeret af Frithjof
Hazelius er udkommet sammen med 3- Hefte af Samfundets Tidsskrift.

Det er et anseligt, smukt trykt og smukt illustreret lille Værk paa 142 Sider, som i nogen Grad
svarer til vor Naturfredningsforenings Aarsskrift, men dog er mere historisk indstillet. Bogen inde¬
holder f. Eks. meget interessante Artikler om „Orebro liin,-en kulturbygd och dess minnesvård,"
0111 „Naturskyddet i Orebro liin" og om Orebro, Slottet og Byen, en anden om „Siggebohyttan, trii-
slottet i Bergslagen" og saa en Art. om: „De moderna trafikinedlen och landsbygdens bebyggelse,"
„Kulturminnesvården och viiganlaggningarna" samt „Vtigbyggnader och landskapsvård" m. 11.

M. G.
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VESTPARKEN I RANDERS
Det er nu godt og vel 20 år siden Randers kommune besluttede sig til at anvende

et kuperet terræn vest for byen, Vestre Bakker, som park, og da jeg allerede den gang

„Vestre Bakker" som de så ud i 1914.

Til hø)re: „Vestre Boulevard", set fra punkt 2 på plupen, det ene fortov ligger henved et par meter
højere-end kørebanen. Tilhøjre for dette skråning op til parken bevokset med tornet krat.

Til venstre: „Parkboulevarden". Bag cyclisten, hvor græsskråningen jævner sig ud,
' fører kælkebanen over.
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Foroven: Den midterste del af kælkedalen, set fra punkt 4- De to småfyre aser op ad skråningen
til talerstolen, der er bygget af store kampesten.

Forneden: Den nederste del af kælkebanen, set fra punkt 5. Halvvejs oppe ses talerstolen tilvenstre
og øverst oppe genforeningsmonumentet.
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Udsigt fra punkt 7 mod syd over Gudenådalen
med lyngklædte bakker i baggrunden.

var i fuld aktivitet med det anlæg som se¬

nere fik navnet Doktorparken, faldt det næ¬
sten af sig selv at jeg også kom til at pro¬

jektere Vestre Bakker. Det var ikke særlig
værdifuld jord, gruset og meget udsat for
blæst fra gudenådalen, men der var en be¬
tydelig højdeforskel, og Vestre Rakker var
en af landets allerbedste kælkebakker.

På ovenstående billede som jeg tog i 1Q14
ser man oppe mod horisonten den udsigts-
boj der på parkplanen er betegnet med tal¬
let I. Terrænet her dannede en absolut mod¬

sætning til Doktorparkens terræn der var en næsten vandret eng langs (,)ust mølle¬
bak, et tilløb til Gudenåen; og medens der i Doktorparken havde været alle be¬
tingelser for anlæg af skøjtebaner og plantning al fugtighedselskende træer og buske,
var opgaven i Vestre Bakker lørst og fremmest at bevare den hævdvundne kælkebane,
at skaffe læ og skygge ved hjælp af alle sådanne træer og buske der tåler både
blæst og tør gruset jord, og at foretage disse plantninger på en sådan måde at de
pragtfulde udsigter blev bevarede og helst tillige blev indrammede på tiltalende

Udsigt mod vest tværs over parken fra punkt 6 på planen.
*
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Set fra den høje trappe ved 8.

vis set fra forskellige synspunkter i parken.
På planen angiver den slyngede linie fra

nord til syd ned over græsarealet kælke¬
hanen, fra kote 50 til kote 16, altså med 37
111 fald. Optrækket sker ad det højtliggende
fortov langs vestskellet (fig. 2), til højre lien
ad kørevejen gennem parken (fig. 3), ad trap¬
pen op over græsskråningen som skiller for¬
tov fra kørebane, og derfra langs stien op
til startpladsen helt op. På det sted hvor
kælkehanen skærer kørevejen er græskan¬
ten ganske flad, og heller ingen af de tre
gangoverskæringer længere nede frembyder hindringer for farten der foregår i en

dalsænkning, hvis midterste del kan ses på fig. 4 medens banens nederste, næsten
vandrette forløb og afslutning ses paa fig. 5-

Den ægformede grusplads omtrent midt på planen var beregnet på engang at
blive serveringsplads foran en fremtidig restaurant der dog ikke endnu er blevet til
virkelighed.

Anlæget blev udført i løbet af 1914 og 1Q15* To unge anlægsgartnermedhjælpere

Udsigten fra parkens højeste punkt (l) mod sydvest.
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Anders Bundgaards genfor-
eningsmonument, set fra
siden (fra punkt 10). Det
er et krat af rogusaroser,

som omgiver pladsen.

tjente deres sporer som formænd ved anlægets udførelse, forst H. H. Sørensen og efter
ham N. Nørgaard. At de udførte et i alle måder godt og solidt arbejde kan ingen
der nu tyve år senere er fortrolig med konstellationen Sørensen og Nørgaard være i
tvivl om.

Billedhugger Anders Bundgaards smukke genforeningsmonument har senere, som
et par af billederne viser, fået en god plads. Mindre heldig har man været med

«

Monumentet set-mod solen fra punkt 9-

go



Udsigten mod vest over par-
ken set fra samme punkt
som billedet nederst
side 88.

opførelse af en altfor fremtrædende, for ikke at sige pompøs nodtørftsanstalt. Det
vilde være meget ønskeligt, om havearkitekten ved afgørelse af sådanne spørgsmål
blev taget med på råd.

Plantningerne er blevet passet med rettidig udtynding og er trivedes upåklage¬
ligt, hvad formentlig også vil fremgå af fotografierne. E. Erstad-Jergensen.



NAGRA INTRYCK FRAN EN VISIT
I DANSKA T R ADG ÅRDAR

I samband med en forelåsningsserie i trådgårdsanlåggningskonst, som anordnats
for hushållningssållskapens trådgårdskonsulenter vid trådgårdsinstitutet i Alnarp den
3—7 juni, anordnades dels en exkursion till Malmo, delsen till Kopenhamn med omnejd.

Vid den sistnåmnda exkursionen var trådgårdsarkitekten C. Th. Sørensen vår ci-
ceron. Farden var lagd så, att vi fingo se både offentliga som privata anlåggningar
av såval aldre som nyare typ.

Det uttalades en onskan att jag i „Havekunst" skulle soka skildra de intryck de
svenska bestikarna iingo av de danska tradgårdsanlåggningarna och darvid garna giva
uttryck icke endast åt de erkånnanden, som en svensk ovillkorligen måste giva ut-
ovare av dansk tradgårdskonst utan åven åt kritiska reflexioner. Det forrå ar lått,
det senare svårare. Det ar svårt framforallt darfor, att man vid ett kort besok i en

trådgård icke alltid kan finna motivet varfor den fått just en sådan utformning som
den fått. Vad vet en tillliillig besokare om forutsattningarna for trådgårdens kompo¬
sition, om agarens onskemål och om alla de faktorer, som måste inverka på den slut-
giltiga losningen. — For ovrigt ser varje besokare med sina ogon på problemen och gor
sina reflexioner. Bedomningen måste darfor tyvarr alltid bli i viss mån subjektiv. Fak¬
tum ar dock, att det råder en viss skillnad i uppfattning mellan danskens och upp-
svenskens sått att ta på trådgårdsproblemen. Darfor må det, som harnedan skrives,
endast uppfattas som en uppsvensk trådgårdsarkitekts forstå reflexioner vid ett blixt-
besok i sina danska kollegers skapelser. — Vid grundligare studier av de olika proble-
men bleve kanske intrycket ett annat.

Bland de offentliga anlaggningar som besoktes var Glæsels -storlinjiga Fælledpark
den åldsta och på samma gång den storsta. Det ar en typisk landskapspark med vål-
diga mått, stora grasytor, dammar och vegetationsgrupper. Det råder ingen tvekan
om att stora parker av denna typ åro av storsta varde for innevånarna i en storstad
som Kopenhamn. Parken besokes också rikligt under den varma årstiden.

For några årtionden sedan infordes i kontrast mot den fria parken de strangt iums-
indelade anlåggningarna, i vilka man efterstriivade intimitet och en viss avskildhet från
yttervårlden. Man efterstriivade ett rum for varje åndamål efter precis samma prin¬
ciper som dåtidens våningsindelning.

En nyare offentlig anlåggning utford efter dessa principer år Enghaveparken. Dess
många olika delar fylla praktiskt taget alla krav, sqm kunna stållas på en trådgårds-
anlåggning for storstadens innevånare. Dår finnas lekplatser for småttingar och tum-
melplatser for storre barn, dår finnes en stor cementplan, som 0111 sommaren kan
vara rullskridskobana eller plaskdamm och 0111 vintern skridskobana och slutligen av-
grånsade viloplatser for åldre. Parken innehåller åven rika blomstertradgårdar och
en spegeldamm. Dår finnes allt utom det stora lugna parti, som borde kunna upp-
nåtts genom en mindre stark rumsindelning och om icke hela anlåggningen skiljts i
två delar av en allé.

En kontrast mot denna parktyp sågo vi i en del av Hvidøre Strandpark. Den har
ju icke samma uppgift att fylla som Enghaveparken, varfor paralleller egentligen ej borde
dragas melian dessa båda anlåggningar. 1 Hvidøre-parken har man emellertid stråvat
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efter att stycka så litet som mojligt. Hela parken består av en stor obruten gråsplan,
som år upplåten åt allmanheten. Den gransar ned mot sandstranden och brytes en-
dast av några stora, gamla trad. Mot Strandvejens konvexa stodjemur avslutes den
med en vålproportionerad tegelpergola ritad av arkitekt Baumann och C. Th. Sørensen.

De anlåggningar, som ågnades storsta uppmårksamheten voro givetvis privatan-
låggningarna. Bland dessa ar kanske klokast att borja med en, som trådgårdsarkitekt
E. Erstad-Jørgensen anlagt och tidigare sjalv agt. Den representerar på ett sårdeles
typiskt sått en tidigare period inom dansk trådgårdskonst i vilken blommorna voro

trådgårdens fornåmsta innevånare — icke månnisKorna. Det er alltså en ytterst detalj-
rik ocli något svårskott trådgårdstyp, en trådgård for den verklige våxtsamlaren och

Den vulproportionerade konvexa tcgelpergolan i Hvidøre Strandpark.
Foto forf.

blomsterålskaren. Den saknar totalt gråsmattor och oppna ytor. Man måste liålla sig
på gångarna.

Alideles i anslutning till denna trådgård ligger en annan, vilken i likhet med den
nyss skildrade, projekterats av Erstad-Jørgensen och åges av en medlem av familjen
Vibe-Hastrup. Denna trådgård har en oppnare karaktår. Den år indelacl i rum med
gråsgolv. De blomsterinramade gråsmattorna åro ett steg i riktning mot en storre fri-
het for ågaren att rora sig fritt.

Ej långt från dessa trådgårdar ligger Erstad-Jørgensens eget, vackra hem. Aven
hår år trådgården rumsindelad men på ett sådant sått, att den består av ett stort
„vardagsrum" framfor byggnadens långsida och en litefn, intim plattbelagd gård i anslut¬
ning till byggnadens gavel. Tack vare en vintertrådgård på denna gavel har en raf-
finerad och intim kombination åstadkommits melian arbetsrummet och trådgården.
Det stora rummets formala upplåggning liar delvis mildrats av en friare plantering —
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Den inramade utblicken over Sundet från direkttir Franz Christensens villa.
Foto Forf.

ett karaktåristiskt drag i det sista decenniets danska (och i viss mån aven svenska)
tradgårdskonst.

Rumsindelningen går igen i de fiesta trådgårdar. Forutom den kiinsla av avskild-
het, ro ocli lugn, som den niedior, fy Iler den sakerligen i den blåsiga Kopenhamns-
trakten aven den viktiga uppgiften att skydda mot vind. Denna synpunkt har saker¬
ligen i litig grad medverkat till den långt drivna indelning som kommunegartner
G. N. Brandt genomfort i direktor Franz Christensens trådgård. Harigenom har rik
omvaxling av motiven och stor intimitet åstadkommits. De små måtten giva dock en
viss kansla av instangdhet, som gor att man ofrivilligt soker sig tillhaka till loggian
dår tradgårdsarkitekten på ett enkelt och raffinerat satt tillvaratagit en chans att be-
hålla en utsikt over Sundet. Utblicken har fångats och stegrats genom rambildning.

Vilka effekter, som knnna uppnås genom att val berakna forhållandet mellan triid-
gårdsrumrnens långd och bredd och de grona vaggarnas hojd visar kanske bast av
allt lektor Georgsens anlåggning hos grosserer Andreas Petersen. Trådgården består i
huvudsak av två långstråekta rum med obrutna grasmattor. Det ena ar storre och
anslutar sig till byggnadens långsida men med sin huvudstrackning parallellt med
denna, det andra-ett långt och »malt rum —ar orienterat efter byggnadens ena gavel.

I radgården ar i stort sett fri från den overvaldiga rikedom av blommor, som ar ty¬
pisk for den något iildre danska tradgårdskonsten. Ett undantag utgor dock en platt-
belagd terrass framfor gaveln, dår besokaren måste iaktta allra storsta forsiktighet
for att icke trampa mitt upp i all grannlåten. Georgsen har skapat en vårdefull triid-
gård, som på ett skickligt satt forenats med en mindre god byggnad utan att fram-
hava densamma.

Ett mer originellt inslag i den långa serien af tr^dgårdsrummens formindelning,
sont vi sågo, var ett runt rum i den trådgård som Sørensen ritat åt ingenjor Per Kamp¬
mann. Detta rum var namligen cirkelrunt, uppbyggt på en gavel och åstadkommet
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Det långa, smaln rummet i grosserer Andreas Petersens tradgård.
Det hegriinsas till hoger av en syrénh&ck och till viinster av en frukttradsallé.

Foto Førf.

mecl en hack av Thuya occ. columna. I centrum ligger en stjårnforniad bassang med
nåckrosor.

Den sista privattrådgården som besoktes var den, som Sørensen projekterat till
ingenjor Jens J. Jarls funkisvilla. Har har byggnadens slåta, sakliga arkitektur inspi¬
rerat till en reaktion mot den starka rumsindelningen och detaljrikedomen. Huvud-
parten av trådgården utgores av en obruten grasmatta utan varje tillstymmelse till
grusgångar. E,ndast några enkla rader av cementplattor formedlar den nodvåndigaste
trafiken. Liksom den moderna bostadens centrala parti består av ett enda stort rum
men garna med små avskilda horn och sittplatscr lampade for olika uppgifter, består
denna trådgård av ett sammnnhångande område. I dess ena horn aro alia blommorna-
koncentrerade i anslutning till en cirkelrund bassang i vilken ett terrasshorn skjuter ut.

I denna tradgård liksom i Kampmanns har Sørensen placerat blommorna i stora land
i stallet for att sprida dem i långa rabatter i olika delar av tradgården.

Det forefaller, som om en viss forenkling vore ett genomgående drag i nyare dansk
trådgårdskonst. Grasmattorna bli storre, gångarnas antal minskas och blommorna
koncentreras till stora, praktfulla gårdar; trådgårdens yttervåggar bibehållas men in-
nervåggarna (håekarna och pergolorna) bliva fårre så att rummen bli stora och obrutna.

Vi imponeras av det allvar med vilket de danska villaågarna tyekas omfatta sina
trådgårdsproblem och vilka kostnader de nedlågga. Det blir ett getliget arbete och
underhållet år ofta det båsta, men så ligger det som regel i hånderna på duktiga
anlåggare. Sven A. Hermelin.
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ETAGEHUSETS HAVE, AF HAVEARKITEKT C. TH. SØRENSEN
„Arkitekten"s udmærkede Redaktion har ofret hele 4- Maanedshefte i Aar paa ovennævnte Ar¬

tikel, som har Hud til alle i Storbyen, i Særdeleshed Arkitekter, Havearkitekter og Anlægsgartnere,
men egentlig i lige saa høj Grad til Bygherrer, Husejere, Forældre og andre almindelige Mennesker.
Vi vil gerne anbefale Artiklen til Læsning og skal derfor her kun give et kort Referat.

Havearkitekt Sørensen har heska-ftiget sig meget med Problemet, hvad man tydeligt mærker, og
vi kan være ganske enige med ham i alt, hvad han siger.

Han begynder med at erkende, at: „Som vilkårene er, er det umuligt at skabe en etagebolig
med udenoms tilbehør af „anlæg" og legepladser, der blot bliver en tiendedel så god for born som
et lille hjem, hvortil der hører 1(H) kvadratmeter have", - og videre citeres Dr. med. kjer-Petersen:
„Der er Tusinder af Smaabørn, hvem København, som for 20 Aar siden, ikke byder Harnekaar", og
senere siger C. Th. Sørensen djærvt og ligefremt i en lille Omtale af Hundesvineriet: „Det er forun¬
derligt, at dannede mennesker ikke indser, hvor tarveligt og simpelt det er at være med til at op¬
retholde dette grufulde svineri".

Begge Dele passer udmærket med det, jeg saa ofte har sagt, at hverken Horn eller Hunde hører
hjemme i en Bykaserne, — ikke fordi jeg ikke holder af dem, men tværtimod! Men naar nu Børnene
er der, hvorfor skulde saa i alt Fald ikke alle vi, som har været saa lykkelige at have haft en Barn¬
dom i den frie Natur, være ivrige i Arbejdet for ut mildne Kaarene for disse Byborn, og hertil er
naturligvis gøde Legepladser et vigtigt Middel, men, som det ogsaa fremhæves i Artiklen, et omstridt
Sporgsmaal. Det er jo ikke saa simpelt, saa snart Legepladsen skal benyttes af flere Familiers Børn,
for da maa der nøgen til at holde Orden og Opsyn („Legetanter"), og det er en Udgift, som endnu
ikke er gaaet ind i den almindelige Bevidsthed som paahvilende Husejeren. Fr der ikke Opsyn, maa
en Legeplads i hvert Fald være ufarlig for Børnene; men nøgen absolut Garanti herfor er dog umu¬
lig, - selv ved de simpleste Vipper og Gynger er der et Faremoment, ja selv ved Sandkassen eller
Sandlegepladsen, for vi kan da ikke, som man ganske vist skal være begyndt paa det i Udlandet,
beklæde Kanter o. s. v. med Gummi. Sandet i sig selv er jeg ikke saa ængstelig for, — vi har i sin
Tid flere Gange ladet Sandet undersøge i vore offentlige Sandkasser, naar det saa allerværst ud; men
det er dog aldrig lykkedes at konstatere sundhedsfarlige Bakterier, - noget andet er, at det kan se
uappetitligt ud.

„Skrammellegepladsen" vilde selvfølgelig være et Eldorado for Børnene; men jeg tror nu ikke
paa den i Byen, den vilde ikke blive skøn, og skal den dækkes af Beplantning, vil den blive farlig
i forskellige Retninger; - men alt kan naturligvis arrangeres, naar der er Opsyn, f. Eks. i Forbindelse
med Børnehaver, saa er der blot Udgiften at tale 0111.

Hvad C. Th. Sørensen anfører om de egentlige Havearealer er saa rigtigt og for Fagmanden næ¬
sten selvfølgeligt, og det er kun godt, at der gøres opmærksom paa disse Ting, hvad de virkelige
Forhold tilfulde viser, og det er gavnligt for den private Bygherre, ogsaa Villabyggeren, at faa at
vide, at man maa have Havearkitekt eller Gartner med lige fra Begyndelsen, om ikke for andet, saa
for at tage Vare paa Muldjorden, som ellers ufravigelig bliver ødelagt, og det gor Havearbejdet dyrl,
hvis det ikke forhindres. Gravemaskinerne gør deres; men selv før deres Tid maatte man forbavses
over, hvor lidt Forstand Entreprenører og Haandværkere tilsyneladende har paa, hvad der er Muld
og hvad ikke. Michael Gram.'

LITTERATURANMELDELSE
Die Krankheiten und Scluidlinge der Gemiisepflan^en af Prof. Dr. Ludwigs og Dr. M. Schmidt, ud¬

givet af Havebrugsforlaget Trowitzsch & Sohn, Frankfurt/Oder, er en ny Bog paa 156 Sider i den
lange Serie, dette Forlag udsender. Den er naturligvis ikke skrevet for danske Forhold og overflø¬
diggøres i nogen Grad af vor egen „Grønne Bog"; men naar den alligevel nævnes her, er det paa
Grund af det udmærkede Supplement til Teksten af gode Billeder og mange Farvetavler.

M. G.
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A R B E J DER AF P. W A D
I henseende til P. Wads dygtighed og det store antal haver, som han planlægger,

er det altfor sjældent, at „Havekunst" bringer planer og hilleder fra hans arbejder.
Det er nu retfærdigvis ikke bladets skyld, der er Wad altid velkommen, men han
kommer sjældent.

Nu er det næsten tyve år siden Wad bosatte sig i Odense, og der er næppe en '
gade eller vej dér, eller et sogn på Fyen med omliggende øer hvor der ikke findes
een have, som Wad har haft med at gøre, og desuden har han arbejdet meget rundt
om i landet, særlig i visse jydske egne. Han har udrettet mere end de fleste i de
forløbne år, og han vil forhåbentlig udrette endnu mere i fremtiden.

Dette skal ikke være nogen jubilæumsartikel af vedtagen, gængs form, jeg skal
ikke pådrage mig Wads vrede ved noget sådant, men der er god rimelighed i at sige
lidt om manden samtidig med de hosstående billeder fra senere arbejder.

Da Wad kom til Odense i de første dage af 1Q16 befandt vi os midt i krigstidens
hektiske og usunde måneder, der hver for sig var som onde og lange år. Da var
der nok at gøre, den unge havearkitekt fik sin rigelige del, men det økonomiske om¬

slag var for vort fag værre i provinden end ved hovedstaden, og der kom nogle trange
år, hvor Wad drev et handelsgartneri for at tjene det daglige udkomme.

i
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Haven ved GodsinspektBrboligen ved Krengerup virker i al sin fordringsløshed som en fin engelsk
park. Haven består af fire dele, en smuk opkørsel, et stenhojsanlæg, som Wad ikke har ansvaret for
- (men af den slags er det forresten nydeligt og smukt, udført af anlægsgartner C. Jacobsen i Glams-
dalen) og to plæner. Fra den øvre del ud for huset er der en dejlig udsigt over et skønt landskab
med frie trægrupper, liilledet herover viser hvorledes denne store plæne ender i en bred græsgang
mellem nogle gamle hække som fandtes før omlægningen. Det ses, at denne græsgang træller huset
på et rent tilfældigt sted, det har forbavsende lidt at sige, da bygningens opdeling er uden nogen
takt eller symmetri. Og set fra huset fornemmes denne tilfældighed slet ikke. <

Imidlertid fik Østifternes Haveselskab brug for en konsulent til sine afdelinger i
Odense og Svendborg amter, og man valgte Wad til dette arbejde. I en halv snes
år sled han som en lille hvid hest med begge amter, var evig og altid på farten. Det
blev efterhånden for meget og i fjor deltes arbejdet,^således at Wad alene har Odense
amt, hvilket sikkert er særdeles heldigt for vort fag.

Det er naturligt, at Fynboerne fik en æstetisk bestemt havebrugskonsulent. Intet¬
steds i vort land er interessen for pæne haver større og intetsteds er haverne helt
almindeligt så smukke. Det behøver ikke at nævnes. Jeg er ganske ude af stand til
at bedømme Wads arbejde på det økonomiske havebrugsområde, men hvad det skøn¬
hedsmæssige angår, da har han udført et enestående dygtigt arbejde. Og oplevet den
lykke, at arbejdet syner. Hans haver er så talrige, at de præger Fyen, og de er så
overbevisende, at opfattelsen af begrebet have der er ændret mere i god retning end
noget andet sted. Naturligvis er flertallet af haver endnu dårlige og grimme på Fyen
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Nedenfor den store plæne ligger den lille græshave som er afbildet ovenfor. Den er omgivet
af stengærder i tre hojder, men i det nordøstre hjørne er der påhægtet en kredsrund, græsklædt
siddeplads. Det højeste gærde, til højre på billedet, er udelukkende tilplantet med sedum spurium
splendens, hvilket giver en meget smuk virkning. Ovenfor er der begonier og andre sommerblomster.
Over gærdet i baggrunden er der nepeta, og en staudeplantning bag den lave stensætning til venstre.

Haven er et ganske forbløffende exempel på hvorledes et vel projekteret anlæg kan forlene et
ret ordinært hus med en ynde og finhed, som tydeligt hæver ejendommen som helhed op i et meget
højt plan. Man ser sjældent et mere overbevisende eksempel.

som andet steds, inen der er forholdsvis flere rigtige liaver, og de er gennemgående
bedre. Dette er Wads skyld, det er frugten af lians virke som havearkitekt, have¬
brugskonsulent og medarbejder ved Fyens Stiftstidende.

Umiddelbart må det forekomme forkert, at Wad har arbejdet med så meget andet
end planlægning af haver, thi der var sikkert mange som kunde have udført, det
almindelige konsulentarbejde lige så godt, men dygtige havearkitekter er sjældne og
bør udnyttes helt. Men tænker man nu nøjere efter, så er det vistnok alligevel godt,
at Wad på denne måde fik lejlighed til at gøre et arbejde for den lille have. Det
vil i hvert fald gavne vort fag oyerordentligt i fremtiden. Han har bevist, at have¬
arkitektens gerning er et nyttigt arbejde, også i forhold til den almindelige private
have. 1 „Havekunst"s allerførste årgange, for mere end ti år siden, diskuterede vi,
der da var unge, forbedringer af landbohaver. I min ungdommelige naivitet fremsatte
jeg dengang fantastiske planer om, at havearkitekterne burde i lag med planlægning
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I bogtrykker Aage Dreyers have ved Langelinie i Odense har Wad indrettet denne morsomme
siddeplads. Den er et godt eksempel på hvorledes han arbejder med detailler. Tre trin af alminde¬
lige granitkantsten fører op til en rund, fliselagt plads, der hegnes af et lavt gærde af klavede gra¬
nitsten, formodentlig affald fra et stenhuggeri. Gærdet er afdækket med en tyk pels af bjørnegræs.
Nogle pyramidepopler danner skærm bag bænken, hvorfra der er en smuk udsigt over inod Frueps Bøge.

på dette felt ved organisationens hjælp, og jeg blev naturligvis stærkt irettesat for
fremsættelse af slige ideer. Men — fantasteriet blev til virkelighed på Fyen, der er bundred-
vis af haver blevet bedre og gode, fordi 0. H. satte noget -sådant i værk.

Såvidt jeg ved var det professor A. Pedersen og dommer A. S. KoepstorfF der
gennemførte Wads ansættelse, og de fortjener fagets mest uforbeholdne tak derfor.
Hele ordningen er sikkert noget enestående. 1 Tyskland er der vel en masse kon-
sultathjælp for Kleingarten, men det udføres næppe noget steds af en fagmand i en
så høj klasse.

Wads arbejder spænder over meget vide felter. Han har, som det fremgår af det
foregående, planlagt hundredvis af husmands- og gårdmandshaver, store og små villa¬
haver, arbejdet ved herregårde, med offentlige anlæg og kirkegårde, og endelig har
han arbejdet med talrige små og store udstillingsarrangementer, og deltaget i mange
konkurrencer og i reglen vundet præmie. 4

Billederne på disse sider stammer kun fra privathaver. Det er en fejl, at der ikke
findes et eksempel på de arbejder, der er udførte for Østifternes Haveselskab, men
det kan måske gøres godt en anden gang. De her viste eksempler er kun en for¬
svindende del af hvad Wad har haft med at gøre af den art, det vil være umuligt
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Ved et hus, som arkitekt B. Helweg-Meller har hygget for lir. overmaskinmester Feldthusen på
Haugstedgårdsvej i Odense, har Wad anlagt have. Arealet er meget lille, det er opdelt i eij åben
græslagt forhave ud mod vejen med mange blomster over en mur ved huset, en terrasse syd for
huset og en lille kokkenhave i baghaven. Hilledet viser terrassens udformning med et lille vand og
betonfliser med cotula i fuger og udsparinger.

at skrive en „bibliografi", men det kan nævnes, at ban bl. a. bar arbejdet med ha¬
verne ved Juelsberg, Hjortholm, Bramstrup og GI. Estrup.

Han har planlagt den smukke Fredens kirkegård i Skt. Hans Landsogn ved Odense,
og han har i sin tid tegnet et meget smukt projekt til en kirkegård for Middelfart,
men det blev desværre vraget for lokalt arbejde. Desuden har han arbejdet med
nogle landsbykirkegårde.

Han bar tegnet offentlige anlæg til Holstebro, Nyborg, Odense og Faaborg.
Omtale af hans konkurrencearbejder kunde fylde en bog. Ved konkurrencen om

en folkepark i Fruens Boge ved Odense vandt han overlegent, ligeledes i Næstved
nogle år senere. Hans projekt til Rosenborg Haves omlægning var et fremragende
arbejde, og selv 0111 han ikke fik nogen præmie (han havde foreslået Husalléen fæl¬
det) så måtte fagfolk dog finde det ret og rimeligt, at Frstad-Jorgensen i sin anmel¬
delse af projekterne karakteriserede Wads som særdeles værdifuldt. Han har fore¬
stået de havemæssige arbejder ved udstillingerne i Holstebro i fjor og i Næstved i
år. Desuden har han arrangeret gartneriske udstillinger i Odense og Aarhus og tal¬
rige mindre havebrugsudstillinger på Fyen. k

Han har planlagt en lille udstykning, Nørremarken ved Vejle, og arbejder for tiden
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Konsul Tli. Andersens have på Helgavej i Odense er et typisk eksempel på Wads arbejder. Huset
er en ret pretentiøs, to etagers villa af et palæagtigt præg, men det' er rigtigt orienteret mod syd.
Ud mod vejen lindes endnu den oprindelige haves dobbeltopkorsel med en stor halvkredsformet plant¬
ning af stedsegrønne træer. Haven har et stort græsruin lige for huset, en yndig lille rosenhave ved
østgavlen, hvor der ikke er langt til naboskellet, og en lille lund mod syd med en forgrundsplant-
ning af rhododendron ind mod græsset. Øst for den store plæne ligger et højere parti med græs,
frugttræer og andre plantninger; det ses på billedet side 103 at niveauforskellen er udlignet ved et
smukt beplantet stengærde. Vest for plænen falder terrænet igen, her findes en staudehave.

med planerne til det fynske Forum i Odense. Nylig udarbejdede han et stort pro¬
jekt til et Tivoli ved Odinstårnet, foreløbig hviler sagen, men det bliver måske til
virkelighed engang.

Det blev for et par år siden foreslået „Havekunst"s redaktionsudvalg, at man skulde
tilstræbe én gensidig kritisk virksomhed mellem havearkitekterne. Det blev fremhæ¬
vet, at det vilde være bedre om havernes ophavsmænd ikke selv skrev om egne ar¬
bejder, men at disse vurderedes af andre. Tanken ser meget bestikkende ud, men er
dog næppe rigtig i almindelighed. Kritisk virksomhed er noget meget krævende, hvis
det skal betyde noget virkeligt for faget. Vi harvmåske kun een mand her i landet^
som kunde gøre en kritikers gerning således at den fik en positiv betydning, og ved¬
kommende vil næppe arbejde med noget så utaknemligt. 1 forvejen er det galt nok,
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Éjform'

Det store bassin ligger i en vis afstund fra den toløbede trappe, men er ved en kort kanal for¬
længet ind under en bue i trappens vange. Afdækningen og reposerne nedenfor trappen er beton¬
fliser. Vadestenene, der lige skimtes på billedet side 102, er også et par betonfliser. Jeg er en lille smule
tvivlende overfor disse vadesten. Rigtig behandlet beton er et ganske storartet materiale, som det er

urimeligt at se ned på, men vadesten er naivitet, villet naivitet ganske vist, og det er den præcise
støbte flise langt fra. En planke havde nok været bedre, men det hele spørgsmål er naturligvis ikke
meget betydningsfuldt.

at udøvende havearkitekter skal skrive så meget, som tilfældet er, vovede vi os nu
alle ind på dette vanskelige gebet blev forboldene næppe stort klarere al dét, rime¬
ligvis endnu mere forviklede.

En fagmand er egentlig ogsaa godt tilfreds med planer og billeder af andres an¬

læg, ledsaget af de faktiske oplysninger som forklarer hvad illustrationer ikke giver
umiddelbar oplysning om. Således er skik og brug jo også på andre fagområder, ar¬
kitekters og ingeniørers arbejder publiceres i reglen på denne måde. Naturligvis kunde
det være forfriskende en gang imellem at læse andenmands opfattelse af et havekunst¬
nerisk arbejde, men vi ved jo alle, at en sådan analyse kun i uhyre sjældne tilfælde
bliver virkelig objektiv. Den sympatiske indstilling bliver let for sympatisk og modsat.

I en ung og ivrig alder er det nærliggende at tænke mindre på fremhævelse af
det gode og mere på nedsabling af alt det fusk, der bliver lavet. Det vilde være let
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Det har været taknemligt at anlægge have ved det smukke hus, som arkitekt Knud Hriicker har
bygget til Ingeniør H. Fischer-Hansen i Odense. Det er ogsaa blevet en smuk have. Egentlig er det
hele så lidt. En flisegang fører i den ene side op til husets hoveddør, fra en lille terrasse fører en

trappe ned til en plæne, hvor der er et buksbomhegnet rosenbed nærmest indgangen og en staude¬
rabat modsat ind mod nabohækken. Nogle eksisterende frugttræer er bevarede. Hvis billedet ikke
viser det tydeligt nok, så må det forsikres, at haven er sjældent hyggelig og smuk. Og så er det
overraskende, at trods manglen på noget mærkeligt eller sjældent,' så efterlader den dog et meget
stærkt indtryk af ejendommelighed. Wad er ikke bange for den enkle form, han har forlængst nem¬
met den lære, at kunstnerisk rigdom er aldeles uafhængig af, ja modsat rigdom på enkeltheder og

hittepåsomhed.
*

at fylde „Havekunst" årgang efter årgang med billeder af rædselsfulde haveanlæg og
med en bidende, ondskabsfuld og lattervækkende tekst. Det vilde også være fristende,
men ved nytten måtte sættes et muligvis.

Derimod er det ganske givet nyttigt for fagets fremtid, at det gode arbejde pu¬
bliceres og fremhæves. En sådan positiv retningslinie virker sikkert i det lange løb
stærkere end de hæftigste nedrakninger, skønt der i virkeligheden kan være tale om
en langt strengere indstilling.

Vort fag er på en måde ungt i forhold til arkitektur. Selv om det på mange må¬
der forholder sig forskelligt i forhold til dette, så er der dog sikkert mangt og meget
at lære af den historiske udvikling at arkitekternes faglige ^vilkår. Først og fremmest
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Et af de smukke bindingsværkshuse i Faaborg er indrettet til et folkemuseum, og Wud har an¬

lagt den lille have, som hilledet her viser. Modsat den gamle bygning hegnes haven af en mur, hvor¬
over man ser havnens skibe og vandet udenfor. Ved muren ligger en smuk, ottekantet pavillon med
spidst, svunget spåntag, billedet viser udsigten derfra. Det hele er en dobbelt række af gamle øland¬
ske fliser, græs under gamle pæretræer, et lavendelmønster til højre og en gammeldags buksbomind¬
deling med roser til venstre. I sammenligning med hvad der præsteres af „historiske haver" rundt
om ved museer, virker dette anlæg så velgørende naturligt og ligetil, passer til stedet.

kan det læres, at den enkeltes dygtighed kommer faget til gode, og derfor er hver
fagfælle vitalt interesseret i tilstedeværelsen af en stand af dygtige fagfæller. For os
er det sikkert endnu vigtigere end for arkitekterne, at fagets dygtige udøvere støtter ,

hinanden eller i det mindste yder hinanden fuld respekt.
Der er noget sørgeligt i det forhold, at dygtige arkitekters arbejde kritiseres i tide

og utide og på den mest uforstandige måde, medens kilometervis af byggerøveri nær¬
mest accepteres med velvillie. Vel skyldes slig formålsløs kritik af godt arbejde i mange
tilfælde personlige og politiske hensyn, og sådanne menneskelige skrøbeligheder skal
„Havekunst" næppe behandle, men i almindelighed ér deri dygtige mands hårde kri¬
tik af en anden mands dygtige arbejde bestemt af dette, at de færreste kan vurdere
det arbejde, der er udført ud fra en anden- indstilling end deres egen.

Det vilde være af den største betydning for vort fag, 0111 vi kunde undgå sligt.
Kor en arkitekt som for en havearkitekt vil det vistnok altid være vanskeligt, ja

*
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fabrikant C. Bøgh-Sørensens have i Hinge er en hel seværdighed, som besøges af mangfoldige
mennesker sommeren igennem. Der findes en stor frugt- og okonomihave, der er saa velplejet at
man næsten ikke tror det. Den giver rig lejlighed til at studere væksten af træer, huske og hække.
Blomsterhaven, som Wad har anlagt, og som ses på disse billeder, er også ualmindelig smuk og vel¬
plejet. Og det er ikke nogen typehave. Selv om man kender ophavsmandens præg i mange ting, så
virker den meget overraskende. Den er uden forbindelse med beboelseshuset. Taget af den bygning,
som ses på billedet ovenfor, dækker over en fabriksbygning, hovedhuset ligger bagved, ud til gaden.
Nærmest fabrikken er der en spilleplæne af rektangulær form, med blomstergærder i lyssiderne og
alperoser i skyggen. Hilledet side 107 viser en trappe fra denne plæne op til blomsterhaven. Til højre
for trappen findes et lillebitte, yndigt bassin.

meget, meget vanskeligt at forstå en kunstnerisk indstilling, der er anderledes end
ens egen, og det vil være svært at vurdere det arbejde, som gøres ud fra synspunk¬
ter, der ligger en fjernt. Det er derimod ikke så svært at forstå og vurdere den rent
faglige dygtighed. (Dermed menes ikke gartnerisk dygtighed; man ser ofte dårlige an¬
læg, som anlægsgartnermæssigt er fortrinligt udførte).

Den, der skal blive en dygtig havearkitekt, må vise dygtighed i detailudformnin-
gen. Den største kunstneriske begavelse er ikke synderlig meget værd hvis man ikke
kan projektere en trappe, tilplante en rabat, bestemme en jordform, eller hvis ens
smag ikke gør oprør ved sammenrod af. fem-seks forskellige stenmaterialer på 100
kvadratmeter blomsterhaveareal.

Ud fra det ovenfor sagte må jeg al holde mig fra en egentlig kritisk behandling
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Der ligger en ring af blomster om en rund plæne og udenfor disse en græsgang, der giver af¬
stand ind til skyggende buske. Det hele kunde ligge ved en præstegård i Sussex. Dermed menes

ingenlunde, at haven er fremmed eller udansk, kun at den er ligeså god og morsom som en god
engelsk have kan være det. Ja, om det så er den lille bitte fejl eller smagløshed, som ikke er ual¬
mindelig i en engelsk have, så findes den også her i form af et par agaver, som ikke er nogen be¬
rigelse.

Rent bortset fra det formelle er haven så velholdt at det er en fryd. Hvor mange anlæg bliver
én dog ikke til skuffelse i årenes løb fordi plejen er så elendig, her er den næsten fuldkomment.
Ingen nordsjællandsk strandvejshave har finere græs og frodigere blomsterplantning. Dertil er den
slet ikke slikket og overrenset, nej, den er kort sagt, som man drømmer om, at ens haver skulde passes.

af Wads arbejder. Man vil dog forstå, at jeg beundrer def. Selv om billedteksterne
kun skulde være refererende, må jeg dog i visse tilfælde give udtryk for min egen

opfattelse. Men det er i hvert fald givet, at Wad er en dygtig havearkitekt, som kan
sit fag. Et studium af hans planei' og besøg i hans haver gør dette indlysende. Han
ved hvorfor han gør det ene og ikke det andet, og han ved hvordan det ene og
det andet spørgsmål løses rigtigst og bedst. Et af de sikreste tegn på, at en opgave
er løst med dygtighed er sikkert dette, at løsningen giver indtryk af noget selvfølge¬
ligt og naturligt, der slet ikke kunde være anderledes. Det er en stor glæde, når et
vanskeligt problem, som bar taget mange timers spec ulation, tilsidst klares i en form,
som uvægerlig afføder det udråb, at noget så let burde være fundet straks. Den glæde
har Wad sikkert ofte. » C. Th. Sørensen.
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Dr. C. Hansens have i Nørre Aaby er et så stort, interessant og omfattende anlæg, at detengang
bør have en længere behandling i „Havekunst". Forholdene er — naturligvis i mindre målestok - som
ved Ledreborg. Haven er en ret dy'> ådal, hvor Huset, der er bygget af arkitekt Knud Brticker i
Odense, ligger højt på den ene side, med udsigt ned til det udvidede ålob og op ad dalsiden over¬
for. Før Wad fik med Havenat gøre havde planteskoleejer Aksel Olsen foretageten del plantninger
på bakkerne; så haven har på en vis måde tø ophavsnfænd.

Hilledet giver en forestilling om bevoksningen på de sydvendte skråninger, de er måske de smuk¬
keste „halvvilde" plantninger jeg har set. Itene rosenarter, forædlede slyngroser, gyvel og meget andet
vokser frodigt og yppigt med græs og lyng. I det parti, som billedet viser, forekommer det mig, at
Wad har præsteret noget ganske ypperligt i denne art.

Fotografiet side 97 er også fra dr. Hansens have. (Alle billeder er optaget i sommeren 1935 af
forfatteren). k

IO8



MØDE AF NORDENS HAVEARKITEKTER I OSLO
l)e nordiske Havearkitektmøder er ved at blive Tradition, idet Danmark, Sverige

og Norge nu liver har haft sit Møde, og der er de bedste Udsigter til, at Finland vil
blive Mødestedet til næste Aar.

I Aar havde Norsk Hagearkitekt- og Anleggsgartnerlag indbudt Kollegerne fra de
tre andre nordiske Lande til Møde i Oslo i Dagene 24- og 25. August, og 16 Del¬
tagere, nemlig 2 fra Finland, 11 fra Sverige og 3 ha Danmark havde givet Møde.
Nordmændene selv mønstrede 26 Deltagere, nogle med Fruer, samt nogle Repræsen¬
tanter for Pressen. Alle de danske, som blev hjemme, har kun Grund til at fortryde,
at de ikke kom med, for vi havde nogle meget interessante og fornøjelige Dage sam-

Bygdø kongsgaard set fra Parken.

men med vore Fagfæller, og egentlig kan vi jo daarligt være bekendt at møde op
med saa lille en Repræsentation.

Ganske vist er Vejen jo for os alle her i Norden altid mest gaaet sydover eller
vestover, naar vi skulde ud at lære noget, og maaske har nogle ikke tænkt det Uma¬
gen værd at drage nordover, selv efter den vellykkede Excursion i Stockholm og
Omegn sidste Aar — eller maaske netop derfor.

Vi som deltog, fortrød imidlertid ikke! Vi var vel nok lidt i Vildrede med, hvilke
Forventninger vi turde møde med tir, hvad vore Kolleger i Oslo kunde have at vise
os. Vel vidste vi, at der i de senere Aar har udfoldet sig en livlig Byggevirksomhed
i Oslo, og at man var begyndt paa forskellige omfattende Saneringsarbejder i den
gamle By, men ikke meget derudover, — jo naturligvis det, at Naturen altid er Ulej¬
ligheden værd at drage ud for. Og saa var det endda saa uheldigt, at det ikke pas-
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Villa Fornebo.

Udsigt fra Verandatrappen
over Oslofjorden henover den
herlige Sommer-Spisekrog,

hvor Lunchen serveredes for
Deltagerne i Excursionen.

Foto: S. A. Hermelin.

secle med at sejle, for Oslo skal man komme sejlende til og ikke kørende gennem
Sverige, hvorved vi Sletteboere langsomt vænnes til den mere imponerende Fjeldna¬
tur. Det tager ligesom noget af Duften af den. Ved Ankomst med lianen og Kørsel
igennem den ældre Bydel ser man ikke noget til alt det nye —først paa Samlings¬
pladsen, som var foran Universitetets Aula, ser man, at der er ved at ske noget, — et
Par høje Taarne skyder sig i Vejret, naar man ser ned mod Havnen, —det nye, im¬
ponerende llaadhus, som Oslo By ved forudseende og heldige Dispositioner endda
faar næsten forærende.

Men lad os tage Turen i nogenlunde kronologisk Orden. Paa Samlingspladsen
bød den norske Forenings Formand, Flagearkitekt Pål Sæland velkommen og vi star¬
tede med en Spadseretur gennem Slotsparken, som ikke har forandret sig stort gen¬
nem Aarene, men stadig fremtræder som en noget kultiveret Lund, i hvilken Bør¬
nene faar Lov at holtre sig med Vintersport o. lign. Kun en mindre Del er forbe¬
holdt Kongefamilien privat, og her findes nogle frodige Stauderabatter.

Hesten af Turen tilbagelagdes, naturligvis med de nødvendige Afbrydelser til Spad¬
sereture m. m., i 2 Omnibusser, som Oslo By havde stillet til Disposition i de to Dage
fra Morgen til Aften.

Vi passerede det gamle fornemme Villakvarter Parkveien bag Slotsparken, Dram-
mensveien, hvor vi besaa den moderne Bebyggelse Hjortnes, som har rejst sig paa en
Del store Villahavers Grund, og kørte videre over Skillebekk gennem Bygdø Allé
til Bygdø Kongsgaard, Kongefamliens hyggelige Sommerbolig, som omgives af en ret
stor Park i gammel, landskabelig Stil, yderst frisk og velholdt, straalende med mange
Blomster. Desværre bar Landskabet og mange Flaver ellers Præg af den tørre Som-
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Fra Kabinetssekretær
v. Tangens Have.

Tid I igere kuperet Terræn med
mange og snoede Gange, nu
terrasseret og med rene, plane

og ubrudte Flader.
Foto: M. Gram.

mer, — tiet havde ikke regnet i Oslo i over 2 Maaneder, og da overtjærede Veje ikke
er saa almindelige som lier i Landet, kunde det ikke undgaas, at den fremherskende
Farvetone langs mange Veje var nærmest graat i graat. Vi var jo her hjemmefra for¬
trolige med, at selv Træer og Ruske har lidt under Tørken, og værre var det i Oslo,
livor Tørken har varet meget længere, og hvor vel nok Jordbunden vil give et endnu
større Udslag; men dette spiller naturligvis i og for sig ingen Rolle, for det faglige
Udbytte af Turen.

En kort Pause benyttede vi til at bese de gamle restaurerede Vikingeskibe i de¬
res nye Omgivelser og fortsatte videre forbi store Landsteder og Fornebo nye Flyve¬
plads, — hvor vi rigtig kunde gøre os Begreb 0111 de Planeringsarbejder, som Nord¬
mændene kommer ud for, naar der skal fremskaffes store, plane Mader, — for at naa-
vort foreløbige Maal: Fru Lindboe, f. Skibsteds Landsted Fornebo, et helt igennem stil¬
fuldt og dejligt Sommerhjem, blomstersmykket ude og inde og med en saa vel anlagt
(af Strøm og Hindhamar) og velholdt-Have, at end ikke denne Sommers I ørke havde
formaaet at sætte noget Præg paa den. Og en skønnere Beliggenhed kan ikke tæn¬
kes. Det faldt mig straks ind, at her var jo noget, der kunde sammenlignes med Borg¬
mester Lindhagens Landsted ved Stockholm; men det vilde være svært at give det
ene eller det andet Prisen. Min Stemme vilde vist nærmest tilfalde Fornebo, — ogsaa
forinden vi alle havde nydt Fru Lindboes Gæstfrihed ved en herlig Lunch i det
grønne, som maatte hensætte enhver i absolut Velvære, — og som gjorde det svært
at bryde op til fortsat Arbejde.

Men videre maatte vi, og vi fik Lejlighed til at kigge ind i et Par Villahaver, Di¬
rektør Throne Holsts, som er omlagt af E. Grobstokk fra den gammeldags „Stil" til
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Fra Direktør Throne Holsts
Have.

Denne mere intime Del, be¬
liggende i Niveau med Vil¬
laen, havde for Omlægningen
en Stenhøj, hvor nu Vand¬

bassinet findes.
Foto: M. Gram.

en enkel og stilfuld, moderne Have, og Ingeniør Krabøl Jørstads, lagt om paa lignende
Vis af Strøm og Hindhamar.

Paa Vejen videre frem passerede vi den lille, nyanlagte Skarpsno Park, som nær¬
mest har til Formaal at skjule et stort Kloakrensningsanlæg, og vi havde i Hafrsfjords-
gaten Lejlighed til at se, hvorledes man behandler Forhavearealerne, som er under
offentlig Kontrol (se den ill. Art. herom i Havekunsts i. Hefte 1Q34)- Jeg tror, vi
alle følte os tiltalte af denne Ordning med aabne Forarealer i Stedet for de sæd¬
vanlige, ofte med mere eller mindre hæslige Stakitter indhegnede, værdiløse Forha¬
ver. Vi vandrede gennem Oslos største Park, Frognerparken, paa ca. 5° hektar, hvis
ældste Del udgøres af den oprindelige, men i l idens Løb omlagte, til Frogner Her-
regaard hørende Barokpark, og hvis yngre Del stammer fra Lands-Jubilæumsudstil¬
lingen i 1914.

I denne Del har det i Norge ret omstridte, endnu ikke fuldførte Vigelandske Fon¬
tæne- og Skulpturanlæg sin Plads for Enden af en ikke tilstrækkelig lang Lindeallé,
i hvis modsatte Ende desværre mangler et eller andet monumentalt Bygningsværk,
som Pladsforholdene beklageligvis ikke giver stort Haab om nogensinde vil komme.
iMan har derfor lidt vanskeligt ved at tænke sig, at der for hele dette Anlæg kan
opnaas den Storslaaethed, den Monumentalitet, som det mægtige Arbejde og de uhyre
Omkostninger burde kunne forudsætte.

Fra Frognerparken gik l uren gennem en hel Kække Veje, Gader og Pladser, gen¬
nem den gamle St. Hanshauge, et Anlæg i Stil med vor egen Ørstedspark, anlagt i
1875—80, til lla kommunale Boligkvarter. Her interesserede det især Deltagerne me¬
get at se, hvorledes Caardarealerne i de store Karreer var udnyttede, og Cadernes
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Fra det indre af en delvis
kommunal Boligkarré, popu¬

lært kaldet Sing-Sing.
Man bemærker særlig de
praktisk anlagte Flisegange,
som forer til Indgangsdoren.

Foto: M. Gram.

Profilering, inclusive Forhavearealerne, som ligeledes er omtalt og illustreret i oven¬
nævnte Artikel i Havekunst i 1934- Det saa meget tiltalende ud, at Fortovene flere Ste¬
der var adskilte fra Kørebanen af et lavt Beplantningsbælte, oftest Rosa rugosa, med
Allétræer i Midten. Beplantningen langs Facaderne kunde forekomme lidt ensformig i
Planteudvalget - allevegne dominerede Phlox'ene; men da de netop liavde deres Sæ¬
son, saa det for Tiden godt ud.

Denne første, righoldige Dag sluttede med Middag, inclusive Strandbad for Lieb¬
havere paa Ingierstrand, Oslo's „Bellevue" — et nyt Udflugts- og Badeetablissement i
hypermoderne Stil, men vel indpasset i Landskabet.

Næste Dag, Søndag Morgen samledes vi atter paa Tordenskjolds Plass, — lidt des¬
orienterede nogle af os, idet Tordenskjold var sat tilside, medens Raadliusbygnin-
gen og Saneringen af Kvarteret deromkring staar paa.

Først besaa vi efter et kort orienterende Foredrag om Oslos Parkvæsen af By-
gartner Rohne og under dennes Førerskab de Anlæg, som er paabegyndt langs Akers-
elven, og som skal forvandle denne fra at være en „llynke i Byens Ansigt" til at være
„Byens Smil", vi passerede Olav Ryes Plass og lijerkelunden, to rigtige squares, og vi
studerede atter Gaard- og Forhaveanlæg i de store, dels private, dels kommunale
Boligkvarterer paa Aasett og Torshov og den store, ret nye Torshovpark, — en stor,
dejlig Park med Beplantninger langs Yderkanterne og store, dejlige Græsplæner, som
hæver sig op imod Musikpavillonen og Koncertpladsen paa et Plateau i Parkens
Midte. Man kunde tænke sig, at Børnenes Tænder løber i Vand efter at faa Lov at
kælke ned ad de dejlige Græsskraaninger.

En Ting, man særlig maatte lægge Mærke til, er alle de mange Legepladser, hvor-
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En særdeles praktisk Karus-
seltype, „Sparkekarussellen".
Gaarpaa kuglelejer og igang¬
sættes med samme Bevægelse
som et Løbehjul; - men dette
her er selvfølgelig meget mere

sjovt.
Foto: S. A. Hermelin.

med Oslos Parker og offentlige Anlæg er forsynede, og Legepladsernes righoldige
Udstyr med Rekvisitter. Foruden de almindelige Sandkasser, Vipper og Gynger m.
m. bemærkedes særlig forskellige Konstruktioner af Karusselier, som udmærkede sig
ved uden Fare at kunne holde en Mængde Børn i Aande.

Alle Redskaberne holdes for sig i Legepladsernes Yderkanter, saa der bliver store
frie Pladser til Leg og Boldspil, — og alle disse overrisles om Vinteren til Skøjtebaner.

I Soria Moria, en moderne Haverestaurant, holdtes et kort Hvil, og videre gik Tu¬
ren til Parken ved Vanførehospitalet Dronning Sophies Minde, det store, ret nye, kom¬
munale Ullevdl Sygehus og gennem Ullevdl Haveby, et lille, sluttet Kvarter efter engelsk
Mønster, smukt men dyrt, forbi det nye, imponerende, store og vel proportionerede
Universitetskompleks paa Blindern til Villakvarteret ved Apalveien og Volvat. Dette, som

ligger lige overfor den nye Universitetsgrund, udmærker sig ved en vis Ensartethed
i saavel Villaernes som Havernes Stil, som virker i høj Grad velgørende uden i no¬

gen Maade at virke for ensformigt eller kedeligt, idet saavel Villaernes Farver som
Havernes Beplantning varieres. Et kort Besøg aflagdes i Kabinetssekretær v. Tangens
Have, en vel udformet moderne Terrassehave; '

Det falder ganske af sig selv, at saa godt som alle norske Haver maa blive Ter¬
rassehaver, og her maatte vi Gang paa Gang misunde vore norske Kolleger det her¬
lige Stenmateriale og for den Sags Skyld ogsaa det Terræn, de har at arbejde med,
og det skal siges, at vi saa mange Eksempler paa, hvor smukt og harmonisk Byg¬
ninger, Terrassehaver og Natur var samkomponerede;»men helt uden Grund var det
vel heller ikke, at der fra en af Deltagernes Side lød et Varsko imod at øve Vold
imod Naturen. Naturligvis maa vi have Lov at omforme Naturen efter vort Behov
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En anden af ile meget yn¬
dede Karusselier, „Rørkarus-
sellen", ogsaa paa Kuglelejer
og tagende en stor Passager¬

mængde.
Foto: S. A. Hermelin.

omkring vore Boliger; men hvor disse omgives af fri og uberørt Natur, maa man
være uhyre varsom for ikke at bryde Harmonien.

Efter dette store Program blev der endnu kun Tid til en rask lille Tur igennem
Vestre Gravlund, hvor det, som imponerede mest, var den smukke Allé af Pinus Cem-
bra, — og en lille Detaille fik vi med i Farten,— en nyindrettet Begravelsesplads langs
en Skraaning, i hvilken de enkelte Grave og Gravsten skal indgaa som Led i en na¬

turlig Stenskrænt, en virkelig god Ide som, hvis dens videre Udformning bliver lige
saa smuk som den lille Begyndelse, vil blive en Seværdighed at- Hang.

Herefter lod vi trætte og mødige efter de to Soldages Anstrengelser Havekunst
være Havekunst og hengav os til at nyde den herlige Udsigt fra Holmenkolbanen,
og som Afslutning paa de i alle Maader vellykkede Dage var vi Norsk Hagearki¬
tekt- og Anleggsgartnerlags Gæster ved en rigtig norsk Middag i en Skihytte: Troll-
vasshytta ved Lillevann.

Vi er vore norske Værter af Hjertet taknemmelige for alt, hvad de viste os og
for behageligt og lærerigt Samvær. Michael Gram.

r

OM BEPLANTNINGSVÆSENET I OSLO-AKER
gives til Orientering for de udenlandske Deltagere nedenfor nogle statistiske og an¬
dre Oplysninger.

Stor-Oslo bestaar af Oslo By med ca. 260,000 Indbyggere og Aker Herred, bestaa-
ende af 4 Sogne med ialt ca. 100,000 Indbyggere. Oslo danner Kærnen i Byen om-
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I ra Restauranten Soria Mo-
rias Have.

I Baggrunden, for Enden af
Kanalen, ses Toppene af et

kunstigt Bølgeskvulp.
Foto: S. A. Hermelin.

kring Havnen, medens Aker fuldstændig omslutter den til Lands, i et Bælte fra Kyst
til Kyst af Oslofjorden. Oslo og Aker har hver sit selvstændige Styre, — som København-
Frederiksberg, kun at det i Oslo er den egentlige 1 lovedstad, som er omsluttet af sin
Tvilling.

I Oslo har Parkvæsenet siden 1Q16, da det blev udskilt fra Vejvæsenet, været ord¬
net som en selvstændig Etat med Bygartneren som -Chef. Bygartner Marius Rehne
har beklædt denne Post fra dens Oprettelse. Bygartneren har til sin Raadighed 2
Afdelingsgartnere, en for Vedligeholdelsesafdelingen og en for Nyanlæg samt en As¬
sistent paa Tegnestuen, som siden den nye Bygningslovs Ikrafttræden i 1Q2Q har Til¬
synet med saavel Anlæg som Vedligeholdelse af alle Byens Forhaver, og endelig en
Bestyrer af Gartneriet og Planteskolen samt 4 Distriktsgartnere. Parkvæsenets Arbejds¬
styrke bestaar om Sommeren af ca. 250 Mand, om Vinteren af ca. 100 Mand.

Saa sent som i Begyndelsen af forrige Aarhundrede fandtes ingen offentlige An¬
læg i Oslo. Det første var Børshaven, som blev beplantet i l8o6, og populært kaldtes
Grønningen. I Begyndelsen var det „Selskabet for Christiania Bys Vel", som lagde sig
i Selen for at skaffe Byen Anlæg og grønne Pladser, og paa Selskabets Initiativ blev
flere saadanne til, og de vedligeholdtes af Selskabet saa sent som til l875> da Be-
plantningsvæsenet blev underlagt Vejvæsenets Administration.

Det første større Anlæg, som Kommunen selv tog sig af, var St. Hanshaugen, som
i det væsentlige blev til i 1875— 1880; men efter denne Begyndelse kom der mere
Fart i Sagerne, og i de kommende Aar blev dels nyanlagt liere Anlæg og beplan¬
tede Pladser, dels overtaget og købt allerede beplantede Arealer. Saaledes blev Stu¬
denterlunden og Eidsvolds Plass overtaget Ira Staten, og forskellige Gaarde, deriblandt
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Fra Vestre Gravlund. Begyn¬
delsen til Stenskrænten, hvori
de enkelte Gravsteder kun

betegnes ved større Natur¬
sten end de øvrige — som den

i Forgrunden tilhøjre.
Foto: M. Gram.

Frogner Hovedgaard blev erhvervede, og clct meste <il Arealerne efterhaanden udlagte
som Parkanlæg.

Særlig efter at Beplantningsvæsenet havde faaet selvstændig Administration i IQI6,
er det gaaet stærkt fremad. Den nyere Del af Frognerparken er blevet til i denne
Periode, den 48 I1« store Fkeberg Skovpark er kommet til og er blevet et meget yn¬
det Udflugtssted, og i Aarene 1923—31 blev den ca. 4 ha store Torshov Park anlagt.
Af andre større Arbejder maa nævnes Reguleringerne og Udformningen af de nye
Anlæg langs Akerselvetis Bredder. Og hertil kommer naturligvis Omlægninger og Mo¬
derniseringer af forskellige af de eksisterende Anlæg og Pladser.

Egen Planteskole har Kommunen drevet siden Midten af forrige Aarhundrede, og
der var Blomstergartneri paa St. Hanshaugen. I 1920 lik Parkvæsenet overladt et nyt
Areal paa ca. 11,5 ha udenfor Byen til Gartneri og Planteskole, og herfra leveres nu
saavel Byens Behov af Træer, Buske, Stauder og Udplantningsplanter som Kirkegaar¬
denes Forbrug af Udplantningsplanter.

Den første Opgivelse, man har over Parkvæsenets Arealer, er fra 1876, da de ud¬
gjorde ca. 8,5 ha fordelt paa IQ Anlæg. I 1Q16 var de vokset til 50 Anlæg paa ialt
ca. 39 ha og 48 ha Skovpark, og ved Udgangen af 1932 hørte følgende Arealer under
Parkvæsenet: 12 Parker og 78 beplantede Pladser og mindre Anlæg paa tilsammen
ca. 216 ha samt forskellige Skov- og andre Arealer paa tilsammen 41 ha.

Der findes ca. 16 km beplantede Gadestrækninger. Dfesuden har Parkvæsenet An¬
læg og Vedligeholdelse af Haverne ved Byens offentlige Institutioner: Sygehuse, Sko¬
ler m. 111. samt ved de kommunale Boligkarréer og endelig af en Del Staten og an¬
dre offentlige Institutioner tilliggende Haver.
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Parkvæsenets Budget viste for 1932/33 en Udgift paa 807,128 Kr. til Vedligehol¬
delse og Drift og en Indtægt paa 213,500 Kr. - Refusioner fra andre Institutioner samt
Leje af Restauranter og Kiosker i Parkerne.— 1 Aker har Beplantningsvæsenet ogsaa
fra 1916 haft sin egen Administration, som ledes af Herredsgartneren, til hvis Hjælp er
ansat en Afdelingsgartner og 4 Assistenter. Stillingen indehaves af Herredsgartner Karl
Flod. Under Åkers Beplantningsvæsen horer (1934) ialt-ca. 17,5 ba Parker og Plant¬
ninger samt et Naturparkomraade paa ca. 15 ha og en Planteskole paa ca. 2 ha, og
der er siden 1916 plantet ca. 20 km Alléer. — Endelig ledes alt Nyarbejde paa Kirke¬
gaardene, som ellers administreres af de enkelte Sogne, af Herredsgartneren.

Arbejdsstyrken udgør ca. 75 Mand 0111 Sommeren og ca. 25 Mand om Vinteren.
Foruden som Chef for Kommunens Beplantningsvæsen virker Herredsgartneren

som Konsulent for private Haveejere, af hvilke der i Aker findes ca. 12,000, og han
har Ledelsen af Udstillinger, Kursus og andet Oplysningsarbejde indenfor Havebruget.

M. G.

TRÅDGARDSKONSTEN O C H DESS
FORHÅLLANDE TILL LANDSKAFET

Ndgra rejlexioner med anledning av trddgdrdsarkitekternas bestik i Oslo.
Under den gi vande samvaron i Oslo melian utovare av nordisk tradgårdskonst

yttrade jag mig vid ett (illfalle om den respekt, som trådgårdskonstens utovare »låste
kånna infor naturen. Det var det storslagna norska landskapet, som inspirerade mig
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till detta. - Mer an gårna erkanner jag, att det icke lyckades mig aft koncist uttrycka
vad jag innerst inne kande och hade svårt att tolka i ord.

Då nu detta håfte av „Havekunst" tir ett Oslo-nummer, kan det kanske vara på
sin plats att med några ord berora nåmnda fråga med Oslonaturen som utgångspunkt.

I nastan varje stadsplan finner man drag, som peka han på en stråvan att skapa
axiala paradanlåggningar. Man hygger monumentaltrappor i anslutning till oppna re-
presentationsanlåggningar och tvingar in hostadshusen i av barocken påverkade grup-
peringar i avsikt att åstadkomma storslagna effekter. Detta var åven fallet i Oslo. —
I den inre staden - den del, som helt domineras av storstadspriigeln, dår marken ar
relativt plan och dår de hoga husen dominera, går man lått reflexionslost med på
det. Men så snart man kommer langre ut från stadens centrum, når man borjar få
kånning av den storlinjiga naturen — eller kanske rattare landskapet — blir man allt
mera och mera imponerad av detta. Hår dominera de rorliga silhuetterna av de måk-
tiga hojderna kring Oslofjorden. De bli an mer imposante genom kontrasten mot fjor¬
dens plana vattenspegel. Dessa motiv åro, så gigantiska och av sådan urkraft, att varje
lorsok att skapa nya, stora vyer av striing formal karaktår synes mig domt att miss-
lyckas. Man får en kånsla av, att man i denna våldiga, rorliga terrång icke kan el¬
ler hiir taga upp slåttlandets typiska uttryeksmedel: stora rum, som begrånsas av
exakta våggar (vare sig dessa nu åro hus- eller trådrader). Ovanfor våggarna ser
man ju i alia fall hojdernes buktande linjer, och då verkar åven det stort anlagda
paradrummet bortkommet i sin omgivning.

Annorlunda forhåller det sig med mindre områden, vilka domineras av byggna-
der eller begrånsas av våggar av sådana mått, att de formå ge anlåggningen styrsel
eller intimitet. Inom dessa kan det icke bli tal 0111 något forsok att „konkurrera" med
det omgivande landskapcts storvulna linjer.

Det kan vara forlåtligt om jag skulle kunna bliva missforstådd dårhån, att någon
linge den uppfattningen, att jag i en terrång av denna karaktår, nårinast skulle vilja
arbeta „landskapligt" — alltså med konst soka skapa naturmotiv. Detta vore en feltolk-
ning. I en omgivning som den hår nåmnda, niåste sådana forsok i stort sett anses over-
llodiga. Dåremot år det ju en tacksam uppgift for trådgårdsmannen att med varsam
hand komplettera t. ex. de naturliga bergspartiernas flora med de f. n. så uppskat-
tade fjållvåxterna.

Det år nog icke slumpen som gjort, att den norska trådgårdskonstens historia vi-
sar, att renåssansens trådgårdskonst slagit igenom men icke barockens. Dét år såkert
en kånsla av att landskapstypen ej harmonierar med en långt driven arkitektonise-
ring. Den norska naturen år också mera beslåktad med hojderna kring Florens och
Kom an med de mjukare terrångformationerna kring Paris.

Att åven utovare av nutida norsk trådgårdskonst hava ett gott grepp på dessa
problem och en såker kånsla for landskapets krav, fingo vi flertaliga bevis på. Att
denna forinåga icke blott gåller behandlingen av mindre områden utan åven av storre
visar t. ex. Torshovparken. Hår åro inga forsok gjorda att binda naturen i tvångs-
troja. De formala detaljerna i den stora informala kompositionen åro måttfulla och
icke samordnade i avsikt att åstadkomma ett stort paradnummer.

Det må dårfor uttalas en forhoppning, att trådgårdskonstens utovare - soin i sin
dagliga gårning med respekt och kårlek umgås med Naturen — måtte få ett ord med
i laget når denna hotas av fraintrångande „kultur". Sven A. Hermelin.
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De fleste af Deltagerne i Oslo-Mødet
samlede udenfor Trollvasshytia.

Staaende i bageste Række, fra venstre:
Triidgårdsarkitekt David Andersson, Uddevalla.
Hagearkitekt Lyftingsmo, Oslo.
Triidgårdsarkitekt Paul Olsson, Helsingfors.
Kommunegartner Michael Gram, Frederiksberg.
Hagebrukslærer Birkeland, Levanger.
Slottsgartner Søren Næss, Bygdo.
Sekretær Einar Hildrum, Oslo.
Fylkesgartner Mørk, Buskerud.

Dobbeltrækken foran, fra venstre:
Anleggsgartner William Sundholm, Slemdal.
Planteringsinspektor Linus Olsson, Stockholm,
Anleggsgartner E. Pihl Olsen, BygdO.
Gartner Wolf, Stipendiat fra Tyskland.
Hagearkitekt H. Hindhamar, Oslo.
Fru E. Pihl Olsen.

Hagearkitekt E. Grobstokk, Blommenholm.
Hagearkitekt Eyvind Strøm, Oslo.
Fru Slottsgartner Næss.
Bygartner Marius Rfthne, Oslo.
Journalist, Frk. Berg, Tidens Tegn, Oslo.
Fru Hagearkitekt Strøm.
Anleggsgartner Tryggve Werndal, Oslo.
Fru Werndal.

Fru Hagearkitekt Grobstokk.
Triidgårdsdirektflr Enoch Cederpalm, Stockholm.
Fru Herredsgartner Morstøl.
Triidgårdsarkitekt J. G. .lansson, Stockholm.
Hagearkitekt Frk. Halvorsen, Oslo.
Hagearkitekt Kristen Hauglum, Ås.
Hagebrukslærer Knut Foss, Tonsberg.
Havearkitekt E. Erstad-Jørgensen, København.
Hagearkitekt Kristensen, Aker.
Triidgårdsmåstare Veli Sorma, Tavastehus.
Triidgårdstekniker Victor Anjou, Hiilsingborg'.
Herredsgartner Karl Flod, Aker.
Hagebruksstudent Kvernild, Ås.
Avdelingsgartner Arnt Hauen, Oslo.
Hagearkitekt K. Kraft, Oslo.

Siddende, fra venstre:
Hagearkitekt Bredo Morstøl, Blommenholm.
Triidgårdstekniker Gosta Schuwert, Stockholm.
Hagearkitekt Pål Sæland, Oslo.
Frk. Inger Wedborn, Stipendiat, Dahlem.
Frk. Ruth l'fisterer, Schweitz.
Triidgårdsarkitekt Edvard Jacobson, Karlstad.
Tradgårdsarkifekt Sven A. Hermelin, Stockholm.
Triidgårdsarkitekt Karl Nylof, Djursholm.

Desuden deltog Havearkitekt Georg Boye, Aarhus, og Redaktør Johs. Strøm, Norsk Gartnerfor¬
enings Tidsskrift, Oslo, samt Fotografen, Hagearkitekt Bredo Morstøl, Blommenholm.
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TO H A V E II I MARIBO
Den større have, som tilhører forpagter E. W. Kjær, er først anlagt i dette forår,

og det har været vanskeligt at tage tilstrækkeligt oplysende fotografier. Jeg har derfor
valgt den isometriske fremstilling, der jo til en vis grad erstatter både fotografier og plan.

Husets mest yndede opholdsstue har sit største vindue vendende mod haven, og
fra forpagterens arbejdsbord er der her udsigt til havens bedste del. .leg bar derfor
været fristet til at lægge en længdeakse fra dette vindue og til en pragtfuld rødtjørn
helt ude ved den brede tjørnehæk, der omgiver haven.

De kulisseagtigt anbragte smalle bøgehække begrænser et langt græsrum og fra
en lille siddeplads under tjørnen udgår et 12 m langt bassin. Dette rum fortsættes
af en større græsflade omkring husets store havetrappe, der er et yndet samlingssted
for beboere og gæster.

Langs de krumme hække kommer om foråret et flor af løgvækster frem. Det af¬
lange rum indfattes på den ene side af høje birke og robinier med en frodig bund¬
vegetation, og på den andeji side ser man ind i en staudehave med blomster ude¬
lukkende i blaa nuancer og hvidt.

Et busket af forskellige syrener gør denne afdeling tilstrækkelig intim. En lang
staudegang, hvorover spåender 7 porte af svære lærkestolper, bar havetrappen som
point de vue.
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Staudegangen set mod syd.

Denne måde at bygge „løvgang" på er bl. a. valgt tor, at man fra den lille ro¬
senhave i det østre hjørne kan lå det længst mulige kik hen igennem haven.

Rosenhaven har farver som gule klinker, gule og orange roser og blaa lavendler.
En lille køkkenhave ved gårdspladsen er der også.
Den mindre have, som er gengivet i plan nedenfor, tilhører landinspektør S. Jun¬

gersen og er, som det vil ses, fri for alle større Sensationer.
Som den henlå inden omlægningen gjorde den nærmest et pinligt lille og fortrykt



Øverst: Landinspekter Jungersens have set fra havedøren
Nederst: Drivhuset og siddepladsen under valnøddetræet.
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Husets forside set fra llisepludsen
ved nordskcllet.

indtryk med en stærk opdeling med grusgange af umådelig bredde, det var derfor
ønsket først og fremmest at skaffe fornemmelse af større rum.

Omkring hele haven er bygget en betonmur af godt 2 meters højde, hvorved bl. a.
er skabt en solvarm krog mellem et lille drivhus og et stort gammelt valnøddetræ.
I „malerisk uorden" ligger her et lille vandhul og uregelmæssige bede med lave roser
og thymus lanuginosus. Det hævede staudebed med pudeplanter ud over flisekanten
ligger med syd- og vestsol og har skyggetålende stauder under valnøddetræet.

Hen over den pæreformede og, ganske svagt konkave plæne kaster et gammelt
morbærtræ sine skygger. Plænen er tilsået med aim. rapgræs, der kom langsomt op,
men nu ved god pasning med vand er meget fint. '

I forbindelse med et caprifolielysthus og med fælles granraftetag er der bygget
en cyclestald for personalets 12 cykler, og med granraftehegn 0111 en lille køkken¬
gård er de lidt skæmmende køkkenregioner skjult. Det gamle hegn i skellet til na¬
boen paa stykket mellem de to bygninger er fjernet uden skade for denne og til
gavn for landinspektørens have. »

Mod vejen er intet hegn, og låge ind til haven har vist sig ganske unødvendig.
De lave rabatter med vinca og cotoneaster er beskyttet mod forbipasserendes ublide
behandling ved en lav kantsten. . Troels Erstad.
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DIREKTØR CHR. RUGES HAVE, AARHUS
En Omlægning.

Haven er beliggende paa en Del af det Areal, hvor Marselisborggaarden indtil
Begyndelsen af dette Aarhundrede laa. Terrainet, der synes at være fremkommet
ved Udtørring og Opfyldning af en af de mange Damme omkring Gaarden, falder

DircJdør- Chr Rixcfc

Imif r i i i f i i i i f T T~

ned mod Havens sydvestre Hjørne, idet det danner en skaalformet Forsænkning, der
har sin længste Udstrækning NØ-SV. Mellem Havelaagen og Hoveddøren er der
et vandret Plateau, fremkommet ved Opfyldning fra Bygningen. Muldlaget er meget
tykt, af en næsten tørveagtig Karakter. Inden Omlægningen henlaa Haven gennem¬
krydset af meningsløse Grusgange, men med en smuk Bestand af gamle Frugttræer.

Huset har den Ejendommelighed, at der ikke findes nogen egentlig Havedør,
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Vejen til Hovedtrappen.
(Standpunkt l).

Hoveddøren maa tillige tjene som saadan. Paa Sydsiden ligger Kældergulvet i Jord¬
højde, paa Østsiden ca. 1,20 ni under Terrain. Disse Forhold har været bestemmende
for Udformningen af Indgangen og Forbindelsen med den øvrige Flave.

Indgangsvejen er belagt med Hasleklinker i Lighed med Hovedtrappen; den for¬
løber vandret fra Vej til Trappe og har en Sidesti til Køkkendøren paa Husets
Nordside. 6 gamle, klippede Linde indenfor Laagen kaster en pæn Skygge henover
Vejen og giver Billedet en vis Hygge (Standpunkt l). Terrainforskellen, der ved
Laagen er 0, ved Hovedtrappen ca. 1,20 m ér klaret ved en Plantemur af Nexø-
Sten, kronet af en Berberishæk. Ad en Trappe kommer man dels ned paa Plænen,
dels ind paa en lille Legeplads, hegnet af Ligusterhæk (Standpunkt 2). Det er Me¬
ningen at Hækken, der ses paa Billedet, skal voxe op og danne Vange for Trappen.

I den øvrige Del af Haven er mine Bestræbelser gaaet ud paa at fremhæve Ter-
rainets Skaalform mest muligt, hvilket er lykkedes uden væsentlige Jordarbejder.
Rummet bestaar hovedsageligt af en Græsslette med fritstaaende Frugttræer (Stand¬
punkt 3). Blomsterne er samlet ved Havens Sydskel, hvor de er synlige fra Huset.
Det faldt naturligt at lave en lille Rosenterrasse med Støttemur at Nexø-Sten (Stand-
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Øverst: Plænen i Slugtens Længderetning. (Standpunkt 3).
Nederst: Havetrappen og Legepladsen. (Standpunkt 2).
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Øverst: Staudegangen. (Standpunkt 5).
Nederst: Rosenterrassen. (Standpunkt 4).
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Vandhullet. (Standpunkt 6).

punkt 4) i 'let sydøstre Hjørne, idet Terrainet her var nogenlunde fladt. Bag denne
er der en klinkebelagt Plads med Stenbænk, hvorfra man ser ned ad den lange
græsklædte Staudegang (Standpunkt 5)- Da der næredes nogen Frygt for at færdes
i vaadt Græs, men Græsgangen paa den anden Side var ønskelig, blev Resultatet,
nogle brede Klinkekanter, paa hvilke man ret nemt kan færdes i vaadt Vejr. Af
samme Grund blev Gangen langs Østskellet lavet. Denne, hvis krumme Forløb skyl¬
des et værdifuldt Træ i det gamle Busket, er belagt med tiloversblevne Fortovsfliser,
der er slaaet i nogenlunde rektangulære Stykker, og ser virkelig meget pæn ud.

Forkanten af den nordre Stauderabat er af Hensyn til Bevaring af Terrainets
Form opløst i Tunger. I den vestre Ende udvider Rabatten sig og smelter sammen
med et lille harmløst Stenanlæg, der netop var lavet Aaret før Omlægningen. I denne
Udposning er der støbt et lille Vandhul (Standpunkt 6).

I den humusrige Jord voxer Stauderne stærkt (il, Roserne trives derimod min¬
dre godt, de trænger muligvis til Kalk. Plænen er tilsaaet med s/» Skotsk Rajgræs
og 7# Aim. Rapgræs og er blevet tæt og god, da den passes omhyggeligt med Vanding.

Arbejdet er udført i Efteraaret 19^3 Foraaret 34 «f Anlægsgartner Kai Petersen.
Georg Boye.

EN HAVE PAA T A A S I N G E
Da min lille Artikel under denne Overskrift var fremkommen i Martsheftet 1934

af „Havekunst", blev der fra flere Sider anket over, at de ledsagende Illustrationer
væsentligt var Oversigtsbilleder, der belyste det ganske vist vigtige Sammenspil mel-
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Billedet herover: Indgangen til Haven.
Billedet S. 130, øverst: Foraarshaven. Billedet S. 130, nederst: Et gammelt Filippatræ.

Siddepladsen er „Dagligstue" paa varme Dage.

lem Hus og Have. Derimod havde jeg forsømt at medgive Detailbilleder, der viste'
selve Haven intime, ligesom jeg burde have anført, at Huset var tegnet af Arkitekt
Fritz Jørgensen, Svendborg.

Derfor fremkommer i Aar disse Fotografier.
Jeg kan tilføje, at den projekterede lille Dam blev fuldført i April 1Q34 og om¬

givet af naturlig Plantning med særlig Vægt paa Foraarstiden. Da blomstrer her for¬
skellige Primula samt Scilla, Narcisser, Tulipaner o. a. Løgvækster. Caltha pal. fl. pi.,
Myosotis, Iris, Incarvillea o. a. fortsætter Floret nærmest Bredden. Senere kommer i
tvanglri Grupper mellem Smaabuske de fleste Liljesorter, som kan trives i vort Klima.

Guldfisk har overvintret godt paa 1 in Vanddybde. Grønne Frøer er indvandrede,
og Havens Fugle er glade for det nye Vandspejl. Svaler har i flere Aar ikke liaft
til Huse her, men har nu bygget Rede af Materiale til Dels fra den fugtige Bred.

Af nyt er sidste Vinter som Afslutning paa Staudegangen rejst en Læplads af
Lærkestolper og Granrafter, op ad hvilke er espalieret Clematis montana, Robinia
hispida og Wistaria.

Endelig bør jeg nævne, at det meste af det Plantemateriale, jeg har anskaffet,
stammer fra Aksel Olsen, Kolding, og Mathiesen, Korsør. Ivar Knudsen.
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LITTERATURANMELDELSER
Det fritliggende Eenfamiliehus, 2. Udgave, udgivet af Akademisk Arkitektforening som Særhefte

af Arkitekten, 56 Sider, Pris Kr. 3,50, udarbejdet med Støtte af Handelsministeriet til Brug ved Un¬
dervisningen i Bygningslære i de tekniske Skoler.

Der udgives saa meget, om hvilket man maa tænke: „Er det nu noget, der er Brug for?" Det er
derfor velgørende at faa fat i noget, som virkelig er paakrævet, som kan siges at have en Mission,
og det kan ined Kette siges om dette Hefte, som hør have en meget stor Udbredelse ikke blot blandt
Fagfolk; nej, det burde snarere automatisk udleveres til alle, som vil bygge eller blot tænker paa at
bygge eget llus, for det vilde faa dem til at tænke lidt mere over Problemerne, og mange liere vilde
faa det rigtige Hus i den rigtige Have, og til den rigtige Pris for dem.

Heftet indeholder 3 instruktive Afhandlinger, to af Arkitekt Povl Stegmann: „En Mand ønsker
at bygge Hus" og „En Boligtype og dens Forudsætninger" og en af Havearkitekt C. Th. Sørensen:
„Grundens Udnyttelse", - eller udtrykt paa mere jævnt Dansk: Hvad koster det at bygge og bo i
eget Hus og hvorledes skaffes Pengene? Hvorledes udnyttes Grunden fornuftigt og hvad koster Ha¬
ven, og: Hvad bestemmer Husets Størrelse og Indretning.

De to Arkitektartikler skal vi ikke komme dybere ind paa, selvom de ellers nok kunde fortjene
det, men bare sige, at naar Manden, som ønsker at bygge Hus, har set paa Grund, Tegninger, Pla¬
ner, Beskrivelser og Billeder af Huse af alle Typer og Former, maa han ogsaa, inden han træffer sit
Valg, tænke paa, hvordan nu Grunden egner sig til den Have, som netop vil passe ham, og derfor
bør han studere C. Th. Sørensens Afhandling med Omtanke, for vel kan man faa noget ud af
enhver Grund, men ogsaa Ærgrelser, hvis man f. Eks. begynder med at lægge Huset forkert paa
Grunden. Forfatteren ofrer med Rette Husets fornuftige Anbringelse paa Grunden megen Opmærk¬
somhed og giver gode Eksempler paa saavel god som daarlig Placering. Man maa i et og alt give
Fort. Bet i hans Betragtninger, som bl. a. gaar ud paa, at Huset skal anbringes saa langt fremme
mod Gaden som muligt og saa nær Naboskel i Nordsiden som muligt. Desværre er Byggelovsbestem-
melser og Servituter ofte en Hindring for den fornuftigste Anbringelse; men det kommer man vel
med Tiden bort fra, - saaledes har Københavns Kommune nylig ved Udstykning langs Randbølvej
i Vanløse i Servituterne bestemt, at Husene skal lægges i Nordskellet, naturligvis saa uden Vinduer,
eller i alt Fald uigennemsigtige imod Nord, ind mod Naboens Have.

Paa nogle ledsagende Eksempler har Forf. anbragt Huset og Garagen i hver sin Side af Haven,
— jeg vilde dog af Hensyn til Varme i Garagen foretrække den lagt opad Huset, og saa langt tilbage
fra Vejen, at der bliver en lille Vaskeplads foran, i Forbindelse med en lille intim Gaard. Den vil
man ellers savne. Dernæst omtales Grundens Udnyttelse og Inddeling, Indhegning o. s. v., og endelig
kommer Forf. ind paa, hvad det koster at anlægge en Have. Det er selvsagt uhyre varierende -1 de
opførte 21 Eksempler, som er tagne ud af Virkeligheden, varierer Anlægsprisen fra 92 Øre til 19,67
Kr. pr. m2; men der gøres naturligvis ogsaa Rede for, hvordan disse varierende Priser er fremkom¬
met. Det synes mig at være en god Idé at gøre saavel Bygherre som Arkitekt bekendt med, at der
maa regnes med et Beløb ogsaa til Haven, og det vil være rart for alle Parter, inclusive Havear¬
kitekter og Anlægsgartnere, at der ikke regnes altfor knapt, som Tilfældet oftest er. M. G.

Af Nordisk ill. Havebrugsleksikon, 4. Udgave, er nu 13. Hefte udkommet, og vi glider godt hen
imod Slutningen af Alfabetet.

Det er et lødigt Hefte, vi her har for os,-det præges bl. a. af to saa yndede, duftende Blom¬
sterplanter som Reseda og Rose, - den sidste har ikke kunnet nøjes med mindre end 40 Sider og om¬
trent lige saa mange Billeder. Burde man dog ikke have glædet Firmaet D. T. Poulsen med at forny
det iøvrigt gode Farvebillede af Rødhætte o$ Ellen Poulsen med en eller to af de nyeste Tiltræknin¬
ger? Karen og Anne Mette f. Eks.!

Rhododendron er ogsaa paa Moden og breder sig, - lidt videnskabeligt for den læge Læser over
15 Sider med dobbelt saa mange, mest botaniske Billeder.

Ellers er der jo noget for enhver Smag, fra Eg og Robinia til Pærer og Ribs, Rabarber og Radi¬
ser, Redskaber og Maskiner, Pulverpustere osv. Rentabilitet er noget, der vil interessere enhver Gart¬
ner, og en Redegørelse for Retsplejeforhold vedrørende Havebrug og Gartneri er ogsaa en Artikel, man
kan have Udbytte af at ty til i en snæver Vending. M. G.
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DANMARKS HUS PA VERDENSUDSTILLINGEN
I BRUXELLES 1935

Som det mange gange er fremhævet i ind- og udland var Danmarks deltagelse
i dette store stævne særdeles imponerende såvel hvad størrelse som indhold angik.

De omfattende bygninger var projekterede af arkitekt Tyge Hvass og opførte under
hans ledelse af ingeniørfirmaet Alea. Lidt haveanlæg var knyttet til bygningerne; jeg
har hjulpet arkitekten med at projektere og anlægge dette.

Der var græs her og der, og i en gård mellem Kunstindustriens fløj og det smukke
Biografteater var der indrettet et temmelig langt bassin, langs hvilket et par lange,
betonindramniede bede skulde beplantes. Vi valgte rhabarber hertil, idet vi håbede,
at disse kunde illudere som en slags skræpper og iøvrigt hurtigt opnå stor frodighed
og fylde. Men jorden var ikke god, så jeg tror ikke, at det lykkedes videre godt.

På et ret stort, rektangulært jordstykke anlagdes en rosenhave, hvor D. T. Poul¬
sens bedste tiltrækninger var udstillede. Jordstykket var mod vest begrænset af In¬
dustrifløjen, som havde vinduer og døre ud mod haven, mod nord af Landbrugs-
fløjen, der rejste sig som en høj, klar mur, mod øst af en af udstillingens færdselsveje
og mod syd af en lille kratplantning.
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Arealet faldt vindskævt ca. 2 m fra sydøsthjørnet til nordvest, og denne jordform
har været stærkt bestemmende for havens form, som fremgår at planen.

Det var oprindelig tanken, at der skulde være vand imellem rosenbedene, ligesom
terrasserne skulde have været udført af sten; men økonomiske forhold krævede stor
sparsommelighed, hvorfor enden blev, at forkanterne udformedes af brædder, og der
kom græs, hvor der skulde have været vand.

Haven var D. T. Poulsens udstilling, og firmaet fik grand prix for den. Hele liave-
anlæget bekostedes af Udstillingen og udførtes af Sørensen &: Nørgaard for ingeniør¬
firmaet Alea, medens D. T. Poulsen leverede plantemateriale og overtog vedligehol¬
delsen sommeren igennem. Ny Carlsbergfondet tilskød mit honorar og andre udgifter.

Efter at udstillingen nu er lukket, blev roserne skænkede byen Bruxelles som gave.
C. Th. Sørensen.

FRÅN DEN IN TER NAT ION ELLA TRADGÅRDS-
ARKITEKTSKONFE RENSEN I BRYSSEL

Den kritik, som från olika Jiåll riktats mot den stora varldsutstallningen i Bryssel,
har varit synnerligen varierandé, men i en sak synes de flesta kritiker varit ense,
niimligen i att konstatere bristen på samstammighet melian de utstållande landernas
paviljonger, och det losa satt varpå dessa inrangerats i den allmana planen.

Att utstallningens helhetsintryek dock blivit till vad det ar torde få tillskrivas
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I.andskapsarkitektur i „le style anglais" framfiir Den Dekorativa Konstens Tempel.

trådgårdskonsten, vilkens svåra uppgift det varit att sammanfoga kanske ej alitid så
smakfulla byggnader och paviljonger till ett helt ocli att oformårktligt inforliva dem
i den stora gemensamhetsplanen, utan att likvål forgripa sig på de olika husens in¬
dividualitet. — Som så många gånger forr har trådgårdskonsten fått lappa hop de
styekverk stridande arkitektintressen åstadkommit.

Till all lyeka har man harvid haft en sådan kapacitet som staden Bryssels „Park¬
chef", den gamla veteranen Buyssens, till sitt forfogande. Mr. Buyssens har i sin tur
formått sina kollegor i de Belgiska tradgårdsarkitekternas forbund att lamna varde-
fulla bidrag til utstållningens anlaggningar.

Under dylika premisser var det med utomordentligt intresse olika landers tråd-
gårdsarkitekter togo del av sina belgiska kollegors inbjudan till internationell konfe¬
rens i Bryssel. Skada bara att bjudningsbreven på grund av omstandigheternas makt
kommo många så sent till handa, att konferensen mest blev en uppgorelse mellan
Frankrike-Hollancl-Belgien.

Konferensen pågick flera dagar och upptog bl. a. på sitt program besok till såval
aldre som nyligen utforda belgiska tradgårdsanlaggningar. Vidare clemonstrerade Mr.
Buyssens utstallningsanlaggningarna, vilket innebar en hel dags styvt arbete, utan att
man andock hunnit med att se alla anlaggningar. En lyekad blixtvisit till hollandska
barocktradgårdar och den i Heemstede pågående blomsterutstallningen hanns iiven
med, varvid de hollandska tradgårdsarkitekternas forening overtog vårdskapet.
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La Roseraie - Rosariet. Resultatet av en pristavlan niellan medlemmarna av de
Belgiska Tradgårdsarkitekternas Forening.

Vad som sarskilt forvånade de franska trådgårdsarkitekterna vid deras besok i
belgiska trådgårdar, var det intresse, som de belgiska yrkesbroderna visat for „le
style anglais." Men ånnu mer forvånad skulle en engelsk tradgårdsarkitekt blivit in¬
for denna „style anglais".

Belgierna ha givetvis ej haft liitt att åstadkomma någon specifik „style beige",
inklåmda som de åro melian tradgårdskonstens båda poler Frankrike och Ijngland.
Likvål visar utstållningsanlåggningarna, att den tid iir i vardande, då belgierna formå
tolka sarskilt den moderat stiliserade tradgårdskonsten på et satt vida overtraffande
sina forna måstare. ,•

Av foredragen ådrogo sig den vaiidsberomde franske tradgårdsarkiten Duchénes
och Mr. Buyssens' huvudintresset. 4

Duchene stred med all den virtuositet, endast franska språket iir måktigt, for de
gamla franska principerna, varvid han sårskilt understrok vikten av en idé bakom
varje aniiiggning, inte den minsta vag eller stig får finnas å planritningen, som ej år
i harmoni med det stora hela.

I liirtill genmalde Buyssens i sitt foredrag „Modern belgisk trådgårdskonst", att en
triidgård, 0111 iin aldrig så val planerad men illa planterad, forfelar att gora något
som helst intryck på besokaren, då daremot en illa planerad trådgård, som planterats
med vackra trad, buskar och blommor alltid iir rik på skonhet och liv. Det viktigaste
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i en trådgård blev alltså enligt Mr. Buyssens plantmaterialet. For Mr. Duchéne ar
allt detta, som han sjålv uttrycker sig „kulisser på en teater", och hari ligger nog
skillnaden melian de båda kollegorna, och de stilarter de representera. For fransman-
nen forbliver trådgården alltid något av en teater, vilken man sitter och tittar in i,
medan den for belgiern — och många med honom — ar en plats att vistas i, ett hem
i det fria så att saga. Att det ena goda ej forskjuter det andra framholls med stor
energi under den foljande beta diskussionen. Såvål Mr. Duchénes foredrag, vilket
inom parentes hade den intressanta titeln „Trådgården av i går, i dag och i morgon",
som ovriga anforanden ledsagades av skioptikonbilder.

Av ovan foljer att konferensen var synnerligen givande, och då den dartill gick
i den belgiska gåstfrihetens tecken forstås, att deltagarna hade ett rikt utbyte av sin
brysselfård på mer ån ett sått. Den enda anmårkning man skulle kunnat gora, vore
att de rent tekniska problemen lyste med sin frånvaro på den officiella foredragslistan,
men dess båttre kunde de ventileras vid andra tilllållen.

De belgiska trådgårdsarkitekterna åro att gratulera till en val planerad och en
utomordentligt val genomford konferens. Ulla Bodorff.

HAGEKUNSTEN OG DENS FORHOLD
TIL LANDSKAPET

I septemberheftet av „Havekunst" gir hr. trådgårdsarkitekt Sven A. Hermelin ut-
trykk for en del meninger om dette emne som kanskje ikke bør stå helt ubesvart,
især siden de er kommet frem i et strengt faglig tidsskrift som „Havekunst".

At renessansen tilsynelatende har betydd mer for den norske hagekunsten enn
barokken, skyldes nok ikke det norske terrenget, men først og fremst det forhold at.
Norge den gang var langt mer gjevnt demokratisk og borgerlig enn de fleste andre
land i Europa. Det sier sig selv at man under slike forhold ikke hadde det samme
behov for de store pompøse monumentalanlegg som adelen og de regjerende fyrster
i andre land kappedes om å anlegge. Det er fortrinsvis slike anlegg som er blitt gjen-
stand for samtidens og eftertidens beskrivelse og billedlige fremstilling, og det er for
så vidt forståelig at enkelte opfatter dem som sinnbilledet på barokk hagekunst.

Barokken har imidlertid gitt eftertiden ganske anderledes betydelige og varige ver-
dier. Først og fremst ved dens klare sans for sammenhengende komposisjon, for mål-
bevisst underordning under et hovedmotiv, ikke bare i flåten men også når det gjaldt
rumforhold. Dette forhindret ikke at man også hadde et våkent øie for den store be-
rikelse for hagekunsten som lå i kontrastvirkningen mellem hagens strenge organisme
og de store linjer i den frie og utemmede natur.

Dette er også i dag almengyldige'grunnprinsipper som hos enhver alvorlig arbei-
dende hagearkitekt må ligge høit hevet over et hvilket som helst terreng. Når man
diskuterer det norske terreng og dets forhold til barokken må man heller ikke glemme
at denne nettop hadde sin første strålende blomstring på høiderne ved Rom, i et ter¬
reng som ganske riktig har adskillig til fellés med det norske. Nettop det kuperte ter¬
reng gjorde det mulig å dra hele landskapet inn i hagekomposisjonen, til bevisst å ut-
nytte kontrasten mellem hagens bundne formsprog og de store frie komposisjoner i
landskapet omkring. Et rikt og takknemmelig motiv som slettelandet oftest må savne.

137



Senere flyttet imidlertid Europas kulturelle og kunstneriske tyngdepunkt fra Rom
til Paris. Det er klart at barokk hagekunst her måtte få en annen karakter, og det
tjener datidens hagearkitekter til ære at de også forstod å utnytte de muligheter som
det flatte terreng kunde by. Det er også ganske naturlig at det var i den franske
form at den barokke hage siden gikk sin seiersgang over slettelandene i nord-vest
Europa, men dette må ikke missforstås derhen at barokk hagekunst fortrinsvis hører
flatlandet til.

Man kan godt si at et terreng som det norske ligger bedre til rette for store aksiale
komposisjoner enn det flate landskap. Ved større bevegelse i terrenget er det mulig
selv ved store dimensjoner å bevare den konkave profil som slike anlegg krever, og
som man i slettelandene ofte måtte soke å skaffe sig ved store utgravninger og op-

fyllinger.
Jo større et hageanlegg blir dess mer trenger det en ryggrad, et hovedmotiv som

de enkelte deler kan underordne sig og gruppere sig om. Dette gjelder i enda ster-
kere grad for større byanlegg, om ikke det hele skal ende i en monoton og kjede-
lig sideordning av temmelig likeverdige enkelthus. Her hjelper det lite at naturen om¬

kring er storslagen, i de fleste tilfelle vil dette snarere understreke misslorholdet. Et
og annet av de foraktede paradeanlegg er like nødvendige i en byorganisme, som
et og annet markert drag i et ansikt, for å gi dette liv og karakter. At det er så er

heldigvis ingen hindring for også å yde naturen og landskapet full retferdighet. I et
terreng som det norske kan de aksiale komposisjoner soke sine mål i glitrende fjor¬
der og blånende åser, og på den måten knytte byanlegget og landskapet sammen, så
ikke det første blir liggende som et dødt fremmedlegeme i en vakker natur.

Selfølgelig finnes det i omegnen av Oslo også en rekke private hageanlegg hvor
opgaven har vært å bevare den oprindelige natur. Når de ikke kom med på pro¬
grammet for stevnet i sommer kom det først og fremst av at vi trodde våre gjester
hadde mer interesse av å se anlegg hvor fagmannens skapende evne hadde vært i
virksomhet.

Skal en hagearkitekt kunne fylle sin opgave må han kunne se nøkternt og liden-
skapsløst på terrenget og vegetasjonen. De er begge deler av hans bygningsmateriale,
på samme rnåte som stålet og betonen for arkitektene.

Som fagmann har hagearkitekten bare lov til å spørre: Hvordan kan nuilighetene
utnyttes for best å tjene de ønsker og behov som er tilstede i det enkelte tilfelle?
Først da har han betingelser for å kunne foreta en riktig vurdering av spørsmålet
om naturen bør bevares mest mulig urørt, eller 0111 den bør føres over i andre for¬
mer. Det er det siste som stiller krav til ham som fagmann, og gjør standen beret¬
tiget. Det første er hovedsakelig anleggsgartneri. Pål Sæland.

UDDANNELSE, AF ANLÆGSGARTNERE
OG HAVEARKITEKTER

(Ett diskussionsinlågg).
På samma gång man diskuterar frågan om trådgårdsarkitekters och tradgårdsan-

laggares utbildning, ar det sktil att forsoka besvara den fi'åga Herr C. I h. Sørensen
framståller i sin artikel i nr. 4 av „Havekunst" for i år ... . „om det vil være øn-
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skeligt, at vi får en stand af havearkitekter, som lever af havearkitekters arbejde?"
... och dartill frågan, ar en tradgårdsarkitekt konstnår?

Efterfrågan på forstklassigt arbete på dette område ar tyvårr ganska liten. Publi-
ken nojer sig tyvarr ofta med allt annat an prima arbete ifråga om projektering av
trådgårdar och anlitar ofta mer eller mindre ritande tradgårdsarbetare. Men ur ett
allt mer okat behov hos nutidsmånniskan att koppia av från arbetsjåktet och soka
vederkvickelse i samlivet med allt levande och våxande, kan så småningom ett med-
vetet krav på en konstnarlig utformning av trådgården våxa fram, och uppgifterna
(or de projekteranda tradgårdsarkitekterna bli Hera.

Herr C. Th. S. beklagar med råtta, att den projekterande trådgårdsarkitekten ofta
ar sin egen anlåggare. Som de viktigaste orsakerna till detta missforhållande fram-
drages, att mången yrkesutovare anser det omojligt att leva på enbart projekterings-
arbete och att arbetet blir battre gjort, om den projekterande utfor det sjalv.

Det forstå skålet har så pass många sidor, att det er omojligt at behandla det
kategoriskt. Mot det sista skålet gor herr C. Th. S. med all ratt invandningar. Den
egentliga orsaken tror jag, år bristen på kunniga trådgårdsanlåggare, som vilja sam-
arbeta med en tradgårdsarkitekt. Så snart en tradgårdsanlaggare nått en viss grad av
erfarenhet och kunnighet, blir han tradgårdsarkitekt. Det år inget oratt i detta, så
långe det icke finns någon vedertagen utbildning for någon av dessa yrkesklasser.

En ordnat utbildning skulle i hog grad bidraga att giva både trådgårdsarkitekter
och trådgårdsanlåggare en ekonomisk och socialt tryggad stållning.

Det lyckligaste år, då en tradgårdsarkitekt med fullt fortroende kan låmna sina
projekt till utforande av en kunnig trådgårdsanlåggare och båda kunna skorda en
rimlig ekonomisk vinst på arbetet. Allmånheten år också båst tjånt med detta arran¬
gement, ty det år mer sålian den konstnårliga kvaliteten på arbetet ej blir lidande på
sysslandet med den rent affårsmåssiga sidan av yrket, vilket egentligen tillkommer en
anlåggare.

Trådgårdsarkitekten som tjånsteman har i dessa dagar en stor uppgift att fylla,
då så många problem losas kollektivt, men det skall också finnas grånser for, hur
mycket allmånheten har lov att gora anspråk på billig eller gratis hjålp.

rrådgårdskonsulenternas verksamhet som trådgårdsarkitekter har tagit proportio¬
ner, både ifråga om kvalitet och kvantitet, som hota att stiga dem over huvudet. En
stor del av detta arbete skulle kunna overgå till de projekterande tråd'gårdsarkitek-
terna, isynnerhet i landsorten, utan att konsulenternas ekonomi skulle bli lidande på
det. Det finns exempel på, huru arbetets omlattning och kulturella varde fordrat det,
och ågarens ekonomi tillåtit anlitandct av en torstklassig trådgårdsarkitekt, arbetet likvål
planerats av en skicklig fruktodlare. Åtminstone en del av lånskonsulenterna borde
ha trådgårdsarkitektutbildning. I nr. 9 av „Havekunst" detta år ger herr C. Th. S.
ett strålande exempel på, vad en konstnårligt begåvad och kunnig man kan utråtta
på en konsulents arbetsfålt.

De tjånstemån, som ha hand om offentliga planteringar och kyrkogårdar ha sin
verksamhet bunden till en beståmd plats storre delen av sitt liv. De ha de storsta
forutsåttningar att skapa ett livsverk av bestående vårde tril glådje och vederkvick¬
else for många månniskor och ha alltså så stor betydelse for de samhålleliga skon-
hetsvårdena, att endast den båsta mojliga utbildning parad med levande personligt
intresse, kan gora dem vuxna sin uppgift.
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Den projekterande trådgårdsarkitekten, trådgårdsarkitekten som tjånsteman och
i undantagsfall trådgårdsarkitekten som trådgårdsanlåggare komma alltid att behovas
och att finnas. De ha alla en trådgårdsarkitekts arbetsuppgift, och bora ha en gemen¬
sam utbildning. Det rent tekniska kunnandet i fråga om anlaggningsarbetet bora alia
slag av trådgårdsarkitekter helt behårska. Det konstnårliga skapandet fordrar herra-
vålde 6ver materialet, och detta vinnes genom ihårdigt arbete, som en ordnad un¬

dervisning kan gora fruktbårande. Skolor skapa icke konstnårer, dår inga forutsåt-
ningar finnas, men ingen konstnår har tagit ohotlig skada av den undervisning han fått.

I en skola ha erfarna man tillfalle att inspirera och liira de unga, som sedan ha
att bygga vidare på den grund av kunskaper skoian ger. En nyborjare i yrket kan
icke sovra och valja ut det våsentliga i det overvaldigande studiematerial, som finns.
Det ar hår sorn alltid, icke for skoian utan for livet man lår, og till syvende och sist
år det icke skoian utan den personliga låggningen, som beståmmer individens inståll-
ning till yrket, når det galler att beståmma sig for den projekterande trådgårdsarki-
tektens riskfyllcla bana eller tjånstemannens utstakade och trygga våg.

Ar nu en trådgårdsarkitekt konstnår? Ja, i samma betydelse som en arkitekt år
det. En trådgårdsarkitekts arbete består i att av det material, som står honom till
buds, utarbeta ett helgjutet konstverk. Materialet omfattar allt, som kråves till en

trådgårdsutformning, jord, sten, vatten, och alla slag av levande plantor. Den konst¬
nårliga uppgiften består i att avgora, bur detta material skall samordnas till en konst-
nårlig enhet. Det finns små, och det finns stora konstnårer på alla områden. De små
ha ofta icke formåga och vilja att erkånna de stora, och de stora ha vanligen ingen
anledning att se upp till de små, ett ftirhållande, som man aldrig kan åndra på. Från
allmånhetens synpunkt måste bedomandet av en trådgårdsarkitekt såsom konstnår
låmnas till eftervårlden i ovanligt htig grad, enår hans arbetsmaterial år statt i stån-
dig utveckling, tillvåxt och forandring.

Karl Capek skriver i sin utomordentliga och roliga bok oversatt från tjeckiska:
„Et Aar med min Have" .... Ellevehundrede Aar skal Gartneren bruge til at gen¬

nemprøve, udforske og praktisk vurdere alt, hvad der hører ham til. Lavere kan jeg
ikke anslaa det, med mindre jeg inaaske gav 5 pCt; Rabat, fordi det er Dem, og
fordi De maaske ikke behøver dyrke alting, skønt det er Umagen værd; men De
bliver nødt til at skynde Dem og ikke spilde en eneste Dag, hvis De i Løbet af den
Tid skal faa gjort, hvad der kræves. Hvad man har begyndt paa, skal man føre igen¬
nem; det skylder man sin Have. Jeg giver Dem ingen Opskrift; De maa selv prøve

og holde ud til Enden" Skall „Gartneren" dessutom vara trådgårdsarkitekt blir
uppgiften rent overmånsklig och icke så låttvindig, som den ofta tages.

Helfrid Lofquist.

LITTERATURANMELDELSE
Haandbog for Bygnings-Industrien. H. F. B 1Q35- To Haandbøger vil man nødigt savne, naar man

een Gang er blevet Kammerat med dem, Vejviseren og H. F. li. Hvem der engang,— om fornødent
ved et Kursus i Bøgers Brug,— har faaet aabnet Øjnene for, hvad man kan finde i Vejviseren, maa
ogsaa forstaa at skatte H. F. B. Er der mon ret mange Teknikere i dette Land, som ikke Gang paa
Gang maa tænke eller sige: „Lad os se i H. F. B." - Jeg skal ikke nu, da der allerede er forløbet
for lang Tid mellem 5. Udgaves Udsendelse og dette Heftes Fremkomst, gaa til en nærmere Fordy¬
belse i Stoffet, - som jo aldeles ikke er nødvendig. Er det ikke nok at fremhæve denne Femaarings
allerede fastslaaede Popularitet? M. G.

140


