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DANSK BYGGE- OG BOLIGUDSTILLING
(AFHOLDT AF AKADEMISK ARCHITEKTI'ORENING)

*

*

SMAAHAVER
I. I N D L E D N1N G

I sin nylig udkomne Bog om Haver i fem Aarhunclrecler skriver A. E. Brinckmann:
„Alle Versuche unserer Zeit, den Garten zu einer kunstlerischen Lebensåusserung zu
machen, welche Form und Inhalt unverriickbar notwendig bindet, sind feblgeschlagen".
Han har Ilet, thi siden Midten af I7OO-l allet udløses Befolkningens Skønhedstrang
mere og mere i en stadig forstærket Naturfølelse og i romantiske Efterligninger af
gammel eller fremmed Kultur. Dette har svækket Interessen for rent formelle Værdier
og ogsaa Evnen til at skabe saadanne. Naar man tænker paa de sidste Menneske¬
aldres Haveanlæg, er der ikke Grund til at sørge over, at Herregaardshaven og den
store \ illahave har mistet deres Vækstbetingelser (i hvert l aid hos os, hvor den so¬
ciale Egalisering forbyder Privatfolk at holde Gartner). Tværtimod er der nu mere
end tidligere I laab 0111, at den Sum at teknisk og æstetisk Erfaring, der for Nemheds
Skyld gaar under Navnet „Havekunst", paa helt nyt Grundlag kan faa en Anven¬
delse, hvor l orm og Indhold iorliges i klar Overensstemmelse med I iden.

Denne „Havekunst" vil faa to Virkeomraader. Det ene vi! blive Bidrag til Til¬
fredsstillelsen af Bybefolkningernes Trang til f riluftsliv og umættelige Hunger efter Na¬
tur, det andet Omraade bliver Vejledning ved Haveboligens Udformning, E11 rationel
Ordning af Haven er meget vigtig, fordi det er La^ngsel efter Jord og Grønt, men
næppe hygiejniske Betragtninger, der lokker Befolkningen til at yde Ofre for et sun¬
dere og lykkeligere Boligsæt.

Hvis man kunde lade alt skøtte sig selv, vilde der vel nok ad Traditionens Vej
danne sig brugelige Smaahavetyper, men det gaar langsomt, og selv 0111 de planløst
indvundne Erfaringeren Gang lører til Maalet, saa'er de for dyrekøbte. Derfor maa
man paa moderne Vis gaa Tænkningens Vej for at finde' gode Havetyper.

De skal være saa enkle, at enhver kan efterligne dem, saa indlysende brugbare
og uomtvistelig økonomiske, at de kan gøres til Genstand for Standardisering, for sta¬
dig Gentagelse. Man skal næppe begynde med Formens Forædling, den kommer nok
af sig selv, netop gennem stadig svagt afvigende Gentagelse. Saadan er det da gaaet
før paa lignende Omraader.

Først naar saadanne rationelle Typer er fundne, kan Byplanlæggeren og Arkitekten faa
klar Besked, saa Udstykning og Hus og Have kan arby'de sammen i eet.
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Saa længe Teknikerne er uenige om Typen, kan Oplysningsarbejdet blandt Havefolket
ikke føres med Kraft, og Krav om Ændring i Lovgivningen vil være urimelige og for¬
hastede.

De efterfølgende Tegninger og Tekster maa ses og bedømmes som nogle danske
Gartneres Forsøg paa ad rationel Vej at finde almenbrugelige Smaahavetyper.

Ved Hjælp af Kort over København og Odense er det forsøgt at anskueliggøre
Smaahavens Udbredelse og dermed dens sociale Betydning. Paa lignende Vis er Re-
sultaterne af en Undersøgelse af Forholdene i et Parcelhavekvarter fremstillede, saa-
ledes at man faar Begreb om, hvorledes Haverne faktisk udnyttes, hvor tæt der plan¬
tes m. m.

Det vigtigste Smaahaveproblem: Kampen om Lyset, Retten til Solen, er søgt be¬
lyst bl. a. gennem grafisk Fremstilling af store Træers Skadelighed og Hegnslovens
Mangler. Forslagene om træfri Zoner er Forsøg paa gennem fælles Aftaler at gøre
Ket og Skel og saaledes bøde paa Lovgivningens Ufuldkommenhed.

De fremstillede Havetyper er saadanne, som kan knyttes til Haveboliger, nogen¬
lunde i Overensstemmelse med gældende Lov og gaMigse Boligskik. Af Havens Ele¬
menter er kun de to vigtigste, Hegn og Frugttræer, tagne op til Behandling. Havens
øvrige Bestanddele er mere variable og har sjældent Interesse for andre end Ejeren
selv. G. N. Brandt.

Fig. 2. Odense og Omegn 1:150,000.
Signatur som Fig. 1.

i>
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Fig. 1. København og Omegn 1 :
Sorte Flader = høj Boligbebyggelse uden Haver. Lodret Skravering — ældre, tæt bebyggede Have¬

boligkvarterer. Skraa Skravering = nyere spredt bebyggede Haveboligkvarterer.
Prikkede Flader = Kolonihaver.
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II. HAVE I O R M IL K N E. U D BREDELSE O G TILS I AND
De hosstaaencle Kort giver en Oversigt over Boligformernes areale Udbredelse i

og om København og Odense. Der er anvendt fire forskellige Signaturer for disse,
og desuden er medtaget større Vandlob og Jernbanelinier. Sorte Flader betegner Bo¬
ligkvarterer med Etagehuse eller haveløse Boliger.

Lodret Skravering betegner tæt bebyggede Havebolig-Kvarterer, og skraa Skrave¬
ring betegner tyndt bebyggede saadanne. Under dette sidste hører alle de Arealer,
der almindeligvis betegnes Parcelkvarterer, men det maa stærkt betones, at der i Vir¬
keligheden ingen væsentlig Forskel er paa disse to Former. Lige saa vel som de
lodret skraverede er de skraat skraverede Arealer lovligt udstykkede og matrikule¬
rede. Vejene er fastlagte, selv om de i mange nifælde endnu ikke er byggede.

Prikkede Flader betegner Kolonihavearealer. Disse ejes kun i ganske enkelte Til¬
fælde af Brugerne; Haverne er lejede hovedsagelig al Kommunerne. Det er en mid¬
lertidig Anvendelse af Arealer, der senere anvendes til andre Formaal.

I de senere Aar er overordentlig mange Kolonihavelejere gaaet over til at blive
Parcelejere; elter Oversigtskortene at domme ser det ud, som denne Bevægelse har
været stærkere i København end i Odense. I de lorste Aar benyttes Parcellerne paa
samme Maade som Kolonihaverne. Lysthuse, Beplantning og Manglen paa befæstede
Veje gor begge Former temmelig ens for en overfladisk Betragtning. Parcelkvartererne
kendes dog let paa de bredere Vejarealer og paa de enkelte „rigtige" Huse, som næ¬
sten ikke mangler paa noget Areal. Det vil al Kortene ses, at det slet ikke er noget
Kolonihavebælte, der omgiver Byerne, men et I lavebælte bestemt til successiv Om¬
dannelse til I lavebolighælte. Med andre Ord kan det siges, at Kortene viser: Leje-
haver, Ejehaver, Haveboliger og haveløse Boliger.

Omstaaende l ig. 3 er et Udsnit af Københavns Kommunes Karrékort i 1:500
(gengivet i 1:20(H)) og kan maaske give et Indtryk af Tilstanden i de nyere Udpar¬
celleringer, dels med Hensyn til Bebyggelsen og dels, men i ganske grove Fræk, med
Hensyn til Beplantningen og den haveinæssige Udnyttelse af Arealet. Et helt typisk
„Parcelkvarter" er det dog ikke. Det er ganske vist udstykket og solgt paa næsten
samme Maade som disse, Ejerne har ligeledes saa yderst forskellige Kaar, men af en
eller anden Grund er Bebyggelsen sket ret hurtigt, saaledes at de fleste Grunde paa
nærværende Tidspunkt er bebyggede. Endelig er Husene gennemgaaende større end
i mere typiske Kvarterer. Det var imidlertid ikke muligt at finde et kort for et andet
Omraade med Bebyggelsen lort tilstrækkelig a jour, og Afvigelserne er heller ikke
videre væsentlige.

Selv af Planen ses det, at Husene er meget uensartede; det er morsomt at mærke
sig, hvor dominerende Karnapper og Verandaerer. Bygningerne er ligeledes placeret
ret uensartede i Forhold til Vejen og forskelligt orienteret i l orhold til Lyset.

Grundenes Form nærmer sig stærkt Kvadratet, de er temmelig korte, af jævn Mid¬
delstørrelse, ca. 500 til 800 m2.

Med Hensyn til det haveinæssige maa dét siges, at Arealerne gennemgaaende er
daarligt udnyttede. Kun i de færreste I ilfælde er' der en ordentlig Indramning til
Lukke for Indblik, Blæst og Fræk, nogle Steder mangler Hæk eller anden Skelplant¬
ning helt; i de fleste Tilfælde er denne daarlig plejet, saaledes at Opvæksten tager
alt for lang Tid. Mod Vejen er der overvejende hegnet med lave Stakitter. Arealer-
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Fig. 3. Detailkort I : 2(M)0.

Et nyere Haveboligkvarter. Haverne er ganske groft karakteriserede.

tæt =

tæt —

tæt

Prydhave
Pryd- og Nyttehave

Nyttehave

= aahen
— aaben

: aaben

Ta-t Skravering over Grænselinien betegner, at der Syd for Skellet findes Plantninger,
som fremtidig —i faa Tilfælde allerede, nu — vil skade Nabogrunden mod Nord.

ncs Inddeling er daarlig og uekonomisk, et uforholdsmæssigt stort Areal optages al
gruslagte Gange og Pladser, og Træer er gerne plantede saaledes, at de i udvokset
Stand n il beskygge den største Del af Arealet. Nyttehaver spiller forholdsvis ringe
Rolle, naar der ved Nyttehaver forstaas: Areal (il Dyrkning af Køkkenurter, Frugt-
huske, .lordbær o. I. Langt det almindeligste er overvejende Prydhave med mindre køk¬
kenhave. Frugttræer spiller derimod en stor Rolle; medens der ikke findes „rene" Køk¬
kenhaver, er der derimod flere „rene" f rugthaver, helt tilplantede med f rugttræer,
dog gerne udstyrede som Prydhaver. I det hele er Beplantningen dog ret aaben, men
i nogle Tilfælde findes Plantninger ved Nordskel, tier efterhaanden, som de vokser
til, vil blive til Skade for de tilgrænsende Grunde.

Vejene er 12,55 m brede og beplantede med bornholmsk Køn (Sorbus scandica).
Fig. 5 viser en Vej af samme Type i et lignende, meji noget ældre Kvarter.
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Fig. 4. En af Vejene i Kvarteret fra I ig. 3- Vejtræer Sorbus scandica.

I'ig. 6. Nyere Haveboligkvarter (Vigerslev Alle th.) Karréer af Træhuse, Kolonihaver, sparsomt
bebyggede Parcelhaver og tre Haveboligkvarterer (ensartede Hustyper),

Optaget af Hamrens Flyverskole.
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Fig. 5- I n ældre \ ej. Bebyggelsen er ganske skjult af Trævæksten.

Fig. 7. Ældre Haveboligkvarter, \ illabebj ggelse (Cyklebanen, Ordrup, øverst.)
Beplantningen gammel og stærkt dominerende i alle Haverne.

Optaget af Hærens Flyverskole. .
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Hestekastanie B$g Elm Lind Poppel

Birk R§rt Skovfyr
l ig. 8. De almindeligste Træers forskellige Skadelighed for det omgivende Terræn.

Rækkefølgen efter Skyggevirkning. Den mørkest tegnede Krone angiver den mest tætte
(skadeligste) Skygge. De vandrette Linier angiver Graadighed (Nærings- og Vandforbrug).

Det største Antal Streger betegner den største Graadighed.



 



l ig. 10. Skema for et Æbletræ's Vækst i de første Aar
efter Plantningen. Maal I : 100.

Fig. 11. Hække i de første Aar i Haven. 1 :100. Øverst Tjørn,
der kan nedskæres. Derunder I la k som Bøg, Avnbøg,-Naur o. a.,
som ikke maa nedskæres. Nederst stedsegrønne Hække, der vokser

langsomt. (F,ks. Hvidgran).



l ig. 12. Pæretræ (Nouveau Poiteau). Pæretræer
vokser som Regel ret opret og slankt.

I'ig. 13. bletræ (Kanadisk Reinette), 21) Aar gi.
Æbletræer bar som Kegel mere bred \ sekst.
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lig. 14. Boligkvarter vr<! Nord-Syd Nej og zonedelte Haver.
Forskudt Bebyggelse.

y-p czz>.

tn' ro era

Fig. 15. Skema for træfri Zoner i Kvarter med fritliggende Huse.
Vej Nord-Syd. 1 :1000 nord opad. Byggelinie i Vejskellet (nederst).

Byggelinie 4,4 m fra Vejskellet (øverst).
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Fig. l6. Boligkvarter ved Øst-Vest Ve).
Træfri /oner Nord-Syd.

32,0

/£>;o

toto

m^Mi

^0,0

18.83

85;0

l'ip;- 17- Skema for træfri Zoner Øst-Vest i Kvarter
med fritliggende Huse ved Øst-Vest Vej.

I : 1(XK). Nord opad.
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Pig. 19- Skema fra træfri /oner ved Rækkehus Bebyggelse. N.-S. Ve).
Øverst med Forhaver, nederst uden saadanne. Maal 1 : looo.
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Fig. 20. I cm forskellige Eksempler pan Have ved en mindre Havebolig. Areal 8(X) m\Nord opad. Maal I : KXX). Ved hvert Eksempel er Arealets forholdsvise Anvendelse vist

gaa en Maalestok. By. Bygning. Ga. = Gruset Gang eller Plads. I . = Fliser. Gr. = Græs.. = Blomster. H. Hække og Buske. Ny. Nytteareal. V. = Vejareal. Bemærk: Frugt¬
træer, plantede paa befæstede Pladser, i Græs* eller mellem Prydbuske, er den Plads,

de optager, ikke medregnet i Nyttearealet.
Have a: Udpræget Nyttehave (53 pCtHvilehave, meget ringe Vedligeholdelses¬arbejde, Blomsterrabat i fuld Sol.-c: Hvilehave med udpræget Intimitet, stærktvoks-ende Buske omkring Græsfladen. Gange langs Grænserne, hvorved Hækkene sikres
Lys under Opvæksten. Lille selvstændig Urtehave, — d: Nyttehave, 62 pCt. Nytteareal.Frugttræer omkring Muset. Blomster i Sol, syd for Huset. — «; Hvilehave. Minimalt

Vedligeholdelsesarbejde. Buske om Græsfladen, meget faa Gange.

Fig. I. Kopenhagen untl Umgegcnd. I : 150,000. Schwarze Fl&chen = hohe Bcbauung von Wohnungcn ohneGarten. Senkrechte Schravierung = fllterc dichtbebaute Gartcnwohnung Quartiere. Schrttge Schravierung =neuerc, zerstreut bcbaute Gartcnwohnung Quartiere. Punktierte Flftchen = Schrebergftrten. — Fig. 2. OdenseundUnigegend. Signatur laut Fig.I. - Fig. 3. Ncueres Gartcnwohnung Quartier:Zustand d. Garten. I:2000.Norden
nach oben. Signaturen:

Dicht ===== Ziergarten = = = = oifen
Dicht Zier- und Nutzgarten ~ ~ offen
Dicht Nutzgarten ::::::::::: offenFig. 4—7. Von den alteren und Jtingeren Quartieren der Umgegcnd Kopcnhagens. — Fig. 8. Verschic.dcnart.igeSchadlichkeit der Båume. ReihcnfoTge nach der Wirkung des Schattcns: Aegculus, Fagus, Ulmus, Tilia, Po-pulus, Acer, Ccrasus, Fraxinus, Qucrcus, Hobinia, Bctula, Sorbus und Pinus silv. Die grttsste Anzahl der ho-rizontalen Linien bezeichnet die grOsste Gefraszigkeit. — Fig. IO. Der Wachstum cines Apfelbaumes die ersten6 Jahrc i 111 Garten, I: I(K). — Fig. II. Wachstum der Hecken, I: I(X), 5 Jahre. Cratagus, Carpinus und Picea. —Fig. 14—19. Zusammenwirkende Lichtzonen (Baumpflanzung verboten) und Schaftcnzoncn (Baumpflanzung er-laubt) in Kleingdrten. Alle Plane I : IOOO. Norden nach oben. — Fig. 2(). Kleiug&rten, I : KXX). Norden nachoben. — Fig. 21. Der Schatten eines IO Mtr. hoben Baumcs, 1:200. 21. Maj und 21. Juli — 55 Gr. n. Br.
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Fig. 21. Skygge fra et fritstaaende 10 in Ivøjt Træ. 21. Maj og 21. Juli. 56° nordlig Bredde.
Klokkeslettet indtegnet i Skyggebilledet. Ylaal 1:20<).

III. LYSFORHOLDENES VIGTIGHED
Det er umiddelbart indlysende, at for mindre, samstødende Haver kan daarlige

Lysforhold volde alvorlige Ulemper, ja ganske ødela;gge Mulighederne for økonomisk
I lavedyrkning. Lysforholdene kan dels forringes ved Skygge fra Bygninger og dels
ved større Træers Skygge. Bygningers ISeskygiling gør almindeligvis mindre Skade;
det drejer sig i Reglen om mindre Bygninger, og desuden skal Nabohuse i de fleste
Kvarterer holdes i en vis Afstand fra Skellet, medens det Areal, eget Hus bebygger,
naturligt kan udnyttes under Hensyntagen dertil. Kun hvor Etagehuse støder sammen
med Havebolig-Kvarterer, kan 4—6 Etågers Bygninger forvolde alvorlig Skade, mest
selvfølgelig, naar de er placerede tæt syd for Havearealer. Dog er den Skade,
større Træer forvolder, hvad enten de staar paa egen eller Nabogrunde, gerne af
mere Betydning, fordi Træerne ikke alene skygger, men ogsaa udpiner Jorden for
Nand og Næringsstoffer. Ovenfor er vist, hvorledes et IO m højt Træ beskygger det
omgivende Areal i Dagens Løb den 21. Maj og 21. Juli. Et enkelt Træ kaster vel
kun stadig Skygge over et forholdsvis lille Areal, ja, er Præets Krone hævet tilstræk¬
keligt over Jorden, og staar det frit, vil Solen belyse hele Arealet i Dagens Lob, men
dog saa lidet og fra en saa ringe Højde, at den ingen praktisk Betydning har, ialt-
fald ikke for Dyrkning af Nytteplanter. Derimod kan saadanne sparsomme Solstraaler
gøre det muligt at dyrke visse Prydplanter, som ellers ikke kunde friste Livet. Men
det indses, at staar Træerne i tæt Række, fremkommer der et sammenhængende skyg¬
get Bælte, som i det her viste Eksempel naar til omtrent 8 in nord for Stammens
Plads, og hvori Dyrkning af Nytteplanter vil være helt, mere eller mindre umulig,
under Hensyntagen til de skyggegivende Træers Art.

C. Th. Sørensen.
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IV. STORTRÆERS SKYGGE OG SKADE
De forskellige Træ-Arter forholder sig meget forskellig med Hensyn til Skade¬

lighed for anden Plantevækst, hvilket jo er almen kendt; det vides af alle, at Bøgen
har overvundet Egen i vore Skove, fordi Begen skygger mere og kan taale mere
Skygge. Samme Opfattelse at visse Træers særlige Skadelighed er vel ogsaa Aarsag
til, at der i Servitutter lor Villakvarterer indføjes Bestemmelse om, at de og de Træer
ikke inaa plantes paa Grundene. Der nævnes f. Eks. Pil, Asp og Bævreasp eller Pil,
Ask, Bævreasp og Elm. Men det er ganske tilfældigt, ganske irrationelt kun eller i
det hele taget at nævne disse enkelte Slægter, thi der findes adskillige Skovtræer i
I lundredevis af udenlandske Dyrkningsvarieteter, som er ligesaa skadelige som de
nævnte eller mere.

Er der saaledes 30 Pilearter i Handelen, kan kun et Par af disse siges at være
saa skadelige for det omgivende Haveterræn, at der er nogen Mening i at forbyde dem.

Asp er det danske Ord for Poppel, og denne Slægt maa siges at rumme et Par
i denne Forbindelse meget skadelige Træarter, men andre Arter er ret uskyldige, man
tænke paa de almindelige og yndede Pyramidepopler.

Bævreasp plantes meget sjældent og findes ikke i almindelige Planteskolekataloger.
Da Ordet Bævreasp, som Betegnelse for Populus tremula, desuden omfattes af Ordet
Asp, er det urimeligt at nævne den.

Elmearterne er tilvisse ret skadelige for de Hestes Vedkommende, men nogle Ar¬
ter er dog ganske uskadelige.

Kommunegartner G. N. Brandt og Professor C. V. Prytz har opstillet tre Lister
over vore almindeligste Træer, ordnede tilnærmelsesvis under Hensyn til deres Skade¬
lighed for omgivende Ferræn.

l o al disse Lister ligger til Grund for den grafiske f remstilling' l ig. 8, hvor
Rækkefølgen af Kronerne og disses aftagende Toning angiver Skade ved Slagskygge
paa Grund af Kronens Størrelse og Tæthed. Antallet af vandrette Linier angiver
Skade ved Graadighed. Det skadeligste Træ — Bøg — har tolv vandrette Linier, det
uskadeligste — Skovfyr — ingen. Den tredje Liste er ordnet under Hensyn til Skadelig¬
hed ved Løvets Uigennemtrængelighed for Lys og har denne Rækkefølge: Bøg, Ka¬
stanie, Lind, Elm, Ahorn, Ask, Røn, Fuglekirsebær, Poppel, Eg, Birk, Akasie, Skovfyr.

Det siger sig selv, at Listerne kun kan være vejledende, ikke mindst fordi det fy¬
siske Milieu, derunder især f ugtighedsforholdene, gør Udvikling og dermed Skadelig¬
hed af hvert Træ varierende efter de forskellige Forhold. Ligeledes maa det erindres,
at der i hver af de nævnte Slægter findes Arter og Varieteter med vidt forskellig
Voksemaade. Endvidere forholder Træarterne sig forskelligt overfor en Nedskæring.

Men alt i alt kan det siges, at i mindre Haver maa de Træer, der er klassifice¬
rede som de skadeligste, helst undgaas, medmindre ganske særlige Forhold gør sig
gældende. Ogsaa fordi det er store Træer, som kun opnaar deres fulde Skønhed,
naar de faar Lov at udvikle sig Irit og uhindret. I udvokset Stand er de mellem tyve
og tredive Meter høje og al en tilsvarende Bredde. Paa den anden Side maatte det
i høj Grad beklages, om vore Haveboligkvarterer helt skulde mangle saadanne vir¬
kelig store og karakteristiske Træer; det maa derfor være betydningsfuldt at frede og
bevare, hvad der findes af saadanne, og opelske ny, hvor det kan lade sig gøre uden
særlige Ulemper.



V. HÆKKE OG FRUGTTRÆ Ell
Disse to Elementer er absolut de vigtigste i den lille Haves Opbygning, og deraf

er igen Hækkene det vigtigste som det hegnende og rumdannende Element. Denne
Funktion kan jo udmærket, ligesaa godt eller endog bedre opfyldes af andre l ing,
af uklippede Plantninger — som vel vil vokse hurtigere op, men tager lovlig megen
Plads —af Rafte- eller Traadhegn med Slyngplanter, af Plankeværker og Mure, som
er bedre, men dyre. Derimod er Stakit et meget daarligt I legn, det danner vel Lukke,
men hindrer ikke Indblik og skaber Træk i Stedet for Læ. Hække er billige, vokser
hurtigt, naar de passes fornuftigt, hegner, læer og lukker godt og er meget varige.

Tegningen viser tre forskellige Typers Udvikling i de første Aar. Tjørn kan plan¬
tes med 25 cm Afstand, gerne mere, men uden Nytte med mindre. Undladet Top¬
klipning, kan en Tjørnehæk, ja de Heste andre Hække af løvfældende Træer, opnaa
baade to og tre 111 Højde i Løbet af fire, fem Aar. Det kan tilraades at espaliere Plan¬
terne ved det midlertidige Traadhegn.

Af andre Løvtræplanter som Bøg, Avnbøg, Liguster m. in. plantes kun tre Plan¬
ter paa løbende m; disse maa paa ingen Maade nedskæres som Tjørn.

Hække af stedsegrønne Planter vokser langsomt og er ofte dyre i Indkøb. Hvid-
granhække kunde dog nok oftere komme i Betragtning.

Man bør lade sine Hække vokse op over Øjehøjde, kun derved virker Haven
som et Rum, der giver samme f ølelse af Hygge og Ugenerthed som Husets Værelser.
Det er hensigtsmæssigt at lægge Gange langs Hækkene, disse skygger da ikke for eller
tager Næring fra Kulturplanter. Men det kan ogsaa være hensigtsmæssigt at lade en
Hæk danne Baggrund for en Blomsterplantning, i saa Fald kan det maaske være nød¬
vendigt at nedgrave en lodret Tagpapisolation for at beskytte Blomsterne mod Hæk¬
røddernes Graadighed.

Det er af megen Vigtighed, at en lille I laves Grænsehække er af samme Art i
alle Naboskel eller i alt Fald at samme Højde; her er et Punkt, hvor fælles Aftaler
eller Bestemmelser ogsaa vilde være af megen Betydning.

I smaa Haver plantes gerne alt for mange Frugttræer, baade i den f orstand, at
der plantes for tæt indbyrdes og saaledes, at Mulighederne for Dyrkning af andre
Nytteplanter forringes eller helt forspildes.

Vækstens Form og Størrelse er meget forskellig. Søde Kirsebær er et af vore aller¬
smukkeste Prydtræer, baade i Henseende til Kroneform og Grenbygning, men det
bliver et meget stort og højt Træ. En Æblesort som Transparente Blanche er vær¬
difuld, men ikke særlig smuk af Vækst. Denne kan kaldes moderat, Krondiameteren
er ca. 3 m ved iO Aars Alderen, 0 m ved 30 Aar. Filippa derimod er af en smuk
rundkronet Form, ca. 4 111 ved l() Aar og Q 111 ved 50 Aars Alderen. En Pæresort
som Juli Dekan har en Krondiameter af kun ca. 2 in i IO Aars Alderen og 5 m i
50 Aars Alderen, medens Graapære er henholdsvis 5 ni og 12 m bred.

E11 Blommesort som Victoria, der er værdifuld ved sin Frugtbarhed, bygger sig
til et uskønt lille Træ, som i 3() Aars Alderen hac en Krondiameter af ca. 5 m-

Det vil af det fremførte forstaas, at med Hensyn til Skadelighed ved Skygge og
Graadighed forholder Frugttræer sig meget forskelligt; en Victoriablomme maa vel
sammenlignes med Røn, medens søde Kirsebær, stærktvoksende Æble- og Pæresorter
samt visse Blommer kan stilles i Klasse med Fuglekirsebær eller endnu højere op.
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VI. HEGNSLOVENS MANGELFULDHED
Mocl den Skade, som Naboer i Haveboligkvarterer gensidigt kan volde hinanden

ved at opelske høje, skyggende, nærings- og vandforbrugende Plantninger, yder Lo¬
vene ingen som helst Beskyttelse, ligesaa lidt som de har Hegler af nogen Art for
disse Forhold, hvilket maa anses for meget uheldigt.

Saadant maatte vel høre hjemme i Hegnsloven, men denne er udelukkende givet
med Landboforhold tor Øje, vel endda ældre Landboforhold.

I § Q staar: „Ligesom ingen er berettiget til uden Overenskomst med Naboen at
danne et nyt Hegn ved at plante højstammede Pile, Popler eller andre egentlige Træer,
saaledes bør der heller ikke paa de tilstedeværende Hegn opelskes større Buske eller
Træer, som ved at skygge ind paa Naboens Grund eller ved at skyde deres Rødder
ind i denne medfører uforholdsmæssig Skade for Naboejendommen".

Deri findes ingen Beskyttelse for Haveboligkvarterer, fordi Træer i et Villakvarter
aldrig staar i Hegnet, endsige „paa" Hegnet, som Ordlyden kræver. Villakommunerne
mod Nord har i IQII forgæves lorsøgt at faa dette Forhold ændret, og Sagen drøftes
i det hele taget meget ofte blandt Fagfolk, medens den almindelige Befolkning des¬
værre kun i mindre Grad er opmærksom paa, hvor uheldigt Forholdet er. Dette kan
dels bero paa, at i ældre Kvarterer, hvor Træerne er saa store, at de volder Ulempe,
lægges der ringe Vægt paa Dyrkning af Nytteplanter, hvorfor Skaden ikke er saa
mærkbar. 1 de nyere udstrakte Kvarterer er Beplantningen endnu saa ung, at Ulem¬
perne ikke mærkes eller kun i ringe Grad. Men netop i disse ny Haveboligkvarterer
hvor der lægges saa stor Vægt paa Havens økonomiske Udnyttelse, vil denne Man¬
gel paa gensidig Hensyntagen komme til at volde store Ulemper, i særlig forstærket
Grad ved Rækkehuse, hvor de smalle Grunde bliver lange i Retning Ø.-V.

Det simpleste er at bestemme en vis Maksimumshøjde for Beplantningen. Men fin¬
des eller opelskes der da ikke højere Plantninger paa Veje og Pladser, vil Kvartererne
blive meget karakterløse. Det vil nok ogsaa blive vanskeligt at haandhæve Bestem¬
melsen i Praksis, og det er — naar Grundene da er af en vis Størrelse — vistnok ogsaa
et temmelig stærkt Indgreb i den enkeltes Dispositionsret.

At fastsætte en vis Minimumsafstand, hvori højere Plantning skal holdes fra Nabo¬
grænser, vil kunne hjælpe, men ikke tilstrækkeligt, medmindre Grundenes Udnyttel-
sesmuligheder forringes meget stærkt.

Man har ogsaa foreslaaet en Linie 2 eller 3 m lodret op i Skellet og derfra under
en Vinkel af 45 0 mod Syd, som Begrænsning af al Beplantning. Teoretisk er en saa-
dan Bestemmelse smuk og klar, men Haandhævelsen vil vistnok være meget vanske¬
lig, og det maa befrygtes, at Reglen vil prange Kvartererne paa en uheldig Maade.

1 det følgende Afsnit behandles forskellige Forslag til Indførelse af træfri /oner i
Haveboligkvarterer. Bestemmelser for Zonedelinger kan formuleres meget klart og ty¬
deligt; der kan opnaas stor Sikkerhed for gode Lysforhold, og det er vistnok for den
enkelte mere fordelagtigt i en vis eller visse Dele af Haven at være helt frit stillet
med Hensyn til Træplantning, end at være indskrænket deri hele Arealet igennem.

Konklusionen af det sagte er, at det er ikke alene ønskeligt, men nødvendigt, at
Hegnsloven tilføjes en Bestemmelse, som beskytter mod de værste Ulemper fra Na¬
boers Plantninger, en Bestemmelse, der dog i de enkelte Kvarterer skal kunne erstat¬
tes ved frivillige Fællesaftaler, for hvis Retsgyldighed der ligeledes maa lovfæstes.
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TRÆFRI ZONER I KVARTERER MED FRITLIGGENDE HUSE
Den stærke Udstykning, som har fundet Sted ved København og de større Pro¬

vinsbyer i de senere Aar, er et ganske særegent, tids- og stedbestemt Fænomen. Sær¬
egent og modsætningsvis Udlandets I laveboligkvarterer er Ejerne i vore saakaldte
Parcelkvarterer Mennesker med højst forskellige økonomiske og sociale Kaar, h\ilket
naturligt maa føre til, at Kvarterernes Bebyggelse og øvrige Udformning bliver over¬
ordentlig forskelligartet og vil ske successivt gennem et forholdsvis langt Tidsrum.
Dette Forhold vanskeliggør alt Arbejde for Forbedringer i meget høj Grad, ogsaa
Bestræbelse for at bringe bedre Lysforhold til Veje. Naar det her foreslaas at opnaa
saadanne ved Indførelse af træfri Zoner, er det ud fra den Forudsætning, at saadanne
for hver Lokalitet tilpassede, særlige Bestemmelser vil være bedre og mere hensigts¬
mæssige end generelle Lovbestemmelser.

Men da særlige Bestemmelser vil kræve Samarbejde, fælles Overenskomster mel¬
lem de yderst forskellige Ejere, er det jo desværre givet, at det vil volde meget store
Vanskeligheder at gennemføre saadanne i allerede udstykkede Kvarterer. Ved ny Ud¬
stykninger maa det haabes, at denne Sag ogsaa skænkes Opmærksomhed.

Drejer det sig 0111 et Kvarter med nord-sydgaaende Veje, er Sagen simplest, og
der kan opnaas gode Lysforhold, blot Grundene er dybe — lange — nok i Retningen
Øst-Vest. Planen (Fig. 15) viser, hvorledes Parcellerne paa tværs deles i tre Zoner.
Nærmest Vejen en Zone, hvori Bygningen placeres, og hvor der maa plantes uden
Indskrænkning, dernæst en træfri Zone og Skellet modsat Vejen en Træ/one. 8 111
er formentlig en passende Bredde for denne, idet der saa er Plads til 2 Kækker Frugt¬
træer, den første 2,5 111 fra Naboskel og den næste 5 111 ha denne igen. Zonegræn¬
serne maa ikke foreslaas som Grænser for Kronens Udbredelse, men for Plantestedet
for Stammens Plads paa Jordoverfladen. Det er vist nok sikrest og simplest at formu¬
lere Bestemmelserne saaledes.

Med Hensyn til de træfri Zoner kan to Synspunkter gøre sig gældende. Enten
forbydes al Bebyggelse og Beplantning, som naar 2,5 m eller maaske 3 m over det
oprindelige Terrain, og dette er det simpleste. 3 111 er maaske lige højt nok, under
2,5 m bor der paa den anden Side næppe regnes; dette tillader anselige Hække, ret
store Buske, Frugttrædyrkning i mindre Former og Opførelse af Lysthuse og Løvgange.

Eller ogsaa kan det Synspunkt anlægges, at Indskrænkningerne kun skal gælde
mod det nordlige Skel, der, hvor skyggegivende Genstande skader Naboen, medens
hver især skal have Lov at ødelægge sin Lyszone iøvrigt. Heldigst vilde det vel i saa
Tilfælde være at anvende den i forrige Afsnit nævnte Regel om en Linie 2 eller 3
m lodret op i Skellet og derfra under en Vinkel af 45 0 opad mod Syd som Grænse
for Beplantningen. Men dette vil sige, at paa Grunde, som de paa Planen viste, maatte
der i Lyszonen ved Sydskellene findes Træer af indtil 20 111 Højde. Og saadanne
kunde skade Naboerne mod Syd, derfor maatte Bestemmelsen om de 45 0 maaske
gælde for begge Skel i den træfri Zone. Kunde den blot haandhæves, vilde den i
og for sig være udmærket, men netop dette Punkt og den forøgede Uklarhed maa
volde Betænkelighed. Der er nu heller ingen Tvivl om, at langt de fleste vil være
fuldt tilfredsstillede ved den høje Plantning, som tillades udenfor Zonen, og det vil
være meget hensigtsmæssigt at samle den høje Beplantning i saadanne tværgaaende
Bælter. Udgjorde de mindre Arealenheder en større Enhed, vilde det falde naturligt
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at plante saaledes. Kun kræver den viste Ordning med tre Zoner, at Grundene er

tilstrækkelig lange, vel helst over eller op mod 40 ni, gerne meget mere. Naar der
indføres saadanne Delinger, maa Grundene helst være lange og forholdsvis smalle.
I'In anden Reform, som burde tilstræbes ogsaa i denne Forbindelse, er Ophævelse af
særlige Byggelinier, hvor det kan lade sig gore, og det kan det ved næsten alle Veje
i disse Kvarterer. Nu udlægges Vejene gerne i IO 111 Bredde, de profileres og befæ¬
stes i dette Maal, men Afstanden mellem Bygningerne skal være 18,83 m '• Eks., for¬
modentlig kun for at holde Mulighed aaben for Vejens Udvidelse. Men saa længe
Kvarteret bestaar af Haveboliger, er Veje paa IO 111 fuldt tilstrækkelige som Adgangs¬
veje, og forud at bestemme Færdselsvejenes Beliggenhed skulde dog ikke synes \ an-
skeligt paa nogen Maade. Kan Bebyggelsen finde Sted helt ud i Nejskellet, kan det
næsten siges, at (»rundens nyttige Areal forøges med denne 4>4() brede Strimmel,
og desuden øgetles Nyttearealet forholdsvis meget mere i Værdi. Uvæsentligt er det
heller ikke, at Ordningen vilde give et skønnere Gadebillede, boldningsfuldt og af¬
vekslende ved Samspillet mellem Bygværk og Plantevækst i Modsætning til Veje, hvor
alle Bygninger tilsløres af en karakterløs Beplantning.

Er Grundene for korte til Deling i tre Zoner, er det vel heldigst at samle Træ¬
væksten 0111 Huset ved Vejen og holde træfri Zone ved det modsatte Naboskel. Nogen
heldig Løsning er dette dog ikke, fordi det umuliggøres at afslutte Haven paa en har¬
monisk og tiltalende Maade. Zonen kunde ogsaa indskrænkes til 3 m fra Naboens
Skel, saaledes at der kun blev Plads til een Række Træer; yderligere kunde det be¬
stemmes, at Træerne ikke maatte komme over en vis Mellemhøjde.

Fugleperspektivet l ig. 14 viser en afvigende Løsning. Hvert andet Hus er rykket
tilbage paa Grundene, og disse er delte i to træfri Zoner med tre tværgaaende Træ¬
rækker. Naar Bygningerne som her vist orienteres mod Syd, vilde hver enkelt Bolig
blive mere ugenert af Naboer, Udsigten blive bedre, hele Bebyggelsen \ilde synes mere
aaben og fri. Men Havernes Lyszoner maa blive smallere og derfor knapt saa gode
som efter de andre Systemer.

Gaar Vejene fra Ost til Vest, saaledes at Grundene har deres største Udstræk¬
ning fra Syd til Nord, er Sagen vanskeligere.

Det er muligt, at Zoner \ i I gøre for lidt Nytte under visse Forhold; men en Mand,
som ejer en Grund, der baade fra Ost og Vest beskygges af høje Træer, som vokser
tæt udenfor Skellene, er dog grumme daarligt stillet og har næsten ligesaa megen

Trang til Beskyttelse som den, der kan faa saadanne op i sit Sydskel. Her vil en Lov¬
bestemmelse om en vis Afstand fra Naboskel ganske vist være en nogenlunde god
Beskyttelse, men det bør undersøges, om ikke en Zonedeling ogsaa her er det mest
rationelle, idet en saadan vistnok forringer Grundenes Udnyttelsesmuligheder mindre
end Afstandsbestemmelser. Drejede det sig kun 0111 at opnaa gode Lysforhold, er det
muligvis bedst at samle Træerne 0111 hvert andet Længdeskel, som det er vist i
Fig. l6. Naturligvis maa Opmærksomheden dog ikke ensidigt være rettet paa Lysfor¬
holdene, og kan denne Maade end give gode, brede Lysbælter, naar Grundene er ret
brede, og Længdeskellene flugter, saa vil det maaske volde for store Ulemper, at Ha¬
vernes Udformning er bestemt af saa stor Uligevægt i Grundlaget.

Almindeligvis vil det nok være bedre ogsaa her at lade Zonerne gaa paa tværs,
men med bredere Træzone ved Vejen og kun en smal Zone med Højdebegrænsning
ved det modsatte Skel. Fig. YJ.
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VIII. TRÆFRI /ONER I RÆKKEHUS-KVARTERER
Er man en lille Smule betænkelig ved at hævde, at Zonedelinger er ikke blot

ønskelige, men nødvendige i Kvarterer med fritliggende Huse, er der slet ingen saa-
dan Betænkelighed tilstede, naar Talen er om Kvarterer med Rækkehusbebyggelse.
I ler er Zonedeling eller andre regulerende Bestemmelser med Hensyn til høj, skyg¬
gende Beplantning absolut en Nødvendighed, men her er Fordelene ved Zonedeling
mere overbevisende sete i Modsætning til andre Bestemmelser.

Desværre er der næppe megen Udsigt til stort Byggeri af Haveboliger som Række¬
huse herhjemme, hvilket i hej Grad maa beklages. Det er en økonomisk, hensigts¬
mæssig og sober Boligform, og det er jo ikke paa nogen Maade et moderne, uprø¬
vet Paafund; i alle vore Provinsbyer er tier store Kvarterer med Haveboliger af den
Art. Snart samlede langs Gyder og Stræder med Haver, som knapt kan rumme en
Ribs- eller Hyldebusk, og snart med Haver saa lange, at det for Børnene er en hel
oplevelsesfuld Rejse at spadsere ned til Bagstien. I og for sig var det slet ikke umu¬
ligt at ændre mange af de allerede udstykkede, men tyndt bebyggede Kvarterer paa
en saadan Maade, at Rækkehusbebyggelse blev mulig. Her tænkes ikke saa meget
paa en kollektiv, ganske ensartet Bebyggelse, men mere paa en tillempet Efterligning
af den provinsielle Methode.

Ligesom for fritliggende Bygninger ved nord-sydgaaende Veje har Planen Fig. IQ
til Zonedelinger ved Rækkehuse ogsaa to Udformninger med og uden Forhaver. Med
Forhaver regnes der ogsaa 18,83 m som Bygningsafstand; selve Vejen er ganske smal,
kun 6,3 m, og det resterende Areal er saa udnyttet til Forhaver. Men disse Forhave¬
arealer er i Virkeligheden saa godt som værdiløse; de kan maaske se meget pæne
ud, men de maa jo paa ingen Maade bære nogen høj Beplantning af Hensyn til Lys¬
forholdene i Værelserne, de er langt fra ugenerte nok til at kunne bruges til Ophold,
og som de almindeligt indrettes med diminutive Plæner og Blomsterbede, ligner de
lovlig meget daarlige Gravsteder.

Naar Baghaven ikke er længere, kan det næppe være tilraadeligt at tillade mere
end en Række f rugttræer nærmest Bagstien, og i saa smalle Haver maa den træfri
Zone sikkert være uden Beplantning eller Bebyggelse højere end 2,5 over oprinde¬
ligt Terræn.

Det andet Forslag viser kun IO 111 mellem Husene, hvilket Bælte saa til Gengæld
er helt udlagt til Vej. Forøvrigt kunde Vejen ogsaa her være smal med ganske smalle
forhaver eller rettere Rabatter langs Husene, maaske kun ensartet gennemløbende
Ha;kke, en mindre væsentlig, men i det hele mulighedsrig l ing. Ganske som for frit¬
liggende Huse vil det gælde her, at Havearealets Forøgelse med disse 4*4 m kan be¬
tragtes som en ren Nettoforøgelse, der tilmed forhøjer Kvaliteten af Arealet. Det ses,
at for Haver af samme Længde vil Husenes Fremrykning muliggøre Træbæltets Ud¬
videlse, saaledes at der kan plantes to Rækker Frugttræer.

f il anden Ting er, at der maaske bør indføres særlige Bestemmelser for den Del
af Baghaverne, som er nærmest Huset. Det er af stor Betydning, at der her er Mu¬
lighed for at opnaa stor Ugenerthed, dette naas bedst ved rigtigt placerede Udhuse,
sammenbyggede med Husene og opførte i Skellene. Maaske bor en lidt højere Be¬
plantning vaM-e tilladt indtil 3—5 m ud f'*a Bygningen, det kan dog let blive farligt.

For Rækkehuse ved øst-vestgaaende Veje maa Zonerne sagtens kunne ordnes
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paa omtrent samme Maade, dog er det vistnok i det hele uheldigt at give Række-
husgaden denne Retning. En god Adskillelse af de enkelte Haver er af særlig Betyd¬
ning. I „Studiebyen" i Gentofte har Kommunegartner G. N. Brandt faaet gennem¬
ført, at Haverne er hegnede med Plankeværk. Dette eller den langt dyrere — og
derfor uopnaaelige — Mur er absolut det bedste.

Ligesom der er Fordom mod saa meget andet godt og fornuftigt, er der imidler¬
tid ogsaa Fordomme mod Plankeværker her i Landet. Ja dets Anvendelse er endog
torbudt i de fleste Villaservitutter. Der var mere Mening i at forbyde Stakit. 1 det fine
og aristokratiske England er det meget almindeligt i de fornemste saavel som de jæv¬
neste \ illakvarterer at hegne med Plankeværk baade mod Naboer og Veje, og en
Sammenligning her falder sandelig ikke ud til Gunst for vore Kvarterer. Et Planke¬
værk er tæt med det samme \ inter som Sommer, det kan bære espalierede Planter
paa Sydsiden, og bygges det paa en god Maade —med Betonstolper I. Lks. — er det
meget varigt. Hække er knap saa gode i saa smalle Haver.

Nedenstaaende Fig. 22 viser to meget simple Udformninger af Rækkehushaver, ud¬
prægede Nyttehaver. Det ses ogsaa her, at Forhavearealet er næsten spildt; det kan
selvfølgelig anvendes til Blomster i Stedet for Græs, som Planen har det, men det er

dog langtfra af samme \ ærd, som om det hørte til Baghaven.
I den nederste Haveplan er vist en Forskydning af Længdeskellene i Forhold til

Husenes Hovedskillerum. Udgangsdøren til Haven maa helst anbringes nær den søn¬
dre Gavl for at være udfor Havegangen, som bør lobe langs Sydskellet, saaledes at
det af Hegnet beskyggede Areal udnyttes dertil. Imidlertid bør Gangen gaa lige paa
Døren, et skævt Forløb vil være uskønt. Helt ud (il Gavlen kan Døren ikke rykkes
i et Hus med saa klar Fagdeling, og en Gang af saa stor Bredde, at Skævheden der¬
ved ophæves, vil være meningsløs. I det øverste Haveeksempel er vist en Rabat langs
Plankeværkets Nordside, men den er ret beset ikke af synderlig Værdi; forskydes
Skellet derimod passende for Øjemedet, opnaas baade den rette Korrespondance mel¬
lem Gang og Indgang og en bedre Udnyttelse af Jorden, uden at en saadan Forskyd¬
ning iøvrigt vil medføre Ulemper at nogen Art,

Fig. 22. Rækkehushaver 1:1000. Nærmere Beskrivelse se ovenfor.
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IX. HAVETYPER

l ig. 23. Eksempel paa en
daarlig, men meget almindelig

Type.

Øst for N.-S. Vej.
Nærmere omtalt nedenfor

Teksten.

De I ig. 2() viste Havetyper skal ikke her omtales enkeltvis udover den vedføjede
korte Karakterisering. De skulde, ved forskellige Løsninger af en Opgave, hvor Areal
og Hus er ens, medens Beliggenhed — i Forhold til Vej og Verdenshjørner — og Krav
er forskellige, belyse nogle Hovedsynspunkter ved den lille Haves Udformning. Disse
Løsninger, der gerne skulde være nogenlunde rationelle, stilles her i Modsætning til
en almindelig, daarlig Type I ig. 23. Løsningerne er bevidst forenklede stærkt, der er
gaaet ud fra særlig ekstreme Krav, udpræget Produktirtnshave og udpræget Hvtlehave.
Udformningen har \æret bestemt af Krav 0111 I lensigtsmæssighed uden særlig Respekt
for æstetiske Dogmer. Der er kun redegjort for Hovedtrækkene i Havens Opbyg¬
ning, Arealets Inddeling og Træernes Placering, men ikke for Frugtbuske og slige
mindre betydningsfulde Elementer.

Den som daarlig betegnede Type er ingenlunde Eksempel paa de daarligste Haver,
og dog er den, bortset fra æstetiske Fejl, fuld at Forsyndelser mod simpel Hensigts¬
mæssighed. De mest iøjnefaldende Fejl er: Husets Placering bag Byggelinien, hvorved
Nyttearealet formindskes i Størrelse og ikke mindre i Værdi. For mange og for tæt
plantede Frugttræer. Dette er selvfølgelig kun en Fejl, saafremt der lægges Vægt paa
stedseværende Mulighed for Grønsagsdyrkning. For stort Gangareal (Hensigtsmæs¬
sigheden uvedkommende er det, at Gangføringerne ikke opfylder de elementæreste
Skønhedskrav). Det er vel temmelig mange Blomster, men de er placerede i uheldige
smalle Rabatter med daarlige Vækstforhold. Det gælder særlig Rabatterne langs Sta¬
kittet mod Vejen og Rabatterne i Græsset. Græsplænerne er ganske uegnede til Op¬
hold, Leg eller Hvile, og det er paa Grund af de mange Kanter og Bede et uforholds¬
mæssigt stort Arbejde at holde dem blot nogenlunde ordentlige. Der er intet Læ tor
Blæst fra Vejen og om Husets Hjørner.

Det vigtigste i den lille Haves Udvikling er en Frigørelsesproces fra de større Ha¬
vers Formsprog. Ganske sideløbende med I laveboligens Bevægelse bort fra Slottet
eller Landstedet en miniature, saaledes har den lille Have ogsaa bevæget sig bort fra
Miniatureparkens I orm.

Fil Slut er det nødvendigt at sige, at denne Artikel med sit Illustrationsmateriale
er fremgaaet ved et Samarbejde mellem forskellige; Underskriverens Andel er kun
kvantitativt, men langtfra kvalitativt, større end de andres.

For dette Samarbejde vil jeg gerne bringe d'Hrr. Kommunegartner G. N. Brandt,
Konsulent H. Mosegaard, Docent A. Pedersen og Havearkitekt I3. Wad min bedste l ak.

Forskellige Institutioner har velvilligt stillet Materiale til Raadighed; særlig takkes
Stadskonduktørens Afd. B, Direktoratet for Matrikulsvæsenet og f lyverkorpset.

C. Th. Sørensen.



LIDT OM THIBET, YUNNAN OG SZECHUAN
Hvor de 5 store Floder Brahmaputra, Irrawaddy, Salween, Mekong og \ angtse-

kiang Ira Hiibets I lojslette presses ud gennem de mægtige Bjergkæder ved Himalayas
Østende, ligger et Omraade, mærkeligt, storslaaet og smukt i Here Henseender frem
for noget andet Omraade i Verden. Det ligger i de to kinesiske Provinser, \ un-nan,
„Det skyede Syd", Szechuan, „De fire Strømmes Land", og Thibets Østende „Ver¬
dens Tag", som Kineserne kalder disse Lande. Stedet har ikke noget vedtaget Navn,
saavidt jeg kender. Det gaar under eet Navn, snart et andet. Jeg vil foretrække at
kalde det Kina-Himalaya, da dette Navn elter min Mening giver det tydeligste Be¬
greb om Beliggenhed og Naturforhold. Brahmaputra skærer sig 'gennem Himalayas
Østende og drejer straks mod Vest, ned gennem det bengalske Lavland. De 4 andre
og en Bække andre mindre Floder lober la;nge ta^t sammen, ret mod Syd, i dybe,
snævre Dale, adskilte ved Bjergkæder, der paa sine Steder er nogle Tusinde Meter
højere end Montblanc, indtil Yangtse-kiang bøjer mod Øst, sluger alle sine tidlige
smaa Nabofloder og snor sig omtrent halvtredje Tusind Kilometer ned gennem det
kinesiske Lavland, sejlbar omtrent 2/s af denne Strækning.

Kina-Himalaya var længe lukket for Europæere og er fremdeles overordentlig > an-
skeligt og (årligt at færdes i. Dog har nogle modige Videnskabsmænd sidst i |8()0-
Aarene vovet sig derop og opdaget, at Bjergene huser en æventyrlig rig og smuk
Vegetation. Det er senere godtgjort, at Omraadet er saa rigt paa Arter som faa eller
ingen andre Lande i de tempererede Zoner, end næppe Japan og Kalifornien.

Planterigdommen forklares af de ejendommelige Naturforhold. Bjergkæderne er saa
høje og adskilles ved saa dybe Dale, at tropisk Varme ruger i Dybet, mens den evige
Sne skinner fra de frosne Højder. Derfor kan Plantearter, som lever i I løjder fra
maaske 2000—5000 Meter over Havet, ikke vandre fra den ene Bjergkæde til den
anden, fordi de vilde blive dræbt i Dalenes Hede, hvis de prøvede paa det. Sydvest-
Monsunen fra det indiske Hav blæser i Reglen fra Juni til Oktober næsten uaflade¬
ligt Skarer af Regnskyer op mod Kina-Himalaya Alperne. Naar Skyerne støder paa
Bjergene, tømmer de sig ud i stride Strømme paa Sydvestskrænterne og svøber Øst-
og Nordskrænteme ind i deres tykke Dis. Dette er særlig udpræget i Birmas Bjerge
og det sydlige Yunnan. Intet Under, at Provinsen har faaet dette Navn (Yun: Sky,
Nan: Syd). En fransk Missionær, som i flere Aar har opholdt sig i Yunnan, fortæl¬
ler, at et Geværskud, affyret i en af de stille, disede Dale, øjeblikkeligt fremkalder
en Styrtregn, saa overmættet er Luften af Fugtighed. I dette Drivhusklima opnaar
Planterne en overvældende Frodighed. Men de er saa forkælede, at vi i Norden kun
kan gøre os Haab 0111 at dyrke tie Planter paa Friland, som lever nær Snegrænsen.
Men efterhaanden, som Monsunskyerne driver længere mod Nordvest, over 2 eller 3
Bjergrygge, tømmes de og svinder ind. Klimaet bliver mere tørt 0111 Sommeren og
mere koldt 0111 Vinteren i det nordlige ^ unnan og endnu mere videre mod Nord i
Szechuan (ogsaa kaldet SzUchwan eller Sutchuen) og det østlige I hibet. Planter, som
lever i disse Egne, 2000—4000 Meter over Havet, er haardføre, nogle endog yderst
haardføre, og kan med Held dyrkes paa passende Pladser i de nordiske Lande, nogle
endog helt op til Lapland sandsynligvis. Naar vi modtager Frø fra Kina-Himalaya, og
\i faar at vide, fra hvilke Egne, det stammer, og fra hvilken Højde over Havet, kan
vi som oftest regne ud, 0111 Arten er haardfør i Norden eller ikke.
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Den videnskabelige Udforskning at disse Bjerglande er først for nylig kommen rig¬
tig i Gang. Og der er langt tilbage, før man ved nogenlunde grundig Besked 0111
Plantelivet deroppe, i860 blev de europæisk-kinesiske Traktater reviderede, og der¬
efter fik [Europæere nødtvunget Ret til at betræde de vestkinesiske Provinser. I de
kommende Aar vovede flere franske Missionærer sig op i Kina-Himalaya Alperne.
Der blev de for det første Redskaber til at sætte en stor og lykkebringende kristen
Bevægelse i Gang blandt de indfødte Folk. Men dernæst var der enkelte af dem, som

tillige fik en anden Opgave, den at samle og præparere Planter og sende dem hjem
til Europa med begejstrede Skildringer af Landets Natur. Nu fik nogle botaniske Vi¬
denskabsmænd Lyst og Mod til at foretage Ekspeditioner til dette Eventyrland trods
de vanskelige Færdselsforhold og Røverbandernes Uvæsen. De første Ekspeditioner
var vel tilfældige og spredte. Kun en lille Brøkdel af Plantearterne blev fundne, og
kun ganske faa blev bragt hjem i levende Live, mest Urter, af hvilke nogle nu efter-
haanden er naaet ud i vore Haver.

I de senere Aar er Ekspeditionerne bleven mere grundige og systematiske. Mangt
et Fund har kastet nyt Lys over gaadefulde Forhold i Botanikken. Og de hjembragte
Skatte af smukke Planter vil give Planteskolerne og Havekunstnerne ny, interessante
Opgaver at løse, efterhaanden som Planterne kommer i Handelen. Der er fundet ikke
faa [helt ny Planteslægter. Og af mange, tidligere velkendte Slægter er der fundet
Snese eller Hundreder af ny smukke, haardføre Arter. Nævnes kan f. Eks. Urter som
Primula i Hundredevis af Arter, Meconopsis, Litium, Gentiana m. m. Og af Træer og
Buske kan anføres Slægter som Cotoneaster, Lonicera, Viburnum, Berberis, den sidst¬
nævnte Slægt med mange smukke, stedsegrønne, læderløvede Arter af den Type, der
ikke huser Kornets farlige Svampesygdom.

Men de mest imponerende l und er gjort i Rhododendron-Slægten. 1 det engelske
„Bhododendron-Society"s Fortegnelse fra f925 er opført over 8()0 navngivne Arter.
Af disse vil jeg anslaa henimod 750 Arter sbm hjemmehørende i Bjergene omkring
fhibet. Hele den øvrige Verden kan kun opvise maaske omkring et halvt Hundrede
Arter. Der er imidlertid mange kina-hiinalayanske Rhododendron, som venter paa at
faa Navn. Jeg tager næppe meget fejl, naar jeg vover at anslaa Antallet af hidtil
fundne Rhododendron, navngivne og unavngivne, til tæt op mod Tusind Arter. Nylig
har jeg modtaget 67 Numre Rhododendron-Frø af endnu ikke bestemte Arter, sam¬
lede i Yunnan, de fleste af George Forrest. Og der er for Øjeblikket, saavidt jeg kan
skønne, omfattende Sendinger undervejs.

Navne som David, Farrer, Forrest, Kingdon-Ward, Wilson og liere er for alle Tider
knyttede med Berømmelse til Kina-Himalaya Alpernes botaniske Udforskning. Farrer
fandt Døden i Ovre Birma. De øvrige lever, saavidt jeg ved, alle i bedste Velgaaende.
George Forrest opholder sig næsten til Stadighed i Yunnan paa uafbrudte Samle-
Ekspeditioner, og ham skyldes langt de fleste ny Rhododendron-Arters Indforelse til
Europa.

I nogle efterfølgende Artikler skal jeg omtale en Del af de mest lovende ny Plan¬
ter fra Kina-Himalaya, navnlig Rhododendron. Aksel Olsen.
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ÆLDRE HAVEMOTIVER 1 NYENGELSK

HAVEKUNST
Den engelske Havestil Anno 1Q25 fremtræder som en mangeartet og sammensat

Stilart, vanskelig at definere nogenlunde kort og bestemt, hvorfor en fuldstændig kor¬
rekt Omtale og Redegørelse af den vel næppe kan ske indenfor dette lilads Kammer.
Men derimod skal der i det følgende omtales en enkelt \igtig Side af den nyengelske
Havekunst, nemlig Genoptagelsen af ældre I lavemotiver, navnlig fordi denne Side Aar
for Aar synes at faa større og større Betydning.

At den regelmæssige Stilart atter har vundet saa stor Indpas i England, som den
har, skyldes vel nok oprindeligt Mænd som Sedding, Blomjield o. a., tier klart og kraf¬
tigt viste alle de Fejl, Landskabshaverne havde.

Karakteristisk for disse Mænd er, at ingen af dem gør Forsøg paa at skabe en
original, ny, regelmæssig Stil; de paapeger blot de gode Sider ved de ældre, regel¬
mæssige Stilarter, sorterer disse og søger det bedste frem hos dem alle, for saa paa
dette Grundlag at b\gge den moderne Have op.

Særlig i den italienske Renaissancehave mener den nyere l ids engelske Havear¬
kitekter, at den bedste Løsning er funden paa Spørgsmaalet: Havens og Bygningens
indbyrdes Tilknytning til hinanden; men selv om han i høj Grad følger den italien¬
ske Haves Principper, saa studerer og søger han mere direkte i alt det rige Stof, som
den engelske Renaissancehave har givet ham i Hænde, et Stof vel knapt saa fuldendt
som det, den italienske Renaissancehave bestod af, men til Gengæld mere sær¬

præget fremfor den italienske; den er, som Blomfield betegnende siger: „det Resultat,
som de indførte, italienske Ideer gav ved at blive podet over paa den livskraftige
Stamme, middelalderlig Havekunst var i England".

Da selv en kortere Beskrivelse af det 16. Aarhundredes Havestil i England vil føre
for vidt, vil vi blot straks se paa et Par af de Motiver, som Nutiden har hentet fra
denne Periode.

Allerede i en tidligere Artikel er den saakaldte „Elizabethan Herbgarden" bleven
omtalt, og det blev paapeget, hvor ofte disse „Herbgardens" eller „Knottedgardens"
nu ses i den engelske Have, og for Fuldstændighedens Skyld er der denne Gang med¬
taget en Plan af en ganske nyanlagt „Knotted Garden" fra Hampton Court Park.
(Fremkommer i et senere Hefte. Bed.)

„Knotted Garden "-Motivet er sikkert af ret ren, engelsk Oprindelse, muligvis med
lidt Paavirkning fra fransk Side; derimod er der et andet Havemotiv, der ogsaa er

genoptaget i den nyengelske Have, men hvis Oprindelse er vanskeligere at finde. •
Overalt i England finder man en Mængde Haver eller Dele at Haver, der gaar un¬
der Navnet „ I he dutch garden", „The sunk garden" eller „The pond garden" (de
to sidste behøver dog ikke altid at have noget tilfælles med den første, som her har
den største Betydning). Disse Navne fortæller os, at Haverne maa have noget med
hollandsk I lavestil (dutch) at gøre, endvidere at de er forsænkede (sunk) og gerne
har et Vandbassin (pond), hvorom hele Anlæget er symmetrisk anordnet.

Selv i Byparken ser man dette gamle Motiv anvendt, hvilket bl. a. Anlæg i flere
større engelske Kystbyer viser; men vel bedst dog den forholdsvis nye „dutch gar¬

den", der findes i en særlig Del af Hyde Park, London (Kensington Garden).

27



Den ret nye \ aiulhave, Kensington Garden.

Her er skabt en lille fredfyldt, overdaadig blomsterrig Have, der dagligt fryder
utallige Londonere (se ovenstaaende).

Medens nu hele „dutch Garden"-Motivet er af ret tvivlsom hollandsk Oprindelse,
saa er dette sikkert ikke Tilfældet med en anden Side af den nyengelske Havekunst,
nemlig den tiltagende Anvendelse, man gor af „topiary work", d. v. s. forskelligfor-
mede, klippede Tax-, Buxbomfigurer m. 111.

Denne Side ses ofte udviklet til en latterlig Mani for klippede Planter i alle de
mest mærkværdige Former, eller som f. Eks. paa Kirkegaarde, offentlige Parker, hvor
man nu tit ser Busketter, hvis yderste Buske holdes klippet i forskellige Former. Hel¬
er der sikkert et svagt Punkt hos Englænderne; deres Ærbødighed og Beundring for
alt, hvad der er af gammel Oprindelse, har her løbét af med deres ellers sunde og

gode Smag. Anvendte paa rette Maade har disse Plantefigurer jo deres Berettigelse,
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Gamle klippede Træer, Compton Wynyates.

men det er ikke ofte, at Virkningen bliver saa fortrinlig, som ovenstaaende Billede fra
Compton Wynyates viser det.

Forøvrigt skal der ikke siges mere om disse Plantefigurers Anvendelse i Have¬
kunsten, om de er berettigede eller ej, men derimod stærkt paapeges, at deres Op¬
komst i England skyldes en Tilbagevenden (il et allerede een Gang lor anvendt Mo¬
tiv, og der skal til Slut vises, at man som ved Genoptagelsen at „ I he pond Garden"-
Motivet havde et udmærket virkeligt Forbillede at gaa efter i Hampton Court, ogsaa
kan linde liere ægte gamle velbevarede Haveanlæg som 1. I As. de her al hildede fra
Compton Wynyates og Levens Hall, hvorfra sikkert mangen en l agmand har hentet
Ideer og Amatøren sine Manier for Plantefigurer.

Begge disse Haver indeholder en sjælden stor Samling at kæmpemæssige barokke
Plantefigurer. I Compton Wynyates, som til Dels er anlagt af den kgl. Gartner Lon-
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Det gamle Anlæg, helt urørt af Tidernes Skiften, I.evens Hall.

don, bliver disse Kuriositeter kun bibeholdte, fordi de har en vis Affektionsværdi;
Havens øvrige Del er anlagt fuldt ud moderne. Haven ved Levens Hall fremtræder
derimod i hele sin Udstrækning som en a'gte hollandsk Have; den blev anlagt om¬

kring I700, og Planerne, der endnu opbevares, viser, at Anlæget kun har undergaaet
meget faa Forandringer i de 200 Aar, der er forløbet, og det maa absolut regnes
for ret enestaaende af sin Art (se ovenstaaende).

Undersøger man nu nogle af de „pond", „sunk" eller „dutch Gardens", der fin¬
des England over, saa er de jo langtfra alle direkte Efterligninger af den gammelen-
gelske „dutch garden", men de tyder dog paa, at de er bygget efter det gamle Mo¬
tivs Principper, selv om de er klædte paa efter moderne Smag, Gangene næsten altid
flisebelagte, imellem Fliserne Trædeplanter, Terrassernes Støttemure beplantede i de
store Fuger, der fremkommer ved Brugen af et meget ujævnt Byggemateriale.

Lad os derpaa gaa over til at se paa det smukkeste historiske Eksempel af denne
Slags, som vi finder i den kendte „pond garden" ved Hampton Court. (Ved Hattfield
House, Hertfordsh., findes ligeledes en historisk „Pond-garden").

Begyndelsen til „The Pond Garden" ved Hampton Court blev gjort af Cardinal
Wolsey omkring I500. Undertiden kaldes den ogsaa den hollandske Have, og dette
skyldes temmelig sikkert de Forandringer, der blev foretaget under William III og

Dronning Anna (tæt for og efter I7OO). Paa den Tid var hollandsk Havestil meget
yndet og anvendt i England, og Datidens to mest kendte kongelige Gartnere, London
og Wiese, var større Tilhængere af den hollandske end den franske Havestil, hvilket
sikkert har haft sin Betydning ved de Ændringer, de foretog. Der er dog stadig ble¬
vet noget af den oprindelige middelalderlige Haves Linier tilbage fra Cardinal Wolseys
og Henrik VIII's Tid (f. Eks. Terrassernes Støttemure) saaledes, at man med tvivlsom
Ilet kan kalde den en ægte „dutch garden".

Ønsker vi os et Billede af „The pond Garden" omkr. I7OC), saa vil det sikkert
blive nogenlunde som den afbildede, omtrent samtidige hollandske Have efter de
Hooghes smukke Stik. Den har været overordentlig hyggelig og bekvem at færdes
i, men har bl. a. manglet den overdaadige Blomsterpragt, der pryder den moderne
engelske „dutch garden". Intet Under er det derfor, at dette gamle Havebillede, yder-
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Nyt Indhold i gamle Rammer. (Hampton Court, Sommer 1925).

ligt forskønnet ved Nutidens rige Blomstermateriale, fuldstændig har taget den en¬
gelske Havevens I Ijerte, ligesom Fagmanden har maattet indrømme, at man vanske¬
ligt kan udforme et lille Areal saa rhytmisk ideelt og harmonisk og samtidig frembringe
en saa fortrinlig Rumvirkning (se ovenstaaende).

Oprindeligt har Haven været omgivet af en lukket Løvgang i Lighed med den,
der omgiver den gamle hollandske Have Ira Enghien. Løvgangen har sikkert staaet
i direkte Forbindelse med den tætved beliggende Bygning, hvilket har haft mange

praktiske Fordele; dens Inderside har været lorsynet med store Vinduer, hvorigennem
man i Skygge eller Læ kunde nyde den smukke Have, der terrasseformet sænkede
sig ned imod Vandbassinet i Midten; dette har i ældre Tid været rektangulært, men
er 1111 erstattet med en lille cirkelrund Springbrønd.

Terrassernes Støttemure stammer, som lør sagt, Ira Henrik X Ill's Tid, hvorimod
Trappearrangementerne er foretaget under W illiam III, og trods stadige smaa Foran¬
dringer gennem de lølgende 200 Aar fremtræder „The pond garden" i sin nuværende
Skikkelse som et storartet lievis paa, hvor udmærket gammelt og nyt kan forenes til
begges f ordel. Havens Indramning er 1111 klin en gammel Lindehæk, hvori dog de
udmærkede Vinduer ikke mangler; Gangene er (liselagte, som den moderne engelske
Smag kræver det; en Venusstatue og nogle frodige, fornøjelige Barnefigurer lortæller
lidt 0111 Paavirkningen fra den italienske Renaissancehave, medens de smaa Buksbom-
høns viser os den lidt naive Side af den ældre hollandske Havestil.

Paa Terrassernes Afsatser findes saa en broget Samling af et- og fleraarige Blom- ,

sterplanter, og her fremkommer Aar for Aar stadig mange af de Nyheder, som en¬
gelske Staudefirmaer og Frøfirmaer har tiltrukket, saa at det ogsaa paa denne Maade
har en vis Interesse. Endvidere er disse Rabatter gode Eksempler paa, hvad man i
England forstaar ved „mixed borders", en Plantemaade, som endnu ikke har vundet
saa stort Indpas herhjemme som den engelske Stauderabat.*) Eig. Kiær.

*) En af Hr. E. Kiær bearbejdet Oversættelse af Plantelisten fra „The pond garden" for Aaret
1925 vil fremkomme i et senere Hefte i denne Aargang. Red.
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RØGSKADE
Fra Tyskland, England og Amerika hører man ofte Beklagelser over den omfat¬

tende Skade, som ved Røgpaavirkning foraarsages paa Plantevæksten i Omegnen af
større Industrivirksomheder. Det drejer sig ofte om Ødelæggelser af stor, økonomisk
Betydning, og alle Forhold vedrørende Røgskadefænomenerne har derfor ogsaa i disse
Industrilande været Genstand for indgaaende Studier, der er resulteret ikke alene i
plantefysiologiske og kemiske Udredninger af Fænomenernes Forløb og indbyrdes
Aarsagssammenhæng, men ogsaa i Stadfæstelsen af en Række Love vedrørende tek¬
nisk Sikkerhedsforanstaltning paa alle Fabriker, som udsender giftige Røgprodukter
og vedrørende saadanne Fabriksvirksomheders Erstatningspligt.*)

Efter at den danske Industri har optaget Tilvirkningen af Kunstgødningsstoffer, navn¬
lig Superfosfat, liar man imidlertid ogsaa lier i Landet nu og da i Nærheden af Kunst-
gødningsfabrikerne konstateret Tilfælde af Bogskade paa Plantevæksten. Et saadant Til¬
fælde kan for Tiden iagttages paa Fredericia Citadel, der ligger umiddelbart ost for A/S
Fredericia Svovlsyre- og Superfosfatfabriks Forbrændings- og Formalingsbygninger.

Fremstillingen af Superfosfat og andre Gødningsstoffer paabegyndtes her i Decem¬
ber IQ19, og allerede i I oraaret I920 blev en tydelig Giftpaavirkning iagttagelig paa
Citadellets Træ- og Buskvegetation. Talrige friske Blade fik brune Pletter eller vis¬
nede helt, men, saavidt Fabriksbestyreren erindrer, blev dog det tørste Aar ingen
Træer eller Buske helt dræbt. I Aarenes Lob har den Beskadigelse, som er foraar-
saget ved Fabrikationsvirksomhedens Forurening af Luften med Giftstoffer, imidlertid
gradvis antaget et ret betydeligt Omfang, saaledes at Citadellets Vegetation nu paa
sine Steder frembyder et meget bedrøveligt Skue. Paa de Voldskraaninger, som ven¬
der imod Vest og Sydvest, d. v. s. ud imod selve Fabriksbygningen, er al Træ- og
Buskvegetation helt dræbt, medens en Del Brombærranker og Vedbendplanter endnu
holder sig i Live, ja endda tilsyneladende er ret uberørte af at assimilere i den gift¬
fyldte Luft. I Citadellets Indre og paa de mod Øst og Nordøst vendende Voldskraa¬
ninger er Giftvirkningerne ved første Øjekast mere uregelmæssigt fordelt, men ved en
nøjere Gennemgang af Bevoksningerne konstateredes det snart, at der i somme Hen¬
seender raader en vis Lovmæssighed.

Af indgaaende tyske Røgskadestudier fremgaar det,**) at blandt de talrige Luftar¬
ter og Dampe, som kan forgifte Plantevegetationen (SO2, SOs, H2SO4, HCl, HNO3,
HF, SiFé og HaSiFe) er Svovldioxyd (SOa) og Fluorforbindelserne langt de farligste,
og det er netop med de sidste Giftarter, at Luften forurenes fra Svovlsyre- og Su-
perfosfatfabriken. Ved Forbrænding af Svovlkis fremstilles store Mængder Svovldioxyd,
som atter under Paavirkning af Vand og Salpetersyre omdannes til Svovlsyre, men
er denne Omdannelse ikke fuldstændig, difunderer der Svovldioxyd ud i den atmos¬
færiske Luft, og dette sker navnlig paa Dage, da Svovlkisovnen bliver renset, og den
videre Iltningsproces derfor er indstillet. De giftige Fluorforbindelser opstaar under
Kogningen af Raafosfat med Svovlsyre til Fremstilling af Superfosfat.

*) Se Wislicenus: Uber die Grundlagen technischer und gesetzlicher Massnahmen gegen Ilauch-
schiiden (Berlin 1908) og ,/. Stohlasa: Die Beschiidigung der Vegtetation durch Rauchgase und Fa-
brikexhalation. (Berlin'u. Wien 1923).

**) Der findes en meget omfattende Litteratur om Røgskadefænomener, se saaledes Litteraturfor¬
tegnelsen i Hasselhof u. Lindau: Die Beschiidigung der Vegetation durch Rauch (Leipzig 19<>3) samt
F. W. Neger: Die Krankheiten unserer Waldbåume (Stuttgart 1919).
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Selv i en uhyre ringe Koncentration kan disse Giftstoffer ved gentagne Paavirk-
ninger volde betydelige Ødelæggelser paa Plantevæksten. Wislicenus angiver for Svovl¬
dioxyd, at førsten Fortyndingsgrad af 1:200000 kan anses for nogenlunde ufarlig,*)
og de fluorholdige Gifte kan virke skadeligt endnu i en Fortyndingsgrad af 1:300000.**)

Det er imidlertid end ikke med de bedste tekniske Foranstaltninger muligt at rense

og fortynde Svovlsyre- og Superfosfatfabrikationens Røgprodukter ned til saadanne
Koncentrationsgrader. l or om muligt at undgaa Beskadigelse af Vegetationen i Nær¬
heden af saadanne Fabrikker, maa man derfor loruden Anvendelse al de teknisk mest
fuldkomne Røgrensnings- og Røgfortyndingsapparater i sit Valg af Plantearter og i
sin Udnyttelse af Terræn- og Vindforholdene drage sig de hidtil gjorte Erfaringer paa
Røgskadefænomenernes Omraade til Nytte.

Af de toran citerede Undersøgelser kan uddrages følgende Hovedresultater: Der
forvoldes kun Skade, hvor den giftige Luftart eller Damp kommer i direkte Forbin¬
delse med Planternes assimilerende Organer. Følsomheden overfor Giftstofferne er arts-
vis meget forskellig, og indenfor hver Art findes der igen individuelle Forskelligheder.
Giften indsuges gennem Spalteaabningerne. Den virker stærkere ved Lys og i høj
Temperatur end i Mørke eller ved lav Temperatur, stærkere ved Løvspringstid end

i Hvileperioden. Giftvirkningen viser sig fortrinsvis ved en Forstyrrelse af Vandcirku¬
lationen, Plasmolyse af Bladcellerne og ØdeUrggelse af Chlorophylkornene. Vind- og
Terrænforholdene er af væsentlig Betydning for Røgskadens Udbredelse. Giftvirknin¬
gerne bliver i Keglen kun særligt fremtrædende i den fremherskende Vinds Retning.
Paa fladt Terrain virker selv en smal Bevoksningskappe beskyttende for den bagved-
staaende Vegetation, medens Skraaninger, som vender imod Kogkilden derimod bli¬
ver meget stærkt angreben. Analogt hermed standses vandretstrygende Luftstrømme
hurtigt af Bevoksningsrande, og de volder derfor mindre Fortræd end Luftstrømme,
som breder sig skraat nedad, ud over Terrænet. I en Afstand af c. IOOO m fra Røg¬
kilden er Vegetationen som Regel helt udenfor Fare.

Holder man sig disse Erfaringer i Erindring, er det, at Beskadigelserne paa Vege¬
tationen i det indre af Fredericiacitadel fremtræder med en vis Lovmæssighed. Det
er tydelig iagttageligt, at Vind- og Terrænforholdene ogsaa her har Indflydelse paa
Skadens Fordeling og Udbredelse. I et smalt Strøg Øst-Nord-Øst for Fabriksbygnin¬
gen er Vegetationen, svarende til, at Vest-Syd-Vest er den fremherskende Vindret¬
ning, stærkest medtaget, men bag alle Voldskraaninger og i Bunden af alle Voldgrave
er Beskadigelsen dog mindre end paa omgivende Bevoksninger, der rager højere til
Vejrs. Selve de udgaaede Trætoppe og Buske yder imidlertid tydeligvis-de bagved-
staaende Vækster en værdifuld Beskyttelse, og endvidere er der en iøjnefaldende For¬
skel paa Træarternes Modstandsevne overfor Giftpaavirkningerne. Under Hensyntagen
til Terræn-, Vind- og Afstandsforholdene kan de forekommende Træarter opstilles i
følgende Række, begyndende med de mindst gifthaardføre (gengivet Pag. 35)> og til
Sammenligning hidsættes en tilsvarende Ra*kke opstillet af Schroeter og Rens/ paa
Basis af Undersøgelser i Harzen.***)

*) //. Wislicenus: i. c. pg. 1J.
**) Hasselliof u. Lindau: 1. c. pg. 260.

***) Schroeter u. RensDie Beschiidigung der Vegetation durch Rauch und die Oberharzer Hiit-
tenschiiden (Berlin 1883) pg. 3<>3. *
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Fig. 1. Hestekastanie (Aeseulus hippocastanum). - Pæretræer (Pyrus).

BILLEDTEKST
til Fotografier fra Fredericia Citadel. Sommer 1925.

Fig. 1. Pæretræer.
Træerne staar c. 100 in ost for Svovlsyrefabriken, hvis ene Skorsten ses i Billedets Baggrund.

En hoj Jordvold mellem Fabriken og Træerne har beskyttet disses nedre Grene, der stadig er lov-
klædte, medens alle Toppe og opragende Grene er dræbt. Tilvenstre i Billedet Hestekastanie, der og-
saa over Voldhøjden er forblevet ubeskadiget.

l ig. 2. Eg.
Træet, der staar paa et ret højtliggende Plateau c. 7° 1,1 nordøst for Svovlsyrefabriken, c. 150 m

ost for Superfosfatfabriken, fik i Fdraaret 1925 umiddelbart efter Løvspring alle sine Blade dræbt;
men i Begyndelsen af Juni satte det en stor Mængde Sommerskud, som endnu i Juli var frisk grønne
(ovenstaaende Billede fotograferet 22. Juli). Træet besidder saaledes tilsyneladende endnu en stor
Livskraft til Trods for, at de ydre Barklag overalt er stærkt forkullede. Om Træet kan vedblive at
overleve saadanne itiaaske aarligt tilbagevendende Afløvninger er muligvis tvivlsomt. En Del Ahorn,
Ask og Bog, som staar vest og sydvest for denne Eg, er allerede helt dræbt.

Fig. 3- Fuglekirsebær.
Træerne staar c. 200 m øst for Svovlsyrefabriken og ret beskyttet af anden Trævegetation og

Jordvolde, men de er ikke destomindre helt dræbt, medens de omgivende Ahorn og sinaabladet Elm
tilsyneladende er ubeskadigede.
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Fig. 3- Fuglekirsebær (Cerasus avium).Fig. 2. Eg (Quercus pedunculata).

RÆKKEFØLGEN
af Træarter efter Modstandsevne overfor Giftpaavirkninger fra Luften.

De mindst haardføre nævnes først.

F r c d c r i c i a Citadel:
Picea exelsa, Pinus niontana.
Betula verucosa, Cerasus avium.
Prunus spinosa, Crataegus oxyacantha.
Corylus avellana, Laburnum vidgare.
Fagus silvatica, Alnus glutinosa.
Fraxinus excelsior.
Salix alba, Salix caprea.
Pyrus, Mains.
Populus tremula, Populus canescens.
Populus balsamifera.
Ulnuis campestris.
Sambucus nigra.
Syringa vulgaris.
Lonicera periclymenum.
Acer pseudoplatanus.
Acer campestre.
* Aesculus hippocastanum.
Cerasus padus.
Quercus pedunculata.
Hedera Helix, Rubus fruticosus.

Harze n.

Picea excelsa.
Pinus sil vestris.

Cerasus avium.

Fagus silvatica.
Betula alba.
Alnus glutinosa.
Sorbus aucuparia.
Pyrus Malus.
* Aesculus hippocastanum.
Kobinia pseudacacia.
Salix caprea.
Salix alba.
Fraxinus excelcior.
Ulmus effusa.
Populus tremula.
Populus balsamifera.
Acer campestre.
Acer pseudoplatanus.
Quercus pedunculata.
Acer platanoides.
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Nogen absolut Sikkerhed i Rækkefølgen besidder denne Liste imidlertid ikke, der¬
til har det forhaandenværende lagttagelsesmateriale været for lille. Dog kan Listen
va^re til Hjælp ved Valg af Plantemateriale paa Arealer, som kan blive udsat for til¬
svarende Røgpaavirkninger. I Hovedtrækkene alviger Haardførhedsrækkefølgen for
Arterne paa Fredericia Citadel ikke meget fra Rækkefølgen ved Undersøgelserne i
Har/en. Mest iøjnefaldende er den forskelligartede Placering af Hestekastanie; det er
imidlertid utvivlsomt, at denne Træart paa Fredericia Citadel har været en af de al¬
lermest haardføre. Af Naaletræer tindes der kun meget faa paa det undersøgte Areal,
og de er alle helt dræbt, hvilket for saavidt svarer godt til Erfaringer andet Steds
fra, om at Naaletræsarterne gennemgaaende er mindre haardføre end Løvtræarterne.
Dette kan forklares derved, at de stedsegrønne Naaletræer fra Aar til Aar opsummerer
større og større Giftmængder, medens de løvfældende Træer og Ruske ved hvert Løv¬
fald kaster en Del af de indsugede Giftstoffer fra sig.*)

Da Lillebælt afgrænser Terrænet mod Øst og Sydøst allerede i en Afstand af
15O—250 111 fra Svovlsyrefabriken, kan det ikke ved Iagttagelse af Vegetationsbeska-
digelser afgøres, hvor langt den giftige Luft føres ud i den fremherskende Vinds Ret¬
ning. Mod Nord og Nordøst er Vegetationen, selv om den bestaar af mere følsomme
Arter som østrigsk Fyr eller Tjørn, i en Afstand af c. 3OO m fra Røgkilden aldeles
ubeskadiget.

Skal den paa Citadellets \ egetation foraarsagede Røgskade atter udbedres, vil det
va^re rigtigst ved Nyplantninger fortrinsvis at anvende: af Træarterne F,g og Heste¬
kastanie, af Buskarterne Ha'g og Syren og af slyngende eller klatrende Planter Brom¬
bær og Vedbend.

Til Slut kan anføres, at A/S Fredericia Svovlsyre- og Superfosfatfabrik allerede
har paabegyndt et saadant Udbedringsarbejde bl. a. ved paa Toppen af Citadellets
vest- og sydvestlige Volde at opføre et 2,30 m højt Dyrehavehegn, der formentlig
Nil virke i væsentlig Grad beskyttende paa den bagvedstaaende Vegetation.

A. Howard Grøn.

* * *

CARLS E N-L AN'G E S L EG ATS IIF T ELSE
(GAMMEL KØGEGAARD)

yder nu ogsaa Bidrag til Udgivelsen af Havekunst. Vi retter vor Tak til dette Fond
tor den værdifulde Hjælp, ligesom lak ogsaa maa rettes til Ny Carlsberg Fonden og
Det Kongelige Danske Haveselskab tor fortsat Støtte. Sidstnævnte Selskabs Tilskud er
i Aar bleven forhøjet.

BOLIG- OG BYGGEUDSTILLINGEN
En Del af de Tegninger, der fandtes gengivne i Afhandlingen: Smaahaver (Have¬

kunst 1926, Pag. I—24), udgjorde sammen med noget andet Materiale Østifternes Have¬
selskabs Ridrag til Udstillingen. I laveselskabet, der har bekostet dette Udstillings-Ma¬
teriale fremskaffet, fortjener stor Paaskønnelse for dette Bidrag til Belysning at Parcel¬
haven og dens Problemer.

*) Wislicenus 1. c. pg. 17 og Stohlasa 1. c. pg. 211.



Fig. 1. Billedhuggeren, Professor Carl Milles Have ved Stockholm. Udsigt fra det gamle Atelier.
Kassinhaven nyanlagt. (Hængepilene smaa).
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Fig. 2. Fra Carl Milles Have. Indgangsport af Smedejern,
indskrift: „Låt mig verka medan Dagen brlnner".

PROFESSOR CARL MILLES HAVE
LI DIN GØ, SVERIGE •

Da Carl Milles — efter et mangeaarigt Ophold i Paris, hvor han vandt sig talrige
Venner blandt Seinestadens store Kunstnere — vendte hjem til Sverige for at sætte va¬

rig Bo, saa han sig om efter en Plet, tier paa samme Tid kunde yde ham den Fred
og Ensomhed, han attraaede, og tilfredsstille hans altid vaagne Sands for' og Læng¬
sel efter Skønhed.

Skæbnen var ham god. Selv i Stockholms maleriske Omegn kunde han næppe
have valgt et mere henrivende Sted end Herserud, Sondre Lidinge — et højtliggende
Klippeplateau bevoxet med statelige Fyrretræer, og hvorfra der var en vid, betagende
Udsigt over Lilla Vartans blaa Vande, mod Stockholms Ijærne Silhouet i en Retning
mod Stocksund og Tranholmen i en anden. Den store Kunstner saa sikkert allerede
dengang i Aanden en Skønhedens Verden udvikle sig der, men han har dog næppe
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Fig. 3- Fra Carl Milles Have. Tritonfontæne paa Pladsen
foran Trappen til Hoveddøren.

kunnet ane, at clisse kullede Klipper ad Aare vilde være forvandlede til et Havean¬
læg, der ved sin ejendommelige kunstneriske Skønhed skulde blive berømt saa at sige
over hele Verden. Men Arbejdet har taget en Række af Aar, og det har kostet
mange Penge, selv for en Kunstner som Milles — lidt efter lidt, i Kraft af en kunst¬
nerisk Evolutions sikre Lov, er Planerne modnede og har antaget deres endelige fuld¬
komne Form. Og der er aldrig gjort noget faux pas, ialfald intet, der havde skæbne¬
svangre Følger. Men der er prøvet og forandret, en Dam er sprængt, en anden fyldt,
Træer og Skulpturer er flyttede —det er ikke noget Aladdins Palads, der er frem¬
tryllet i en Nat, men der har altid været en lysende Ledestjerne, saa Kunstneren er

aldrig faret vild. t

Naar man ser paa den medfølgende Plan, kan man næppe undlade at bemærke
den særlig intime Forbindelse, der her findes mellem Bygninger og Have, og hvor
beskeden dennes Areal i og for sig er. Dette i Forening med de naturlige Forhold
og forst og fremmest Ejerens sublime Sans for kunstnerisk Form og Skønhed har
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Fig. 4. Fra Carl Milles Have. V.ed Bassinet.
Flisegangen langs Bassinkanten. I længepilene er nu ældre. I Bassinet ses Spejlbilledet

af den store Søjle.
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Fig. 5- Fra Carl Milles Have. Bassinet.
Et senere Hillede end Fig. 1. Susannefontænen er afløst af en Havfrue. Søjlen fra den

gamle Operabygning ses tilhøjre.
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l ig. 6. I ra Carl Milles llavc. Susannefontæneii i liassinet.



I ig. 8. Carl Milles: Triton. I ig. 9. Carl Milles: Fontænefigur.

Fig. 10. Carl Milles Have. Søjlegang ved Huset.



Fig. 11. Carl Milles Have, lit Kig langs Indgangsporten (tv.) mod
den nye Atelierbygning (th.).

givet Haven et særligt arkitektonisk dekorativt Præg, en rhytmisk klassisk Skenhed,
hvortil de herlige Omgivelser danner en sjælden flatterende Ramme.

Huset — soin en anden Arkitekt havde hygget, var maaske ikke oprindelig særlig
interessant, men Professor Milles' Broder, Arkitekten Evert Milles, har været ham
en uvurderlig Støtte, og ham tilkommer Æren ior meget af det, der betinger Stedets
fornemme Skønhed. I en Henseende havde Carl Milles forregnet sig: den Fred og
Ko, han søgte og maatte have lor at kunde arbejde, viste sig at være ret illusorisk.
Den blev snart forstyrret, der blev bygget i Nærheden, det er jo hændet andre, og
Folk var nysgerrige.

Dette gav Anledning til Bygningen al en Loggia, efter Evert Milles Tegning. Mod
den profane Verden vender den en almindelig og noget ugæstfri Mur, men paa Ha¬
vesiden danner den med sine Piller og Nicher en saare malerisk Indlatning til det i
Klippen sprængte store retliniede Bassin. Professor Milles, der er et sjældent Arbejds-
menneske, har taget aktiv Del i Loggiaens Bygning. Med Oplørelsen af denne de-
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Fig. 12. Carl Milles Have.
Loggia foran den nye Atelierbygning.

korative og meget stilfulde Loggia var Anlæggets Karakter saa at sige fastslaaet.
I den Milleske Have modes Norden og Syden i intim Forening, og de fremhæver

paa forskellig Vis hinandens Skønhed, f yrretræet er et malerisk Træ, der med sine
ranke, nøgne ofte næsten kobberrøde Stammer harmonerer med antike Søjler, med
stiliserede Anlæg, med Vaser og Skulpturer. Og Terrasserne i det nordiske Fjæld
forlener hele Pletten med en ejendommelig Charme, som intet Anlæg paa det Hade
nogensinde kunde besidde.

Bassinet med sine Omgivelser er den ældste Del af Haven; med sin pyntelige
Indfatning, sine sjældne Vandplanter, valgte med stor Skønsomhed, Fontænen i Mid¬
ten og i hvert Hjørne en gratios Hængepil, er en henrivende Plet. Milles elsker og-
saa Blomster, hvor kunde det være anderledes; langs med Huset og Loggiaen lindes
blomsterfyldte llabatter, og Loggiaer dækkes af Kaprifolium, Vildvin og Slyngroser.
1 Gangene faar Græs og lave Smaaplanter Lov til at bryde den flisebelagte Flades
Ensformighed.
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Fig. 13. Carl Milles Have.
Loggia ved den ældre Del af Bygningen.

Fra clenne idylliske Plet fører maleriske Trapper baade nedefter, til senere Anlæg,
og opefter til Loggiaens Pillerække; herfra er der en henrivende Udsigt — en Udsigt,
der minder om et Par velkendte Linier i en af Gluntarne.

En dekorativ Trappe fører ned til en mere uberørt Del af Haven, hvor der fin¬
des et lille Kapel bygget af graa Sten, og gennem Buskadser tører Vejen til en tredie
lavere liggende Terrasse, der dog endnu kun er i sin Vorden.

For at have kunnet skabe en saa klassisk skøn og rhytmisk harmonisk Plet som

denne, maatte den lykkelige Ejer ikke alene være en Kunstner i Besiddelse af visi¬
onær Fantasi, men han maatte ogsaa være en Billedhugger. Aarsag og Virkning er
tidt saa nøje forbundne, at det er vanskeligt at adskille dem, og denne ret banale
Sandhed finder ogsaa Bekræftelse her. Er de mange Milleske Skulpturer, der
her staar, under ganske ypperlige Forhold — er de skabte med Havens Udsmykning
for Øje, eller er denne forsætlig planlagt, saa at den kunde byde de bedst mulige
Betingelser, som et Hjem for Mesterens Arbejder. Professor Milles har altid arbejdet
meget med, hvad man kunde kalde decideret Friluftsskulptur, og det er saa naturligt,
at han i fuldt Maal har benyttet sig af de rige Muligheder, hans Have bød ham. Han
har her skabt et Værk, maaske hans største, som det er hans Hensigt at søge beva¬
ret (or kommende Slægter.

Vore Illustrationer og den medfølgende Plan gør en mere indgaaende Beskrivelse
overflødig. Der findes henrivende Fontæner, skønne i Form som i Materiale, und-
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Fig. 14. Carl Milles Have.
Kapellet (tv.) i den lavtliggende mere frit formede Del af Haven.

fangne i et lykkeligt Øjeblik af tieres Skaber, der er Dyregrupper, Søjler, Vaser. Der
venter tlen Besøgende mangen en Aabenbaring — Skulptur mellem stølte Fyrretræer,
Spejlbilleder i det stille Vand, stedsegrønne Træer —alt anbragt med subtil kunstne¬
risk Smag, paa hvad der forekommer en at være en ideel Plads, den eneste rette.
Her passer det engelske Ord: the eternal fitness of things uden nogen Reservation.

Professor Milles synes i alt at have en lykkelig Haand. Der findes saaledes i hans
Have en høj pragtfuld Søjle, som er af udmærket dekorativ Virkning fra hvad Side,
man ser den. Milles fandt den i en Materialgaard i Stockholm, mellem andet gam¬
melt Stads, og dog stammer den fra intet ringere Sted end Gustav Ill's Opera, hvor
han, Operaens Skaber, blev dødelig saaret hin ulyksalige Marts Nat ved en af de
l'ester, han elskede saa højt. For den skønne Søjle kunde intet bedre Hjem tænkes.

Men Carl Milles' Have er intet afsluttet Værk — endnu. Der er store Planer med
den firkantede Plads eller Terrasse bagved Huset, tilvenstre for Indgangen. Ad Aare
forvandles denne, om alt gaar vel, til en Søjlehal med nye Skulpturer; Mesteren
haaber, der endnu er en lang Arbejdsdag at se fremad til. I den kunstfærdige Sme¬
dejerns Port, der stænger denne Helligdom for Uvedkommende, er følgende fromme
Ønske sindrigt indflettet: Ldt mig verka, medan dagen brinnar. Og det er ikke noget
tomt Mundsvejr — Verden ved hvorledes den Kunstner, der lever indenfor denne Port,
har arbejdet, og det er alle Kunstelskeres fromme Ønske, at Milles endnu inaa have
en lang og lykkelig Arbejdsdag for sig. Georg Brøchner.
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Fig. 15. Carl Milles: Havfrue. l ig. 16. Carl Milles: Najade.

Fij». 17. Carl Milles Have, LidingO-Stockholm. Plan 1 : KXX).
(Kopieret efter en Blyantsskitse af Arkitekten Evert Milles).



EN PRINCIP F RÅ G A
T II A DGÅR DS A It KI TIL K TU It E LL E It L ANDSK APSSTIL

I VÅ It A ST ADS PLANTERING AR

Efter vilka stilprinciper bor en stadsplantering utforas? Bor en strång regelbunden-
het råda i samklang med omgivande arkitektur, eller skall den fria s. k. engelska
parkstilen anvandes åven for begrånsade områden, inklåmda melian husmurar? Det
tir en fråga, som ej torde behova diskuteras bland nutidens fackmån, då den forst-
namnda principen sedan lange officiellt segrat, vilket ju dock ej ar detsamma som att
den slagit helt igenom i praktiken. Ett exempel på den rådande slentrianens makt i
detta hånseende skall har framlaggas, vilket ur principfrågans synpunkt torde kunna
intressera „Havekunst"s låsare.

I samband med nya kraftstationsbyggen, som utforts i Motala strom i Norrkoping
av Holmens pappersbruksbolag, har ett område av stroinmen uttfyllts och en långsmal
mot vattnet sluttande markremsa dårigenom bildats utanfor den forutvarande strand-
grånsen. Nar frågan blev aktuell, bur detta nyvunna område skulle utnyttjas, bioto
sig meningarna inom samhållet. Det gållde huruvida plattsen skulle utlåggas till park
eller om en gata skulle framdragas dår och marken i ovrigt upplåtas till bebyggande.
Den forrå åsikten segrade emellertid, vilket borde varit sjålvklart, då några verkliga
behovsskål ej funnos for det senare forslaget och då genom inkråktandet på vatten-
ytan ett skonhetsvårde hår gått forlorat, som skåligen borde ersåttas. Det fan ns åven
all anledning att tacksamt taga tillållet i akt att få en oppen planterad plats mitt i
stadens centrum, sårskilt som denna plats på grund av sitt avskilda och fredade låge
synnerligen vål låmpade sig att anvåndas som lekplats och att tjåna som tillllyktsort
undan gatutrafikens buller och damm. Låget utmed det forbillytande, virvlande vatt¬
net, dår om kvållarna ljusan från fabrikernas fonster på motsatta sidan spegla sig och
dit bruset från vattenfallen ovanfor, 0111 och dåmpat, når train, blandande sig med det
regelbundna dunkandet hån fabrikeinas våvstolar, bjuder på rika ståmningsvården,
fortjånande att gores tillgångliga i vidare mån. Bebyggelsen utmed den gamla strand¬
linjen, som har gåt ånda ned till vattnet utan åtskiljande gata, består til stor del av
mindre verkstads- och fabrikshus, men åven av bostadshus och år for nårvarande av

foga tilltalande utseende. Enligt nya stadsplanebeståmmelser, som i sammenhang med
stromregleringen åro foreslagna for nårmast omkringliggande delar, skall for framtiden
i och med den nya platsens utformande till park de angrånsande byggnadskvarteren
i huvudsak reserveras till bostadsåndamål. Med tiden torde vål dårfiir en mera till¬
talande och låmplig byggnadsinramning av platsen kunna påråknas.

Holmens bolag, som det ålåg att bekosta och utlora områdets planerande, fram-
lade redan på ett tidigt stadium, innan platsens åndamål ånnu blivit avgjort, ett av

professor I. Tengbom utford forslag, utvisande bur området skulle te sig såsom park.
Då detta Icirslag med sin formlost sluttande terrång, sina gångslingor och sin nyek-
lulla plantering enligt min åsikt ej motsvarade de anspråk, man borde kunna stålla
på ordnandet av denna centra la plats, lockades jag att forsoka utarbeta ett forslag,
som båttre skulle kunna tilvarataga platsens mojligheter och som i beståmd motsåt-
ning till det Tengbomska forslaget skulle ges en arkitektonisk utformning, detta senare
emellertid ej sett som en renodlat stilfråga i och for sig utan lika mycket ur synpunk¬
ten av det enes beroende av det andra. En arkitektonisk behandling av et parkom-
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Prof. Tengboms forslag.

Triklgårdsarkitekt Agda Haglunds fOrslag. Perspektiv.

Tradgårdsarkitekt Agda Haglunds forslag. Plan I : 5000.
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råde, i s\ nnerhet om tletta ar litet, mojliggor nåmligen dettas utnyttjande på ett helt
annat satt ån den fria anlåggningen.

Det av mig uppgjorda forslaget, som framlades for vederborande myndighet, ar
baseret på en terrasering av området sålunda, att en del av området, stråekande sig
från grånsen i soder till gångbron i norr, den s. k. Spången, skulle ligga i ungefarlig
nivå med de från oster inmynnande gatorna och med nåmnda bro, som darigenom
till en del blir overflodig, samt från ca. 1—2 m. hojd ovanfor en langs stranden lo-
pande promenadvåg och den norr om gångbron belågna delen. Den hogra liggande
delen skulle afgrånsas från den lågre genom en stodjemur eller skarp slant jåmte en
håckbalustrad och stå i forbindelse med denna genom trappor. Det meclelst trådrader
i tre storre gårdar, i anslutning till de inlopande gatorna indelade liogre terasspartiet
skulle i sin helhet utnyttjas till lekplatser och den lågre delen i norr få en prydnads-
anlåggning med gråsmattor, blommor och tråd kring en damm som centrum. Plats
for ett planerat roddklubbens båthus år reserverat vid denna lågre strandplats. Ge¬
nom den långs hela området, omedelbart ovau vattenivån, lopande strandvågen, vil¬
ken med en smal trappvåg skulle forenas med Jårnbron i soder, skulle ett tilltalande
promenadstråk skapas melian stadens gronskande partier i norr och soder, något som
givetvis skulle vara av stort vårde. Den skarpa avgrånsningen mot lekplatsen ovan¬
for skånkte fordelen att de promenerende ej behovde stiira eller storas av de lekande
barnen, liksom dessa på ett tåmligen effektivt sått bleve avskilda från vattnet och dår
lurande fara. Strandvågen skulle forses med stenskoning och ett enkelt jårnråeke till
skydd och utmed densamma skulle planteras hångpilar. V id ingångarna från Knåp-
pingsborgs- och Trådgårdsgatorna, vilka kunna betraktas som huvudingångar, skulle
dricks- och springbrunnar anordnas. \ id forslagets uppgorande har hånsyn tagits till
att, 0111 det i en (ramtid skulle bli al Ivar med byggandet av en ilrågasatt bred korbro
i Frådgårdsgatans forlångning, detta ej skulle beliova fororsaka alltfor storande in-
grepp i den anlagda parken.

Man valde emellertid tiel Tengbomska forslaget till utforande och en planering av
parkområdet ifråga har nu blivit påborjad i merensståminelse dårnied, och gångar ut-
lagts precis i de slingor, som anges å detta. Man skulle mojligen kunna ha våntat att
åven vid ett val af detta forslags princip for parkens gestaltning dock åtminstone
gångforingen vid utforandet fornuftigtvis skulle något modererats, men så har ej skett.

Agda Haglund.
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Ira Anlægsgartnerskolens Projekteringskursus, (l : l(K)O).

UNDERVISNING
1. ANLÆSGARTNERSKOLENS PROJEKTERINGSKURSUS

PAA TEKNOLOGISK INSTITUT, KOBENHAVN
Ved Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforenings Initiativ blev Anlægsgartner¬

skolen, cler i Forvejen havde to sideløbende Kursus, i IQ25 udvidet med et tredie
Kursus, hvis væsentligste Opgave skulde være at give Vejledning og Øvelse i Projek¬
tering af Haveplaner. Dette Kursus strakte sig fra September IQ2.5 til Midten af Marts
1926 med ialt 200 l imer, fordelt med ca. 3'Aftener pr. Uge a 3 Timer. Af disse
2()0 Timer var ca. 40 forbeholdt forskellige praktiske Øvelser, saasom Opmaaling og

Nivellering m. m., medens Resten plus et Par ekstra Aftener udelukkende omfattede
Øvelser i Projektering og Plantegning.

Som Lærer ansattes til de praktiske Øvelser Anlægsgartner Chr. Merløe og til Pro¬
jekterings- og Tegneøvelserne undertegnede. Merløe blev desværre ved en brat Død
bortrevet fra Virksomheden, som han med levende Interesse og Dygtighed viede sine
Kræfter. Da der kun manglede nogle faa l imer i, at det Pensum, der var underlagt
Merløe, var gennemarbejdet, ansattes ingen ny Lærer i hans Sted, men Undertegnede
overtog de resterende Timer i Praktik sammen med den øvrige Undervisning.

Det har længe været et varmt Ønske indenfor Foreningens Ledelse at faa oprettet
et Kursus som ovennævnt. Naar det nu er lykkedes, skyldes dette, foruden Bestyrel¬
sens ihærdige Arbejde for Sagen, især Teknologisk Instituts store Velvilje og aldrig
svigtende Interesse for vore Kursus. Hvor vidt det nu skal lykkes at opretholde dette
Kursus, vil Tiden jo vise, men skal man dømme efter den Flid, Liv og Lyst i Arbej¬
det, som er udvist af Eleverne i dette første Kursus, saa skal det nok gaa; thi uden
at overdrive tør jeg nok sige, at man skal lede længe for at finde et mere interesse¬
ret Auditorium end det, der Aften efter Aften troppede op paa legnesaleh. Desværre
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' forslog Tiden og Lærerens Evner til at stille Elevernes Hilnger efter Viden kun lidt,
men noget naaede \i da.

De Opgaver, der har været stillet Eleverne, har varieret fra en ganske lille, almin¬
delig Villahave uden Højdeforskel til lidt mere komplicerede Arealer, dels med nogen
Højdeforskel og dels med gammel Træ- og Buskbestand. Et Par af disse har Eleverne
iøvrigt selv maalt i Marken under Ledelse af Anlægsgartner Vald. Hansen, medens Op¬
tegningen er foretaget paa Skolen.

Hvad er nu Formaalene ved dette nyoprettede Kursus? —Ja, først vil jeg til Spørgs-
maalet gerne svare med sta>rk Betoning, at Formaalet er ikke med disse — skal vi sige
li-Kursus —at gøre Danmarks Anlægsgartnere til Havearkitekter, end sige Havekunst¬
nere; jeg vil næsten helst sige tværtimod, selv om det naturligvis ikke er Meningen
at modarbejde muligt særlig begavede i at naa længere frem end til det rent haand-
værksmæssige. Men Maalet med disse Kursus maa i første Linie være at hjælpe vore
Anlægsgartnere til at blive gode Haandværkere, saaledes at dette at anlægge en Have
efterhaanden kan blive præciseret som det Haandværk, det er, og ikke et Allemands-
arbejde, som enhver, der har Spade og Skovl, kan anvendes til. Det er det gode
Haandværksarbejde, der efterhaanden skal lære Publikum at vælge den rette Anlæg¬
ger. Der klages bestandig over, at Folk tager den første, der melder sig ved Have-
laagen, til at anlægge deres Haver. Men der er nu ogsaa alt for mange saakaldte
„dygtige Anlægsgartnere", der er urimelig uvidende 0111 selve det bygningsmæssige i
deres Haandtering. og saa længe Hovedparten at dem, der giver sig at med I lave¬
anlæg, er uvidende om selve Kernen, d. e. det haahdværksmæssige ved et Havean¬
læg, saa kan man ikke forlange, at Publikum skal lære 'at vælge de rette Folk til
Arbejdet.

Det maa altsaa være Maalet for vor Arilægsgartnerskole, baade A., B. og C. Klas¬
sen, at stile imod at skabe en stadig større og større Blok at haandværksmæssigt set
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Fra Anlægsgartnerskolens Projekteringskursus. (l : I (HM)).

VJlLAJ.iA.

VO L ILA.0-LAVE

dygtige Anlægsgartnere, cler efterhaanden formaar at give Faget sit Særpræg, saale-
des at Publikum derigennem lærer at forstaa at vælge imellem Fusk og Faglighed.
Der anlægges og omforandres jo en Mængde Haver aarlig ud over Landet, men hvem
foretager saavel det projekterende som det anlæggende? .la, det gøres i de færreste I il-
fælde af Havearkitekter og Anlægsgartnere. Langt de fleste bliver lagt i Hænderne
paa alle mulige, eller rettere umulige, andre. Mangfoldige Privatgartnere, Planteskoler
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HAVEANLÆG VED EN Vil', A

Fra Anlægsgartnerskolens Projekteringskursus. (1 : 1000).

.villahave

og Handelsgartnere giver sig gladelig og tilsyneladende uden Samvittighedsvanskelig-
heder i Lag med selv store Opgaver. Og Publikum! Ja,, hvorfor bebrejde nogen af
Parterne. Gartner er Gartner, og saa længe Anlægsgartnerne ikke er synderligt vi¬
dere end forannævnte i Haveanlægets Bygningsteknik, har vi ingen Ret til at beklage
os over Anlægsgartneriets ringe Kaar. Skomageren syr, og Sadelmageren syr, og begge
arbejder i Læder, men ingen falder dog paa at gaa til Sadelmageren for at faa syet
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Sko eller omvendt; men skyldes dette ikke, at liver af disse er knæsatte Haandværk,
uanset at de arbejder med det samme Materiale. Over Gartneriet er der selvfølgelig
større Fælleshed, og dog er dette delt i ret skarpt adskilte I ag, eller burde være det.

Der er Opgaver nok ud over Landet for det fagmæssige Anlægsgartneri, og den
Dag, da vi fagligt kan yde noget virkelig godt, da kommer Opgaverne til os af sig
selv. Og ydermere den Dag, Anlægsgartneriet er naaet frem til at være et Haand¬
værk, og det er gaaet ind i Folks Bevidsthed, at kun Anlægsgartnere er i Stand til
at gøre et Haveanlæg rigtigt, da aabnes af sig selv Vejen for selve Havekunsten, thi
ud af det dygtige Haandværk vokser Kunsten, aldrig omvendt.

Desværre er der en underlig Spredthed i dette Land over Undervisning i alt, hvad
der angaar Kunsten at anlægge Haver.

Paa Kunstakademiet doceres Havekunst for — Arkitekter. Og paa Landbohøjskolen
for Havebrugere, af hvilke vist kun en ringe Procentdel tænker paa at blive Anlægs¬
gartnere. Begge Steder af første Klasses Lærerkræfter, .la, hvad skal man sige? Be¬
klage de skønne spildte Kræfter? FJler, hvad der dog er rimeligere, ønske, at disse
blev anvendt paa Anlægsgartnere, der dog, alle Paradoxer tiltrods, nu og i al Frem¬
tid kommer til at præge danske Haver, enten paa godt eller ondt; thi det er Udvik¬
lingens naturlige Vej paa dette Omraade.

Jeg har nu i korte I ræk angivet Anlægsgartnerskolens Maal, og det er jo stort,
alt for stort vil vel nogen sige, til at det kan naas ved disse vaklende Skridt, som
betegner Skolens hidtidige Tilværelse, og det er for saa vidt sandt. Men hertil vil jeg
blot sige, at ingen af os, der har arbejdet for Anlægsgartnerskolen, er saa indbildsk
at tro, at vi er paa Ilmarch mod Maalet, tværtimod.

Med Henblik paa de her afbildede Projekter fra Skolens Projekteringskursus skal
jeg angaaende Bedømmelsen af disse kortelig angive, hvad der har været det ledende
Princip ved Undervisningen. Eleverne har været fritstillet overfor Udformningen af de
stillede Opgaver. Dog er der for hver enkelt Opgave fremsat saadanne I orhaands
Krav, der normalt kan ventes at blive stillet af Haveejeren. Men om det paagældende
Anlæg skulde formes paa den ene eller anden Maade, har der ikke paa Forhaand*
været givet Begler for. Naar Planerne til de forskellige Haver hver især dog har faaet
et vist, ensartet Præg, saa ligger dette ganske naturligt i, at hvor saa mange Menne¬
sker sidder ved det samme Bord og arbejder med den samme Opgave, „smitter" den
ene den anden. Navnlig smitter det, naar der til dem, der straks formaar at gribe
Sagen rigtig an, falder en anerkendende Bemærkning fra Læreren. Men med lidt god
Vilje vil man dog i det store og hele se, at der i hvert Projekt er nedlagt personlige
Tanker og Ideer. Lærerens Opgave har hovedsagelig været at retlede overfor de mang¬
foldige rent elementære f ejl, som det vrimlede med navnlig i Begyndelsen.

En hel Del af disse Fejl er trods alt fulgt med i de færdige Projekter, men Ele¬
verne er blevet gjort opmærksom paa disse og glemmer næppe at undgaa saadanne
ved anden Lejlighed.

Idet jeg nu hermed har angivet de Retningslinier, Anlægsgartnerskolen søger at
bevæge sig paa, og vi iøvrigt ved medfølgende Planet har givet Resultaterne af vore
Anstrengelser til Pris for en større Offentligheds Kritik, er tiet vort Haab, at Sporene
ikke maa skræmme. Ligeledes, at de Mennesker, der har valgt Anlægsgartneri som
Beskæftigelse, maa indse, at vil de kunne noget, maa de lære noget og forstaa, at det
staar smaat til med, hvad de kan, I. I1. Andersen.
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Fig. 1. Hollandsk Renæssancehave. (Efter Triggs).

OM CIRKULÆRE HAVER
Hr. C. Th. Sørensens egen Have i dette Blads IQ25, Nr. 5> og Redaktørens Be¬

mærkninger dertil bragte mig paa den Tanke at undersøge det cirkulære Rums Fore¬
komst i vekslende Tiders Haver lidt nærmere. Det er baade interessant og belærende
at lægge et saadant Tværsnit gennem Historien, og maaske kan de følgende spredte
Bemærkninger give Stødet til dyberegaaende Undersøgelser af lignende Art.

I det følgende tænkes kun paa virkelige Hovedrum i Haven, i Detailbehandlingen
forekommer Cirklen særdeles hyppigt i alle europæiske Havetyper.

1 den romerske Kejsertid var Rundbygningerne 0111 ikke almindelige, saa dog ret
hyppigt anvendte — Pantheon er det klassiske Eksempel —, og noget lignende har sik¬
kert været Tilfældet i Tidens Haver. Kejser Augustus byggede sig i Rom et stort
Gravmæle, omgiven af en Park, og det hele Anlæg blev overgivet Publikum til Be¬
nyttelse. l ig. 4 viser Midtpartiet af dette Anlæg, som det saa ud i Renæssancetiden.
Det er i denne Form et Skoleeksempel paa en Rundhave med sin vinklædte Mur og
med Grunden udlagt i l idens Stil med buksbomfattede Blomsterbede.

Plinius d. y. omtaler i sin Beskrivelse af Villa Tusculum een af dennes Haverum
— en Terrasse —som kredsformig. Efter Beskrivelsen synes Rummet at have været om¬
givet af en Mur, der atter i sin l ur dækkedes delvist af trinformigt klippede Buksbom-
hække, en virkningsfuld Maade at understrege den cirkulære Virkning paa. I Princip¬
pet gaar denne Metode, som man vil se, igen i senere I iders cirkulære Havevægge.

Middelalderens Skakbrædthaver inaa vi springe over i denne Forbindelse, først i
Renæssancetiden dukker det cirkulære Haverum frem igen. Alberti anbefaler Anven¬
delsen af Cycler og Hemicycler i Haven og Raphaels Plan for en Del af Haven ved
den aldrig fuldførte Villa Madame ved Rom. l ig. 2 er en god Illustration til dette For¬
slag. Tegningen viser tre ved brede Ramper forbundne Terrasser. Den øvre er kva¬
dratisk, den midterste cirkulær og den nederste oval. Centrerne markeres ved f on¬
tæner, og Terrasserne maa tænkes indrammede af rigt profilerede Mure med Skulp-
turnischer. Beplantningen er desværre ikke angivet. Det er tvivlsomt, 0111 denne
smukke Plan, der ved sin aksiære Opbygning peger frem mod Barokkens Havekunst,
nogensinde er udiørt — i al Fald er alle Spor deraf 1111 forsvundne.
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hig. 2. Rafael (f 1520) Udkast til Terrasser ved den aldrig fuldførte Villa Madama ved Rom.
Maalestoksforholdet ukendt. (Efter Hoffmann).

Den første „rigtige" botaniske Have blev anlagt i Padua I545> <>g morsomt gaar
clen paa en smuk Maade ind i Rækken af vore runde Haver (t ig. 50 Den var om¬

givet af en balusterkronet Væg og er, saa vidt jeg ved, endnu bevaret i sine Hoved¬
træk. Anlæget kunde meget vel tjene til Forbillede for „Systemet" i en moderne bo¬
tanisk Have, den har baade været en Plantesamling og et smukt Stykke Havekunst.

I Barokkens Havekunst forekommer det cirkulære Rum meget sjældent og i Reg¬
len kun i de „Bosquettes", der udfyldte Mellemrummene mellem Perspektiverne. Mig
bekendt har man kun i Schwetzingen forsøgt at udforme Hovedparterret cirkulært.
Men man er standset paa Halvvejen, idet Væggene er lave og spinkle i Forhold til
det store Rum, og dette er gennemskaaret af vinkelkrydsende, nu helt dominerende
Lindealleer. Derved er den cirkulære Virkning forsvundet til Fordel for den mere

koncentrerede perspektiviske (Fig. .7).
Tager man Elipsen med under de cirkulære Haver, og det kan man meget vel

gøre, har vi dog herhjemme et smukt Eksempel paa et rundt Hovedrum. Jeg tænker
paa den lindekransede Spejldam i Haven ved Frederiksborg (Fig. 6). Jeg husker, at
afdøde Prof. Bruun altid glædede sig over denne runde Dam, dens harmofiiske, i
sig selv tilbageløbende Krumning tiltalte hans Skønhedssans.

Men i det store og hele forekommer cirkulære Bum som sagt kun sjeldent i Ba¬
roktiden. Forst i den allernyeste Tid dukker det runde Rum atter frem, foreløbig dog
mest i Projekter, sjeldnere i udførte Anlæg. Herhjemme kan Krigergraven paa Helsing¬
ørs Kirkegaard og Mindeparken i Aarhus (Roturjden) tjene som Eksempler.
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Fig. 3. Villa Troiani, Rom. Ukendt Bygmester (antagelig fra ca. 1575)- Et cirkulært Rum danner
Tyngdepunktet i Hovedaksen. Maal ca. 1 :1000. (Efter Landscape Architecture XV).

Et meget interessant Forslag til et Soldater-Gravrum at Loether, lig. 8, viser samme
trinvise Opbygning af Væggen som det runde Rum i Plinius' I usculum. Materialet
er i dette Rum Hække, Piletræer og Pyramidepopler i stigende Kredse. Hermed til¬
stræbes den samme Virkning, som i Bygningsværker søges opnaaet ved kraftige,
vandrette Profileringer, en kraftig Understregning af Væggens Krumning. Dannes
Væggen i et cirkulært Haverum f. Eks. af en Hæk, vil Øjet egentlig kun opfatte to
Elipser, een ved Hækkens Fod og een ved dens Krone. Den trinvise Opbygning af
Væggen bevirker, at Øjet ser en Række over hinanden liggende klipser, hvorved
Virkningen potenseres. Ogsaa i lodret Profil kan en groii Væg opbygges med lignende
Virkning, forneden f. Eks. I læk paa lav Stensætning, derover klippede, stammede
Lind med Kronen lidt frem for Hækkens Plan og bag disse f. Eks.'Graapoppel, hvis
Kroner springer frem i Vægfladen. En saaledes differentieret Væg v il frembringe noget
al den samme \ irkning, som i den runde Politigaard naas ved de sta^rkt fremsprin¬
gende Etagebaand (Fig. IO).

Vied Undtagelse af Schwet/ingen, hvor Forsøget saa at sige er kvalt i Fødselen,
har jeg først i allernyeste Tid og kun hos en enkelt Haveanlægger truffet cirkulære
Rum tilknyttede Boligen, og Fig. Q viser Forslag til en Bondehave af C. I h. Sørensen,
offentliggjort i nærværende Blads Nr. 6—22. Her ligger Gaarden indskudt i Ringvæg¬
gen, og denne er som hos Loether bygget trinvis op — i Rækkefølgen Hæk, Buske,
Frugttræer, Lind. Planen er overordentlig enkel og smuk. Den mægtige Ringvæg af
Lind vilde tage sig prægtig ud i Landskabet.

Det næste Eksempel — C. Th.s egen Have i Nr. 5> 25 — v il være i frisk Erindring.
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Fig. 4. Kejser Augustus' Gravmæle i Rom, Tilstand ca.
lfXX). Støttemurene for den sammensunkne GravhoJ

staar tilbage og danner et rundt Rum.
Øverst Stik af Scaici. Nederst Plan ca. 1 :1000 efter

Stik af Santi Bartoli.

Der kunde naturligvis nævnes adskilligt flere Eksempler paa cirkulære Haver; jeg
har valgt de mest typiske blandt det Materiale, jeg har til llaadighed. jVlen allerede
ved en flygtig Undersøgelse vil man opdage, at cirkulære Rum — underordnede Rum
af denne Type forekommer — saa godt som udelukkende findes i Haver af Renæs¬
sancetype, og til disse regner jeg i denne Forbindelse baade Haverne i Kejsertidens
Italien og de fleste af vore moderne Haver. Fælles" for denne Havetype er det, at de
enkelte Rum mere eller mindre fremtræder som selvstændige Enheder; de kan være,
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Øverst Fotografi (1925), de mange Træer og Buske
skju ler næsten helt den ho)e Ringmur og ophæver
derved noget af Virkningen. Nederst Plan 1 : 1000.
Materialet velvilligst fremskaffet til „Havekunst" af

Gartenarchitekt Hermann Koch, p. t. Padua.

men er langtfra altid aksiært sammenknyttede, Forbindelsen er dog aldrig saa stærk
og intim som i Haver af Baroktypen. 1 disse sidste er Hovedrummenes Selvstæn¬
dighed undertrykt til Fordel for Bevægelsen I YemadyPerspektivet. Heri ligger For¬
klaringen paa, at det cirkulære Rum saa sjeldent anvendes i Barokkens Haver. Et
Rum af denne Art hviler i sig selv, det skal ses indefra, og Barokkens Trang til per¬
spektivisk Væggennembrydning er dets Natur imod. Den kulisseagtige Opløsning af
Væggen, der saa stærkt fremhæver Dybdevirkningen, kan kun praktiseres i rektan¬
gulære, ikke i runde Rum.
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Fig. 6. Frederiksborg Slotspark, den runde (ovale) Dam. Rammen er her kraftig, men Rundingen
mærkes ikke saa stærk, da Væggen (Lindekronerne) er uden Profilering. (Foto 1025).

!"ig. 7- Schwetzingen ved Baroktidens Slutning. Væggene i det runde Rum er alt forsvage til at gøre
sig gældende.. (Efter Orøpteda).
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Fig. 8. En Fantasi fra Skyttegravene af C. Loether. Her er det runde Rum rigtigt bygget. Væggenes
trinvise Stigning giver en Profilering, der stærkt fremhæver Krumningen. (Efter Gartenkunst 191.S).

Fig. 9. Bondehave-Projekt af C. Th. Sørensen. Cirkelbuen er ogsaa her fremhævet ved Beplantningens
stigende Højder udad. (Havekunst 1922).
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Kig. 10. Politigaarden, Kobenhavn.

Naar man i vor Tid saa sjeklent støder paa cirkulære Haverum, har tiet vel flere
Aarsager. Arealets Form og Størrelse lægger ofte Hindringer i Vejen for en saadan
Udformning. Dernæst er man vistnok — mer eller mindre bevidst — tilbøjelig til soni

Modvægt mod den nærmest foregaaende Periodes vage, udflydende og holdningsløse
Haverum at gaa tilbage til den enkleste og stærkest markerede Type, det rektangu¬
lære, af kraftige Vægge dannede Haverum. Fn krummet Væg af Plantemateriale \ il
altid virke vegere og blødere end en lige, den lige er en skarpere Protest mod Form¬
løsheden i saa mange Haver.

Selve Grundfladens Behandling er vanskeligere i runde Rum end i rekangulære.
Skal der være Græs, Grus eller Fliser, gaar det meget let, men skal Rummet fyldes
med Blomsterbede, er Sagen vanskeligere, idet Belysningsforholdene let vil gøre Be¬
plantningen usymmetrisk. Men Vanskeligheder er til for at overvindes, og jeg haaber,
at bl. a. C. Th. Sørensens Arbejder v il bidrage til, at man atter tager det cirkulære
Rum op til Behandling, til Berigelse for vore Haveformer. p pi/ j
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DEN S T ø R R E LAN D HAVE
Det er i den sidste Tid saa ofte sagt og skrevet, at den store Privatpark og hel-

og halvstore Haver tilhører Fortiden.
Ikke alene, at saadanne ikke mere vil blive anlagte, men at de eksisterende inden

lang Tid vil være decimeret, enten udlagt til Skov og Agerland eller parteret ud i
Byggegrunde. At der vil ske noget saadant med en Del helt store Parker, maa man
vel regne med, men at de jævnt store Landhaver, dels ved Gaarde og dels ved Land¬
steder, baade \il leve og fornyes, er nogenlunde sikkert, selvom de faar svære Tider
i de nærmest kommende Aar. Denne „Spaadom" skal sikkert vise sig rigtig, i stigende
Grad, eftersom det økonomiske Tryk, der for liden hviler over Samfundet, lettes.—
Ønsket om at liygge sig hver paa sin egen Jord, standser næppe ved Parcelbyggeri
eller smaa Villaer med ringe Jordtilligende. Menneskene vil stadig stræbe efter Bolig¬
forhold med større Albuerum end det, den almindelig Villahave kan afgive.

Det er jo en saare god Bevægelse, den Masseudvikling af egne Hjem, der er fore-
gaaet i de senere Aar, og det er rimeligt, at vore Bestræbelser stadig gaar i Retning
af at finde klare og eksakte Udtryk for saadanne Havers Form og Opbygning. Men
der ligger en Fare i denne ensidige Interesse for Smaabyggeri, baade for dem, der
bygger Husene, og for dem, der bygger Haverne. I et Land som Danmark kommer
der let over den arbejdende Kunst noget overskueligt eller snarere husmandsagtigt,
dette være sagt uden Haan mod denne udmærkede Stand. Men vi hygger os smaa-
mandsagtigt indenfor vore snævre Grænser, og Bølgeslagene ude fra den store Ver¬
den naar os kun som svage Dønninger, der ikke stiller store Krav til vor Svømme-
dygtighed.

Naar Tiden i sig selv og Opgaverne med den bliver mindre og mindre, ja tilsidst
svinder ind til rent Frimærkeformat, da gælder det at kæmpe imod, saa vi ikke selv
aandelig talt kommer i samme Format. Thi der kommer jo nok andre l ider igen,
med Krav af normal Størrelse, maaske varer det længe, maaske kommer det snart,
ingen ved det; men det gælder om, at vi ikke i Mellemtiden glemmer vort naturlige
Gebet, der hverken er Parcelhaven eller Kolonihaven, men derimod Villahaven, den
større Landhave og højere op.

Takket være cle yngre Arkitekters vaagnende Interesse for Boligens Omgivelser,
fik Villahaven sit Problem, hvis Løsning Havekunstneren Verden over har kastet sig
over, og man maa sige, at der trods iøjnefaldende Mangler er naaet gode Resultater.
Men Parken og den større Landhave er endnu et Sporgsmaal, der venter sin Løsning.
\ illahavens Bygningsform er jo for største Delen givet ved Rumbegrebets Overførelse
fra Hus til Have og i Reglen ikke i væsentlig Grad afhængig af de udehom liggende
Forhold. Den store Have, Landhaven, arbejder sig derimod mere og mere fri al Byg¬
ningens Paavirkning, indtil den ganske naturlig gaar over i Omgivelserne og paavir¬
kes af selve det frie Landskab. Vlen hermed har man Problemet, nemlig: Landhavens
Udformning i Overensstemmelse med Landskabet, altsaa med andre Ord Landskabs-
haven. Ikke saaledes, som den hidtil er produceret, som en taabelig Efterligning af
Landskabet, men bygget saaledes, at Bygning, Have og Landskab bliver en inderlig
forbunden Samhørighed uden forstyrrende Momenter.

Vi er jo saa herligt stillede i Danmark, at vi intet Sted behøver at lukke af for
Omgivelserne. Hele Danmark er i Virkeligheden en stor, landskabelig Park i bedste



Hg. 1. Danstruplund før Omlægningen.
Bevoksningen, der begrænsede venstre Side af Haverummet, set fra
Hovedbygningens Haveside. 1 denne Bevoksning er der ved Udhugning

dannet en Udsigtslinie.

OpmnttHn^jpton

Fig. 1. Opmaalingen (l : 2000)



Fig. 3- Danstruplund . efter Omlægningen af 1926.
Tegningen viser Havebilledet, som det nu former sig, set fra

Bygningen.
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Forstand, saaledes at vi tværtimod at lukke kan drage Landskabet med ind i Have-
billedet. Vor Opgave bliver da at finde et kunstnerisk Udtryk for Landskabstanken
og bringe denne til Udførelse uden at bringe Havebegrebet i Fare. I Tyskland for¬
søger man at løse Spørgsmaalet ved at klemme Parken og den store Have ind i Villa¬
havens Støbeske, men foruden at dette ikke er nogen virkelig Løsning, saa tør jeg
nok sige, at denne Vej er ganske ufarbar hos os, om ikke for andet, saa af rent øko¬
nomiske Grunde. Men selv om man endda kunde se bort fra det pekuniære i Sagen
(hvad enhver ved er yderst vanskeligt), saa er Frihedsbegrebetog Kærligheden til det
enkle og jævne saa udprægede Egenskaber i vort Folk, at en arkitektonisk Storhave
paa Landet ikke lader sig gennemføre som Type. Landhavens Opbygning maa for¬
mentlig ske ved en Leddeling i forskellige Forhold, hvoraf det landskabelige maa være
det tungest vejende Moment, medens det arkitektoniske maa indskrænkes til mindre
i sig selv hvilende Haverum. Med arkitektoniske Forhold menes saadanne Dele af
Haven, der er en direkte Fortsættelse af Bygningens Rumdeling, eller ogsaa isolerede
Havedetaljer, der inddeles og opbygges efter bygningsmæssige Principper; derimod
tænkes her ikke paa lige Gange, Alleer og lignende, som meget vel er anvendelige,
som Dele af Landskabshaven.

Med Hensyn til Gangene iovrigt maa man bort fra den I vangsidé, at det er dis¬
ses mere eller mindre fantasifulde Snoninger, der betinger Landskabshavens Karakter
som saadan. Gangene har overhovedet intet med Billeddannelsen i Landskabshaven
at gøre — tværtimod, de virker næsten altid forstyrrende. Deres Funktion er af rent
praktisk Art, at medvirke til Arealets Tilgængelighed, hovedsageligt; dog maa det
ikke glemmes, at disses Indlæggelse i Terrainet ogsaa maa ske efter Skønhedens Love.
At en Allé eller lige Gang i sig selv kan have en overordentlig Skønhedsværdi, ved
vi alle, at derimod en krummende Gang ogsaa i sit Forløb kan danne et smukt Bil¬
lede, er mindre kendt, men ikke desto mindre sandt. Men hvorom alting er, det er
ikke slige Detailler, der er afgørende for Løsningen af Problemet Landskabshaven.
Det er Havens Bygning i Forhold til Landskabet og ikke Havens Udformning som
Landskab, det drejer sig om.

Danstruplunds Have, som jeg her bringer Planer af, saavel den gamle som den
nye, er ikke en Idealhave i ovennævnte Retning. Planen er blevet til paa Grundlag
af flere paa Forhaand givne Forhold, Men i al sin Hverdagsagtighed illustrerer den
dog noget af det, der danner Grundlaget for mine Tanker oin Landskabshaven. Des¬
værre er Arbejdet efter den nye Plan ikke saa vidt fremme, at Fotografering kan give
nogen væsentlig Oplysning, men et Par Perspektiver, efter fattig Evne, kan dog inaa-
ske hjælpe lidt til Forstaaelsen.

Danstruplund er en Gaard paa ca. 175 Hektarer Agerland. Gaarden ligger i Fre¬
densborgegnen, grænsende op til Statsskoven Danstruphegn. Fra Havesiden er der
en smuk Udsigt over Esrom So og Omegn. En af Nordsjællands smukkeste Egne.

Hovedbygningen er ret ny, ikke overvættes aandrig i arkitektonisk Henseende,
men anseelig. Økonomibygningerne stammer fra ældre Tid og er et smukt Udtryk
for ældre landligt Byggesæt. Det hele danner en næsten lukket Gaard med en mor¬
som skæv Indkørsel, der er omgivet af smukke, gamle Trteer. I Gaarden staar der
en meget anseelig, gammel Lind, og som Planen viser, findes der til Overflod et min¬
dre Blomsteranlæg, som man dog nødig vil undvære. Haven ligger godt til Bygnin¬
gerne (Hovedbygningen mod Vest og den lave Længe mod Syd). Det fremgaar tyde-
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Fig. 5. Haven inden Omlægningen, set fra Hovedbygningens Gavl.
Ved Omlægningen er Rummet mellem Træerne i Billedets Midte og højre Side udnyttet til Dannelsen
af et langstrakt Haveparti (Fig. 6) ved at Kigget over FJaden tilvenstre (Billedets venstre Trediedel)

skjules af en Hæk.

ligt af Forholdene, at Haven er udvidet af flere Gange, lige fra en lille Bondegaards- .

have til det nu ret store Areal paa ca. 2Hektar. Som saa ofte med Haver, der saa-
ledes har formeret sig ved Knopskydning, er der her fremstaaet smukke, gamle Par¬
tier, der ved Alder og Patina er noget for sig selv. Saaledes lier de gamle Frugttræer
udfor den sydlige Længe, som danner en ualmindelig smuk Havedel. for sig. løvrigt
hestaar Plantningen, foruden de nævnte Frugttræer, af ret store, noget tilfa>ldigt an¬
bragte, men sammenhængende Bøgeplantninger og langs Vestgrænsen et Bælte af alt¬
for tæt plantede Graner, der næsten helt lukkede at for det skønne Landskab mod
Vest. Køkkenhaven med Gartnerbolig og Drivhusanlæg danner en pæn Afdeling for
sig. Som Opmaalingsplanen viser, var hele Haven gennemvævet af „smukt slyngede
Gange", der krævede at blive set — og ogsaa blev det.

Opgaven med denne Have blev nu at skaffe Ro og Sammenhæng i Fladeforhol¬
dene og at bringe Haven i Kontakt til det smukke Landskab udenfor. Jeg har søgt
at løse denne Opgave i Samklang med, hvad der er fremhævet forud i denne Arti¬
kel angaaende Formen for en Landhave, idet jeg har lagt Hovedvægten paa at frem¬
skaffe stærkt fremherskende Partier, der helt smelter sammen med Landskabet, nem¬

lig et Hovedmotiv vinkelret paa Boligen og en sideværts Udsigtslinie mod Sydvest.
Som man vil se ved Sammenligning mellem Opmaalingsplanen og det nye Udkast,

er hele Billeddannelsen her i Havens Tyngdepunkt udformet ved Hjælp af Udhugning
og lidt Tilplantning. Med Undtagelse at Hækken i Vestgrænsen, der virker som en
udmærket Distancemaaler, og giver Billedet Dybde, er Fladfcn aldeles ubrudt, idet
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alle forstyrrende Elementer som Gange, Blomster og lignende er helt undgaaede.
I Hovedbygningens Længderetning bygger sig et Parti ud, der har forskellige For-

maal, nemlig: At danne en Begrænsning for Partiet med de gamle Frugttræer, der er
saa egenartet i Karakter, at de helst maa virke ganske for sig selv; desuden brydes
Jordformen temmelig uheldigt, saaledes at der maatte foretages et betydeligt Jordar¬
bejde, hvilket var ugørligt af Hensyn til Frugttræerne. Den østlige Hæklinie borteli¬
minerer nu dette Forhold paa en pæn Maade og danner saa iøvrigt, sammen med
den modsvarende Hæklinie, Ramme om det smukke Billede, de fire store Frugttræer
underplantede med Rhododendron. Afslutningen paa Partiet dannes af et Stenarran¬
gement, der ikke er en „Stenhøj", men tværtimod nedsænket i Terrainet. Ved saale¬
des at grave sig ned med disse, af Hensyn til Anbringelse af mange smukke Planter,
nødvendige Stenpartier, opnaar man, at „Stenhøjen" ikke kommer til at virke saa

„saarende" paa Omgivelserne. (Fig. J).
Ved den kraftige Udhugning mod Vest aabner man jo lidt rigeligt for Vestenvin¬

den, men denne Ulempe er paa forskellig Maade imødegaaet, først og fremmest der¬
ved, at den bestaaende svære Plantning mod Sydvest er forlænget saaledes helt op
til Hovedbygningens Hjørne, at den danner et meget kraftigt Bælte, saaledes at hele
den Del af Haven, der behøver Læ, er godt garderet.

Yderligere Omtale af Enkeltheder er vist overflødig. Planen i sin Helhed rummer
ikke Dybsindigheder, men er let at forstaa. Men før jeg slutter, er det dog maaske
formaalstjenligt at bemærke, at Midlerne til Omændringen er knap tilmaalte; hvilket
ogsaa gælder for den fremtidige Vedligeholdelse, og dette har naturligvis været med¬
bestemmende ved Planlæggelsen.

Viksjø, Juli 1926. /. P. Andersen.

Fig. 8. Udhugningen.
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FUGLERUGEPLADSER I HAVEN
I en i 1924 udkommen Bog: „Danske Fugle ved Hus og i Have" af C). Helms

gives der foruden en Række livfulde Skildringer af Fuglearterne tillige en lang og
lærerig Redegørelse for, hvorledes man omfreder Fuglene og holder dem til i Haven.
Fuglene udgør en omend ofte overset, saa dog en saare smuk Side af Havens Liv.
At bringe et Sammendrag af Afsnittet herom kan derfor være berettiget.

* *

*

Fuglene knyttes bedst til Haven, naar de bygger Rede i denne. Der kan da enten
plantes med særligt I lenblik paa Redebygning, eller der kan anbringes Redekasser i
Plantningen.

1. Plantning til Redebygning. Her skriver Forfatteren saa sundt, at „det er andre
Hensyn end Fuglenes Farv, der altid vil blive overvejende ved Anlæget af en Have".
Det er derfor heldigt, at det synes, som om det mere er Ruskenes og Træernes Art,
end deres Placering, der tiltrækker Fuglene — det letter Haveanlæggerens Hensyntagen
til Fuglene. Af Ruske synes de saakaldte „fine og sjældne" Arter ikke at være saa

yndede af Fuglene, og her er Haveanlæggeren enig med dem. Bedst til Redepladser
er unge Graner (Rød-, Hvid- og Ædelgran), medens Dauglasgran, Lærk og Fyr er
mindre attraaede. Særlig gode er de i Haverne ogsaa af andre Aarsager værdifulde
Stedsegrønne Rusktræer: Buksbom, Cypres, Enebær, Kristtorn og Thuja, og af løv¬
fældende Buske anbefales Hassel, Hyld, Stikkelsbær og Slaaen.

For Skovtræarterne forholder det sig saaledes, at gamle Ege og unge Bøge fore¬
trækkes, men ikke omvendt, thi gamle Boge har sædvanlig glatte, nøgne Stammer og
staar uden den af f uglene yndede Underskov. Unge Ege har en for Redebygningen
uheldig Grenstilling.

Hække, især Avnbøg, Tjørn og vild Rose er særdeles gode Rugesteder.
Espalier paa Husvæggen er velkendte som Ynglepladser — Frugtespalier falder de

fleste f ugle for aabent. Bedre er det tætvævede Løvhang, som den almindelige Vild¬
vin og Vedbend danner, men ogsaa Clematis og Roser afgiver gode Redepladser.

Tillader Pladsen det, er det muligt at faa et stort Antal rugende Sangfugle, hvis
man opretter et Fugle-Fristed, en Slags wild-garden, i et Hjørne af Haven eller paa
en Skrænt. Ved at danne en kratagtig Bevoksning af de forannævnte Buske, supple¬
ret med Hindbær- og Brombærbuske og med enkelte Træer som Overstandere, Eks.
Røn. Buskene studses i Toppen, at de kan blive tætte, men alt maa ikke gro helt
sammen, da de fleste l ugle foretrækker Krattets Udkant til Redested. N ed Nedskæ¬
ring af for højt voksende Planter, Eks. unge Bøge, kan man foretage Snittet i I a 2
m.s Højde; den nedenfor Afskæringen frembrydende Grenkrans afgiver søgte Rede¬
pladser. Arealet bor helst ikke være mindre end 20—30X10 ni., d. v. s. omtrent en
Tennisbanes Areal.

Er man udsat for, at Katte afsøger Haven, kan dette særlige Areal omgives med
et Staaltraadsnet (ganske simpelt med ret aabne Masker); det behøver ikke at være
ret højt, Katte springer ikke over det.

I vor Tid, da vi er befriet for forrige Generations Fornemmelser 0111 Haveplan¬
ternes „Rang", hvad der var „fint" osv., vil vi kunne vente, at Havearkitekten vil
træffe et Milieu, hvor langt Græs, Nælder og Burrer vilde passe i Havebilledet. Her
vilde Fuglevennen kunne haabe at faa den lille Løvsanger og Nattergalens Bopladser.
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Endog en Kvasbunkes Placering kan ske med Rugesteds-Muligheden som medvirkende
Hensyn.

II. Kunstige Redepladser (Redekasser). Materiale, helst udborede Stammestykker med
aftageligt Laag (for at kunne rense ud citer l uglene om Vinteren, fjærne Mus og —

kigge til Ug og Unger, det sidste kalder Forfatteren Fuglenes „Husleje"). Et lost
Trælaag blæser af, medens en Mursten, hel eller halv, er det simpleste og bedste Laag.

Dimensioner angives paa vedføjede Tegning (efter v. Berlepsch). Tallene i næstøver¬
ste Kolonne angiver Flyvehullets Diameter.

Størrelse A beregnes til Musvit, Blaamejse, Graamejse, Sortmejse, Topmejse, Spæt¬
mejse, Broget Fluesnapper, Vendehals, Rødstjert. Ai til: Blaamejse, Graamejse og Sort¬
mejse. B: Stor Flagspætte og Vendehals. C: Grønspætte. D: Huldue, Ellekrage, Taarn-
falk. Allike og Ugler.

Natugle og Træløber kræver Kasser af særlig Form, men derom bør man søge
Bogens nærmere Anvisninger.

Højde. Fil Smaafugle anbringes Kasserne bedst kun k—l m. over Jorden; det hol¬
der de fleste Smaafugle af, undtagen Spurvene, saa har man Fred for disse; hvilket
man ikke opnaar ved Kasser, opsat i 3—5 m>s Højde.

Kasser til Ugler, Stavre, Spætter og Hulduer anbringes 4_^ m. over Jorden.
Anbringelsen sker gerne paa Træer; som Middel mod Katte anbefales Tjørnekviste

paa Stammen.
Stærekassen ses ofte anbragt paa Husmuren. Forfatteren gør opmærksom paa, at

man har mest Fornøjelse al at se Stærene fra Vinduerne, hvorfor en Pæl eller Na¬
boens Mur er at foretrække til Anbringelse af Kasserne.

I lyvehullet i Kasserne bør ikke vende mod den fremherskende Vindretning. Tiden
for Anbringelsen af Kasserne er bedst i Vintertiden, at Fuglene kan vænne sig til dem.

Antal af Kasser. Til en 4—500 m2 stor Have angives IC) Kasser at være passende.
G. G.
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H. C. Andersen-Parken, f ugleperspektiv.

EVENTYRPARK
INDGANG

Hvor vi forsøger at trænge til Bunds i et Kunstværk, et Digt eller Maleri eller en

plastisk Form, hvad det nu kan være, møder vi Kunstnerens Følelse og hans Med¬
delelse om den, hans Fornemmelse og dens Udtryk, hans Forestilling og dens Frem¬
stilling inderligt forbundet. Vi oplever som i en Spejling hans særegne Livsform, og
vi forstaar, at der er en intim Forbindelse imellem Værkets Indhold og dets Oprin-
delseshistorie.

Skal nu en Kunstner gøre Rede for sit Værk og forklare, hvad det er, han har
skabt, kan andre ikke vente at faa nogen dybere Indsigt end den, der fremgaar af
hans egen Beretning 0111 det indre Liv, Fantasiens og Følelsens Liv, hvori Kunstvær¬
ket blev til, og hvoraf det er formet. Det er den Beretning, jeg vil forsøge at give.

BYPARK
Dengang H. C. Andersen blev født, kendte man endnu ikke .offentlige Parker i

Byerne. Der var „Kongens Have" og de fyrstelige Parker og den Slags, som han for¬
tæller om i „Fyrtøjet" og „Den lille Idas Blomster" og andre Steder; men Byens egen
Have kendte man endnu ikke.

Inde i den store By, fortæller H. C. Andersen i „Snedronningen", er der saa mange
Huse og Mennesker, saa at der ikke bliver Plads nok til, at alle Folk kan faa en Jille
Have, derfor maa de fleste lade sig nøje med Blomster i en Urtepotte.

Grønt vilde man nemlig se; for Længselen efter Naturen, især Skoven med dens
store Træer, var vaagnet i Menneskene allerede hundrede Aar før den Tid, vi her
taler oin. I de omkring i Europa havde denne Længsel allerede sat Frugt i Form af
talrige private Haver, og flere Steder var man begyndt at plante Alleer og Træer paa
de store, aabne Pladser inde i Byerne.

Men det skulde ikke blive ved det alene. Nye Tilstande kom, hvor man begyndte
at sløjfe Fæstningsværkerne og anlægge Parker paa de nedlagte Voldterrainer. .leg
tror, det var Diisseldorf, der begyndte. Ved Freden i Luneville l8oi var det bleven
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Den saakaldte „Venus fra Wjllendorf" og Gudeå paa Glyptoteket.
Mytiske Figurer.

bestemt, at dens Fæstningsværker skulde nedlægges, og paa det derved skabte Ter¬
rain anlagdes senere en smuk Park. Saaledes blev Byparken til.

Og som Slotshaverne var bleven til Landskabshaver, Haver, der skal ligne Natu-
ren, blev Byparkerne dengang og langt' senere endnu anlagt med Landskabet som
Forbillede. Kunde man især faa gravet en lille So, var det saa naturtro og roman¬
tisk. Endelig havde man faaet et Sted, hvor Menneskene inde i Byen kunde hengive
sig til Drømmen om den grønne Skov og give sif> hen i sin Længsel efter Naturen.

NATUR
Men samtidig med Følelsen for Naturen opstod der en Trang til at søge en For¬

klaring paa, hvad det egentlig er, der rører sig i Menneskenes Begejstring for Naturen.
Fra Frankrigs Naturapostel Rousseau var der allerede ved Midten af det l8. Aar-

hundrede udgaaet en Forkyndelse om at vende tilbage til Naturen. Dette mærkelige
Udraab indbefatter egentlig alt, hvad der kalder i Menneskene, naar Naturen møder
os i sin Storhed, sin Regelbundethed, sin hellige Enfold eller Mangfoldighed. Det gæl¬
der baade den rene, uforstaaelige Hengivelse i Naturens Moderfavn og dens Modsætning,
i hvilken Mennesket stræber fra Naturen tilbage imod en Fordybelse i sig selv og sin egen
aandelige Beskaffenhed.

En af de første, paa hvem Rousseaus Naturevangelium gjorde Indtryk, var den
unge Goethe. Hans Fragment „Die Natur" er et Vidnesbyrd om hans og „Sturm
und Drang"-Tidens Sværmen i Naturen og fuldkomne Hengivelse i Naturen. Den
store Digter gav sig paa dette Tidspunkt helt hen i den umiddelbare f ølelses Ube¬
stemthed og Uendelighed. Hans I olelsesbegejstring truede i den Grad med at sprænge
ham, at han et Sted udbryder: „Herre, skaf mig Rum i mit trange Bryst!"

Saa stærkt kan Menneskene i deres Længsels „Uskyldstilstand" give sig hen i Na¬
turen. at Verdensaltet forekommer dem blot at være en eneste, evigt strømmende Be-
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vægelse, som kun lader sig fatte eller fornemme af deres egen indre, altopslugende
Bevægethed. H. C. Andersen giver i „Klokken" Luft for denne Følelse af alt sam¬

menvævet til Natur. Hvor Kongesønnen trænger gennem Skoven, hvor han stadig
hører Klokken, der kalder ham, væves alt sammen i en' pantheistisk Hymne til Na¬
turen. Og da han endelig, helt ude ved Havet, møder den fattige Konfirmand, saa
løber de hinanden i Møde, de „holdt hinanden i I lænderne i Naturens og Poesiens
store Kirke, og over dem klang den usynlige, hellige Klokke, salige Aander svævede
i Dans 0111 den til et jublende Halleluja".

Hos llomantiken bliver alt til Religion, til naiv Religion. Naturéns forskellige f or¬
mer, og den historiske Fortid, Mythologien og Poesien forbindes til Religion. Saale-
des set beror Romantikens historiske Betydning paa dens historiske Naivitet. Men
den egentlige, ægte Naivitet, som H. C. Andersens, bestaar altid i, at den er i Pagt
med Myten.

MYTE
1 Myten hersker Underet. Der sker Ting, som paa det stærkeste strider imod vor

Erfaring. Hvor vi saaledes i Naturen ser Udslag af Kraft og Energi, der ser Myten en
hensynsløs Virken, en Skalten og Valten af levende Væsener. Den mytiske Bevidst¬
hed er fuldstændig indbefattet i Underet. Vi kender det jo fra den græske eller ro¬
merske Mytologi eller fra vor egen nordiske Mytedannelse, hvis sidste Udløbere, Sa¬
gaerne, blev til en Slags Historie hos Saxo, Danmarks Herodot. Hvor han fortæller
om Svibdag og Guthorm, gør han sig virkelig Anstrengelse med at forklare, hvad
Jætter er for en Slags. Saadan lever i Folkesagn Beretninger om de første Forsøg,
vore f orfædre gjorde paa at forklare Fænomenerne i Omverdenen. Eller læs hos Saxo
om en Mand, der havde en Datter, som en Dag, hun gik i Skoven, blev overrasket
af en Bjørn, der slæbte hende til sit Hi. Men ved at se Pigens Dejlighed sluktes Mad¬
lysten, og Elskovslysten tog Overhaand, saa at Bjørnen besvangrede Pigen. Siden, da
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lian fandtes, fødte hun et Drengebarn, der fik Faderens Navn og dræbte den, der
havde dræbt hans Fader, En Fabel, der ligger vor Tankegang fjærnt. Men Underet
lader sig overhovedet ikke forklare; thi selve Antagelsen af Underet strider imod en¬
hver Forklaring.

Det forstod H. C. Andersen og gav Eventyr og Historier, hvor mindre naive Sjæle
forsøgte paa at skabe Historie. Han digtede selve Underet i sin dybe, naive Synsk¬
hed, for at Myten selv \il være Forklaring, fordi den virkelige Forklaring aldrig er
den barnlige, den frodige mytiske Bevidsthed indlysende, som den rigtige. Saa tog
han Folkemytens Beretninger om Mennesker, der bliver til Dyr eller Planter, om Dyr,
der kan tale og er klogere end Mennesker, om Prinsesser, der besvangres af Trolde
eller Uhyrer og al anden Fabel, hvor Interessen for Indholdet træder fuldstændig i
Skyggen for Underet som en Kendsgerning. Dermed greb han til det Primære, til
Følelsen af Lyst og Ulyst, hvori al Kunst og Kultur har sit Udspring og begynder som
Bevidsthedsmyte: Myten, hvoraf Menneskets Bevidsthed bliver til. Han tog virkelig sit Stof
af det Urprimære, det Urførste, og deri ligger Kimen til H. C. Andersens universelle
Berømmelse.

BEVIDSTHED

Myten er Indgangen til Menneskenes første vaklende f orsøg i Videnskab og Mo¬
ral, Sprog og Kunst, og Oprindelsen til Menneskehed. Men Ira f ølelsen af Lyst og
Ulyst, som det Oprindelige, og fra Hengivelsen i Naturen gaar Mennesket nu over
til at gaa paa Opdagelse i sig selv. Det grublende Menneske stiller sig den Opgave
at løse Bevidsthedens Gaade.

Søgte Mytens Menneske kun Guddommen i .Stjernerne, saa viser der sig nu en
anden Mulighed. Gennem Billedet af Stjernerne føres Menneskene til Kundskaben om
Naturen og derfra til Kundskaben om dem selv og de Former, de har i deres egen
Bevidsthed til Forstaaelse af Verden og Menneskene. Det er den anden Side af Kravet
i Rousseaus Evangelium! Den viser Vejen fra Myte og Natursværmeri til Naturforskning
og Naturforklaring, men ikke til Religionen, der ikke saadan som Kunsten har noget
at gøre med Naturvidenskabens Problem; Naturen er jo det umiddelbare Emne for
Kunsten.

Goethe forstod dette paa sine ældre Dage. Da begreb han ogsaa, at Naturen i
sig selv slet ikke er skøn. Det er Mennesket, der i sin rene Følelse for Naturen læg¬
ger „Skønheden" ind i den. Den skønne Natur udspringer af f ølelsens Urkraft i Men¬
neskehjertet. Men de mægtige Kræfter, der bevirker Havets evige Skilten og Skyer¬
nes jagende Flugt for Orkanens Pres, er tillige f ænomener for vor I anke, der lader
os se en Sammenhæng i Naturen, hvorved Urformerne for al Erkendelse, lid og Rum,
bliver vort aandelige Eje. Dog er det ikke alene Overmagten i Naturen, der bringer
denne Forstaaelse. Ogsaa et Landskabs stille Ito eller Ensformighed, ja, selv Planterne
og Blomsterne fortæller os 0111 Naturens evige Hersken og dens Love. .la, selv i den
mindste Naturform, endog i selve Kimen, ser vi den evige Skaben, Frembringen og
Forandring aabenbare sig, men vi aner ogsaa I reden og Roen over alle Naturkræf¬
ternes Bevægelse.

Saaledes savnes intet mere i vor rene l olelse for Naturen og Forstaaelsen af den.
Og saa bliver Mennesket ikke længere staaende fortabt i den umiddelbare Beundring
for den skønne Natur. Med Opdagelsen af, at der eksisterer en Kunstens f ormver¬
den lader vi ikke længere Kunst og Natur forbinde sig under det kunstneriske Syns-
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punkt. Vi drager den simple og klare Konsekvens, som allerede Schiller og før ham
Kant havde draget, at i den skanne Natur hersker vor Bevidsthed som Kunstbevidst¬
hed. Som Kunstner føler Mennesket, naar det betragter Naturen i sin Skønhed, og ,

det da er den rene Følelse lor det Skønne, der bevæger ham.

KUNST
Saa er Naturerkendelse og Menneskets Opdagelse af sig selv, sin Aand og sit

Menneskehjerte, Betingelse for al Kunst, hvis første og fælles Instrument er Digtningen,
Poesien. Dette forklares af, at den begynder i Myten.

Myten samler ganske naivt Iagttagelser og Tanker. En Vogn, der er forspændt
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Bondehave med gamle Frugttræer.

med Bukke, buldrer; men riaar det tordner, saa buldrer det, saa maa Tordenguden
fare frem paa en Vogn forspændt med Bukke. Vor Erkendelse derimod samler Iagt¬
tagelserne under højere og liojere Enheder, under Begreber, og faar en Naturforkla¬
ring paa Bulderet.

Hvad nu Kunsten angaar, saa gør den en Lignelse af Erkendelsens Enheder, en

Sammenligning eller et Billede udspringer af Kunstnerens rene Følelse for Stoffet. Og
denne Lignelse er en Inderliggørelse. Kunsten bestaar i Inderliggørelse af Bevidstheden;
denne Inderliggørelse arbejder med i enhver skabende Intention, i ethvert Menneskes
skjulte Følelse for Form og Sprog.

Inderliggørelse af Indholdet er Kunstens Hensigt. Og Vejen til Inderliggørelsen for
al Slags Kunst gaar gennem Poesien, hvad enten det er Billedkunst, Havekunst, Skulp¬
tur eller Arkitektur. For Poesien begynder allerede i Myten.

Saaledes set har al Kunst ligesom to Slags Udtryksmidler eller to Slags Sprog. Vi
kan iagttage det hos H. C. Andersen. Hans første Slags Sprog er et Begrebssprog
til Inderliggørelse af de aandelige Formaal. 1 dette gennemtænker han Handlingen som
Stof for sin Følelse. Det andet Sprog er Følelsens Sprog. Deri foregaar Inderliggørel¬
sen i Digterens Kærlighed til Natur og Menneskeliv. I den for ham ganske særegne

Sprogform bliver den ægte Inderliggørelse til. For den synker selv Aandens Arbejde
til det rene Stof og tilbage som Genstand bliver kun Digterens Personlighed, hvis
Inderliggørelse viser os Menneskenaturen som en Foreneise af Aanden og Hjertet.'

I Menneskehjertets Følelse for og Forstaaelse af Menneskenaturen modes og forenes
begge de omtalte Sider af Rousseaus Forkyndelse i ren og renset Form. I Foreneisen ligger
det frigjorte Menneskes Udtryk for Personlighed, som den moderne Kunst har til Opgave.

Men Poesien, der gør Naturen til skøn Natur-for alle Kunstarter, bliver Forud¬
sætning ogsaa for en Eventyrpark. Ja, for Eventyrparken, Foreneisen af Natur og
Menneske i Have og Skulptur, er Eventyrdigtningen den første Betingelse.

Med den eventyrlige Digtning om Myten begynder Eventyrhavens Skabelse.
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Nordmandsdalen, Fredensborg.

HAVE
Som jeg begyndte med at fortælle, var H. C. Andersen af den Opfattelse, at der

ikke fandtes mange Haver i Byerne. De Haver, han fortæller om i „Gaaseurten", i „Ro¬
senalfen" eller andre Steder, ligger udenfor Byen. I Byen er Haven kun en enkelt
Busk eller et stort Iræ, som i „Hyldemor" eller „Under Piletræet". Saadan er Ha¬
ven, hvoraf alle Drømmene gaar om Skoven og om Havernes Have, Paradiset.

Men ude paa Landet har vi de gamle Bondehaver og Krohaver. Lad os fastholde
Billedet af de gamle Krohaver og Bondehaver med Frugttræer, der breder deres Grene
ud over liele Haven og i Blomstringstiden er et helt Eventyr, en Myte for sig.

I „Viet og Kaalgaarden" lader Johannes V. Jensen os opleve Bondehavens Udvik¬
ling fra \ iet eller Offerlunden til Kaalgaarden og de gamle Bondehaver. De gamle
Bondehaver ligger ligesom Stendysserne, Bavnehøjene og Kirkegaardene i det danske
Landskab og forbinder Trævæksten fra Skov til Skov. Haven, siger Johannes V. Jen¬
sen, det er Skoven, er Naturen indenfor et I legn. Det er Naturén, avet at Menne¬
sker og til Menneskers Glæde i Følelsen for Naturen; for Skoven maatfce aves, før¬
end man ret kunde føle sig tryg og frydes ved den.

I Skovens skumle Mørke følte Urmennesket sig bange for onde Aander, maaske
Sjæle paa et eller andet Trin i Forvandling der fløj omkring og vilde lave Ulykker.
Saa blev Lunden til, den indviede, tæmmede Skov. Hvem husker ikke Eumenidernes
hellige Lund i Kolonos? Der, indenfor Mytologiens Verden, faar Aanderne anvist
deres Plads og Opgave. ^ gdrasil, Verdensasken, der staar i Lunden, gror med sin
Krone ind i Himlen. Dens Grene og Blade danner Skyerne, der breder sig over den
hele Jord. Lynene flyver derfra som Fugle.

Efterhaanden skaffer Besjælingen af Lunden sig ogsaa legemlige Udtryk, kunstne¬
riske Udtryk for religiøs mytisk f ølelse. i

Billedstøtten bliver til, først skaaren i Præ, senere hugget i Sten. Den hellige Lund
befolkes, bliver levende, besjæles. Og Besjælingen tager Form i Skulptur.
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SKULPTUR
De forskellige Kunstarter er udgaaet fra en kaotisk Sammenhæng i Myten i Men¬

neskets Urtilstand. Der er næppe Tvivl om, at Skulpturen er opstaaet med Beun¬
dringen for Menneskelegemet, som en Kunst, der fra Legemet soger at trænge'frem
til Sjælen i Menneskenaturen.

Men forat naa denne Vej maatte Billedhuggeren forst udvide sit l orhold til Na¬
turen, ud over Verden, til det hele Verdenskosmos. Saadan maatte det ske i Sam¬
menhæng med Mytedannelsen; thi al Slags Pantheisme ligger den oprindelige Myte¬
dannelse i Blodet. Kun rent gradmæssigt er de forskellige Arter af Gudebilleder fra
alle Menneskeperioder skilte fra l etischdyrkelsen: I etischen er til at begynde med en
Repræsentant for et Menneske, senere Genstanden for en Dyrkelse, der tilkommer
en frygtet Afdød. Gennem Tiden bliver den Symbolet for en personificeret Gud eller
Aand.

Saa blev Skulpturen til at begynde med en Kunst til Fremstilling af Ahner og Cru¬
der. Den er derfor ældre end Maleriet. Hvad er mon „Predmoststatuetterne" eller
den saakaldte „Venus fra Willendorf", en Kalkstcnsstatuette fundet i et Lag fra Au-
rignacienperioden? Guder dannede i menneskeligt Billede eller Mennesker hævet til
gudelige Idealbilleder? Filer er det Mytens Skikkelser fra „Elverhøj"?
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Skulptur- og Naturgenstande udspringer al en fælles Forestilling. Men derom niere
siden. Adskillelsen ligger blot i Opfattelsen af Formen og Frembringelsen af Formen.
Og saa i Forskellen i det aandelige Indhold. Derfor maatte Kunsten laa den Opgave
at hæve Menneskeaanden ud over en Gudekultus i Sten eller Træ og et Mangegu-
deri. Phidias kunde ikke blive staaende ved Homers Opfattelse, som han fik overle¬
veret. I Iverken efter Stoffet eller Indholdet! ,\1en Kunsten formaar atter at dykke til¬
bage i Myten og gennem den eventyrlige Dyrkelse al sig selv fremstille et nyt Indhold.

Saadan arbejder Fantasien og med den f ølelsen og f ornuften videre gennem Stof-
omraadet fra de skiltende Epoker i Kunst og Kultur og deres Sammenhæng i Tider¬
nes Kulturdannelser.

SKULPTURHAVE
„Om Viet, Offerlunden", fortæller Johannes V. Jensen, „ved man ikke andet, end

at det varen Lund, og at den var hellig; Udtrykket varg i venm, der var et overført
juridisk Begreb for den højeste Straf, Udstødelse af Samiundet, for den højeste Brøde,
maaler Omfanget af Viets Helligdom. Her indenfor det hellige Hegn indesluttedes
vore Forfædres ukrænkelige Symboler. De har forandret sig4 i Tiden, er undergaaet
en Udvikling. Gudelæren, som vi kender den fra den nordiske Mytologi, med dertil
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lierende Afgudsbilleder og Gudshuse, Hovet, har været knyttet dertil, men er sikkert
langt senere, den hellige Lund maa oprindelig liave været Kultusstedet, Templet i sig
selv; den ældste 1 Dyrkelse var en Trædyrkelse. I tre Stadier kan Udviklingen sam¬
menfattes: selve det levende Træ, man tror paa; Træets Symbol: Stokken, den hellige
Sule, hvis sidste Form var Majtræet; og den formede Stok, Afguden. Men Lunden
igen er det kultiverede Udtryk for en endnu ældre primitiv Dyrkelse: Skoven.

Hvordan vore Forfædre, der i en vild Tilstand boede i Skove, saa at sige gik ud
af den Trin for Trin, men i forandrede Symboler blev ved at føre Skoven med sig,
kan da ses i deres Gudsdyrkelse. I sin højeste udviklede Form genopstaar Skoven i
Gotiken.

Lunden, Viet, det er den tæmmede Skov. Her har man Skoven og dens Aander
i en hegnet, begrænset Form." —

Mon ikke Kirkegaarden ogsaa har sit Udspring fra den hegnede, hellige Plads?
„Campo-santo" og „Gottesacker" det er jo hellig Mark. Og som saadan laa Begra¬
velsespladsen udenfor Byerne hos de første Kristne.

Hos de Gamle her i Norden laa Gravene ved de befærdede Veje. Megaliter, Ru¬
nestene eller Bautastene rejstes over de Døde. Hos Ægypterne var Graven og dens
Monument efterhaanden blevet til een Form: Pyramiden. Og Grækerne rejste den
Afdøde en Stele. Lidt efter lidt blev der en særlig Gravplads, indhegnet og fredet,
som Jødernes og Muhammedanernes Kirkegaarde og som vore egne Kirkegaarde se¬
nere her i Norden.

Benævnelsen Kirkegaard stammer fra den Gaard, der, tredive Skridt bred, hørte
til Kirkerne i Byerne. Her fik man, naar der ikke var Plads inde i Kirken, Lov at
begrave de Døde. De første Kristne begravede, som romersk Lov fordrede, deres
„hensovne Brødre" udenfor Byen paa fables Sovepladser, helst i Nærheden af Mar¬
tyrernes Grave. Da man saa rejste Kirker over Martyrernes Grave, blev den trie Plads
omkring Kirkerne til Begravelsesplads. Og den Hyttede saa senere med, da Kirkerne
flyttedes til Byerne sammen med Relikvierne.

Intet overføres jo direkte, ejheller den Kultus, der er knyttet til de Døde. Skulp¬
tur og Have maa gennemgaa den særlige, nationale Myte. Men jeg tror, der er en
Sammenhæng imellem de to ældgamle Former for Skulpturhaven: Offerlunden og de
Dødes Have.

Hvad der er sket senere i Tiden er Omdannelser og Omdigtninger efter Stoffets
Karakter. De forskellige I iders Maade at danne Skulpturhave paa, skal ikke gennem-
gaas her. Jeg vil blot lige minde om, at som det l8. Aarhundredes sentimentale l ø-
lelse tydede Naturformerne som Livsformer, saaledes saa den omvendt paa Menne¬
skehedens historiske Livsformer som Naturformer. Heri har vi Oprindelsen til Ruin-
haven, der er en vis Form for Skulpturhave. Og saa den historiske Nationalpark. Den
ejer Danmark et ejendommeligt Eksempel paa i Parken og Skoven ved Jægerspris.
Fra samme Tid stammer ogsaa „Nordmandsdalen" i Fredensborg Slotspark.

II. G. ANDERSEN-PARK

Skulpturhaven ved Jægerspris er Udtryk for et allegorisk Princip. Men idet vi an¬
tager de mytiske Formninger for selvstændige Aandsdannelser og gaar tilbage til det
symbolske Udtryk, overvinder vi Allegoriens Princip.

Det er det, der er forsøgt i Kompositionen af H. C. Andersen-Parkens Eventyr-
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have, hvis Indhold og Udspringsbetingelser er bleven skildret her. Det, der skal løses
i Skabelsen af denne I lave, er et Udtryk for Mytens Liv og dens l orbindelse med
Naturen. 1 Mytens Liv og i Naturen ser jeg en Enhed imellem den evige, den sta¬
dige Vorden eller Tilblivelse og den fastholdte I orm. Og som Billedet paa Mytens
Liv er der grebet til H. C. Andersens Eventyrverden. Alt det udenom, Legepladser
og Siddepladser og Kanaler, det er Indramning, Overgange fra Byens og Gadernes
pulserende Liv til Eventyrhaven i Parkens Midte.

1 Eventyrhaven skal Mennesket dyrke sig selv. Motivet til denne Have er gam¬
melkendt, selv om det maaske er nyt i Havekunstens I listorié. Et af Søjler baaret Tag,
Søjlehallen, der gemmer Helligdommen, og hvortil Lyset kommer gennem Gaarde, der
hvor Taget gennembrydes, findes i alle Kulturperioder. Det er saa gammelt som My¬
ten og Sagaen. Det er Skoven i Rendyrkelse, dens tætte, svalende Skygge og de aabne
Lysninger. Det er Templet, her flyttet tilbage til Naturen, som en Have, hvor Men¬
nesket dyrker sig selv i sin mytiske Bevidsthed; thi i sin mytiske Forestilling dyrker
Mennesket sig selv, i sin egen Form, som I olkemyte.

H. G. Andersen-Parken, som københavnsk Folkepark, vil kunne blive en f olke¬
park for alle Folkeslag. Charles I. Schou.

Tibetansk Tempel. (Efter Sven Hedin).



I* O G A N M E L D E L S E
E. Erstad-Jergensen: Anlægsgartneri.

Udgivet af Aim. dansk Gartnerforening. N. C. Roms Forlag. Kbhvn. 1926. 317 Sider.
Den nye, statelige Bog, den sidste i Rækken af Foreningens udmærkede Lære- og Haandbøger,

har kun ligget paa mit Bord i faa Dage, men har allerede været mig til megen Nytte. I denne travle
Tid har Jeg ilere Gange slaaet op i Bogen og faaet Besked om et eller andet, som jeg ikke var sik¬
ker paa.

De, der har arbejdet for Erstad-Jergensen, vil vistnok føle, at noget af det værdifuldeste, de
lærte hos ham, var Orden og Redelighed, og disse Egenskaber bærer ogsaa denne Bog Bud om. Den
vil sikkert vise sig at være en god og nyttig Haandbog for enhver Anlægsgartner og yderst læsevær¬
dig for enhver haveinteresseret.

Det er jo 1111 en Gang Skik og Brug, at en Anmeldelse skal paapege Fejl og Mangler, indeholde
Kritik. Men Fejl og Mangler er jo af forskellig Art. Af absolute Fejl har jeg kun fundet den ene, en
forkert Rækkefølge paa Plantelisten til Planen Side 102, men paa Ilere Omraader kan afvigende per¬
sonlig Opfattelse gore sig gældende, og af saadanne mindre væsentlige Ting, hvorom der i og for
sig kan fremføres lige gode Argumenter baade pro et contra, kan. her nævnes, at det vistnok havde
været rigtigere at lade Afsnittet om Forarbejde komme før Afsnittet om Planlægning, ligesom det
forekommer mig, at Benyttelsen af Lystryk burde være fremhævet stærkt, thi at indrette sin Tegne-
maade derpaa sparer uhyre meget Arbejde, samtidig med, at det er baade betryggende og værdifuldt
at vide, at ens egen originale Tegning svarer fuldt ud til det udsendte.

Det er ganske udmærket, at der vises, hvorledes en Beskrivelse og en Arbejdsbeskrivelse formu¬
leres, men denne sidste burde være suppleret med de faa'Linier, den mangler for at være beregnet
til Indhentning af Tilbud.

Og da nu disse to udmærkede Ting er med, saa føles det ogsaa som et Savn, at Forfatteren
ikke viser, hvorledes en Anlægsgartner kan formulere et Tilbud i et klart og smukt Sprog, opstille
et Overslag og en Regning eller en Opgørelse.

Bogen er delt i 6 Hovedafsnit, hvoraf den første omhandler Havekunstens Historie. Denne
Gennemgang paa den forholdsvis ringe Plads er meget summarisk; jeg vilde have foretrukket nogle
Ilere af Erstad-.Iørgensens mange vægtige Erfaringer og Tanker, men det er maaske rigtigt og natur¬
ligt, at dette Afsnit er med. Det er livligt og malende skrevet; hvor illustrerende er ikke saadan en
lille Bemærkning som den ved Omtalen af Romernes Haver, der gør opmærksom paa, at Plinius le¬
vede 900 Aar før Gorm den Gamle.

Det næste Afsnit om „Planlægning" er vel nok Bogens vægtigste og værdifuldeste, og naar her
gengives et Par Sætninger fra Side 86, viser disse bedre end lang Panegyrik, udfra hvilken udmær¬
ket i bedste Forstand moderne Opfattelse Bogen er skrevet. Der siges: „løvrigt er det, som tidligere
sagt, ganske urigtigt at gore Forsøg paa en Efterligning af tidligere Tiders Havekunst ved Løsning
af moderne Opgaver. Man skal ikke anlægge en Have i Barokstil eller i landskabelig Havestil, men
derimod saaledes, som man selv finder, Haven bor se ud under Hensyntagen til alle foreliggende
forhold. Saaledes gjorde ogsaa de Gamle. En Renæssancekunstner tænkte ikke paa at anlægge Hav en
i Renæssancestil, men paa at anlægge den bedst mulig. At den blev i Renæssancestil er selvfølgeligt,
fordi ethvert Værk, der opfylder Tidens Fordringer, nødvendigvis ogsaa kommer til at bære sio Tids¬
periodes Præg".

Det store Afsnit om „Anlægets Udførelse" rummer en Fylde af Oplysninger, men det burde være
illustreret meget mere. Derefter omtales „Havens Planter", men kun Træer, Buske og Slyngplanter
gennemgaas med en kort Beskrivelse af de vigtigste Arter og Varieteter. Disse korte Beskrivelser er
fortræffelige, men man kunde have ønsket, at der var ofret dette Afsnit en Del mere Plads.

Det vil maaske gaa flere, som det er gaaet mig, af man efter den første Gennemlæsning synes,
at Bogen i for boj Grad er indstillet paa „fine" Haver, alt synes kun at regne med „første Klasses
Haveanlæg". Det er jo saaledes, at i langt den største Del af de Haver, der anlægges paa Landet
og i Provinsen, udføres Arbejdet paa en adskilligt simplere Maade, fordi der simpelthen slet ikke er
Midler til at udføre Arbejdet saa godt, som det egentlig burde, og naar Planen blot er god og hen-
sigtsm.essig, bliver Haverne jo rigtig gode endda.

Gartnerforeningen fortjener Tak, fordi den har foranlediget Fremkomsten af denne nyttige Haandbog.
C. Th. Sørensen.



En vanlig parktyp med massor av skiida trad, fast har ovanligt vallskiitt och vacker.

TRÅDEN I VÅRA TRÅDGÅRDAR OCH I
VÅRA FORFADERS

\ id tråden faster man sig mer ån vid de allra fagraste blommor. Vem minns ej
„granen, vid vars rot dilt bo ar fast", tråden fyllda av sager och minnen, ur vilkas
inre roster tala, når vinden går genom loven. Och de nyvordna tomtågarna i alia
våra villaståder, som nu studera plantskolekatalogerna, och som skarpt fundera på
anskaffandet av mårkeliga tråd med långa, skont klingende latinska namn, hålla så-
kert åndå fast vid något litet vackert minne, som 1111 skall leva upp igen i den egna
trådgården — det år kanske de två vita bjorkstammarna, som lysa på var sin sida om
grinden, eller kastanjen, som stolt skall skugga over gårdsplanen. Kanhånde en vision
av en doftande, blominande lind med surrande humlor en julidag gor, att det blir det
trådet, som får hedersplatsen.

Liksom trådens makter hos nordbon lått framkålla stilla, ljusa ståmningar, så lui
de under årtusenden påverkat skiida tolkslag, eggat deras fantasi och på de mest
olika sått bringad deras sinnen i harmoni med naturen.

Redan babylonierna, det gamla stjårntydarfolket, dyrkade tråden, ty i dem bodde
livets och diklens makter. Det beråttas om en babylonisk fåltherre, som en kali vin-
terafton låt sin har slå låger i en helig lund, att han endast med svårighet kunde
formå de frysande soldaterna att hugga brånde till en lågereld. Så stor respekt hade
de vilda och råa krigarna for trådens andar.

Egyptierna dyrkade sina tråd under samma tid, men under mera gemytliga och
framfor allt mera praktiska former, som gora det kopmansfolket all heder. Deras små
nåtta och fina, fast kanske en smula prosaiska trådgårdar skyddades mod okenvinden
av hoga murar och liknade mest små prydliga rum. På deras,pigga trådgårdsritningar
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ser man ånnu, hur vattnet i de små dammarne skalpar, den hcliga Lotusen nickar med
sin stora krona ocli de sniilla små guldfiskarna simma symmetriskt i det klara vatt-
net. Trad från drottningeris av Saba land skugga mot den brannande solen — och
egyptiern satt under tråden ocli såg på den soliga, vackra lilla idyllen. Och det år
inte svårt at forstå, art han blott onskade sig efter doden att få sitta under mandel¬
tråd och muskottrad och se på sitt hem. En åter stilla, fridfull drom ar ju det — inga
vilda fantasier ins Blaue hinein — och de efterlevande offrade också under tråden for
sina forfaders andar. At tråden på samina gång gåvo ekonomiskt utbyte er ju sunt
och fornuftigt fast kanske for oss lite prosaiskt.

I Greklands heliga lunder fordes visserligen hoga och allvarliga samtal, men i trå-
den bode, som man ju vet, glada, trevliga och lata fauner, som sedermera flytta over
ock nå till det gamla Rom, dår de regera i buskar, tråd och nå ånda in i de ytter-
sta av antikens år, då den gamla från Olympen måste stifta bekantskap med de un-
darligaste fråmmande gudavåsen och trollkarlar.

Forgåves soka vi sedan efter gudar och andar i tråden. I renåssansens parterrer
och terrasser syns det, att tråden forlorat sitt personliga liv, sit individuella interesse
— de ha sjunkit ned till blott och bart dekorationsforemål — runda vålklippta små tråd,
symmetriskt utplanterade i kvarteren eller tråd i rader, som formats till alleer, gångar
och rum. Under barocken drevs denna uppfattning till det yttersta, de stela, klippta
trådraderna voro knappt doljande eller indramande dekorationer utan fastiner kulis¬
ser, som kunde ersåttas av våldiga med gront overvuxna gallerverk. Under denna
tiden fanns naturligtvis intet intresse for trådens olika arter, ån mindre for deras
s. a. s. personliga karaktår. Tånk endast på de stela, oåndligt grandiosa anlåggnin-
garna vid Versailles och andra samtida slottsparker. Deras ursprunglige fornåma re¬
servation och overvåldigande storslagenhet har dock efter snart tvåhundra år ersatts
av en nåstan idyllisk lummighet, och det forgångnas charm har fåst sin pråger på
varje vrå.

Men reaktionen blev kolossal. Rousseau med sitt „Retournons å nos moutons"
svarar for en del av de nya trådgårdsideerna oc li botaniska upptåektsresande något
senare ha sin del. Den formala trådgården med raka linjer och ensartad plantering
gav vika for „the landscape gardening", de strama alleerna ersattes av vågar, som
slingrade mellan dungar och over oppna platser. — Man hade upptåekt, att sydlånd-
ska tråd, bl. a. cedern, vål trivdes i England, och snart dårefter oversvåmtnades Eu¬
ropa av tråd från hela vårlden, som med storre eller mindre framgång planterades
under for dem nya luftstreck. Många av våra nu helt vanliga „prydnadstråd" infor-
des under denna tid, som gav en lått botanisk, vetenskaplig touche åt parkerna. Och
dårmed var ju dodsstoten given åt de homogena bestånden i barockens trådgårdar.
Den forut foraktade kånslan måste tillgodoses, och medan den blå blomman lyser i
gråset, så gråter tidens hjålte av Weltschmerz under den sorgsna tårpilen. I parken
sucka dystra cypresser runt „Eremitens glomda hydda", annan dårskap att forglomma.

Om man låser en trådgårdsbok från mitten av forrå århundradet, så mots man
ofelbart av en mårkelig planteringsprincip. Så hår låter den: „Vid trådplantering gor
man klokt i att anvånda flera olika sorter, som upprepas i beståmd ordning, t. ex.

guldregn, syren, balsamin, hågg-guldregn, syren etc." — Vad for obegriplig skonhets-
syn ligger bakom den ideen? Ingen — det år blott en bekvåm och ordentlig synspunkt.
Sått Er i den schaggklådda soffan, over vars rygg antimakassen så prydligt bretts
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med snibben rakt ner. Se på vagten alia de oråkneliga små tavlorna, som tåcka våg-
gen i symmetrisk och kanske lite tråkig upphångning. Se ut genom fonstret: guldregn,
syren, balsamin ... Ja, det var den tiden.

Från den återvandsgrånden letar sig uppfattningen ut igen, litet sokande och
mycket ivrigt som naturligt ar, niir det plotsligt ti II kommit så många nya tomtiigare,
som var och en vill ha sin lilla tiippa pro primo till en del af hemmet och pro se-
cundo till den vackraste lilla tappa i varlden.

Gå ut en dag på landet och siitt Er att titta på vad som helst — vore det så bara
en liten gråstensknail. Se riktigt noga på mossornas och lavarnas trolska monster och
våvnad, som avtecknar sig med underbara fiirger mot den grå stenen. Och niir Ni
suttit der en stund och filosoferat, så år Ni nog rått såker på, att vad naturen gor,
ar alltid vackert, bara vi ej stora henne. Så langt tir allt gott och val, men låte vi
naturen regera ensam på „våran" tomt, så bleve den nog så småningom vacker, men
alls inte låmpad for våra behov eller efter våra onskningar. Och måste vi således
gora våld på naturen, så låt oss i alia fall gora det så, att vi få lite hjalp och finger-
visningar av henne.

Tråden besjunges och avmålas forvisso året om, och bland vårt naturålskande folk
finns sakert inte många, som forneka, att de lått och garna låta sig gripas av ståm-
ningen i en skogsmålares eller -poets verk. Och den litet lyriska, omedelbara och
drommande uppfattningen av trådens skonhetsvarlden, den blir „desværre kun" ofta
nog ledstjårnan tor mången tradgårdsagare, niir han planerar sin tiippa. Han ser fårg-
skimrande engelska akvarellstudier från trådgårdår, diir roda rosenpergolor leda till
himmelsblå sjoar. Från hans grind till hans dorr skall nu också bågar digna under
kaskader av samma eldrdda blomster. Men han glommer, att bildens bakgrund av
morkaste trådmassor så dåligt ersiittas av hans gronsaksland — och från forstutrappan
ser han ej det blå vattnet, men val baksidan av grannens garage.

Nej, battre an alia tin så vackra fantasier iir nog, att forsoka se så nyktert och
prosaiskt som mojligt på saken, och hellre låta tåppan bli en liten idealisk del av sjiilva
omgivningen an forsoka få den att verka sydlåndskt (praktlandskap. Låt darfor trad
och våxter komma in i den, endast 0111 de hora jhemma diir och kunna vara moti¬
verade. Nog går man gtirna ut i det fria for att soka lugn och friskhet, och nog ger
naturen alltid det intrycket — kanske mest just darfor, att diir åro alla vaxter på sin
ratta plats och i den miljo, diir de liksom kunna giva mest af sig sjiilva.

Låt bjorkarna stå tiitt, tatt — just då åro de viil mest bedårande, når de rånna upp
i hojden, kiickt mod ljuset — låt bokarna stå i en dunga for sig, de tiro aristokrater,
som helst ej umgås med andra, men låt vide, lonn och gran och ronn gnabbas och
skamta sida vid sida. Den ena år fiffig nog att borja tidigare på våren for att få for-
språng, den andra sticks och rivs, om grannarna bli for nårgångna, den tredje klarar
åt sig mer jord genom att krypa ut med långa rotter. Det år liv och lust i spelet,
det måste gora en månska glad, bra mycket gladare tin de tillkrånglade efterapnin-
garna av andra Iuftstrecks våxtvårlder.

Villastådernas trådgårdsågare se vanligen sina tomter minst nio av årets månader.
Vore det inte då skiil i, att inte endast tånka på sommarprakten, utan åven få dem
så vackra som mojligt under vintern. For dem, som har barskogstomter, år ju intet ov-
rigt at onska, men så lyckliga åro ej alla. En trådgård under vintern iir vanligen ful,
verkar mer eller mindre rishog, vilket nog kommer av, att ågaren alldeles inte tånkt



på de avlovade trådens utseende — och iindå ar såkert sjålva den kala grenbyggnaden
många ganger både intressantare och niera karakteristisk an sommarens lovmassor.
Ekens praktfullt knotiga profil, hjorkens vajande nijukhet, lindens vårdiga och litet
torra symmetri, hokens glatta, raka stammar, frukttrådens bizarra vridningar, almens
fina spetsmonster av smågrenar, ar allt så uttrycksfullt och egenartat, at man rakt
inte kan hopa det på samma plats. Om man gor det, så ar det ju inte underligt, om
foljden blir en så ledsam rora, att man alls inte har någon glådje av trådgården, innan
våren konimit. Helt annat verkar en till och med ratt liten dunge af samma tråd —

den marks som en rofylld och harmonisk plats, for vilken man måste anvande det
gamla slitna ordet „pelarhall".

Men trådens sammansåttning i tradgården beror ju på tusen andra omståndigheter
utom just denna. Deras hcijd, deras hela struktur, deras „sinne" så att saga. Man får
tånka sig trådgårdsplanteringen såsom ett puzzle, som ej lågges bara platt på marken,
men upp i hojden och dår alla bitar måste bidraga till det slutliga helhetsintrycket.
Det står ej i några trådgårdsbocker, bur man skal ordna det — men ett par timmars
skogsvandring kan vara mer givande. Se bara på alla olika landskapskonturer. Barr-
skogens stickighet går igen i den taggiga horizontlinjen — bokar och kastanjer, krås-
nare varelser, bukta sina svallande kronor i yppiga bågar —och fattiglandets Ijung,
enar och bjork-kratt ritar sin kårva profil ined långa streck och tvara kantiga bukter.

Och iindå har Ni planterad poppel, gran, kastanj och bjork i en grupp! Att Ni
vågade!

Men hur ocli var och vad det ån ar, så plantera inte en tjock tufs meningslosa
buskar under tråden alitid ocli overallt, som man nu ser. Insyn stangs bra med hack
— och såkert blir der plats for de buskar, ni verkligen vil ha. Men låt dem åntligen
inte tillsammans med tråden bilda en tjock, ot> mplig och ledsam anhopning av grimt.
Nej, låt oss kunna skymta trådstammarna, och framfor allt låt solstrålarna sila mellan
grenar och lov och sen leka i de vackraste ljusa monster på gråset sommardagen
lång. Det år något, som man kan sitta och se på i timmar med glådje.

Summa summarum — gå ut i skog och mark och håmta indtryck. Bocker åro bra,
men båttre år naturen sjålv. „Grau, treuer Freund, ist aller Theorie, nur griin des
Lebens goldner Baum". Eller som det en gång oversattas i en skolstil: „En grå, dyr
vån år all teori." /?. C,
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Tempel i Glorup Have, Fyn.

GAMLE DANSKE HAVEPAVILLONER
Havepavillonen eller Lysthuset er fremkommen som en Frugt af Bybeboernes Trang

til at komme ud i den frie Luft, og det nordiske upaalidelige Klima har yderligere
understreget Nytten eller Nødvendigheden af at eje en eller flere saadanne Pavillo¬
ner. Det har gældt, baade naar der til Byhuset direkte har knyttet sig en Have, eller
naar Borgeren har haft sig en Have udenfor Voldene eller i hvert Fald fjernet fra
sin egentlige Bopæl. Paa samme Maade har det ved Herregaardene og Slottene i de
vekslende Tider været anset for rigtigt, om der i Haven har været anbragt dekora¬
tive eller stemningsvækkende Smaahuse, der særligt, naar I laven (som det ved I lerre-
gaardene ofte har været Tilfaldet), har ligget adskilt fra Boligen. I saadanne Pavillo¬
ner har man kunnet søge Ly imod Overfald af Uvejr eller Regn, ligesom man her
har fundet det behagelige Opholdssted, naar Solens Straaler har luet alt for voldsomt
i Sommerens varme Tid.

Men da de rige og mægtige i Landet begyndte at bygge sig Lysthuse, opfattedes
disse almindeligt som en Art Badstuer, og al Almuen benævntes da ogsaa de første
Lysthuse saadan. Blandt disse var et af de mest anselige Kongens „Badstue" i Ro¬
senborg Have, — det, som dengang var et af „Lysthusene i Rosenborg Have", og som
senere fik Navnet Kosenborg Slot. Det var dog adskilligt større end de hidtil kendte,
og ved sit Lksempel ikke mindst i sin Stil blev det efterfulgt af adskillige andre rundt
i Landet, — ja, lige op til vore Dage har denne Rosenborgstil formaaet at sætte sit
Præg paa mangt et Lysthus.

I Fortsættelse af Frederik den Andens Miniaturslotte, der knyttedes til Haverne
ved de virkelige Slotte, fulgte foruden Lysthusene i Rosenborg Have ogsaa dem ved
Frederiksborg med flere, og det bliver en hel Mode,sag for Adelen og Kongemagten
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„Pirkentavl" i Rosenholm Have, Jylland.

„Bellevue" i Eriksholm Have, Sjælland.
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„Ingeborgslyst" i Løvenborg Have.
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at bygge sig Havepavilloner eller Have-
Slotte baade lier og tier, for i disse Huse
at kunne dyrke Friluftslivet paa deres Ma¬
ner. Saadanrie kongelige Lysthuse er da
„Badstuen" og „Sparepenge" ved l rede-
riksborg, „Lundehave", Lysthuset i Tegl-
strup Hegn, og de adelige Kigmænd skabte
bl. a. de bekendte Lysthuse ved Rosenholm
samt Dronningholm ved Arresø. Det sidst¬
nævnte Lysthus skal være det ældst om¬
talte Lysthus, idet det kan henføres til
[.557, og Lysthuset ved Rosenholm, „Pir-
kentavl", menes at va*re opfort omtrent
ved samme Tid (1560).

I )e forskelligeTidsperioder fostrede I la¬
vepavilloner, hvis Arkitektur og Funktion svingede efter Moden og skiftede med Ti¬
den, ligesom de har kunnet være Udtryk for Ejerens Smag, De kunde være i Stil med
Hovedbygningen og være formet som en Borg eller et Slot, eller de kunde være af
et jevnt borgerligt Tilsnit, som liere af de hosstaaende Illustrationer viser det. Land-
skabsperiodens Pavilloner, hvis Mission ofte var af en mærkelig Art, saasom at skulle
rumme en Poesibog, være Rammen 0111 en fingeret Eremit og være blot og bar Tea¬
tereffekt eller Stemningsmageri, var ofte af et besynderligt romantisk og sentimentalt
Udstyr, saaledes som vi kender dem lige fra „Hytten Tankefuld" i Sanderumgaard
Have (il de forskellige Lysthuse i Classens Have med deres feminine Navne: „.lustinen-
borg", „Antonieborg" eller det endnu mærkeligere Lysthus i samme Have med fire
forskellige Arkitekturer afspejlet i de fire Facader: Borgen, det romerske Søjletempel,
Klosteret etc. - eller for at nævne et endnu bestaaende Lysthus »fra denne Tid: Det
kinesiske Hus i Frederiksberg Have. l8-lallet skabte kun faa Havepavilloner, hvis
Arkitektur og Skønhed er saa bevidst, at
de umiddelbart virker indtagende paa vore

Dages Opfattelse af Kunst, og flere Ro¬
ster hævede sig ogsaa dengang mod den
Art Arkitektur :

„Bygger nu nogen en Kirke, liig et Pa¬
lads eller en Riddersal, da er det ikke meer

en religiøs Bygning; men vil derimod en
Arc hitekt anvende Kirkestilen i andre Vær¬
ker af denne Konst, da skader han dens
Virkning, eller frembringer endog noget
smagløst, smaaligt og barnagtigt, — hvortil
vi vel tør henregne alle de hele eller halve
Templer, Capeller, Bedehuse o. d., hvilke
den saakaldte nyere eller romantiske I lave-
konst anbringer — som det menes, ei blot
til Lyst, men snarere til mindre end Lyst,
- i det Slags Haver, hvor man vil overbyde „Bispens Lysthus" i Odense.
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Naturen, idet man voldtager Konsten".
(Professor C. Molbeck: Forelæsninger over
den nyere danske Poesie, 1832 S. I40).

Men blandt de endnu bevarede gamle
Havepavilloner er der saavel i Herre-
gaardshaverne som ogsaa i Byhaverne
mange ældre, som ved deres enkle Ud¬
formning eller Stilrenhed kan afgive gode
Eksempler til Efterfølgelse for vore Dages
Haveejere. Af disse gengives her et snæ¬
vert Udvalg, idet det er mit Haab, at det
senere vil kunne suppleres. En Del al Bil¬
lederne er for flere Aar siden velvilligst
stillet til Raadighcd al fhv. Godsinspektør
S. Berthelsen.

De to efter vidt forskellige Motiver udformede fynske Pavilloner stammer ligesom
det efterfølgende „Generalens Lysthus" fra de sidste Aar af I7-Tallet. „Det græske
Tempel" i Glorup Have er kun i uegentlig Forstand et Lysthus som de andre, idet
det er bygget til Minde over Slægten Moltke og derfor har mere abstrakt og deko¬
rativ Betydning end nyttig. Dette sidste kan man derimod afgjort sige 0111 „Bispens
Lysthus" i Odense, der indtil lor omved en Snes Aar siden endnu kunde spejle sine
f lader og Linjer i Aaens rindende Vand, men 1111 ved Aaens Regulering ganske er
berøvet dette Spejlbillede. Motivet til Lysthuset genfinder vi i den anden Bypavillon,
er genopstaaet i „Den gamle By"s Regioner i Aarhus og der virker med megen Kraft
og Stemning. De er da sikkert begge typiske Repræsentanter for Pavillontypen for
dette Tidsrums Vedkommende (I750-1790)* „Generalens Lysthus", der er bygget for
General Classen og ligger lige ved Vandet paa Corselitze Strand, er i det smukke
landlige Motiv en god Reprcesentant for Herregaardspavillonerne fra den samme l id.

Det har før været større end nu.

AJdst al alle de afbildede er — som al¬
lerede nævnt — „Pirkentavl" ved Rosen-
holm. Navnet betyder et Slags Bra'dtspil
og hentyder formodentlig til den Brug,
man har gjort af Pavillonen. Ved sfn Be¬
liggenhed i Synslinjen fra de to rette I lave-
gange og ved sin ejendommelige Arkitek¬
tur ligesom ved sin Alder, tier repræsen¬
terer det ældste endnu eksisterende i sin

Slags, er den saare interessant.
Al de øvrige afbildede Pavilloner er

Løvenborgs to forskellige begge fra IS4I.
Det lille og saare beskedne er bygget som
„Katolsk Andagtskapel", og i Relation (il
denne f unktion ses RIoLkeophængningen
paa Taget. „Ingeborgslyst" i samme Have

Havepavillonen i „Den gamle By" i Aarhus. virker med sine Søjler i de frie og robu-

Erenilthytte i Munkholm ved Mariager.
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ste Omgivelser mindre lielclig. — Ogsaa Hardenbergs Pavillon er bygget som Andagts-
kapel, og Billedet tilsidst viser Eremithytten i Munkholm Skov ved Mariager. Skønt
den har haft en Funktion som virkelig Eremithytte, kan den nu, da Munkholm Skov
er et offentligt Anlæg, udmærket godt betragtes som en Havepavillon og er en — om-
end noget forfalden — respektabel Havedekoration.

Mindre paa Grund af kunstneriske Ydre, men udelukkende paa Grund af deres
særlige Brug og den til det paagældende Sted knyttede berømte Personlighed er der
kastet en vis Berømmelsens Glorie om flere af vore Herregaardshavers Pavilloner.
Noget saadant kan siges om „Sommerhuset" paa Rønnebæksholm, som Grundtvig
brugte til „Digter-Værksted", og som hans Hustru havde bygget til ham. Og lignende
kan siges om Havepavillonen paa Nysø, som den ikke mindre berømte Kunstner, Ber¬
tel Thorvaldsen, brugte ved Udarbejdelsen af mange af sine Mesterværker (se III.).
Paa den anden Side er cler givet flere af Havepavillonerne en dobbelt Funktion, og
dette en ret prosaisk, idet de kan være indrettet saavel til Opholdssted for Men¬
nesker som Oplagsrum for Is, saasom „Vedbygaard". En helt ændret Funktion er i
l idens Løb givet en Pavillon som „Apistemplet", der nu fungerer som Indgangsportal
for Zoologisk Have. Johannes Tholle.

Thorvaldsens Atelier paa Nysø.
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„Else Poulsen".

D. T. POULSENS NYE ROSER
Rosennyheder fra D. T. Poulsens Planteskole er snart noget, man regner med soin

en fast aarlig Begivenhed. IDet er en anselig Række af værdifulde Roser, der er ble¬
vet til ude i det gamle, ansete Firma paa Roskildevej. En Værdi, som ikke alene har
givet sig Udslag i, at vi er blevet beriget med mange karakteristiske Roser, men som

paa en fin og nobel Maade skaffer Respekt ude i Verden for dansk Gartnerdygtighed.
For os her i Norden er det ikke alene af stor Betydning, at vi ved tie Poulsenske

Rosennyheder har faaet et kærkomment Rabat- og Gruppemateriale, der i Vækst og
Farver er noget ganske enestaaende godt, men frem for alt, at disse, hvoraf flere snart
er gamle „Nyheder", har vist sig at kunne taale vort alt andet end blide Klima.

Da vore kære Udplantningsplanter ved ridernes Ugunst, dels ved en daariig for-
staaet Anvendelse og dels ved deres for store kostbarhed, faldt i Unaade, spejdede
man efter noget, der kunde erstatte dem, og som ikke krævede den stadig kostbare
Fornyelse. Blikket faldt ganske naturligt paa vore Maanedsroser, og især var det
Laurette Messimy, der maatte holde for; denne den skønneste og elskeligste af alle
Rabatroser. Men Ak og Ve, den var ikke skabt for vore ublide Forhold, den taalte
ikke vore Vintre. Dækkede man den, raadnede den, dækkede man den ikke, fros
den ihjel, kort sagt, den var ikke haardfer. Siden kom jo forskellige Polyanther til
Anvendelse; men det var dog først, da Dines Poulsen mødte op med „Ellen Poulsen'',
„Rødhætte" og andre, at alle rimelige Krav til en Rabatrose maatte siges at være op¬

fyldte. Især vandt „Ellen Poulsen" alles Yndest, dog ogsaa „Kødhætte" blev meget
anvendt. Begge vel saa hyppigt, at man snart er overmæt af dem.
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Disse Roser er saa velkendte, at jeg skulde liave al holdt mig fra at omtale dem,
var det ikke for at paavise, at de er blevet til ved et maalbevidst Arbejde for at ud¬
fylde et Savn, og at den samme 1 raad gaar igennem alt Poulsens Arbejde med at
skalle Nyheder frem. Her maa da skelnes imellem dette at lave Nyheder som en Slags
Sport og saa tiltrække saadanne, der ligefrem tiltrænges.

Endnu savner vi masseblomstrende Rabatroser med rigtig Rosenduft, endvidere
massebloinstrende, haardføre, sygdomsfrie Slyngroser, hvilket bemærkes til Efterret¬
ning for det ihærdige Firma.

De afbildede Roser, „Else Poulsen"', hører ligesom „Kirsten Poulsen" til D. T.
Poulsens sidste Frembringelser. Overalt Ira Udlandets store Rosenudstillinger hører
man disse to Nyheder rosende omtalt, og her synes virkelig ogsaa at være Tale om
noget værdifuldt.

Det bliver nok især „Else Poulsen", der vil blive førende og blive en kærkommen
Afveksling i det aldeles overvældende Forbrug af „Ellen Poulsen". En udmærket Ra-
batrose er den i hvert Fald. Farven er ren rosa med lidt mørkere tonet Bagside. Den
er overordentlig rigtblomstrende og Væksten sund og kraftig. De rødlige, bronce,
unge Skud i Forening med Blomsternes tætte l arveenergi afgiver en herlig Helheds-
virkning.

Kirsten Poulsen er en Søster til ovennævnte, men trods enkelte Slægtsligheder er
de dog vidt forskellige. Blomsten er enkelt, og Farven klar, lys, kirsebærrød, en Farve,
den bevarer selv i den mest brændende Sol. Den antager paa intet Stadium denne
blaalige Tone, som gør saa mange af vore karminrøde Roser simple. „Kirsten Poul¬
sen" blomstrer meget udholdende lige fra Juni til November, og hvad der er en stor
Fordel ved denne Rose er, at den altid er ren uden fastsiddende, visne Blomster¬
rester. I det hele taget gør dens friske og sunde Udseende og klare Blomsterrigdom
den til en fremragende Rabatrose. J, P, Andersen.

* * *

PINIEN SOM ALLETRÆ
Ikke alt, "hvad der er skønt i Italien, ser fagert ud i Danmark; men da jeg gik

paa Markerne med de gamle Ruiner udenfor Kom og saa, hv or smukt de mørke Pi-
nier tegnede sig langs den gamle Via Appia, eller da jeg stod ved Porta S. Giovanni
og saa ud ad Via Appia Nuova, som er tæt beplantet med Pinier, faldt det mig ind,
om ikke ogsaa en I yrrealle vilde være kon herhjemme.

Selv om Luften ikke er saa klar og Himlen ej saa dyb blaa i Danmark som i
Italien, ved man dog godt herhjemme, hvor smuk en Fyr eller en Gruppe Cypresser
virker mod de lette Løv træer. Vilde en bakket Fyrrevej ikke være køn herhjemme,
for bakket maa den være, saa man paa Steder kan se de enkle Træer tegne sig frit
mod Horisonten; vilde den ikke være køn en klar Vinterdag, naar det hvide Sne¬
tæppe dækker Markerne, og vore andre Træer sover Vintersøvn; vilde den ikke og¬
saa være køn en Vaardag mod Danmarks Boge, naar de staar i Udspring, og vilde
den ikke være køn, den bakkede Fyrrevej, i Septemberdagens klare Luft og mod
Agrenes og Skovenes Guld. Anka Rasmussen.
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I'ra Nordfrankrig.
Franske Soldatergrave fra \ erdenskrigen (Trækors).

MONUMENTREGULERING
Ved Loven'af 30. Juni IQ22 om Vedligeholdelse af Kirkegaarde er der aahnet en

vis Mulighed lor Disciplinering af v isse af Kirkegaardens Elementer, forst og fremmest
Beplantningen. Ved sine Bestemmelser om, at der ikke maa plantes Træer eller Bu¬
ske 'paa Gravstederne, opnaas ikke alene, at de enkelte Cravstensplantninger ikke
generer hinanden, men ogsaa, at de ej heller generer den al Kirkegaardsledelsen til¬
vejebragte Bevoksning, hvilken er og hor være den dominerende. Denne Regulering
er af saavel praktisk som æstetisk Betydning, og i Henseende til Regulering af Be¬
plantningen er Loven da ret heldig affattet. Dette kan derimod ikke siges at være Til¬
fældet om et lige saa vigtigt Omraade: Monumentet.

Om Gravstedsmonumenter siges der overhovedet ikke ret meget i denne Lov, og
de regulerende Bestemmelser er væsentligst indskrænkede til Lovens § 26, Stykke 3»

97



der bestemmer, at Mindesmærker, der ved deres Størrelse eller Form virker skæm¬
mende paa Kirkegaarden eller Kirken, eller hvis Indskrifter maa anses for at være
upassende, ikke maa anbringes. Kigtigt anvendt maatte de regulerende Bestemmelser
om Størrelse og Form nok kunne øve en vis forskønnende Indflydelse paa Kirke¬
gaardenes Udseende, hvorimod den sidstnævnte Bestemmelse om Inskriptionen ikke
har Betydning i denne Henseende. At Kirkegaardsstyrelser ofte synes ganske at have
glemt denne Paragraf, og at dens Anvendelse ofte kunde løse et vanskeligt Sporgs-
maal, viser Praksis kun alt for tit.

I Almindelighed viger man alt for ofte tilhage for at anvende regulerende Bestem¬
melser, idet man formodentlig ræsonnerer som saa, at i Sorgens Tider vil et Indgreb
i Omraader, saasom Gravstedsudsmykningen, som af Private anses for et Offentlig¬
heden ganske uvedkommende Gebet, virke saa pinligt, at man skyer dette Indgreb
og søger at undgaa det pinlige. Imidlertid er det en misforstaaet Hensyntagen, der
her gør sig gældende, idet man da i alt for høj Grad tager Hensyn til den f.nkelte
og derved ganske tilsidesætter Almenheden, og ved ikke at forebygge en Smagløshed
eller maaske endog en Ulovlighed, opnaar man hlot at skabe et endnu større Irrita¬
tionsmoment. Mindst Interesse har Offentligheden naturligvis i Monumenter, der er
opstillet paa isolerede og stairkt dækkede Pladser, hvortil kun de, der virkelig søger
Stedet, finder Vej. Men hvor mange Grave er der af en saadan Art? Og saa snart
der er Tale om almindelige Gravsteder, enten det nu er Rækkegrave, Karrégrave eller
Grave af anden Art, bliver det ikke blot en Sag, som angaar Nabograve til Siden
og bagud, men ogsaa Genbograve, — ja, hele Omraadet i første Instans. Enhver Grav¬
stedsejer vil være interesseret i, at det Monument, som Vedkommende maaske med
megen Smag og Takt har opstillet paa sit Gravsted, ikke generes og skamskændes af
det ved Siden eller bag ved, — kun alt for ofte ses dette at være Tilfældet, at netop
to Nabo-Gravsteder misklæder hinanden, og at et Monuments nøgne Bagside netop
borttager alt Indtryk af Skønhed fra det foranværende. Yderligere kan et Monument
af en særlig udfordrende Form eller Størrelse ganske forrykke Billedet af en ellers-
nogenlunde harmonisk Gravstedsrække, og alle i det paagældende Kvarter vil kunne
føle sig brøstholdne over, at en saadan Opstilling taales.

Monumentopstillingen bliver derfor lige saa lidt som Gravstedsbeplantningen nogen
Privatsag. Monumentet har en udpræget eksteriør Hensigt og Virkning. Det paatræn-
ger sig mere eller mindre Synet, og dets Anbringelse har netop til Hensigt at hen¬
lede andres Opmærksomhed paa sig. Derfor maa det fra Offentlighedens Side vies
en ubetinget Interesse, og derfor maa der fra Offentlighedens (Kirkegaardsledelsens)
Side kræves, at visse regulerende Bestemmelser efterkommes.

I særlig Grad gælder dette naturligvis Kirkegaarde, hvor Pladsen af økonomiske
Hensyn er udnyttet til det yderste, og hvor derfor de enkelte Gravsteder er tilmaalt
en kneben Plads og ligger Side om Side, Ibekke ved Række, uden synderlig Adskil¬
lelse, og hvor det er umuligt at indføre Hække eller andre grønne Vægge til Isole¬
ring af et enkelt Gravsted. Vi er dog ikke herhjemme saa ilde stillet, som man er det
i flere andre Lande, hvor der (f. Eks. i Frank rig og Italien) opstilles disse kolossale
Mindebygninger af de forunderligste Former paa Gravene, og hvor der ikke bliver
Plads til nogen forsonende grøn Planteverden, endsige til et hyggende Blomsterflor.

Som Modsætninger til disse Kirkegaardsrædsler har vi de gamle uberørte Lands¬
bykirkegaarde i England og Danmark eller de mere særprægede Kirkegaarde, hvor



et enkelt Trossamfund kan have slaaet sig ned. Uden at søge at overgaa hinanden i
Overdaadighed, men ved tværtimod at lade Monumentet være Udtryk for et Liv og
en Død, som vi alle er Vorherre skyldig, og som dybest betragtet dog for de enkelte
bliver hinanden ret lig, har Traditionen her skabl disse bestemte Monument-Typer, der
kan præge den hele Kirkegaard, og som samtidig forlener den med en stærk Stem¬
ning, et Billede af llo og primitiv Skønhed og efterladende et uudsletteligt Indtryk
hos Beskueren.'Billedet Fag. I05 giver et fattigt Indtryk at en saadan landlig engelsk
Landsbykirkegaard fra Kent, hvor Græsset breder sig imellem Gravstederne, der for
Størstedelen kun er smykket med mossede opretstaaende Tavler, mens hele Kirkegaar¬
dens Beplantning bestaar af to ældgamle Tavus baccata. Billedet Fag. I()4 viser den
forladte Kirkegaard ved Bjørnsholm (Vitskjøl), der efter at den nye Kirkegaard i Ita-
num er indrettet, staar tilbage som et Fortidsminde af betagende Virkning, idet de
gamle skæve Trækors, Smedejernskors og Ferlekranse fortæller om svundne Tider og
forladte smukke Skikke. Ogsaa her breder Græsset et samlende, forsonende og for¬
skønnende Dække over Grave og nedlagte Veje.

En med bevidst Hensigt udført Monumentregulering kendes herhjemme fra a;ldre
Tider fra den mosaiske Kirkegaard i Aalborg (Illustration „Havekunst" 1923, S. i),
hvor de ensartede skraatstillede [Tavler er gennemført; ligesaa paa Herrnhuternes
Kirkegaard i Kristiansfeldt („Havekunst" IQ23, S. 6), hvor de svære Gravliggere kun
melder om Numre, ikke om Mænd, — og fra Udlandeteret Eksempel som den gainle
St. Johannes Kirkegaard i Niirnberg (Illustration „Forskønnelsen" IQIQ, S. Q—IO), hvor
Hans Sachs hviler, som tie andre hensovede med en mosklædt Sarkofag over Graven.

At genskabe noget af den Stemning og Skønhed, som præger disse gamle eller
andre lignende Kirkegaarde har næppe været Tilfældet, da Verdenskrigen krævede

Engelske Soldatergrave, Lens, Nordfrankrig (Stentavler).
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Ostra Kyrkogården, Malnio. Kvarter med Enkeltgrave.
Kvarteret udlagt i Græs uden Gange.

Udformningen af tie vældige Soldaterkirkegaarde for de forskellige Nationers Faldne.
Men uden at det har været tilstræbt, har man ved at anvende primitive Monument¬
former og ved at give det samme Krigerliv og den samme Krigerdød et ensartet Ud¬
tryk maattet gennemføre en storslaaet Monumentregulering, og man har ved Gennem¬
foreisen af den stillede Opgave opnaaet at frembringe et Kirkegaardsbillede af beta¬
gende Skønhed.

Idet det etiske Moment uvilkaarligt maa spille algorentle ind her, betages man vel
nok i Almindelighed mest af Krigerkirkegaardene paa selve Valpladserne; men hvad
enten det nu er midlertidige Trækors, som pryder disse Gravstedsrækker, saaledes.
som det endnu er Tilfældet paa de fleste franske og undtagelsesvis ogsaa paa engel¬
ske Kirkegaarde, eller det er de engelske Stentavler, der er anvendt, er Virkningen
deraf overmaade stærk. Opstillet i Geledder, der er smykket med et frodigt Blomster¬
flor, ens udstyret og gennemdisciplineret i alle Detailler er saavel det enkelte Monu¬
ment som hele Kirkegaarden et fortræffeligt Udtryk for, Krigerlivet og dets Skæbne,
og som Kontraster til det moderne Monumentvirvar er disse Krigens sorgelige Resul¬
tanter meget værdifulde. Det samme gælder i nogen Grad Mindekirkegaardene i Tysk¬
land eller Krigergravene fra samme Krig, som vi har faaet i Varetægt (Helsingør,
Løgumkloster, Viborg, Assistents Kirkegaard, København, m. fl.).

At Tilstandene paa tie moderne Kirkegaarde i Henseende til Gravstedsmonumen-
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Ostra Kyrkogården, Malmø. Forrest Enkeltgrave med Kors eller Tavle. Række 2 Familiegravsteder
med 1 m. hoje Monumenter, Række 3 med 1,5 m. høje Monumenter.

terne ikke er holdbare, har længe for de nyere Krigerkirkegaardes Anlæggelse staaet
Ledelsen i de forskellige Lande klart, .la, allerede paa de gamle københavnske Kirke¬
gaarde har man haft regulerende Bestemmelser gennem Censur (Raadstueplacat for
København al II. August lSl()), men denne synes dog ikke at have betydet synder¬
ligt og har vel ej heller været synderlig anvendt, f remskaffelsen af Monumenttyper
og den deraf resulterede Udstilling, der afholdtes for faa Aar siden, var ogsaa et Slags
Resultat af Bestræbelserne for bedre t ilstande i denne Henseende, om end de ramte
noget ved Siden af Maalet, der maa være at afstemme Monumenterne efter hinanden
og efter Stedet, kort sagt en Disciplinering af Monumentet. Saadant er i vore Dage
gjort ved den nye og store Luskede Kirkegaard ved Stockholm (efter Forlydende dog
ikke med udelt I ilfredshed), og det er senere gennemført for Malmø liys nye Kirke¬
gaard ved Hohog (Østre Kgd.) (se Hl.), ligesom man i Tyskland og Amerika har
gennemført det paa sine Steder, og herhjemme i hvert Fald i enkelte Kvarterer har
gennemført det ad Frivillighedens Vej paa Vestre Kirkegaard, København (se III.).

Vejene, ad hvilke man søger det fables Maal, er noget forskellige. Lt Sted anven¬
des Servituter, der paalægges Gravstedet, et andet Sted en Censurering af Monumentet,
eller begge Dele kan anvendes i Forening. I Iver for sig kræves der Takt og Hensyns¬
fuldhed bande til den ene og den anden Side, og hver for sig har Bestemmelserne deres
Skavanker. Den .censurerende Part vil Saaledes næppe nogensinde kunne sige sig heil
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Fra Vestre Kirkegaard, København. Afdelingen med Monumenter
af bornholmsk Sandsten.

fri for at være ganske upartisk, iden den til enhver Tiel maa have Kirkegaardens Skøn¬
hed for Øje, og nogen ubetinget Autorisation for en kunstnerisk Opfattelse vil vanske¬
ligt kunne opnaas selv ved Appel til højere Instanser. Gravstedsejerne vil ved Censur
ofte kunne fole sig brøstholdne over, at de har maattet give Penge ud til ingen Nytte
for at fremskaffe nye Skitser eller nye Modeller til Behag for den censurerende Part.
Mindre llisiko er der ved Servitutpaalæggelse, idet Forord her har brudt Trætte, og
enhver forud vil kunne vide, hvad der i dette enkelte I ilfælde kræves.
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Fra Vestre Kirkegaard, København. Den nye Afdeling ved Nordre
Kapel med Monumenter al rod Sandsten.

Hvad enten nu Servitut eller Censur vælges til Reguleringen, vil denne kunne om¬
fatte Bestemmelser om Højde, Stof, Placering og Udstyr, idet det er disse Ting, der
hovedsageligt meddeler Indtrykkene til Beskueren, mindre derimod Inskriptioner etc.
Hejden bestemmes under Hensyntagen (il de omgivende Gravsteder eller Beplant¬
ninger, og den kan atgeres al Hækhøjde, særlig Karakter ved Terrænet eller andre
Forhold, saaledes at Bestemmelsen om Højder særligt tilstræber at iiulløre en vis Ens¬
artethed, der staar i Forhold til de isolerende eller omgivende grønne Plantevægge
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Den nedlagte Kirkegaard ved lijørnsholm (\ itskol Kloster).

eller Flader. Denne Højdefastsættelse kan da resultere i højere eller lavere Monumen¬
ter i bestemte Kvarterer, ligesom den vil kunne resultere i, at kun Gravliggere eller
Obelisker kan anvendes, dog nok i Forbindelse med Bestemmelser om Form. Krav
om Gravliggere vil være berettiget, naar f. Eks. Kvarteret er tænkt udlagt med Græs
uden Skillevægge, og Obelisker vil være ønskelige paa Gravsteder, der ligger som
point de vue for en eller flere Veje. Krav om særligt Stof (eller Forbud imod et be¬
stemt Stof) vil kunne gøre, at Billedet af flere Monumenter set sammen vil være vel¬
gørende, og det samme gælder Placeringen, idet et særligt fremrykket Monument let
vil kunne borttage alle gode Indtryk fra en bel Hække Grave.

Den største Vanskelighed for Monumentregulering ligger ikke saa meget i Uvilje
som i Uforstand, ligesom den ligger i den Misforstaaelse, at Gravstedet absolut bør
have en Udsmykning, der er i Relation til den Afdødes Liv, Virke eller Død. At det
vil være aldeles uigennemførligt at skabe saadanne Tusinder sa:rprøgede Grave er
givet, — ikke mindst er det umuligt, naar der bliver jordet flere i samme Grav. 1 nogen
Grad kan dette naturligvis gennemføres for ganske enkeltes Vedkommende; der tænkes
her paa Nationens fortjente Mænd. Den rette Plads for Mindesmærket over Menne¬
skene maa være Kirkegaarden, indrettet som Mindelunden; hvorimod Anbringelsen paa
Gader og Stræder i vor stærkt trafikerede Tid i Hovedsagen forbyder sig selv. Paa
dette Omraade maa da Kirkegaardsledelsen, som det allerede har været Tilfældet,
udspare Plads til Begravelse af saadanne Personligheder og paa et saadant Sted, at et
særpræget Mindesmærke virker naturligt, og Pladsen er værdig.

Rigtigt gennemført og hensynsfuldt planlagt vil en Monumentregulering bidrage
umaadeligt til, at Kirkegaardene faar et roligere, et mere stilfuldt og stemningsfuldt
Præg, og selv om Reguleringen til en Begyndelse vil møde nogen Modstand, vil det
snart vise sig, at Reguleringen vil blive paafskønnet, idet den i Virkeligheden i første
Bække kommer Gravstedsejerne selv tilgode og hæver Kirkegaarden i Publikums Om¬
dømme. Eksempler paa manglende Regulering er mangfoldige og ofte saa grelle, at
der gaar „Ry" af saadanne. En Kirkegaard er jo nemlig en levende Organisme saa-
vel som nogen Have; den trænger til stadig Begulering og Pleje, ogsaa uden for
Planternes Verden. Det er ikke nok med Anlæggelse af holdbare Veje og fornuf¬
tige Plantninger. Planterne kan paa enestaaende Maade være behjælpelig med Til-
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sløring af begaaede Fejl; men dette er dog kun en Nødhjælp, og det inaa va^re
Maalet i Fremtiden at uiulgaa de skæbnesvangre Fejlgreb. Et saadant Fejlgreb, som
det sidste Aar har udvist paa Søllerød, hvor et stort, robust og klodset Mausolæum
er anbragt midt i en almindelig CIravstedsrække og derved har laaet en Beliggenhed,
som det vil være komplet umuligt helt at isolere, og hvor det til sene I ider fuldkom¬
men vil dominere Billedet paa en uheldig Maade; et saadant Tilfælde burde va^re und-
gaaet, om Ledelsen af den udvidede Kirkegaard i rette I id havde sikret sig Censurret
eller ved Servituter havde forskaanet andre Gravstedsejere for slige Fejltagelser. Der
er her forsømt en vigtig Side af Kirkegaardens Udvikling, og en nok saa god Plan¬
læggelse, der kun har taget Hensyn (il en første Anlæggelse af Kirkegaardsudv idelsen,
men ikke har disponeret over den videre Udvikling, maa siges at være forfejlet.

Et andet Eksempel paa Van røgt af Kirkegaarde er Taarbæk Skovkirkegaard. I ra

Naturfredningsforeningens Side er det tilstrækkelig paavist, hvorledes nye Skarnbe¬
holdere og Nødtørftshuse skæmmer denne Skovplet (Naturfredningsforeningens Aars-
skrift 1925—26, S. ,59—62), og dette skal ikke gentages her. Her skal derimod gores
opmærksom paa den enestaaende Lejlighed, der i sin Tid var givet Sognet til at skabe
en Kirkegaard af en usædvanlig Skønhedsværdi og som en Seværdighed af Rang,— for¬
uden at Dyrehavens stolte og krogede Tjørne kunde være bevaret. Ved Servituter
burde der her være paalagt dem, der skaffede sig Gravsteder paa denne enestaaende
Plet af Danmarks Jord, at Monumenter saavel som Beplantning ikke maatte forstyrre
Stedets Karakter. Det burde have varet et simpelt Krav, at ethvert Monument og
enhver Beplantning underordnede sig den gamle oprindelige Bevoksning og ligesom
sank ned i det smukke Skød, som Græsset breder den, der vil hvile her. Det burde
have været et simpelt Krav, at ingen Obelisk, intet Mausolæum og ingen Stele kunde
bryde lloen, Karakteren og Harmonien. Kun Gravliggere i det dybe Græs under de
ærværdige I ræer burde melde, at her fik den Hensovede Lov at hvile i Dyrehavens
Skod. 1 Stedet for en enestaaende Skovkirkegaard, hvis Ry med Lethed vilde kunne
kappes med de tyske „Waldfriedhofer", har man spildt disse ualmindelige Chancer,
og ud af den fredede Plet har man faaet en almindelig Kirkegaard med en ualminde¬
lig Uro og Disharmoni imellem Naturens storslaaede Ro og Menneskenes mærkelige
Makværk. Johannes Tholle. ■

Gammel Kirkegaard, Kent (England).

I05



FORTEGNELSE OVER BLOMSTERPLANTERNE I
„THE POND GARDEN" — HAMP I ON COURT

(SOMMEREN 1925)

Zabeliana. -

■ Calceolaria

1. Stifmoderblomst (blande¬
de Farver). - Iris xiphioi-
des. Bridesmaid.

2. Sommerlevkøj (rød og

hvid). - Hør, Linum pe-
renne (blaa og hvid). —

Acroclineuni roseum. —

Reseda odorata.

3. Studenternellike, Pink
Beauty. - Soløje, Helian-
themum vulgare. — Saxi-
fraga cordifolia. —Lithos-
permuin prostratum,blaa.
- Blaaregn, Wistaria chi-
nensis, paa Muren.

4. Salvia virgata. - Verbena
hybrida (blaa). — Gazania
splendens (gul). - Pent-
steinon hybridum (rød).

5. Rochea jasminea. - Heuchera
Campanula garganica (blaa).
fruticosa (gul).

6. Marguerit, Chrysanthemum maximums, Vir.
Sanders. — Auhrietia, Dr. Mules. — Phlox pa-

niculata, Coquelicot, Dianthus Mayo (rød
og hvid). - Stokrose, Althæa rosea.

7. Campanula persicifolia. — Anchusa italica. —
Cosmos bipinnatus (hvid). - Rosmarin. — Wi¬
staria chinensis (paa Muren).

8. Phlox paniculata Virgo Maria. - Delphinium
consolida (blandede). - Gladiolus gandaven-
sis. - Antirrhinum majus, Sunset. - Auhrietia,
Lloyd Edwards.

9. Natlys, Oenothera biennis. — Verbena hy¬
brida (rød). — lavendel. — Lychnis coeli-ro-
sea, Petunia, Rosy Morn.

10. Phlox subulata. — Phlox paniculata, Embro-
sement. — Spiraja lilipendula. - Geum Held-
reichii splendens.

11. Gladiolus, The Bride. - Papaver orientale.-
Monarda didyma. - Pentstemon hybridus,
Newberry Gem.

12. Gladiolus,Iminaculé.-Aubrietia.-Lavendel.
— Aquilegia chrysantha. - Geum, Mrs. Brad-
shaw.

13. Armeria maritima. — Anthemis tinctoria. —
Clarkia elegans, Purple King. - Iberis sem-
pervirens.

14. Sedum spectabile. - Hemerocallis ilava. -
Iris hispanica, Snowball. — Solidago, Golden
Wings. - Wistaria chinensis (paa Muren).

#v3fc

Snit 1:500 og Plan I: IOOO.
(Fotografi af Haven lindes gengivet Pag. 31).

15. Gypsophila paniculata fl.
pi. — Auhrietia, Purple
King. - Chrysanthemum
leucanthemum, Mavour-
neen. — Hunnemannia
fumariifolia.

16. Stifmoderblomst, Em¬
press. — Iris xiphioides,
Amazone.

17. Iris, Emile. - Coreopsis
marmorata. - Sommerlev¬

køj, Double Pink.
18. Lychnis splendens. -

Chrysanthemum maxi¬
mum.—Campanula medi¬
um.-Lychnis coeli rosea.

19. Iberis amara, Empress. —

Potentilla, Gibson scarlet.
- Dianthus,Mrs.Simpkins.

20. Chrysanthemum carinatuin tricolor, Lord
Beaconsfield. — Sedum spectabile. - Dianthus
barbatus,Scarlet Gem. — Geranium ibericuin.

21. Anemone blanda. — Cheiranthus Allionii. -

Aster (rosa). — Lychnis chalcedonica. - Pul¬
satilla vulgaris.

22. Iberis sempervirens, Snow flake. - Nepeta
Mussini. — Coreopsis atrosanguinea. - Alys-
sum saxaxtile, Little Gem.

2f}. Løvemund, Antirrhinum, Golden Morn. -

Alyssuin variegatum. - Coreopsis Drummon-
dii. - Silene pendula. - Gypsophila panicu¬
lata.

24. Antirrhinum, I'ire King.—Papaver nudicaule.
Chrysanthemum frutescens, Golden Mrs.
Sanders.

25. Saxifraga, Buff Queen. — Phlox subulata,
Daisy Hill. - Gladiolus, Apple Blossom.

26. Chrysanthemum maximum, Monstreuse. -
Silene shafta. — Aubrietia, Fire King. — Ar¬
meria maritima.

27., Antirrhinum, Rose d'or. — Lupinus Hartwe-
gii, tricolor (rød og hvid). — Verbena hy-
brfda (blaa). - Saxifraga muscoides. — Lupi¬
nus polyphyllus Moerheimii.

28. Iris Kochii. - Coreopsis tinctoria. - Campa¬
nula medium (blaa). - Aster chinensis (lys¬
rød).

29. Tritonia (blandede). - Antirrhinum, Fire
. King, — Campanula garganica.

30. Papaver nudicaule. - Phlox subulata. - Au¬
brietia. — Rose, Gardenia.
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31. Iris hispanica, Imperator. - Dianthus delto-
ides. - Spiræa filipendula.

32. Armcria maritima. - Iberis sempervirens,
Snow flake. — Omphalodes verna. — Rose, Pink
Roamer.

33- Adonis amurensis. — Alyssum saxatile varie-
gata. — Aster alpinus. — Acroclineum roseuin.

34- Phlox subulata. — Pulsatilla vulgaris. - Dian¬
thus barbatus, Scarlet Gem. - Viola odorata,
Royal Sovereign.

35- Iris hispanica, Rosalie. — Aubrietia, Dr. Mu¬
les. — Papaver nudicaule.

36. Iris hispanica blanda. — Viola, Marchioness.
Iris xiphioides, King of Blues. - Dianthus,
Earl of Essex.

37- Dianthus barbatus, Pink Beauty. - Viola,
Archie Grant. - Dianthus superbus. - Rose,
Gardenia.

38. Chrysanthemum maximum, Monstreuse. —

Som merlevkoj (hvid). - Anthemis, Cottage
Maid.

39- Meconopsis cambrica. — Coreopsis, Tom
Thumb. - Aubrietia, Violet Queen. - Laven-
del.

40. Dianthus, Earl of Essex. — Aster chinensis
(blaa).

* *

*

Paa øverste Terrassemur Baljer med
Agapanthus.

Plantelisten gengivet for at vise et Eksempel paa moderne engelske, blandede Rabatter.

Efter Ernest Law: „The Flower-Lover's Guide to the Gardens of Hampton Court Palace" ved Eig. Kjær.

Den nye „Kriot-garden" ved Hampton Court. (Fot. Malby, London).
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Detailplan af Hampton Court „knot-Garden" (l : 2(H)).
Box = (Buksbom) Buxus sempervirens suf. Thyme —(Timian) Thymus vulgaris. Lavender = (Lavendel) Lavendula vera.

Cotton Lavender = Santolina Chamæcyparissus. Savory = (Sar) Satureja hortensis.

GAMMELENGELSKE HAVE MOT I VER
Hosstaaende to Planer af tie saakaldte „knotted gardens" viser os, hvor fornøje¬

ligt man allerede i det l6. Aarh. forstod at udforme den lille regelmæssige Blomster¬
have; knytte og hinde Bedene sammen ved I Ijælp af sirlig slyngede Buksbom-, Timian-,
Lavendel- og Sarkanter.

Hvornaar denne gamle Have vel er smukkest, er det vist vanskeligt at sige; om
Vinteren fremhæver den mørke, rolige Jordoverflade det sirlige slyngede Mønster, saa
at man faar et meget bedre Indtryk af selve „knotted garden"-Motivet, der om Som¬
meren udviskes en Del af den ret uheldig valgte Beplantning af Bedene, Langt smuk¬
kest er Haven, naar man betragter den Ira et af Slottets Vinduer; — man har da det
skønneste farverige og levende Gobelin af Blomster og Grønt liggende for sine Fødder.

. Eig. Kjær.

Parterremønster (knot) fra
Shakespeare I laven i Sirat¬
ford o. A. (Maal ikke an¬

givne).

Omtalt i „Havekunst" 1Q2.S,
Pag. 13, og „Tradgårdsod-
laren" 1925,hvorfra denne

Plan gengives.

io8



TRE ROSARIER VED PARIS
En Martsilag i Aaret IQI6 døde i Paris den Mand, der mere end nogen anden

har været Rosens Apostel i vore Dage. Ingen har omfattet denne Blomst med dy¬
bere Kærlighed end han, ingen har forkyndt dens Pris med varmere Begejstring, og
ingen har fremmet dens Kultus med større og mere redebon Offervilje. Da han i
IQIO udgav en Brochure i Anledning af den retrospektive Udstilling, som han havde
arrangeret i IHay, sluttede han med nogle Ord, der fortjener at citeres. Han ønskede;
at det maatte være lykkedes ham at give en Forestilling om den Rolle, Rosen havde
spillet paa Menneskeaandens forskellige Omraader, og saaledes afsløre „les infinies
ressources qu'elle offre toujours au savant, au poete, å l'artiste, å tous les heureux
qui savent la regarder". Han var selv en af disse Lykkelige, men til Forskel fra saa

mangen anden af Rosens Fiskere i Fortid og Nutid gjorde tlenne Lykkefølelse ham
til en ildfuld Forkynder af dens Skønhed og Ynde, en utrættelig Agitator for dens
Dyrkning og Udbredelse. Impulsiv og initiativrig som han var, vilde han stadig skabe
nye Kultussteder for Rosen, stadig gøre nye Proselytter for den, stadig delagtiggøre
flere og flere i den Livsberigelse, han selv havde fundet.

Han var i Sandhed en Inspireret, og hans Værk er en inspireret Digtning.
* *

*

Jules Gravereaux indtraadte i I87I i det bekendte parisiske Stormagasin Bon Marché,
som han tre Aar senere blev administrerende Direktør for. Allerede i l888 trak han
sig tilbage fra Forretningslivet og købte sig en Ejendom i l'Hay. Til Ejendommen hørte
en herlig Park med aarhundredgamle Træer, og her voksede efterhaanden det Rosa¬
rium frem, der skulde blive berømt baade i den gamle og den nye Verden: Roseraie
de l'Hay. (Se ovenstaaende). Efter gentagne Forbedringer og Udvidelser stod Værket
i I912 færdigt i sin endelige Skikkelse, optagende godt og vel 2 Hektarer og rum¬
mende ca. 80OO forskellige Former, dels Kultursorter, dels botaniske Arter og Varieteter.

Roseraie de I Hay var imidlertid ikke nok for Gravereaux' Virksomhedstrang, og
i Forening med I orestier skabte han Rosariet i Bagatelle. Det var ogsaa Gravereaux,
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L'Hay. J Baggrunden Teatret med Venustemplet.
(Les amis des Roses 1914 552).

der tog Initiativet til den her siden IQ07 aarligt stedfindende internationale Ilosen-
konkurrence, der for Nyhedstiltrækningen har virket som en gavnlig Stimulus.

Et Par Aar senere gav hans Energi og Foretagelsesaand sig Udslag i hans For¬
søg paa en Rekonstitution af Kejserinde Josephines Rosensamling i Mahnaison.

Hans sidste Foretagende var Udformningen af Elyséepaladsets Rosenhave, der des¬
værre ikke er tilgængelig for almindelig Dødelige.

Alt hvad der havde Forbindelse med Rosen fængslede Gravereaux' Interesse og

appellerede til hans Handledrift. I Kommission for Landbrugsministeriet rejste han i
IQOl til Balkan for at studere de til Oliefabrikationen anvendte Roser, og efter sin
Hjemkomst arbejdede han i flere Aar med at tiltrække Olieroser — hans mest bekendte
Frembringelse er Rose å parfum de l'Hay — og med at tilvejebringe et Grundlag for en
Olieindustri i Frankrig.

Endelig har han udgivet flere Bøger, væsentlig Kataloger over sine Samlinger i l'Hay;
fremhæves maa navnlig det smukke og statelige „Catalogue des Roses cultivées a l'Hay
en IQ02" og „La Rose dans les Sciences, dans les Lettres et dans les Arts" fra 1Q06.

For at hædre sin Velgører og hans universelt beundrede Værk antog den lille Kom¬
mune i lQf4 Navnet l'Hay—les—Roses. Naar Roserne engang ikke er mere, naar Aarene
har fuldbyrdet deres langsomme, men sikre Nedbrydningsarbejde, vil dette Navn til
sene Slægter bære Mindet om Gravereaux' Værk, der samtidig var et Museum og
et Tempel for Blomsternes Dronning.
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L'Hay. Højstammet Wichuraianahybrid i Bailie.
(Albert Boutin: Le Rosier).

I. ROSERAIE DE L'HAY*)
4—5 km Syd for Paris ligger den lille By Bourg—la—Heine, som man naar enten

med l og fra Clare de Sceaux eller med Tramway 88 fra Porte d'Orléans. Østpaa
fører en Vej op til den paa Villejuif-Plateauet liggende Landsby l'Hay, udenfor hvil¬
ken man passerer en lang, graa Mur med høje Træmasser bag. Ingen Havemur i
Verden stemmer Sindet mere festligt end denne, thi indenfor dens Enklave, gemt bag
de tætte gamle Træer, ligger den Skønhedsaabenbaring, der bærer Navnet Roseraie
de l'Hay. (Se Planen Pag. Il6).

Rosariet, der har Form af en mægtig Trekant, bestaar af 12 Afdelinger, hver inde¬
holdende en særskilt Samling. Men skønt Fordelingen af Roserne er strengt metodisk,
er intet Middel forsømt for at undgaa Monotoni, ingen Anstrengelse sparet for over¬
alt at opnaa den størst mulige dekorative Virkning. Det centrale Parti indtages af den
saakaldte Jardin des plus belles Ruses, der er anlagt i den franske Stil. De klassiske
Orangetræer er her erstattede af høje, bredkronede Stamroser i Ballier, og i Stedet
for Pyramidetaxer og Buxbomhække ser man pragtfulde Pyramideroser og lange, ens¬
farvede Kantrabatter. Baggrunden dannes af en meget smuk Række Tremmeportaler,
bevokset med mange Slags klatrende Roser. Der er en henrivende Finhed og en ud¬
søgt Elegance over dette Havebilled, Le Notres strenge og fornemme Stil er her re-

*) I L'Hay staves y med'„Trema" (••)> dette Bogstav findes ikke i den Skrift, der benyttes til
„Havekunst". (Red.)
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produceret i et nyt Stof, fortolket i en ny lids Aand. — I il liojre og venstre for denne
rent dekorative Afdeling ligger de egentlige Samlinger.

Vi begynder med den retrospektive, La Rose dans I' hlistaire. Det er her forsøgt
gennem en Række karakteristiske Typer at anskueliggøre Slægtens fylogenetiske Ud¬
vikling. Der er først „Iloserne med ufuldkomne Organer": R. berberifolia, minutifolia
microphylla etc. Derefter „de med Haar og Borster beklædte Roser": E. Webbiana,
acicularis, rugosa etc. Videre „Roserne uden Torne" : R. pendulina, blanda, cinnamomea
etc. Saa „Roserne med Torne": R. oxyodon, elymaitica, canina etc. Fremdeles „Roserne
med blanke Blade": R. bracteata, laevigata etc. og sluttelig „Roserne med fuldkomne
Organer": R. indica, moschata, multiflora etc.

Jeg skal ikke gaa nærmere ind paa denne „fylogenetiske" Betragtning, der unægteligt
er lidt besynderlig. Den højtbegavede og fremragende dygtige Mand var jo ikke nogen
Videnskabsmand og undgik derfor heller ikke, naar han indlod sig paa rent botani¬
ske Sporgsmaal, at blive, hvad han visselig var hundrede Gange tor god til at være,
en almindelig Dilettant.

Vis å vis de botaniske Typer findes en Samling Kulturroser, der skal illustrere
Haverosens Udvikling gennem Tiderne. Først Orientens Iloser, saa Grækernes og Ro¬
mernes, videre Arabernes og de vesterlandske Folks i Middelalderen og Renæs¬
sancen. Derefter følger de vigtigste af de i Slutningen af det l8. og Begyndelsen af
det IQ. Aarhundrede fra Østen introducerede Typer, videre nogle af de første nyere

Tiltrækninger (R. Portlandica, reclinata, Noisettiana etc.), tilsidst Typerne for de mo¬
derne Racer: Remontanterne, Tehybriderne, Polyanthaerne etc, Selvom der kan gøres
en Del kritiske Indvendinger mod dette historiske Resumé, er Tanken original og Ud¬
førelsen interessant.

Fra den retrospektive Samling vender vi os til den botaniske. Denne sidste tæller
8—9OO vilde Roser, ordnede efter Crépins Klassifikation. Identificeringen af alle disse
Planter er ikke altid faldet heldigt ud, men naar man ved, at Fejlbestemmelser langt¬
fra er sjældne selv i de Botaniske Haver, vilde det være urigtigt at gaa for strengt
i Rette med Gravereaux og hans Medarbejdere.

Fra den botaniske Afdeling træder vi ind i Samlingen af nyere Haveroser. Denne
omfatter over 60OO Sorter, næsten alle fra det IQ. Aarhundrede. Remontanterne
alene tæller ca. 40OO forskellige Varieteter, delte i 12 Grupper med Typerne La
Reine, Baronne Prévost, General Jacqueminot, Victor Verdier etc. Ogsaa Teroserne og
Tehybriderne er talrige, de første er ordnede i tre Grupper: Safrano-C»ruppen, Com-
tesse de Labarthe-Gruppen og en blandet Gruppe. Tehybriderne var Gravereaux i de
sidste Aar af sit Liv optaget af at klassificere, og han offentliggjorde ogsaa et „Essai
de Classement", men i hans Samling er Klassificeringen ikke tilendebragt. Foruden
disse tre store Racer er der Bourbonerne, Bengalroserne, Noisetterne og især Poly¬
anthaerne, hvortil yderligere kommer Multiflora- og Wichuraianahybriderne. En i Sand¬
hed imponerende Kollektion!

Ved Siden af den ligger Samlingen af de gamle galliske Roser. Disse interesserede
Gravereaux overordentligt, og han skaffede sig efterhaanden en enestaaende Samling
af dem, henved 650 Sorter. Disse Centifolier, Mosroser, Pomponer, Provinsroser og
Damascenere har en overdaadig, men kortvarig Blomstring og er nutildags desværre
helt fortrængte af de remonterende llacér. Det var derfor i højeste Grad fortjenstfuldt
at samle, hvad der endnu lod sig opdrive af disse vore Bedsteforældres Roser, og
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derved redde dem fra en uretfærdig Forglemmelse. De Sorter (omtrent 200), der efter
Gravereaux' Mening havde været kendte under det første Kejserdømme, blev sam¬
lede for sig og Eksemplarer at dem overførte til den nyanlagte Have i Malmaison.
Men herom mere nedenfor.

I en særskilt lille Afdeling, der er holdt i japansk Stil, er forenet Roserne fra Ori¬
enten og det yderste Østen — Persien, Indien, Kina og Japan: R. foetida, anemonæjlora,
Watsoniana, multiflora, Wichuraiana og sidstnævnte to Arters Hybrider samt de stedse-
blomstrende Varieteter, der blev indførte i Europa lor 3—4 Menneskealdre siden og

grundigt revolutionerede hele Rosenkulturen.
1 den venstre og mindre Halvdel at Rosariet finder man først, paa en Hædersplads

i det franske Anlæg, de i Bagatelle præmierede Sorter: Marquise de Sinety, Rhea Reid,
Lyon-Rose, Jonkheer Mock, Sunburst, Mme Edmond Rostand, Beauté de Lyon, The Queen
Alexandra Rose, Mevrouw Dora Van Tets, Paul's Scarlet Climber, Mrs. Wemyss Quin,
Los Angeles, Souvenir de Claudius Fernet etc.

Derefter kommer en lille Afdeling for Gravereaux' egne Tiltrækninger, blandt hvilke
man særligt beundrer de to sidste: Mme Raymond Poincaré og La France Victorieuse.

Saa følger Le Jardin des Roses nouvelles, den store, af brede Pergolaer indrammede
Trekant med Amortemplet i Midten. Det er den ældste Del af Rosariet, men giver
nu Plads til et Udvalg af det 20. Aarhundredes Sorter, t. Éks. Mrs. A. R. Waddell,
Lady Hillingdon, Colonel Leclerc, Viscountess Enfield, Mme Edouard Herriot, Laurent
Carle, Commandeur Jules Gravereaux, Mrs. Aaron Ward.

Hertil slutter sig et lille Departement, La Roseraie de Madame, i hvilket er plantet
de hundrede smukkeste Afskæringsvarieteter — i selve Rosariet maa nemlig ingen Blomst
afskæres. Man finder her Ulrich Brunner, Liberty, Paul Neyron etc. og Polyanthaer
som Mrs. Cutbush, Orle'ans-Rose, Phyllis etc.

Bag det franske Anlægs Tremmefond ligger Forsøgshaven med de under Obser¬
vation værende unge Frøplanter og en Samling Olieroser, dels de i Bulgarien, Tunis
og Provence dyrkede, dels de af Gravereaux selv tiltrukne. Hertil knytter sig et lille
Laboratorium til Udvinding af Rosenessens.

Tilbage staar at sige et Par Ord om det i den normandiske Cottage indrettede
Muse.um. Dette gemmer en Kollektion, som det maa have kostet Gravereaux umaa-
deligt Arbejde og meget betydelige Pengesummer at tilvejebringe. Et større Rum er

helliget Rosen i Kunsten og Kunsthaandværket, her er Malerier, Akvareller, Tegnin¬
ger, Kobberstik, Textiler, Porcelæner, Præ- og Metalgenstande etc. Et mindre Rum
er viet Rosen i Litteraturen og indeholder Mængder af skønlitterære Frembringelser,
botaniske og gartneriske Bøger og Afhandlinger etc.

Naar det tilføjes, at der i det ene Hjørne af Haveroseafdelingen er indrettet et
Teater til Fremførelse af Stykker, som er inspirerede af Rosen, er der givet en Op¬
regning at alle de enkelte Dele, der tilsammen udgør Roseraie de l'Hay.

En saadan Oversigt over Indholdet kan tjene som Vejledning for den Besøgende
og gøre Besøget [mere instruktivt. Men hvorledes give et omend nok saa svagt Be¬
greb om selve den Billedrække, der her opruller sig for Beskuerens Øje — end ikke
nogen Malers Pensel vilde kunne gengive de underfulde Farvesymfonier, der her hen¬
rykker Sind og Sans. Naar Rosariet i Slutningen af Juni staar j Zenit, er Indtrykket
overvældende — dette er ikke længer den virkelige Verden, men et Eventyrrige, et
Drømmeland, selve Poesiens og Skønhedens Hjem.
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L'Hay. Amortemplet.
(Les amis des Roses 1Q14 5°7).

II. ROSERA1E DE BAGATELLE
Ingen Pariserfarer bør undlade at besøge Rosariet ved det lille Slot Bagatelle i

Boulogneskoven. Det er aabent daglig indtil Solnedgang pg ret nemt at naa fra Paris.
Ved Porte Maillot tager man Tramway 38 eller 44 og staar af ved Porte de Baga¬
telle; herfra er der et Kvarters Gang gennem Skoven til Indgangsporten til Parken.
For den, der skriver disse Linjer, er denne simple Port hundredfold skønnere end
selve Ghibertis berømte Broncedøre paa Østsiden af Baptisteriet i Firenze, der dog
efter Michelangelos Mening var værdige til at være Paradisets Døre, thi bag hin simple
Indkørselsport derude i den morgenfriske Skø\ ligger det farvestraalende Smykkeskrin,
der hedder Roseraie de Bagatelle. (Plan Pag. Il6).

I I905 planlagde Forestier, Chefen for Paris' offentlige Haver, Anlæggelsen af et
Rosarium, og med Bistand af Gravereaux, der skænkede hele Plantematerialet — en

Mængde Species og 1200 af de bedste Kultursorter — blev Foretagendet startet i IQ06.
Allerede Aaret efter fandt den første Rosenkonkurrence Sted med Præmiering af
Pernet-Duchers Marquise de Sinety.

Rosariet, der optager I40OO nr, er komponeret saaledes: Overgangen fra den
engelske Park til det i regelmæssige Linjer holdte Rosarium formidles af en Ramme,
dannet af botaniske Arter og Varieteter. Selve Rosariet er samlet omkring en Hoved¬
akse, der har Form af et langt, grønt Tæppe, kantet med høje Pyramider og Hænge¬
roser og endende i en Fond, der dannes af en Pergola, hvis to Arme indfatter et halv¬
rundt Parti med vifteformigt udstraalende Gange.

Paa begge Sider af det langs Hovedaksen løbende brede Græstæppe lindes de
lave Roser placerede i et System af Rabatter, idet Hovedpunkterne i Inddelingen er
markerede med Pyramider. Fværaksens Kvadrater og Rotunder tillige med de to yder¬
ste Rabatter af Parterret foran Orangeriet er reserverede for Nyhederne.

En ypperlig Virkning af Blomsterfarverne er opnaaet ved, at de ses paa Baggrund
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Bagatelle, Det bageste Parti med Løvgangen.
(Vie å la Campagne IQ 12 No 136).

af Græsflader. Rabatterne er nemlig Græsstykker, i hvis Kanter Planterne er anbragte,
sammenstillede i smaa Grupper med indbyrdes samme Afstand. Hver af disse Grup¬
per indeholder en Stamrose af én Sort og fire lave Iloser af en anden Sort.

Saavidt muligt er Sorterne, hvis Antal nu beløber sig til ca. 1500, ordnede efter
Sektioner, Arter, Racer og Grupper. Sect. Gallicæ optager største Delen af den vest¬
lige Halvpart af Rosariet, medens Sect. Indicæ dominerer den østlige. Vender vi os
først til de galliske Racer, møder vi en Rektangel med Provinsroser, en anden med
Centifolier, Damascenere og Albaer og derefter en større Afdeling med Remontanter.
Paa den modsatte Side af Hovedaksen finder man Te-, Bengal- og Pernetianaroser
samt Noisetter og Bourboner. Tehybriderne fylder Halvcirklen i den forreste Del af
Rosariet og gør sig stærkt gældende paa det brede Midterstykke, der strækker sig
ned gennem Hovedaksen og ender foran Fondpartiet. Dette sidste, der fremviser en

prægtig Udfoldelse al Klatreroser, udgør en effektfuld Afslutning. Her er et Væld af
klatrende Te- og Tehybridroser, Multiflora- og Wichuraianahybrider samt forskellige
rankende Vildroser.

Endelig er der de Opmærksomheden stærkt beslaglæggende Kompartfmenter for
de konkurrerende Nyheder fra det løbende Aar og det nærmest foregaaende. Efter
to Aars Observation finder den endelige Bedømmelse Sted med Uddeling af to Guld¬
medaljer, den ene for en fransk Tiltrækning, den anden for en udenlansk, samt flere
Certifikater. De præmierede Sorter bliver derefter definitivt indlemmede i Rosariet,
medens de upræmierede fjernes. De Besøgende kan saaledes lier til enhver Tid stu¬
dere Nyhederne, dyrkede under almindelige Frilandsforhold, og derved danne sig en
begrundet Mening om deres Kvalifikationer som Haveroser. Nytten lieraf behøver ikke
nærmere at paapeges.

Maaske det kan interessere Læseren at høre, hvilke af dette (IQ26) og forrige
Aars Nyheder, der syntes mig at være blandt de mest lovende: Kardinal Pifjl (Pern.
I925. Gebr. Leenders), stor, velfyldt, lysende orangerød, vellugtende, meget rigtblom-
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Planerne af de tre Rosarier, alle gengivne i Maal 1 : 2000.
L'Hay øverst, Bagatelle i Midten og Malmaison nederst.

(liter Vie å la Campagne 1912 Nr. 136 og St. Olbrich: Der Rose).
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strende, en Akkvisition af Rang; Mevrouw L. C. Van Gendt (H. T. 1925- Van Rossem),
stor, smukt formet, laksgul, duftende; President I . A. des Tombes (H. T. K)2,> Van Ros-
sem), stor, løs, men som Knop og halvtaaben meget smuk, rosagylden; Mari Dot
(Pern. IQ25. Pedro Dot), stor, tynd, fint kødfarvet med lillarosa Reflekser, som halvt-
udfoldet saare skøn, laksfarvet; Gwynne Carr (H. T. IQ2,> A. Dickson), stor, prægtigt
formet baade som Knop og som heltudfoldet, lysrosa, duftende, rigtblomstrende; Mo¬
narch (H. T. 1925. Dobbie), fuld, mørkrosa med lysere Yderblade, en berlig, omend
duftløs Rose; Mrs. Robert Mitchell (H. T. IQ26. Le Cornu), middelstor, stærkt fyldt,
meget symmetrisk bygget, chamois; endelig Ed. A. Hilney (Pern. K)2(). Easlea), stor,
tynd, men af en henrivende fin gnlligrosa Farve.

Søger vi til Slut at analysere det udsøgte Skønhedsindtryk, Ragatelle-Rosariet ef¬
terlader i Sindet, maa især fremhæves de enkle og rolige Linjer i Kompositionen, den
rige og virkningsfulde Anvendelse af Pyramider og Hængeroser, den smukke og ele¬
gante Pergola-Fond, den vellykkede Afgrænsning med \ ildroser og sidst, men ikke
mindst, de høje, dunkle Løvmasser, der som en kostbar Ramme indfatter det form¬
skønne og farvefine Billed.

III. ROSERAIE DE LA MALM Al SON
Er Bagatelle i det væsentlige en straalende Revu over moderne Roser, saa finder

vi i Malmaison*) en Samling, der fører os tilbage til svundne l ider.
Tanken om ved det lille Slot at genskabe Kejserinde Josephines Rosensamling ud¬

gik fra Ejendommens Konservator, Ajalbert. En Henvendelse til Gravereaux havde
til Følge, at denne med Begejstring greb Tanken og med stor Iver hengav sig til Ar¬
bejdet paa at føre den ud i Livet.

Opgaven var saare vanskelig. Der kendtes intet Katalog over Malmaisonsamlingen,
og selvom der havde eksisteret et saadant, vilde Vanskelighederne have taarnet sig
op; mange Sorter var selvfølgelig i l idens Løb forsvundne, og hvorledes skulde man
mellem de i Nutiden kendte Boser genfinde dem, der havde været dyrkede i Mal¬
maison paa Josephines l id?

Idet Gravereaux forudsatte, at Samlingen i Malmaison havde indbefattet alt, hvad
der paa den Tid kendtes af Roser, gik hans Bestræbelser ud paa at tilvejebringe den
fyldigst mulige Repræsentation for Empiretidens Arter og Sorter.

Først søgte han at faa fat paa alt, hvad der endnu kunde opdrives af de gamle
galliske Racer, og som ovenfor nævnt blev hans Anstrengelser kronede af et sjæl¬
dent Held. Men hvorledes nu mellem disse 6—700 Roser udpege dem, der havde
været kultiverede i Empiretiden?

Heldigvis bar en god Del endnu de samme Navne som dengang, andre, der i
Aarenes Løb var blevne omdøbte, kunde genkendes ved Hjælp af et Synonym. Der¬
efter blev af Resten elimineret alle de Sorter, der var senere end l8f,5. De tilbageblevne
sammenlignedes nu nøje med Beskrivelserne og Afbildningerne i Værker fra Slut¬
ningen af det 18. og Begyndelsen af det K). Aarhundrede — Miss Lawrances, Andrews',
Rossigs og Redoutes Ikonografier — og for en Bække Sorters Vedkommende kunde
Identiteten med stor Sandsynlighed afgøres.

Paa disse forskellige Maader lykkedes det Gravereaux at danne en Samling, der
i tiet store og hele vistnok giver en ganske god Forestilling 0111 Empiretidens Sorti-

*) Til Malmaison naar man med Tramway 58 fra Porte Maillot. «
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ment. I November IQII blev Plantningen foretaget, og Aaret efter udsendte Gravereaux
et værdifuldt Katalog, „Les Roses de l'Impératrice Josephine".

Rosenhaven er anlagt i den til venstre for Cour d'entrée liggende Del af Parken
og holdt i den landskabelige Stil fra sidste Halvdel af det IQ. Aarhundrede. Planterne
er anbragte i en fortløbende Række af lange, græskantede Rabatter, der som en
Bræmme omgiver de store Græsplæner, paa hvilke Højstammer og Grupper af Bu¬
sketroser er malerisk fordelte.

Anlæget er under og efter Krigen desværre blevet ganske forsømt og befinder sig
nu i en temmelig miserabel Tilstand, liliver der ikke meget snart raadet Rod herpåa,
vil Samlingen hurtigt gaa sin visse Undergang imøde. Desværre er der ingen Udsigt
til, at den vil blive reddet. Dødsklokkerne begyndte at ringe allerede for et Par Aar
siden, da tier ovre paa den anden Side af Cour d'entrée blev anlagt en moderne Ko-
senhave, som helt absorberer Interessen. „Kejserinde Josephines Roser" er Kaviar for
Mængden og derfor dømte til Undergang.

Men endnu kan Rosenelskeren her faa et Indtryk af de diskrete gamle Typer, endnu
kan han her i Slutningen af Juni glæde sig over mange fine og indtagende gammeldags
Sorter — jeg vil blot nævne Don Pedro, Quatre saisons continue, Sultane double, Beaute'
touchante og Belle Sultane. Man lægge Mærke til Navnene, de er ofte nydelige og

gratiøse, gemmer ligesom en Duft af tørrede Blomsterblade — en svag og flygtig Pot¬
pourri. Der er Tout Aimable, Belle Junon, Betle Laure, Aimable Amie, Rosier d'Amour,
Perle de VOrient, Petit Serment, Rose du Serail, Feu Amoureux etc. Andre Navne lige¬
som genspejler Blomstens daarende Charme eller delikate Nuancering: Bacchante, Ro-
se'e du Matin, Cuisse de Nymphe etc.

* *

*

Ordet Rosarium har i mange Menneskers Øren en Klang af noget stift og kede¬
ligt — det vækker Forestillingen om en botanisk Samling med systematisk ordnede Af¬
delinger, hvor det kun kommeran paa at lade de enkelte Arters og Formers Karak¬
terer fremtræde klart og tydeligt. Som en Modsætning til Rosariet, hvor de videnska¬
belige Hensyn er eneraadende, opfattes Rosenhaven, hvor Roserne maa indordne sig
under de for Anlægets dekorative Udformning ledende Synspunkter. Ogsaa her er Ilo¬
serne Hovedsagen, men som Led i et ornamentalt Hele maa de rette sig efter Havekunst¬
nerens Intentioner. Hvorledes disse to forskelligartedelKategorier, Rosariet og Rosen¬
haven, lader sig forene i en højere Enhed, derpaa afgiver Roseraie de I'Hay et ene-
staaende Eksempel. Det er her lykkedes at skabe en Studiesamling i største Stil, et
levende Rosen-Museum, indrettet efter videnskabelige Linjer, og samtidig — med Roser
alene — at udforme en Havekomposition, hvis fint afvejede Enkeltheder føjer sig sam¬
men til et rigt harmoniseret Kunstværk.

Derfor blev Roseraie de I'Hay det Unicum, det er — en Oplevelse for Kunstneren
som for Videnskabsmanden den eneste Have i Verden, der til Devise har: Alt for-
Rosen og alt ved Rosen. Poul Herring.



KOLONIHAVERNE VED ENGHAVEPLADS
En „Civic Survey".

Alle, der har ejet eller kun besøgt Kolonihaver, ved, hvorledes disse almindeligvis
„ser ud", ved ogsaa at udtale uforgribelige Meninger om Kolonihavebevægelsens Værd
uden at tænke over, at disse Meninger er født af de tilfældige Stemningsindtryk, Synet
af de forskellige Haver har givet, og uden at tænke over, hvor svært det er at komme
til Forstaaelse af et saa kompliceret Anlæg som en Havekoloni blot ved Iagttagelser.
Et Besøg paa Stedet betyder for de fleste kun Indlevelse i Detaillen, medens Over¬
blikket, Oversigten, kun opnaas ved at sammenholde Indtrykkene med en Plan.

Eftersøger man da planmæssigt dokumenterede Redegørelser for Kolonihavesagens
Udviklingslinie eller blot en Redegørelse for den øjeblikkelige Tilstand — saa findes
der intet.

Nærværende Arbejde er da et første Forsøg paa at skabe en Oversigt.
Det omfatter kun et enkelt Anlæg og er kun bearbejdet til Besvarelse af nogle

faa omend betydningsfulde Spørgsmaal, men ikke destomindre er Resultaterne saa in¬
teressante, at det maa anses for nødvendigt, at der fortsættes med nye Undersøgelser,
omfattende andre Spørgsmaal og andre Lokaliteter. T hi saadanne Undersøgelser dan¬
ner det sikreste Grundlag for forslag til Forbedringer, eftersom Kortmaterialet og
dets Bearbejdning giver de eneste Beviser for saavel Fordele som Fejl ved de bestaa-
entle Tilstande.

Samtidig med, at det er Øjeblikkets Tilstand, der vises til Brug for fremtidige Plan¬
læggelser, saa er det ogsaa et af de allerførste Stykker af Kolonihavebevægelsens
uskrevne Historie, der her omend kurt mangelfuldt overleveres Eftertiden. Denne Ko¬
loni—en af Københavns ældste — stammer fra 1895. da den blev anlagt paa aaben
Fælled (Enghaven) af „Det københavnske Haveselskab", hvis initiativrige Leder var og
er Hr. Gartner P. Hansen, der har langt den størst'e Del af Æren for Kolonihavebe¬
vægelsens Start og Succes her i Byen.

Enghavekolonien skal 1111 nedlægges. Kommunalbestyrelsen har opsagt Havernes
Lejemaal for at benytte Arealet paa anden Maade. Et Skridt, hvis Nødvendighed ikke
kan overses her og derfor heller ikke skal kritiseres.

Dette Arbejde, der ikke fylder meget i Plads, repræsenterer dog et ret stort Ar¬
bejde, og Kortmaterialet er for Størstedelen Resultatet af en Øvelsesopgave, givet
Landbohøjskolens ældste Hold Havebrugsstuderende, Frk. Gudrun Zeiler og d'Hrr.
Helge Christensen, Albert Ronge og ./. K. Schulder hver har paataget sig en Fjerdedel
af det opmaalte Omraade (Plan II). Kortlægningen foregik ved Indtegning paa Stedet
paa iMaaleblade I : 200 med forud indtegnede Parcelgrænser (Plan I). Indtegningen
støttedes ved Maaltagning, men Størstedelen udførtes som „Krokis", da de srnaa Om-
raader (ca. 6xiO—12 in) let lod sig overse. Paa Tegnestuen udførtes paa Blaakopier
af de samlede, nedfotograferede Maaleblade den særlige Bearbejdning, der er vist paa
Plan III og IV.

Den engelske Tekst, der (af Hensyn til vore Læsere udenfor Skandinavien) led¬
sager Billederne, er velvilligst udført af Højskolens Gæst, den amerikanske Havear¬
kitekt Robert O. Thompson. (Scandinavien-American Foundation).

119



LOO M

Foto »907 og Udstykningsplanen af 1895. 1 : 2(KX). Tal = afbildede Haver.
Original plot plan of lots 1897. Key numbers to photographs.
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Foto 1926 og Opmaaling 1926. 1 : 2000.
Present development as measured May 1926.
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too I I.I I *' I ■ ' ' ' =1 M-

Sort = dyrket Jordreal („1. Etage"). 1 : 2(XX).
Black = Cultivated area of earth. (White == Space alloted to buildings and paths).

AREALETS BENYTTELSE •

En Have udnytter Pladsen i to Planer eller „Etager", nederst tindes den Vegeta¬
tion, der dækker Jordoverfladen, og øverst Trækronerne, der udnytter Luftrummet
over Arealet. Vekselvirkningen mellem højt og lavt giver ikke alene det plastiske Bil¬
lede, der er bestemmende for Havens Udseende, dens Skønhed; men Fordelingen af
højt og lavt er ogsaa af afgørende Betydning for Havens [Brugsværdi, idet Træerne
ved sit Nærings- og Vandforbrug virker hæmmende paa de Planter, der vokser under
Kronerne, ligesom Træernes Skyggevirkning ogsaa er bestemmende for Plantevalget
indenfor de Omraader, der rammes af Skyggerne. I ovenstaaende og modstaaende
Tegning er Forekomsten af Plantevæksten i de to Planhøjder angivet adskilte.

I Plan III er alle dyrkede (vegetationsbærende) Dele af Jordoverfladen angivne
med sort, medens Arealer udlagt til Gange, Lysthuse (lukkede og aabne) og disses
Forpladser, d. v. s. Lysthusomraadet, staar hvidt. Det er forholdsvis store Dele af Are¬
alet, der dyrkes, men det er værd at lægge Mærke til, hvorledes Lysthuse med Til¬
bygninger og Pladser danner sammenhængende Bælter (hvide) af Arealer, der er ube¬
nyttede til Vegetation i dette Plan. Intet vilde have*været rimeligere, end om man
havde stræbt efter den yderste Udnyttelse af disse Smaahaver ved at udnytte disse
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Krydsskravering = dyrket Luftareal, 3: Trækroner („2. Etage"). I : 200().
Shaded area = cultivated part of the air. (Trees).

„hvide" Arealer til Træer, hvis Stammer ikke tog megen Plads, hvis Rødder let fandt
Næring under den lette Bebyggelse, og hvis Kroner kunde udnytte den Plads i „2den
Etage", der ikke lader sig udnytte i Jordplanet. Plan IV viser, at dette ikke er Tilfældet.

Trævækstens forholdsvis jævne Fordeling over hele Arealet viser, at man hverken
har haft Opmærksomheden henvendt paa de Fordele, der knytter* sig til Træplace¬
ring i Lysthusomraadet, eller paa de Mangler, der hæfter ved Træer i Arealer, hvor
det er Jordoverfladen, der udnyttes.

I dette bestemte Tilfælde har der endog været en ganske enestaaende Chance for
en varig god Løsning, idet Udnyttelsen af Lysthusomraadet til I rævækst ikke alene
vilde have betydet den rent arealmæssige fuldstændige Udnyttelse af Haverne, men
et Blik paa modstaaende Tegning viser tillige, at disse Lysthusbælter har et Forløb i
Retningen Nord-Syd, saaledes at Træplacering alene indenfor dette Omraade vilde
have betydet, at de Omraader udenfor, der er udlagt til Dyrkning af Kulturer paa
Jordoverfladen, vilde have laaet fuld Sol midt paa Dagen. Nu har Arealet stor ud¬
nyttet Jordoverflade, men sammenholdes Tegningerne paa disse to Sider, vil man se,
at store Dele af Plan III.s benyttede Arealererunder Indflydelse af Præernes Skade¬
virkninger; her vokser et Udvalg af nøjsomme Stauder, til liden Pryd og til absolut
Unytte økonomisk set. Haveejerne kan ikke dyrke andet, det er en Fejl.
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Solaabne Haver med Grøntsager og Blomster-og merke tilgroede Haver (th.).
Proper use of area (open). — Improper use of area (closed).

Sorte Flader = Køkkenhaver — meget faa i Forhold til hele Arealets Størrelse. 1 :2000.
Aarsagen er Træerne (der er antydede paa Planen med Krondiameter).

Det er mere Træernes Placering end deres Antal, der er uheldig.
In plan overall - the cultivated area for vegetables, shown in black, bears a poor relation
to whole area. This, no doubt, is due to lack of foresight in planting, since the tree
plantation was so improperly placed on the beginning that the precent efficient use of

area formerly allotted to vegetables is impossible.
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AREALETS ØKONOMISKE UDNYTTELSE
Plan III viste, hvor meget af Jordoverfladen, der var benyttet. Modstaaende Teg¬

ning (Plan V) viser, hvor meget af Arealet, der er økonomisk udnyttet, sort angiver
de rene Nyttearealer — „Køkkenhaverne".

Det er overraskende faa og smaa Omraader, der anvendes hertil. Formentlig skyl¬
des Nyttearealernes ringe Omfang mindre Ulyst til saadanne Anlæg end Arealernes
Utjenliglled til saadant Formaal.

Tidligere var Forholdet omvendt. Økonomianlægene var overvejende. Disse Ha¬
vers „Fader" Hr. P. Hansen skrev ved dette Aarhundredes Begyndelse: „I de Smaa-
haver, som „det københavnske Haveselskab" har at gøre med, inddeles Jorden sæd¬
vanlig i 4 Skifter: i) Kartofler, Radiser, Kørvel, Spinat, 2) Kaal, Salat, Roer, 3) Selleri,
Porre, Gulerødder, 4) Jordbær. Til Indfatning anvendes Kruspersille, Timian o. desl."
At dette har været rigtigt, viser Fotografiet fra IQ06, for 20 Aar siden. (Her gengi¬
vet over Plan I). De Tider er nu forbi, og Aarsagen er — Træernes Skyggevirkninger.

Træerne er for at illustrere dette antydede paa Plan V ved Indtegning af Kron-
diametrene. Frugttræer (og Hyldebuske) er desuden særlig karakteriserede med et

Kryds. (Angivelsen heraf muligvis ikke fuldstændig paalidelig, er ikke kontrolleret).
Man ser tydeligt Nyttehavernes Forekomst, hvor Træplantningen er sparsom eller

viger tilbage mod Bagskellene (Lysthusomraadet). Hvor dette, ikke alene sker i en en¬
kelt I lave, men i flere tilgrænsende Haver i samme Række, er Forholdene for Nytte¬
haver bedst, thi det maa erindres, at et Træs Skyggevirkning ikke alene udstrækker
sig til den Havelod, hvor Træet forekommer, men — paa Grund af de meget smaa
Arealer — ogsaa giver skadelige Skyggevirkninger i tilgrænsende Haver, især den nord¬
for liggende. Kun enkelte Steder, især i den viste Plans nederste højre Halvdel, kunde
man vente flere Nyttehaver, her er imidlertid Hovedvægten lagt paa et rigt Blomsterflor.

For at illustrere Modsætningen mellem solaabne og stærkt overskyggede, tilgro¬
ede Haver gengives her to Fotografier taget fra samme Standpunkt, ved Stjernen i
3die øverste Hovedtværgang, begge mod Nord, det ene fremad til venstre over de
aabne Køkkenhavearealer, det andet fremad til højre mod de tætte Plantninger.

Fastholder man som hidtil, at disse Smaahavér skal betragtes som egentlige Ha¬
ver, hvis bærende Grundide er at tjene to Formaal, baade et dekorativt (smukke
Opholdssteder) og et produktivt (Afgrøder af Frugt og Grønsager), og sammenholdes
dette med de Erfaringer, der kan uddrages af dette Materiale, der alene er fremstillet
til Belysning af den ene Side at Kolonihavesagen — den produktive, da er 'det forment¬
lig ikke uberettiget at fastslaa, at der i Anlæg af denne Art, der kan ventes at op-
naa en Alder af over IO Aar, ikke alene som nu maa fastsættes Regler for, hvorledes
og hvor Lysthuse maa by gges, men at der ogsaa maa tilvejebringes en Ordning, der
regulerer Træplantningen, saaledes at Træernes skadelige Virkninger i videst mulig
Grad hindres, uden at der gribes for stærkt ind i den enkelte Lejers Dispositioner.
Den ved tidligere Lejlighed omtalte Deling af Koloniens Haver i Lyszoner og Skygge-
zoner, bør der sikkert arbejdes med i Fremtiden.

Studerer man Planen nærmere, vil man ogsaa se, at det, set i Forhold til Area-
alets vedvarende alsidige Udnyttelse, mere er Træernes Placering end deres Antal, der
er uheldig. Dette betyder, at der ved fornuftig Haveplanlæggelse kan opnaas varigt
langt bedre Betingelser for Jordoverfladens Udnyttelse, og at der derfor kan ventes
vedvarende tilfredsstillende Grøntsag-Afgrøder uden Forringelse af Træfrugtudbyttet.
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KOLONIENS EN KELT HA VER OG LYSTHUSE
To Hensyn har været bestemmende vetl Billedvalget til nærværende Illustrationer.

Dels liar det været Hensigten at vise nogle forskelligt udformede Enkelthaver for at
give et nogenlunde rigtigt Gennemsnitsindtryk af Enkelthavernes Udseende.

Dernæst har Billedvalget taget Sigte paa at anskueliggøre Lysthusbebyggelsen, og
Billederne er da ordnede i Rækkefølge efter den Udviklingslinie, Lysthusudvidelserne
antagelig liar lulgt gennem de forløbne Aar indenfor denne Koloni s Omraade.

Det lukkede Lysthus danner Begyndelsen; kun sjældent er det delvist aabent som
i Have 398, som Kegel er det til at lukke lielt og er udmærket til Ophold, naar Vejret
er køligt, blæsende eller regnfuldt. Paa varme Dage, især naar Solen skinner paa
Taget, er derimod Opholdet i Lysthuset ganske uudholdeligt. Den første Udvidelse
bliver da: Det aabne Lysthus, der vel begynder som en Siddeplads i Skyggesiden af
Huset, men ret hurtigt udstyres med Tremmesider og Tremmetag, der overspindes af
Slyngplanter, saaledes at Siddepladsen selv de varmeste Dage er ret kølig (Have 4)-
Dette Løvtag — Lysthus bygges sædvanlig op til det lukkede Lysthus, men faar derved
den ene Side til Sideskellet, til Gene for Familierne i de samstødende Haver.

Lukkede Tilbygninger bliver sædvanlig den næste Udvidelse af Komplekset, almin-

Billeder fra 7 forskellige Haver i denne Koloni.
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deligvis udbygget fra det lukkede Lysthus mod det andet Sideskel, og Tilbygningen
tjener snart som Redskabsrum, Køkken eller (340 indrettes til Dyrehold (Duer).

En Udvidelse af det lukkede Lysthus, saaledes at dette kommer til at rumme en
Stue mere, er i mange Tilfælde det sidste Trin i Udviklingen (Have 336), Bagskellet
er da helt udbygget, Bebyggelsen faar Rækkehuskarakter, og det aabne Lysthus er
fortrængt (se Fotografiet af Have 459 Bagside, der er fotograferet ved Begyndelsen
af denne Del af Koloniens Rømning Oktober 1926). Denne sidste Udvidelse af det
lukkede Lysthus, der medfører, at det aabne udskydes af Bebyggelsesrækken, bevirker
at dette bliver saa underligt tilfældigt placeret ude i Haven, snart danner det aabne
Lysthus en Løvgang-lignende Formation, foran Rækken af de lukkede Huse bliver
derved mere en Gang end en hyggelig, kølig Krog; eller det aabne Lysthus skydes
ud foran og til Siden for det oprindelige, det lukkede Lysthus (Have Il6), hvorved
det kun atter opnaar den generende, umiddelbare Afgrænsning til Nabohaven. Man
kan endog se det aabne Lysthus helt savne den Støtte — rent teknisk set—, som deri
lukkede Bebyggelse hidtil har kunnet yde, ved at Tremmehuset som vist er opført
under et stort Æbletræ. Det aabne Lysthus har intet at gøre fritliggende i det lille
„frie" Omraade, og kun dette Tilfælde, hvor to Haver er sammenlagte, har medført,
at Lysthuset dog har opnaaet nogen Afstand fra Sideskellet.

Various vievs from the colony.
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Søger man nu ogsaa at uddrage de Erfaringer, der kan høstes af Arealets Lyst-
husbyggeri, da bliver det formentlig dette, at hverken den første Begyndelse, det lille
lukkede Hus, ej heller det Kompleks af Bygværk, der danner Afslutningen, er det,
der skal tilstræbes og anbefales for saadanne tæt ved Bykærnen beliggende Haver.

3 Elementer skønnes nødvendige her. Et lukket Rum til Ophold i daarligt Vejr,
et aabent Rum til Ophold i godt Vejr og et Udhus til Køkken og Redskaber.

Af disse tre Rum maa sikkert Hovedvægten lægges paa det aabne lovtagdækkede
Lysthus, eftersom det gælder om at give Storbyboeren mest mulig Lejlighed til Fri-
luftsophold. Angaaende den indbyrdes Placering af disse tre Rum liar man tre Mu¬
ligheder; tlen første, som er almindeligst i denne Koloni, benytter det lukkede Lyst¬
hus som det centrale med Udhus og aabent Lysthus ved Siderne, det aabne Lysthus
faar derved den generende Nærhed af Nabohaven. I ovenstaaende Billede af Have
Nr. 5 optager den lukkede Afdeling den ene Halvdel af Parcelbredden, den aabne
Siddeplads den anden Halvdel, derved er Forholdene bedrede, men den tætte Skærm,
Plankeværket, mod Nabohaven t. h. viser dog, at Problemet endnu er til Stede.

Den tredie Kombinationsmulighed er da at holde den aabne Siddeplads i Midten,
og afgrænse denne mod det ene Sideskel af det hikkede Lysthus og af Udhuset mod
det andet Sideskel; dette giver den bedst beskyttede, mest. ugenerte Beliggenhed for
det aabne Lysthus, idet baade det hikkede Lysthus og Udhuset baade ved sit tætte
Tag og Vægge i sig selv er langt bedre beskyttede og derfor taaler de udsatte Plad¬
ser ved Sideskellene. Ingen Bebyggelse i denne Koloni viser denne Kombination, men
den findes i andre gamle Smaahaver (Eks. Guldbergsgade-Kolonien, København).

I denne Koloni har, som det allevegne er Sædvane, alle Haver Midtgang. Det
er forlængst fastslaaet, at Midtgang i en Have er uøkonomisk, og at Hovedgangen bør
lægges i den ene Side (sædvanlig den sydlige); af foregaaende synes det ogsaa at kunne
fastslaas, at det lukkede Lysthus i Midten af Lysthusomraadet er den uheldigste Form
for Bebyggelsen, medens det lukkede Lysthus' Beliggenhed ved Havens ene Side er den
heldigste. Hensynet til Husets Placering og Hensynet (il Havens Deling er her para-
lelle og sammenfaldende, det letter i høj Grad Udarbejdelse af Projekter.

Georg Georgsen.
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