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René Pechérs: Pare Reine Astrid i Laeketi.
i: 2000.

Et meget vanskeligt Terrain, 1 Hoved¬
sagen faldende bort fra 15, og den om¬
løbende Hovedve) (19) har betinget Pla¬
nens noget uregelmæssige Opdeling.
Betydningen afPlanens andre Tal frem-
gaar af Artiklen.

Nye Principper for Børnelegepladser
Pare Reine Astrid ved Bruxelles skylder en tragisk Begivenhed

i det belgiske Folks Historie sin Tilblivelse.
Efter den elskede Dronning Astrids ulykkelige Død i Schweiz

ønskede alle Belgiens Byer at sætte hende et Minde, og sæd¬
vanemæssigt faldt Tanken naturligt paa Mindestene, Sculptur-
arbejder og lignende.

Kongen frabad sig imidlertid dette og har derved sikkert nok
sparet Landet for mange Stenrædsler, som den afdøde Dron¬
nings Popularitet vilde sikre en haabløs lang Levetid.

I Stedet ønskede han, at der skulde indrettes en moderne
Legepark i hver større By, og at disse Anlæg skulde bære Dron¬
ningens Navn.

Den største af disse er da Pare Reine Astrid i Kvarteret Lae-
ken ved Bruxelles.
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Stedet er godt kendt af mange Danske, omend det vanskeligt
nok vil kunne genkendes umiddelbart. Det er nemlig den dan¬
ske Pavillons Grund paa Verdensudstillingen 1935, og D. T.
Poulsens Udstillingsroser er endda igen anvendt i Anlæget, der
er udført af Bruxelles dygtige unge Stadsgartner, René Pechere.

Anlæget repræsenterer en særlig udviklet Form, der i de Prin¬
cipper, som ligger til Grund, er væsensforskellig fra de danske
og derfor maa paakalde vor særlige Interesse.

Større, moderne Legepladser herhjemme og i vore Nabolande
anlægges paa en vis Maade udfra en ret ensidig Bestra'belse for
at more Børnene. Resultatet er, at hele smaa „coney islands"
med mekaniske Apparater „gout americain" her anses for pas¬
sende Børnerekreation.

Ganske anderledes i Belgien, hvor det mest er Lægerne, min¬
dre Pædagogerne, der er ledende i Spørgsmaal om Legepladser.

Udfra den Forudsætning, at en høj Procent af de skolesø¬
gende Børn har et saadant Gemyt, at de kommer fra Skolen
opstemte og hektisk røde i Kinderne og mest af alt trænger til
Ro, er der lagt Vægt paa rolig Leg og hel Hvile, og Parkens
sydvendte Skraaninger — paa Planen inrkt. 16 — er indrettet som
Hvilepladser.

I Belgien er „Hjul og Stejle" derfor et forladt Princip, om det
nogensinde har været herskende, og bandlyst er selvfølgelig de
Legeapparater, der fremkalder det kildrende store Gys eller vold¬
somme gyngende Bevægelser, der ofte gør Børn syge, hvor de
ikke ligefrem kommer til Skade.

Det er iøvrigt en almindelig Iagttagelse ogsaa paa vore hjem¬
lige Legepladser, at Børnene daglig vender hjem, kvalmede af
Rundture og Kolbøtter og først med Tiden opnaar en saadan
„Sødygtighed", at Fornøjelsen er ublandet.

De legende Børn i Pare Reine Astrid holdes strengt delt i tre
Aldersklasser, da de større Børn som bekendt har en ulykke¬
lig Trang til at gribe forstyrrende ind, bedst som de smaa har
indrettet sig ret saa spændende.

For større Børn, som det jo er vanskeligt at beskæftige ud¬
over det Tidspunkt, hvor de kender Legeapparaternes Brug og
Misbrug til Bunds, er der her indrettet Pladser for mange gamle
Former for Kugle- og Keglespil, der er saa udbredte i Belgien
og Nordfrankrig. Numrene 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 paa Planen
viser Beliggenheden af saadanne, hvoraf 1 exempclvis er en Plæne
til forskellige Kuglespil og 4 en Keglebane.

Ved 2 ligger Mester Jakel Theatret, hvor Børnene selv stik¬
ker i Vanten og faar Lov at agere.

II viser et stort Sandbassin omgivet af lave Hegn, der med
forskydelige Trækugler paa sine Jernstænger fungerer som Tale¬
maskine i Lighed med de kendte fra 1. Klasse i Barneskolen.

Ved 12 ligger en lille lav 0 omgivet af Soppevand.
Et Legetøj for gamle Dages adelige, barnlige Sjæle er fundet

frem til det tyvende Aarhundredes Børn: ved 13 ligger en La¬
byrint, ca. 500 ma stor med ca. 300 lbm. Gangareal, omgivet af
dobbelte Ligusterhække, 80 cm høje og armerede" med Hegns-
traade i begge Overkanter.
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Som et Udtryk for det lægelige Synspunkt, at Børn ogsaa be¬
høver Hvile, er i Planen ved 14 placeret en Frugteng, „verger",
— en Kulturformation, der herhjemme er ukendt, men som i Syd¬
tyskland repræsenteres af de kendte Obstwiesen. Den lette Skygge,
som Frugttræerne kaster, gør Opholdet taaleligt og sundt paa
hede Dage.

Som nævnt har Poulsens Roser fundet Plads i Anlæget, der
i det hele rummer mange Planter, som Børnene lærer Navnene
paa gennem vejledende Navneskilte. Pædagogisk vurderer man
det højt, at Børnene faar Anledning til at følge Planternes Vexlen
fra Udspring over Blomstring til Frugtsætning og samtidig den
Ting, at de nødsages til at respektere Frugtens Modningstid og
først faar Lov at høste Lønnen for deres Taalmodighed, naar
Tidens Fylde kommer.

Paa Terrainets højeste Punkt ligger en Hal med stor inden¬
dørs Legeplads for Leg i daarligt Vejr (15). Fra Hallens nord¬
østre Hjørne overses hele Anlæget gennem et stort Vindue, og
herved lettes det uundgaaeligt noget bekostelige Tilsyn.

Saa langt fra at ligne vore hjemlige Legepladser minder Pare
Reine Astrid ved den Vægt, der lægges paa den kollektive Re¬
kreation, i mange Maader om de russiske Kulturparker, der vir¬
kelig er væsentlige Lyspunkter i et iøvrigt temmelig trøstesløst
Samfund. G. N. Brandt.

en trappe af sveller
når en dygtig havearkitekt får et offentligt embede et sted i

landet, spores hans virke ikke blot i de store linjer i de anlæg,
han projekterer, — de mange detaljer rundt omkring bliver kla¬
ret med rutine og sommetider artistisk elegant.

det sidste synes jeg er tilfældet med denne lille trappe, som
lektor georg georgsen har improviseret på stedet i sorø aka¬
demihave.

den består af frasorterede jernbanesveller, der når de lægges
parvis netop kan give et storartet mageligt trin.

hvis trappen førtes vinkelret op ad skråningen, vilde den blive
alt for stejl og umagelig, og der er derfor ved en forskydning
af trinene sørget for, at man føres skråt op ad trappeløbet.

uden for så vidt at ændre trappens anlæg, der gerne skulde
følge skråningens, har man alligevel opnået den rette skridtlængde,

en spinkel håndliste følger trappen og skaber større sikkerhed,
den ældre type af statsbanernes sveller, som oftest bruges i

haverne, er af olieimprægneret fyrretræ og maaler i tværsnit
13x25 cm.

det er disse, der er brugt i dette tilfælde, og trinhøjden er
derfor blevet 13 cm.

r til de sværere spor, der nu anvendes, køber banerne udeluk¬
kende bøgesveller af en sværere type, der måler 16X26 cm.

t. e.

georg georgsan:

trappe af sveller, tegnet i plan. 1: iOO.

3



gode former
der er i de senere år kommet så umådelig mange former af

havekrukker og -vaser frem, og de anvendes i stadig stigende
grad i haverne.

naturligvis er det ikke altsammen lige gode ting, der er frem¬
bragt, mange slappe former og uskønne overfladevirkninger er
der imellem, ligesom en del særdeles banal havesculptur netop
har vundet stor udbredelse, fordi den er så billig.

imidlertid er der samtidig frembragt så' mange storartede ting,
at man altid vil kunne finde den rette til enhver plads, blot man

ser sig lidt kritisk om.
da det jo er havearkitekters opgave at være en slags smags-

konsulenter — blandt levende og døde materialer at gøre et ud¬
valg og foretage den rette sammenstilling, vilde det måske være
berettiget på dette sted at vise visse former af havekrukker, der
skønnes at være af værdi: «

de er udvalgt hos lainberg-petersens eftf., der støber sine ting
i et blandingsmateriale, ergolith, bestående af knust kunststen og
beton. •

alt efter den knuste stens art fremtræder den med en over¬

flade som kalksten eller sandsten, der hurtigt får stenpatina.
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den originale form drejes eller modelleres op af gibs eller ler.
et exempel på en modelleret krukke er den store krukke på bil¬
ledet side 6.

efter denne original tages (ormen, hvori den fremtidige støb¬
ning sker.
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alle krukkerne har jemindlæg og er derfor temmelig modstands¬
dygtige overfor frost, som almindelig regel for, hvad de tåler,
gælder iøvrigt ganske naturligt, at en vandsamling, der ikke når
højere end til den runde forms midtlinje, ikke skader dem, når
vandet fryser, men at isklodsen ikke er i stand til at stemme sig
op og derfor vil sprænge beholderen, hvis den når højere end
til, hvor krukken atter indsnævres.

iøvrigt består godset af en bagblanding, der er stampet tørt,
og en forstøbning, der støbes vådt og derfor er stærkere og
mere vejrbestandig.

hvor støbningen har været meget våd, bliver overfladen glat
som på den høje krukke på billedet side 7, en tørrere støbning
med efterfølgende afskrubning giver en ru overflade som kruk¬
kernes på side 4.

fordelen ved den tort stampede bagblanding er, at krukkerne '
bliver porøse og vel egnede som dyrkningssted for planter; var
de ikke det, vilde deres funktion jo kun være urtepotteskjulerens.

af det umådelig store udvalg af krukker, der findes i hande¬
len i øjeblikket, er det en vis klasse af næsten klassisk afklarede,
man kan kalde dem „stramme" former, der står som det bedste.

også hos lamberg petersen er disse typer eliteklassen, og de
viste ting over disse linjer er kun sjældent overgået ved noget
forsøg på at skabe nogen helt moderne form.
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den spidse krukke på side 4 er jo helt græsk, og den store
modellerede krukke på side 6 ser ud, som var den klinet af ita¬
lienske almuefolk.

meget sjældent ser man en krukke med en smukkere spæn¬

ding i formen end den brede type på side 4, og det høje bil¬
lede på side 5 viser, hvor udmærket en højtbygget krukke på
sine steder kan gå ind i billedet og blive prikken over i'et.

den gengives igen på denne side, og det er morsomt at se,
hvor forskellige virkninger der kan fremkomme ved,lidt varia¬
tion af denne form.

den kannelerede er jo simpelthen fodstykket på en af milles'
berømte springvandssculpturer.

der havde kannelurerne en sa^rlig mening, idet de gengav det
flydende vands bevægelse, — her har man, som på søjler, i hvert
fald fornøjelsen af spillét af lys og skygge, stærkt sculpterede
frugter kan have sådanne ribber i deres hårde skal for at styrke
formen, og lighed med sådanne organiske formationer er gerne
en dyd for krukker og kar, dannet af menneskehænder.

at det slet ikke er så let at arbejde videre med linjer og op¬

delinger på den ene og dan anden led, vidner den lille ikke
helt vellykkede aflægger på side 6 om —men at det på den an¬
den side lader sig gøre at få noget smukt ud af en meget løs
form, viser billedet på side 4. trods erstad.
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Philadelphia hybr. Girandole
Der er i cle senere år frembragt ikke så få nye varieteter af

den uægte Jasmin. De udmærker sig ved større blomster, enkle,
hel- eller halvdobbelte og enten helt duftløse eller dog med be¬
tydelig svagere duft, end den bedøvende ånde der har gjort
arten bekendt men også af mange mindre påskønnet.

Af disse har varieteten P. hybr. Virginal fået størst udbredelse
her hjemme, og der skal heller ikke her siges noget til dens for¬
klejnelse, det er virkelig en udmærket blomsterbusk, men det
bedste er som bekendt det godes fjende, og det forekommer
mig at sorten P. h. Girandole er nok så fin og yndefuld, med de
mærkelig dunlette blomsterblade. Den fortjente i alle tilfælde
større udbredelse end den har. E. E.-J.

Ranunculus aquatilis
Allerede midt i Maj måned, før Nøkkeroserne begynder at

blomstre, åbner den lille Vandranunkel sine hvide blomster som
løfter sig på korte stilke op over vandfladen og ser så dukke¬
agtig søde ud, at man ikke nænner at udrydde planten helt,
selv om den er slem til at brede sig.

Billedet viser den i temmelig derangeret tilstand efter et så¬
dant opgør, hvor en mindre part har fået lov til at fortsætte.
Når den kommer lidt til hægterne igen, vil de nedre, stærkt
fligede, næsten trævleagtige blade holde sig svævende i vandet,
og kun de nyreformede blade tæt under blomsten vil flyde på
overfladen. E. E.-J.

Hoheria Ljallii
Ud over roserne er der kun få træer eller større buske der

blomstrer hen i Juli måned. Alene dette ene vilde være tilstræk¬
keligt til at henlede opmærksomheden på den endnu meget sjældne
Hoheria Ljallii, af hvilken der findes et stort smukt eksemplar i
Universitetets botaniske have.

På Ny Zeeland er det et træ, her kun en høj men helt hård¬
før busk. Dens vækst er opret, bladene ret store, lyst grønne,
mindende lidt om Sparmaniablade, og blomsterne der kigger frem
overalt er hvide, enkeltvis eller flere i klynge. Der er noget eget
sart og forfinet over hele buskens blonde fremtoning, der vil
sikre den mange venner, såsnart den kommer i handelen og kom¬
mer ud i haverne. E. E.-J.
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Eryngium alpinum i Goteborgs botanisKa
tradgård. Foto: Bauer.

Våxter på bergstomt
Har stenpartiet något beråttigande inom den nioderna trad-

gårdskonsten? Ja, om det utformas på naturlig grund, annars ej.
I Danmark staller man sig skeptisk mot denna modesak, av

naturliga skal, ty det danska landskapet saknar naturliga forut-
sattningar for stenpartier. Så ar daremot inte fallet i Stora delar
av Sverige, dår många tomter utgoras av det mer eller mindre
framtrådande urberget, tomter, som ur odlingssynpunkt skulle
vara fullkomligt hopplosa om man avsåge något annat våxtma-
terial an just den flora, som trivs på dylika platser.

For fackmannen galler det hår att från borjan lågga upp de
stora linjerna, soka uppnå det naturliga sambandet mellan sten¬
partiet och den ovriga tomten, valja ratt vaxt på rått plats, fram-
hava en detalj, kanske en vacker klippa, en hall, i stallet for att
— som man ofta får se nar amatorerna pyssla på egen hand —

dolja den under ett barbariskt lapptacke av allskons farggranna
blomster.

Naturen ar laromastare aven på detta område; det finns ofta
mojlighet att på ett enkelt sått gora efter en detalj i de fjJill och
berglandskap dar stenpartikulten har sin upprinnelse.

W. Bauer.

Cirsium alpinum i Hohe Tauern. Foto: Bauer.
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stole, der kan tåle at stå ude
en lille café på champs-élysées og apéritif'ens dybrøde glød,

der står så smukt til spejlet af aftenhimlens jade i de små ruder
på den anden side boulevarden — sådan noget kan man komme
til at tænke på, når man ser denne stol.

og så står den her i tyk, blød sne i en dansk have.
så forvirret er vor tid, og dog er der god mening i det, thi

den kan bedre end nogen anden stol, vi kender herhjemme, stå
for den behandling.

i amerika går jernmøblerne for tiden som en plage over lan¬
det, som man vil vide, hvis man somme tider åbner blade af
house & garden's slags, og der er de altid hvidlakerede.

det var til at vente, at de vilde udarte fælt derovre, og man
er unægtelig kommet langt bort fra den lille franske stol, der
nok er koket, men ikke skabagtig.

amerikanerne fejrer orgier i smedejernsornamentik i lighed med
århundredskiftets støbejernskruseduller og har kun meget få stole
så fine som den over disse linjer.

smedemester poul s. hansen, der har virket længe i paris, har
bragt tegningen med sig hjem og kan fremstille den for 27 kr.

t. e.
r

fra praxis
det er redaktionens tanke i en række af havekunst's hæfter at gengive

udtalelser af nogle af landets dygtigste anlægsgartnere om spørgsmål, som
efter deres erfaring har voldt dem selv eller andre bryderler, og hvis løs¬
ning det derfor sikkert vil interessere både fagmænd og en del lægfolk at
høre om.
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planens afsætning
anlægsgartner, cantl. polyt. victor hansen, tier i følge sin ud¬

dannelse har en særlig indsigt i den anvendte matematik og geo¬
metri, giver disse små vink om planafsætning:

en så elementær ting som at oprette den vinkelrette på en linje
1 et givet punkt geres i almindelighed temmelig unøjagtigt ved
hjælp af den gode, gamle pythagoræiske læresætning: en tre¬
kant, hvis sider har forholdet 3-4-5, er retvinklet.

langt sikrere konstrueres den vinkelrette, når det på jordstyk¬
ket gøres som på tegnebrættet ved geometrisk konstruktion: i
lige lang afstand fra punktet ud til hver side på linjen afsættes
2 pæle, og med disse som centrer slås huer som vist på skitsen,
gennem skæringspunkterne går da den vinkelrette.

optegningen af en spiral foretages som bekendt ved at vikle en
snor af et rundt legeme, hvis omkreds er lig den vinkelrette af¬
stand mellem spiralens vindinger, og lade en pind i snorens ende
tegne spiralens forløb.

genstanden i midten må endelig være cirkelrund, kan udmær¬
ket være en kreds af tætstående stokke, men må ikke, som mange
gør det, dannes f. ex. af en firkantet opstilling af klinker.

vetl afsætning af en linje bestående af en cirkelbue i fortsættelse
af en ret linje får man en smukkere og mere umærkelig overgang
ved at afsætte cirkelen og den rette linje som vist på skitsen og
forbinde dem med en svagt buet linje, som vist med punktering.

skal en fint svungen s-kurve afsættes, gør man klogt i først på
planen at tegne en ret linje, der følger buens praktisk talt lige
stykke og mærke sig de to punkter, hvor buen skiller sig ud fra
den rette linje, disse punkter afsættes først på jordstykket, og
hele figuren er da lettere at konstruere op.

ved afsætning af planens højder ved pæle bør disse i alle til¬
fælde rage et synligt stykke op af jorden, men iøvrigt kan de
bruges til at markere det færdige terrains koter på 3 forskellige
måder, at anbefale alt efter koternes indbyrdes højdeforskel.

hvor faldet kun er svagt, kan alle pæles top bringes i samme
vandrette plan, og der kan måles ned fra denne fælles højde
til de ønskede koter. .

er højdeforskellen imidlertid for stor hertil, kan pælehovederne
stå holdvis i liere vandrette planer, f. ex. med halv eller hel me¬
ters indbyrdes højdeforskel.

også denne metode må dog opgives, hvor faldet er særlig stærkt,
og man gør her bedre i at slå alle pæle i, så toppen af hver pæl
er det samme, bestemte stykke hævet over den ønskede kote.

iøvrigt er det, når en tegnet plan skal afsættes fornuftigt på
terrainet, ikke blot ét spørgsmål om matematisk nøjagtighed, man
kan komme helt galt afsted ved blindt at måle ud fra en ende
af, uden sans for de afgørende punkter i havearkitektens idé
med planen og uden at kunne se hvilke ting, der med sikker¬
hed kan måles fra, og hvilke der må være usikre.

planafsætningen er et arbejde, der kræver ikke blot erfaring
af anlægsgartneren, men også fuld forståelse af hele tanken med
planen, så der kan handles med konduite og sund sans.
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kunstindustrimuseets tidsskrift læsekreds
for at give store kredse adgang til gode udenlandske fagtidsskrifter til

en fornuftig pris, startede kunstindustrimuseet i 1928 en læsekreds, der idag
er meget omfattende og vil blive fortsat i 1940.

læsekredsen omfatter bl. a. kunst, kunstindustri, arkitektur, møbelkunst,
fotografering og meget andet, der vil interessere den slags mennesker, der
læser havekunst, og specielt om haver findes der adskillige tidsskrifter, der
behandler emner fra det praktiske eller æstetiske havebrug.

ved at se indenfor i kunstindustrimuseets bibliotek i bredgade, kan man
få et overblik over, hvad der findes. t. e.

boganmeldelser
jenssens lommebog for gartnere og havevenner, ved slotsgartner j. v. irgens¬

moller. tredivte årgang. 1940. n. c. roms forlag, københavn.
den fabelagtige jenssen, der foruden at være en samvittighedsfuld han¬

delsgartner i stege, også fik tid til at udarbejde den bekendte „jenssens ord¬
bog for gartnere og botanikere", der er til umådelig gavn for gartnerstanden,
har mere end den på sin samvittighed.

på tredivte år løber nu hans lommebog for gartnere, redigeret af slots-
gartner j. v. irgens-møller, og den er ligeså omfattende og pålidelig som
ordbogen.

dens første halvdel er til trods for dens behagelige lidenhed en hel hvem-
hvad-hvor-bog i h. f. b.-stilen med en mængde skemaer, beregningstabeller
og oversigter over alt, hvad en gartner eller havedyrker kan komme i be¬
røring med.

foruden dette, der bærer præg af at være gennemarbejdet gennem en
menneskealder og kritiseret og forbedret af lommebogens mange praktisk
anlagte læsere, har bogen også noteringskalender, lonningsskema, vegeta-
tlonsskema og frugthøstskema, der skal føres af bogens Indehaver.

t. e.

anlægsgartneri, af e. erstad-jørgensen. aim. dansk gartnerforenings bog¬
forlag. københavn 1939.

første udgaves store oplag var omsider udsolgt, og den kendte bog om
anlægsgartneri, der de fleste steder bruges ved undervisningen, er nu ud¬
kommet I anden udgave og væsentlig forandret, den er fuldstændig omre¬
digeret efter forholdene idag og strutter af billeder.

alt det historiske stof har måttet vige pladsen for praktik,
en udførligere anmeldelse vil senere fremkomme i havekunst.

vintersprøjtning
r

vintersprøjtningen er blevet et problem for danske frugtavlere, ikke selve
spørgsmålet, om man bør vintersprøjte eller ej - det har allerede 1 årevis
været en kendsgerning, at vintersprøjtningen ikke blot er hensigtsmæssig,
men er en uomgængelig nødvendighed for en rationel, udbyttegivende frugt¬
avl - men problemet er, hvilken sprøjtevædske man- skal anvende.

de første par måneder kan bruges de deciderede vlnterkarbolineer af
anerkendte mærker, enten aim. karbolineum som carbokrlmp eller de al¬
sidige som triumf special, monarch special, para carbo eller special-carbo-
krimp. '

men husk at benytte de stille vintermåneder til sprøjtningen, når vejret
er gunstigt, thi når knopperne begynder at svulme omkring 1. marts, giver
de specielle vlntervædsker let sprøjteskade, og deres anvende.lse må frarådes,

slaget er dog Ikke tabt derfor.
så er det nemlig, at forårskarbollneerne sættes ind. lyngbys afprøvninger

har vist, at sprøjtning I marts og april op til knopbrydning med de ved for¬
søgene anvendte forårskarbolineer: mentin, krimpol og abolin giver en virk¬
ning, der på mange måder er lige så god som sprøjtning med en vinter-
vædske.
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Frederiksberg Have
Dagbladene har i den senere tid bragt forlydender om dra¬

stiske skovninger der skulde være foreslået af den kommission
som nu i to år har beskæftiget sig med kanalvandets ilde lugt.

Haveinspektør Carlsen oplyser, at det i virkeligheden kun
drejer sig om en rimelig udtynding af tætstående træer langs
kanalerne, da man mener at mere lys vil virke gavnligt. "I 'mulig
er det vel ikke at det vil hjælpe noget, men mon ikke der i
højere grad trænger til en udtynding af andebesætningen? Der
er over et tusinde ænder og adskillige vandhøns, foruden gæs

og svaner, hvortil så kommer store mågeflokke som konkurrerer
med de stedlige om de besøgendes brød. Mågerne er ikke de
værste, men ænder, gæs og svaner undertrykker al vegetation
i vandet, fiskene forbruger vandets ilt, og når der så ikke er

undervandsplanter som iltfrembringere må det jo ende med at
vandets indhold af organisk stof går i gæring og forrådnelse;
og ænderne leverer det dertil fornødne i rigelig mængde. Kom¬
missionen består af tre ingeniører, en læge og en botaniker for¬
uden haveinspektøren selv, mon ikke de skulde have haft en

zoolog som professor Wesenberg-Lund med i den kommission.
Han kender betingelserne for liv og død i ferske vande og skulde
snart have fundet fejlkilden. E. E.-J.
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Nogle Hegnstyper Alle Tegninger til denne Artikel
er i Maal i: 50.

Havens Indhegning er et tidligere behandlet Emne, jeg skal
derfor ikke komme nærmere ind paa Spørgsmaalet som Helhed,
men kun knytte et Par Bemærkninger til nogle faa Hegnstyper.

Hegnet, naar et saadant forlanges, maa tilpasses de givne sted¬
lige Forhold og Bygninger, eftersom disse er af pyntelig, gedi¬
gen, fornem, landlig eller bymæssig Karakter, og Formaalet med
Hegningen kan være meget forskellig, saa Hegnet skal udføres
lavt eller højt, tæt eller aabent, solidt eller spinkelt, det kan
maaske derfor være til nogen Nytte at vise nogle Hegnstyper,
specielt konstrueret til de forskellige Steder, hvor de er opsat.

Hegnet mærket Nr. 1 er opsat ved en Ejendom, beliggende
mellem den gamle og den nye Strandvej i Grænsen ud til den
gamle Strandvej, hvorfra Tilkørsel finder Sted.

Bygningen ligger, som saa mange af de oprindelige paa denne
Strækning, meget lavt i Forhold til den gamle Strandvej, saa-
ledes at der er ret stejl Skraaning fra Fortovets Bagkant, hvor
Hegnet staar, og ned imod den velholdte og oprindelig med
Staldbygning (nu Garage) forsynede Ejendom.

Hegnet er derfor konstrueret ret solidt og udført i groft be¬
handlet Egetræ, strøget med Karbolineum.

De indskudte Jernrør gør Hegnet noget lettere og mindre
landligt og aabent for Lys, som tiltrænges af Hensyn til Ejen¬
dommens lave Beliggenhed. (Stensætningen er udført af kløvede
Marksten, som fandtes paa Stedet).
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Nr. 3.

Nr. 4.

Hegnet er beplantet Hist og her med lette Klatreplanter.
Hegnet mærket Nr. 2 er opsat vetl samme Ejendom, men i

Grænsen mod den nye Strandvej, og er udført af Egestolper
med vandret liggende uafbarket tyndt Rundgran tilpasset Gran¬
raftehegnene i Grundens Syd- og Nordgrænse, men af Hensyn
til Udsigten fra Ejendommen er Hegnet gjort lavt og let.

De dobbelte Laagestolper er af god Virkning og giver den
nødvendige Stabilitet.

Hegnet mærket Nr. 3 er opsat paa en Grund i Holte med
skovagtig Bevoksning.

Materialet er her raa Egestolper med Rundgran (Granrafter),
opsat paa et lavt dobbeltsidet Stengærde.

Aftrapningen i Hegnet paa Grund af Terrænets F ald ser me¬

get naturlig og tiltalende ud og giver Hegnet en tilpas primitiv
Karakter.

Paa Stengærdet er plantet Brombær, Vedbend, Skovklematis
og lign.

Langs Vejen ovenfor en Skraaning er ved samme Ejendom
opsat et lavt Egepælehegn afsluttet med en Lygtestolpe som vist.
ved Nr. 4.

Hegnet mærket Nr. 5 isolerer helt mod Indblik og ser ud som
et almindeligt Granraftehegn.

Det er opsat om en Have i Charlottenlund paa Fredensvej
i Grundens Grænse mod Vej.

Hegnet har dog en særlig Konstruktion, idet Ejeren her for¬
langte, at det skulde være saa tæt, at det ikke fra Vejen var

muligt at kikke ind, endvidere maatte Løsholterne ikke være

synlige.
Disse Krav blev tilfredsstillede ved at anvende gennemsavede

Rundgranstokke opsat paa Løsholter af T-Jern forneden og Had-
jern foroven og Stokkene sømmet ind i hinanden.

For at give Hegnet Stivhed i Længderetningen er der anbragt
en tilhugget Afdækningsliste paa Hegnets Overkant, og for at
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hindre Træk er der fra Underkanten af Hegnet anbragt Eter-
nitskifferplader, som gaar 10 cm ned under Terræn.

Stolper og Overligger er af Lærk. Laagen af Eg.
Bekostningen ligger ca. 20 pCt. højere end hvor der er an¬

vendt aim. synlige Losholter af Træ. Aksel Andersen.

Et naturfænomen
Man kan mange steder mode eksempler på hvorledes ydre for¬

hold kan tvinge voksende planter ind i former der afviger fra
den naturlige, som f. eks. det spiralsnoede egespir der har fået
sin særlige form under opva^ksten i skoven omslynget af en ca¬
prifolie.

Billedet her viser det sikkert af mange kendte æretra* der på
fantastisk måde er sammenvokset med jernstakittet som omgiver
skellet mellem bryggeriet og stien der forbinder G. Carlsbergvej
med viadukten over jernbanen, og et mere overdådigt eksem¬
pel på hvordan et træ kan lade sig omforme skal man vist lede
længe efter. Om sommeren ser det ud som en almindelig klip¬
pet hæk, men når løvet falder kommer de besynderlige gren¬
former tilsyne med knuder og sammenvoksninger og ganske ure-
gelmenterede forgreninger.

Helt af sig selv kan fænomenet ikke va;re opstået. Det må
antagelig skyldes den mand der foretager klipningen og som
samtidig har haft sin morskab af at flette de unge skud ind mel¬
lem tremmerne, hvor de så med årene undergår den omformning
der opstår ved jerntremmernes modtryk mod grenenes tykkel-
sesvækst. iMen hvordan det nu end er gået til er det et billede
af stor dramatisk virkning ved modsætningen mellem det kan¬
tede jernstakits ubøjelighed og den gramselose tålmodighed hvor¬
med grenene underkaster sig de vilkår stakittet dikterer.

E. E.-J.
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fra praxis: hvordan man får en fin plæne
anlægsgartner n. nørgaard, der igennem en lang årrække har

anlagt og vedligeholdt mange af landets fineste græsplæner, har
på dette område en særlig erfaring, som han velvilligt lader gå
videre til „havekunst"s læsere ved nedenstående udtalelser:

hvis man virkelig vil gå ind for en smuk, ensartet og ukrudtsfri
plæne, der er frisk grøn den længst mulige tid af året, må man
forstå, at dette ikke opnås uden ved et vist økonomisk offer og

gennem udholdenhed.
to faktorer er lige afgørende, nemlig forarbejderne og vedlige¬

holdelsen.
græs er i virkeligheden temmelig krævende, og det er så helt

fejlagtigt at tro, at „der kan gro græs alle steder".
naturligvis er den rette jordbund den første betingelse, og man

vil her se, at der i og for sig ikke kræves noget synderlig tykt
muldlag, hvis blot undergrunden til gengæld er ideal: på den
ene side danner et naturligt dræn, men dog ikke lader vandet
løbe igennem sig som en si, således som det rene sand ofte vil
gøre det.

det rette ord for den ideale tilstand vil nok være „skørleret'.
den sunde og ensartede markjord, man har at arbejde med

ved anlæg af plæner under landlige forhold, vil man aldrig kunne
gøre regning på i byen. medens man i markjorden kan tage jord¬
prøver og opfatte dem som generalnævner for større sammen¬

hængende jordstykker, vil man under byforhold altid have med
„sammenrodet" jord at gøre.

ved byggeriet er de almindelige jordlag gerne lagt hulter til
bulter og den rå undergrund ofte kommet øverst, så selv om
anlægsgartneren vil kunne bringe nogen redelighed i dette for¬
hold, bliver det ikke rigtig godt.

rå jord må i det hele taget endelig undgås, og det er derfor
uheldigt at kulegrave en gammel plæne, hvad der er madjord
skal forblive madjord, og der er ingen fornuftig grund til at skulle
vente 4-5 år, inden der er oparbejdet et sundt bakterieliv i den
gamle undergrunds jord.

jordbunden skal simpelthen tilberedes som et såbed og må
naturligvis hverken før eller efter såningen trædes fast igen.

i det hele taget er denne trafik over græsarealet, som man

særlig ved anlæg af haverne ved boligkaréerne er meget udsat
for, meget ødelæggende, og hvor man kan forudse ikke at kunne
undgå den på visse steder, er det derfor tilrådeligt at tilføre
skarpt .grus eller tørvemel, der også vil gøre, at plænen bedre
taaler tromling.

såmeget om selve jorden.
såningen foretages oftest midt i april måned, men meget tyder

på, at en tidligere såning (i marts) er at foretrække; en forud¬
sætning er det naturligvis, at jorden er bekvem.

starten spiller en så stor rolle, at englænderne ofte ligefrem
foretrækker at så om, hvis græsset er kommet dårligt op.

man sår sommetider kurt en enkelt græsart, men netop fordi
jorden, som før nævnt, sjældent er af ensartet beskaffenhed, er
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det klogere at bruge flere; kun rødsvingel klarer sig helt godt
alene.

en anden ting er, at det nok er rimeligt i finere plæner at
udelade de grovere arter, men så kan det samtidig tilrådes at
så op til 5 kg pr. 100 m2, thi hvad der ofres på frø, er gerne
sparet i fremtidigt lugearbejde. bedst er det, når græsset i kraft
af sin mængde og frodighed kan holde ugræsset nede.

ved såning i august kan det ske, at det falder i med mildt
og fugtigt vejr, og at det nye græs derfor gror for hurtigt til
og ikke kan holde sig opret, samtidig med at det angribes af
svamp; lidt jernvitriol vil da hjælpe og være særlig tiltrængt på
steder, der ligger i skygge, og hvor svampen derfor trives bedre.

å propos svamp, vil man i det aktuelle spørgsmål om svamp

på rødsvingel også finde, at svingelen næsten altid holder sig
sund og sygdomsfri, hvor den ligger frit udsat for sol og vind.

den gode start kan opnås ikke blot ved tidlig såning, således
som også landmændene bruger det, men også ved at tilføre ni-
trophoska samtidig med såningen.

er plænen først anlagt, er det derimod knapt så heldigt at få
en altfor voldsom frodighed ligesom væksten begynder om for¬
året, og der bør derfor ikke være for store mængder af svovl¬
sur ammoniak i den gødning, der tilføres i marts måned.

den kan passende bestå af 50 pet. superfosfat, 25 pet. kali og
25 pet. svovlsur ammoniak.

grunden til, at kvælstoffet virker så voldsomt, at det vanske¬
ligt kan overkommes at få slået græsset hurtigt nok, er vel at
det ligger parat i jorden i opløst form lige til at udnyttes, når
temperaturen er til det.

oprensning fra søer er glimrende gødning, når det ligger en
vinter over udsat for frostens påvirkning og bliver sumpgas og
andet djævelskab kvit.

gammel bladjord, tørvemel eller det smuld, der bliver tilbage
efter tørvestakkene, har en gavnlig, lettende virkning på svær

jord og virker omvendt tilpas vandholdende på let, sandet jord.
naturlig gødning er meget værdifuld, men giver ofte kvaler

på grund af sit indhold af ukrudtsfrø, og lugningen spiller som
bekendt en væsentlig økonomisk rolle.

dog — lad det være sagt her: det er ikke dyrere at holde
ukrudtet nede fra en begyndelse end stadig at være bagefter,
så man kun kan overkomme at tage de store mælkebøtter, og
på den sidste |måde forværres pla^nens tilstand naturligvis år
for år.

skal det være rigtigt, er det ovenikøbet ikke blot helt frem¬
mede plantearter, der må betragtes som ukrudt, men også ukrudts-
græsarter og blandt disse ikke mindst enårigt rapgræs, det er

meget drilagtigt, fordi det står og blomstrer og kaster frø selv
midt om vinteren, og det har en evne til at konkurrere de gode
græsser ud, som man på forhånd ikke vilde have tiltroet det.

det Ikendte middel med udstroning af jernvitriol i blanding
med svovlsur ammoniak og sand i forholdet 1-3-10 er altid af
en vis virkning, omend det ikke er et universalukrudtsmiddel,
stoffet bliver liggende på ukrudtets blad; men glider lettere af
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græsset, husk imidlertid at vande, hvis der blot følger 3 dage
med stærk sol efter udstrøningen.

endelig kommer spørgsmålet om klipning,
man vil finde, at det er muligt at sætte skik på selv en gam¬

mel grim pla^ne ved tilstra;kkelig ihærdig slåning, til gengæld
bør man i visse perioder ikke klippe for tæt, nemlig i den tørre
tid, hvor grasset så kan visne helt ned i hjertet, og det første
år, hvor plænen er ny.

i maj måned, hvor græsset gror stærkest, er det ikke for me¬

get at slå to gange ugentlig, men iøvrigt kan de finere og der¬
for svagere voxende græsarter naturligvis nøjes med mindre.

i spørgsmål om planner vil man hyppigt høre sammenligning
med englændernes berømte, og vore plæner bliver gerne sorteper.

dertil er at sige, at de derovre dels har en langt mildere vin¬
ter, men det forholder sig sikkert også således, at de har mange
rene stammer af gra^s, ligesom vi har det af køkkenurter.

det siger sig selv, at der kan opnås meget ved et målbevidst
forædlingsarbejde, der udelukkende tager sigte på gra^ssets brug
til plæner.

det frø vi får er rent nok, bevares, men dels er det snarere

beregnet for landbrugsformål end for plæner, og dels er det fra
år til år ikke det samme, fordi det snart er opkøbt eet sted i
verden, snart et andet.

vejtræer passer ikke på kystvejen
billedet viser, hvor ynkeligt med¬

tagne de unge bornholmske ren på
den nye kystvej ved kobenhavn er
blevet i denne snevinter.

kronerne er tynget ned af isen, stam¬
merne er brækket fra stokkene og er
knækkede.

hvis det vilde give anledning til, at
vejtræerne heltblev opgivet, vilde vejen
sikkert kun blive smukkere.

t. e.
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Morsommere Hække
Alle Hække er jo grønne; men hvor uendeligt kan ikke den

grønne Farve variere, lige fra det lyseste lyse i en nyudsprungen
Bøge- eller Lindehæk til det dystre, mørke, næsten sorte i en
Taxhæk; men Fremkomsten af denne Artikel skyldes netop, at
jeg synes, man, trods den rige Variation, der er Lejlighed til,
saa sjældent ser andre end de fra gammel Tid almindeligt an¬
vendte Hækplanter.

Jeg vil derfor gerne slaa til Lyd for, at vi prøver mange flere
Plantearter til Hæk, for derigennem at faa rigere Afveksling i
Haverne, eller rettere sagt i Hegnene, hvorved der vil komme
gemytligere Gadebilleder frem, end man ofte ser dem, med (riste
Tjørnehække og rædselsfulde Stakitter. Se blot paa en Vej som
Gustav Johannsensvej paa Frederiksberg, som i April straaler i
gult fra hveranden Have, — af blomstrende Forsythiahække, — et
Eksempel paa, hvordan et vellykket Forsøg kan danne Skole.
Det var den meget planteinteresserede Handelsgartner Nicolaj
Schmidt, der gjorde Begyndelsen, og efterhaanden som han ud¬
stykkede sine Grunde, kom den ene Forsythiahæk til efter den
anden. Og saaledes møder man snart her, snart der en Stump
Hæk af en Art, man ikke før har tænkt sig at kunne anvende
til Hæk, og man faar Lyst til at prøve dem allesammen, — for
hvad kan ikke anvendes til Hæk? Naar vore største og kraf¬
tigste Træarter kan holdes i den Dværgform, en Hæk kræver,
saa maa da alle de svagere voksende, for ikke at tale om Bu¬
skene, være endnu bedre, og i Virkeligheden kan vel enhver
Art Træer eller Buske anvendes til Hæk, naar Forholdene pas¬

ser, og man indretter Hækken en lille Sinule efter Arten.
Vanskeligst er det selvfølgelig med de Arter, som ikke hol¬

der af Klipning, f. Eks. Guldregn, Cornus alba, Ribes sanguinea
o. ,fl.; og selv de vil kunne bruges, naar de behandles paa rette
Maade; men vi har jo da endelig Raad til at se bort fra de van¬
skelige, saa rigt som Udvalget iøvrigt er.

Inden jeg gaar over til at drøfte de enkelte Arter, som erfa¬
ringsmæssigt kan bruges, — eller maa anses for velegnede, vil jeg
sige lidt om Hække i Almindelighed, deres Etablering og Ved¬
ligeholdelse.

Vil man have en smuk Hæk, maa der naturligvis gøres noget
for den; men hvad er det bedste? At Jorden skal være fri for
fleraarige Ukrudtsrødder kan ikke omdisputeres, for selv om Sner¬
ler i sig selv kan være nok saa kønne, linder vi det dog almin¬
deligvis ikke i sin Orden, hvis Hækken er fuld af dem, — og i
det lange Løb vil den lide derunder. >

Man plejer ogsaa at holde paa, at der skal graves en god Grøft
til Hækken, og at Jorden i visse Tilfælde skal forbedres, — for
at skabe en frodig Hæk; — men er det nu saa sikkert, at det altid
er rigtigt? Det maa i alt Fald synes at virke modsat sin Hen¬
sigt, naar det drejer sig om kraftige Arter som Elm, Lind, Eg,
Bøg o. s. v., som skal holdes indenfor en Hækplantes Dværg-
format. Skulde man ikke snarere sulte dem lidt,— som man gør,
naar man vil lave japanske Dværgtrøer? Der vil da i alt Fald

Hæk af aim. Bøg, Fagus silvatica.
Foto: Forf.
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Den første Forsythiahæk - Handelsgart¬
ner Nicolaj Schmidts. Foto: Forf.

ikke blive saa meget Klippearbejde, og det vil kun være rart,
naar ellers Hækken holdes sund og frisk, — sprøjtes for Støv fra
Vejen, Bladlus, Meldug, og hvad der nu ellers kan være, som
skæmmer den.

Fra gammel Tid regner man med at plante f. Eks. 5-6 Tjørn,
Liguster o. s. v. og 3 Bøg, Avnbøg o. s. v. pr. meter, men er
det nu altid rigtigt? Det stammer vist fra de sædvanligvis land¬
lige Forhold, hvor Hækken samtidig skulde danne Hegn, — mod
Høns, Hunde o. s. v. og derfor være tæt fra Grunden; men i
Byer, Villakvarterer og maaske ogsaa paa Landet kan man nu
ikke være tilfreds med at vente paa Hegn, til Hækken danner
det; og man har derfor opfundet det til denne Brug fortræffe¬
lige Staaltraadshegn. Det er i sin almindelige, billige Form ikke
noget smukt Hegn, især ikke i Byluften, hvor det, hvis det ikke
males, i Løbet af nogle Maaneder er ræverødt af Rust; men det
er fortrinligt, naar det kun betragtes som foreløbigt Hegn, be¬
regnet til Beskyttelse og Støtte for en Hæk, som, naar Hegnet
bliver rigtig grimt, skjuler Syndernes Mangfoldighed.

Med Staaltraadshegnet til Støtte i de unge Aar behøver man
ikke at plante saa tæt, og derved vil de enkelte Hækplanter
blive kraftigere og frodigere, saa de kan brede sig mere, ja lige¬
frem bindes ud til Siderne, saa de kan brede sig over et helt
Felt i Hegnet. Der skal da ikke saa megen Klipning til, og man
vil faa flere Blomster, hvor det drejer sig om blomstrende Hæk¬
planter, — se f. Eks. Forsythiaen.

Man ser ogsaa tit i gamle Hække, at nogle Planter har taget
Magten og undertrykt de øvrige, hvilket er som et Fingerpeg i
Retning af, at lidt større Afstand vilde have givet et smukkere
Resultat, — men man kan dog ogsaa se overordentlig smuk Re¬
gelmæssighed med tæt Plantning. Det kan vist blive noget af
en Smagssag, hvad man vil foretrække, — og kan f. Eks. rette sig
noget efter det Plantemateriale, der er til Raadighed.

Nu vil maaske nogle indvende, at det ikke er til at faa Hæk¬
planter af alle de nævnte Arter, — maaske ikke; men man vil
altid kunne faa unge Planter, som kan bruges, og de er maaske
i Almindelighed de bedste, tager hurtigst fat og giver lettest en
fra Grunden tæt Hæk.

Ved Indkøb af Hækplanter er det vel noget af det vigtigste,
at de er grenede helt ned til Jorden, — navnlig naar det gælder
Arter som f. Eks. Bøg, der ikke er til at faa til at bryde fra Grun¬
den, hvis Planterne først er blevet bare forneden. Andre kan
taale en Nedskæring efter Plantningen — eller Aaret efter; men
bedre forekommer det mig at købe Planter, som allerede er bu¬
skede.

Hurtigst laar man naturligvis en Hæk, naar man køber store
Planter, — forudsat at de'er vel kultiverede med det særlige For-
maal for Øje, — f. Eks. Bøg med Klump. Vel buskede Prydbuske,
som bindes ind til Staaltraadshegnet, giver naturligvis ogsaa hur¬
tigt en god Hæk, — og hvem vil ikke gerne have Staaltraads¬
hegnet dækket hurtigst muligt.

Vi skal nu se paa, hvilke Arter der kan være Tale om at an¬
vende til Hæk.
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Paa Forhaand vil man naturligvis spejde efter saadanne, som
af Naturen forgrener sig rigt, og helst med tynde Grene og
Kviste, — man gaar straks udenom Ask, Kastanie, Ahorn, Hyld
o. lign.; men vi gaar Alfabetet igennem.

Acer campestre, Naur, giver en smuk Hæk, men den er ingen
Ynder af stærk Klipning, kan derfor ikke holdes hverken smal
eller lav.

Amelanchier, Fjældpære, har jeg ikke set prøvet; men da den
er af moderat Vækst, tyndgrenet og haardfør, vil jeg anse den
for udmærket til Hæk, og den vil kunne blomstre.

Berberis Thunbergii, den lille, lave, finbladede Berberis er gan¬
ske udmærket til Hæk, — den kan godt klippes, men er smuk¬
kest, naar den faar Lov at vokse nogenlunde frit. B. dulsis nana er
endnu svagere voksende, stedsegrøn og giver en meget smuk lav
og bred Hæk. De kraftigere Berberisarter har jeg ikke set som klip¬
pet Hæk; men hvorfor skulde de tingrenede ikke kunne bruges?

Betula, Birk, ja hvorfor egentlig ikke? Men har nogen prøvet
den? Maa vel i alt Fald ikke klippes i den Tid, da den vil bløde,
sidst paa Vinteren.

Caragana, Ærtetræ, giver en smuk Hæk med sine fine, lyse
Blade og egner sig især paa meget let, mager Jord.

Carpinus betulus, Avnbøg, er saa velkendt, at den ikke behø¬
ver nærmere Omtale. Dens Rødder gaar saa dejligt lige ned i
.lorden, saa de ikke generer Naboerne videre.

Cornus mas, Kirsebcerkornel, giver en meget smuk og god Hæk,
og den vil vække Opmærksomhed ved sin Blomstring, som fal¬
der i det tidlige Foraar, længe før Løvspring, endda før For-
sythiaens.

Cotoneaster, Dværgmispel — flere Arter er udmærkede, til baade
lave og smalle Hække. C. multiflora giver en meget smuk Hæk,
— med et ejendommeligt rød-brunligt Skær i Udspringet; men C.
acuminata, Simonsii og flere andre maa være lige saa gode, og
mon nogen har prøvet at espaliere C. hori^ontalis, opad et Staal-
traadshegn som Hæk? Den maatte jo være fortrinlig paa ikke
for udsat Plads, omend maaske lidt langsom.

Cratægus, Tjørn. Den almindelige Hvidtjørn er kendt nok, —

mig forekommer den lidt trist, naar den er ude over sin første
Foraarsfriskhed. Saa er C. coccinea, Skarlagentjørnen, morsommere,
den kan give en meget smuk Hæk, som har to Glansperioder,
— lysegrøn om Foraaret og ildrød om Efteraaret.

Cydonia eller, som den nu hedder, Chænomeles, japansk Kvæde,
er fortrinlig til Espaliering paa Traadhegn, og netop den Maade,
den bærer sine Blomster paa, langt inde paa Grenene, gør den
særlig egnet til Ha>k, de kommer bedre til deres Ret i en flad
Hæk end inde i en tæt Busk.

Euonymus radicans viridis, Benved, vil give en nydelig, lav, stedse¬
grøn Hæk, men ikke paa for udsat Sted.

Fagus silvatica, aim. Bøg, burde anvendes meget mere, da den
er saa ualmindelig køn, baade i Udspringet og med sin Høst¬
kolorit, ja ogsaa om Vinteren, da den beholder Bladene til henad
Løvspring. Naar den ikke bruges mere, end Tilfældet er, er det
vel, fordi den kan være lidt lunefuld, — men alligevel!

Hæk af Weichsel, Prunus Mahaleb.
Man ser, hvordan enkelte Planter helt
har taget Magten, - det ses ikke, naar
Hækken er grøn. Foto: Forf.
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Hæk af Avnbøg, Carpinus Betulus.
Som det er Tilfældet med WeichselhæKken,
har enkelte Planter helt taget Magten.
Foto: Porf

Forsythia, Guldbusken, er allerede nævnt et Par Gange, — den
er altsaa god til Espaliering opad Traadhegnet.

Ligustrum er en god gammel Bekendt, den almindelige, L. vul¬
garis, er vel nok lidt kedelig; dens Slægtninge er morsommere,
L. ovalifolium er omtrent stedsegrøn, L. Lodense er lavtvoksende,
kompakt med mørkt Lov, og der er flere andre.

Malus, Æble, er vel nok almindeligvis lidt grov; men der vilde
sikkert ikke være noget i Vejen for at anvende de svagerevok-
sende Paradisæbler til Hæk, f. Eks. er der en meget smuk Art,
Malus Sargentii, som giver en smuk, blomstrende Hæk.

Philadelphia, Uægte Jasmin, de svagtvoksende Lemoineivariete-
ter, kan udmærket anvendes, de kraftigere Arter er for grove.

Prunus, Blomme og Kirsebær er ikke saa velegnede; men et Par
Varieteter bruges dog, saaledes giver P. Mahaleb, Weichsel, en

overordentlig smuk Hæk med sine smaa, blanke, mørkegrønne
Blade og P. cerasifera, kaldet Mirabelle, giver hurtigt en smuk
Hæk; men den bliver sædvanligvis ikke ret gammel. P. subhir-
tella med smaa fine, rosa Blomster i Masse før Løvspring vilde
sikkert ogsaa give en nydelig Hæk; men Planterne er lidt dyre.

Quercus, Eg, har tidligere været en Del benyttet, f. Eks. til
lave Hække om Roser; men den angribes saa slemt af Meldug,
at den ikke kan anbefales.

Ribes alpinum, Fjeldribs, er en glimrende Busk til lavere Hække,
især støttet af Traadhegn. Den bliver tidligst grøn af alle Hæk¬
planter og bliver smukt gul 0111 Efteraaret, hvis den ikke bliver
angrebet af Skivesvamp, som bevirker meget tidligt Løvfald. Den
kan imidlertid bekæmpes ved Sprøjtning.

Ribes sanguineum med de røde Blomster tidligt i Foraaret kunde
jeg godt tænke mig espalieret, saa den ikke behøvede altfor me¬

gen |Klipning, og R. aureum, Guldribsen, vilde sikkert give en
smuk Hæk.

Rosa rubiginosa, Æblerosen, med den fine Duft af Bladene er
en fortrinlig Hækplante, naar den passes godt. R. pimpinellifolia,
den lille fine Pimpinellerose, kan ogsaa bruges, — og saa f. Eks.
Kirsten Poulsen, blot for at nævne en af Polyantheroserne.

Sorbus scandica, den bornholmske Røn, er udmærket til kraf¬
tig Læhæk, især med udsat Beliggenhed. Andre Steder er der
ikke Grund til at plante den, — i Byer hænger Luftens Kulstøv
altfor meget i de laadne Blade, saa de bliver triste og snavsede.

Spiræa van Houttei og arguta er fine som espalierede, — de øv¬
rige Spiræaarter forekommer mig ikke velegnede.

Tamarix kan, espalieret, give en overordentlig nydelig Hæk;
men da den ikke er altfor haardfør, bor den have en lun Plads.

Tilia parvifolia, smaabladet Lind, er velkendt og fortrinlig, især
espalieret. Desværre ses ofte den storbladede Lind brugt til Hække
og „Lysthuse"; men den er altfor grov til det Brug. Det samme

gælder den storbladede Elm, hvorimod
Ulmus campestris, den ægte, smaabladede Elm, er en fortrinlig og

ganske smuk Hækplante.
Ja, hermed er vi naaet igennem Rækken; men der er da og¬

saa noget at komme igennem, og saa er vel endda ikke alt kom¬
met med. » Michael Gram.
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Boganmeldelse
E. Erstad-Jørgensen: Anlægsgartneri. 2. Udgave 1939. Aim. Dansk Gart¬

nerforenings Bogforlag. 305 S. 141 l ig. Pris 8 kr., 10 Kr. Ib.
Denne Bog er den eneste paa dansk givne Skildring af Anlægsgartne¬

riets Teknik, den bliver derfor uundværlig for enhver, der beskieftiger sig
med Havers Anlæg eller Vedligeholdelse.

Den udsendes som en Haandbog, men er mere en Læsebog, der er be¬
hagelig fri for, omend nyttige saa dog trættende, Tabeller og Definitioner;
til Gengæld rummer den en Fylde af den erfarne Mands kloge Forklarin¬
ger især i Sidebemærkningerne, hvor Hovedemnet — hvorledes Arbejdet ud¬
føres — forlades til Fordel for nogle vise Ord om, hvorfor Arbejdet udføres.

For at forstaa Bogens rette og store Værdi maa man hele Tiden huske,
at det er Overlederen, der fortæller, og ikke Specialhaandværkeren, der
forklarer. Det er den altbetydende Helhed, der fremhæves og fastholdes,
og dette er Bogens Force.

Bogens Svaghed er dens Mangel paa eksakte Oplysninger om mindre
væsentlige, men ikke derfor ligegyldige Detailler.

Man kan derfor vente, at Bogen mere er for modne Mænd end for unge

Gartnere, og den Tanke ligger da nær at anbefale Bogen til Mænd i andre
Fag, der selv er Ledere - de vil forstaa den Bog og skatte den, fordi den
giver dem Orientering. Vi, der ofte har set Stormænd, energiske og beslut¬
somme i eget Virkefelt, blive vaklende og mistænksomme i deres nye Egen¬
skab af vordende Haveejere, vi véd ogsaa, at dette er den naturlige Reaktion
for den uudgaaelige indre Følelse af hjælpeløs Uvidenhed. Erstad-Jørgen-
sens Bog er Orientering. Lad os da for den gode Egenskabs Skyld haabe,
at det er sandt, hvad vi forleden hørte i Radioen, at Respekten for den
skønne Tryksag er lidet udbredt, og at derfor ingen opdager at Billedpla¬
ceringen ikke er god, og at Billederne gennemgaaende ikke er af større Be¬
tydning for Teksten.

Den unge Gartner er sværere stillet. Bogens Begynderstof er behandlet
alt for meget „du haut en bas". Jeg maa mindes Foldbergs Forklaringer i
min Barndoms Aritmetik; han sluttede ofte Beviserne med Ordene: „man
ser heraf let, at x=y", og dette kunde ingen af os se — endsige let. Her er
Fader Foldbergs Fejl fortsat; den der véd meget er ikke altid god til at
forklare noget for den, der endnu intet véd. Der er 1 Bogen altfor mange

Forklaringer, der mangler eller er saa ufyldestgørende, at de bliver urig¬
tige, og selv almindelig Skoleviden forklares ofte paa besynderlig Maade.
Pag. 31 anføres: „Fladeindholdet af et Trapez==Summen af de to paralelle
Sider divideret med 2xAfstanden", det kan blive rigtigt udregnet, men mon
Ikke de fleste ukyndige vil tro, at de skal dividere med „2xAfstanden"?
For disse er Bogen ikke egnet til Selvstudium, men den er egnet til at skabe
Succes om en god Fortolker af den.

En virkelig beklagelig Fejl er desværre Indtruffet paa et Omraade af
fundamental Betydning. Pag. 28 nederst er den gamle Billedtekst bevaret
til en ny Tegning, saaledes at denne er ganske uforstaaellg for den ukyn¬
dige, og da det drejer sig om det betydningsfulde og vanskeligt forstaaelige
Emne: gamle og nye Højdekurver med Afgravning, Paafyldnlng og urørt
Terræn, saa haaber jeg, at Forlaget og Forfatteren har Mod til at indklæbe
den rigtige Forklaring i Bogens Restoplag.

Herudover skal Kritik ikke gives; ingen, der ikke har prøvet derpaa,
véd vist, hvor svært det er at skrive Anlægsgartneriets Bog. Der er ingen
Fortilfælde her i Landet og ingen brugbare udenlandske Forbilleder. Bogens
to Udgaver er derfor en aandelig Kraftpræstation; der er her samlet et stort
Stof, der ikke alene bliver staaende som et Monument over en af vore store
Fagfællers Viden, men der er ogsaa skabt en Bog, der kan arbejdes videre
paa. Denne anden Udgave er netop et Eksempel herpaa; i denne er første
Udgavens store Afsnit om Havekunstens Historie udgaaet til Fordel for
tekniske Oplysninger af større Værdi for Hverdagens Arbejde. Ånden Ud¬
gave er saaledes at betragte som en ny Bog, og ligesom sin Forgænger af¬
spejler den Hovedopfattelserne indenfor Faget i den Tid, den udkommer.
Dens Kontakt med sin Samtid er af ikke ringe Betydning. Georgsen.
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Slottet MusKau. Foto: forf.

Furst Pucklers park vid Muskau
Furst Hermann von Piickler-Muskau \ar en utoinorclentligt

intressant personlighet. Han var forutom en av Tysklands mest
bekanta „Landschaftsgartner" på l8(X)-talet, godsågare, skrift-
stallare, en framtrådande sållskapsmiinniska och en kvinnornas
gunsding. Han var en månniska, som standigt torstade efter nya
intryck, och som darfor foretog en miingd resor i Europa, Asien
och Afrika.

Ett mycket intressant och underhållande verk 0111 Furst Puck¬
ler har skrivits av August Ehrhard, utgivet på forlaget Plon i
Paris, lioken har aven tryckts i tysk oversattning på Atlantis-
Verlag, Berlin/Zurich.

For etthundratjugofem år sedan horjade han anlågga en park
kring sitt fåderneårvda slott Muskau i Oberlausitz norr pm Rie-
sengebirge. Under trettio år av sin långa levnad nedlade han
ett otroligt arbete och oerhorda penningsummor på att skapa
en park, som i alla avseenden skulle motsvara det ideal han
under många studieresor inoin- och utomlands bildat sig. I syn-
nerhet de engelska landskapstradgårdarna hade gjort starkt in¬
tryck på honom.

Vid anlåggandet av parken vid Muskau sporrades han dels
av sitt stora intresse for den sjalvpåtagna uppgiften, dels av sin
arelystnad. Det gick hans ara for når, att Tyskland ifråga om

tradgårclskonst på den tiden stod England betydligt efter. Hans
onskaH var darfor att gora en anlåggning, som i skonhet och
storslagenhet kunde tavla med Englands mest beromda parker.
Han ville också gg sina, faders slott en vardig ram. Piickler an-

såg namligen att aristokratien var forpliktad att leva ett yppigt
och forfinat liv i en kultiverad och vacker omgivning.

Anlaggandet av parken hade aven vissa sociala syften, som
val i viss mån råttfardigade hans djarva och kostsamma foretag.
I or det forstå bereddes hundratals arbetare sysselsattning dels
vid sjiilva anlaggandet av parken, dels aven vid alungruvor, te¬
gelverk, vid en kvarn och ett bryggeri, vilka alla lågo inom
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En forvaltningsbyggnad inbåddad i lum-
mig gronska. Foto: forf.

Muskaus griinser. For det andra ville Piickler våcka den enkle
daglonarens forståelse for skonheten i naturen.

Når Piickler overtog godset, omfattade detta omkr. 400 hek¬
tar. For att kunna genomfora sina planer behovde han ytter-
ligare 500 hektar. Icke utan en viss hansynsloshet tvingade han
borgarna i staden Muskau att sålja de onskade jordstyckena till
honom. Nar han val kommit over dessa, påborjade han arbetet
med hjalp av en arbetarstab på 120 man.

Det forstå han gjorde var att låta riva de gamla fåstningsmu-
rarna och fylla igen vallgravarna, som omgåvo slottet. Byggna-
der, som skynule for utsikter, revos utan pardon. Fran floden
Neisse, som flot forbi slottet på flera hundra meters avstånd, liit
han leda vattnet i slingrande backfåror intill slottet, liit vattnet
Hyta fram genom två konstgjorda sjoar for att slutligen återfor- Bilden nåsta sida: Blickfrån en ekdunge
ena sig med floden. — I området nårmast slottet bortfordes den over en vidstrackt dng.
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magra sandjorden och utbyttes mot ett tjockt lager matjord. Vackra promenadvagar aro anlagda
Schaktmassorna från sjoarna och vattenfårorna placerades på langs Neisse-floden. Foto: f'orf.
lampliga stållen, så att marken utformades på ett så harmoniskt
satt som mojligt. Stora trad flyttades och tusentals nya plante-
rades.

Resultatet av Piicklers trettioåriga arbete beredde honom
mycken glådje och tillfredsstållelse, liksom åven de otaliga beso-
kare, som reste till Muskau, for att under furstens eget ciceron- •

skap bese den bekanta anlåggningen. Aven i våra dager ger ett
besok på Muskau full valuta for det extra besvar en sådan av-
stickare från de vanliga resvågarna kan fororsaka. Opprta, sol-
belysta glåntor och vidstrackta ångar med enstaka, måktiga ekar,
skuggande dungar av lummiga lovtråd, glittrande vattenspeglar
och porlande vattendrag! Vid en vandring genom parken tidigt
en strålande sommarmorgon, når ånnu daggen ligger kvar på
blad och grfisstrån, gripes åven den moderna turisten av den
romantiska ståmning, som tycks ligga i luften i denna idylliska
vrå av vårlden. Om det år just den av Piicklpr avsedda ståm-
ningen, som våckes till liv, år ju svårt att avgora.

Piicklers forkonstlade blomsterarrangemang och affekterade ro¬
mantiska detaljer kunna vi i våra dagar ej uppskatta. De ha
också av eftervårlden avhånats och fordomts. Att Piickler gjort
en vårdefull och bestående insats som „Landschaftsgårtner" ge¬

nom anlåggandet av parken vid Muskau kan man dock icke bc-
strida. — Han hade vid Muskau ett tillråckligt stort område, ar-
betskraft och pengar —åven om de senare såsmåningom borjade

•
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Ett av vattendragen, som Letts in genom tryta — lor att utan håmningar kunna skapa en landskapstrådgård
parken. Foto: forf. j or(Je^s bemårkelse.

Det omgivande landskapet med hojder och dalgångar i mjuka
linjer utgjorde en god stomme att arbeta vidare på. Piickler ut-
nyttade skickligt den helintliga terrangen. Då han ansåg det nod-
viindigt att omtorma något område for att uppnå en viss effekt,
gjorde lian detta ined stor kånslighet och utan att sky några
hinder. Utsiktslinjer hoggos upp i den helintliga vegetationen,
mycken omtanke nedlades for att fordelningen av ljus och skugga
skulle bli harmonisk. Oppna, solbelysta angar med vidstrackt
sikt, endast har och dar brutna med ett enstaka trad eller en

dunge, omvaxlade med tiita trådbestånd. Vattendragen och sjo-
arna åro på ett så naturtroget satt inpassade i terrangen, att man
inte kan ana att de skapts av manniskohand.

Parken vid Muskau har hitintills vårdats pietetsfullt. Det ar

emellertid att hoppas att nodvandiga gallringar icke anses såsom
ett hrott mot pieteten utan som ett led i stråvan att-for framti-
den hihchålla parken som ett godt exempel på en engelsk land-
skapstrådgård. En tåmligen kraftig gallring av lovtrådsbestånden
på sluttningarna skulle niimligen hehovas, så att man från hoj-
derna verkligen har den av Piickler åsyftade utsikten.

' Inger Wedborn.
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mui i.

Morsom Birk

Kommunegartner Michael Gram efterlyser i sin artikel om
„Morsommere Hække" i Nr. 2 av Havekunst, 21. Aargang, Be-
tula som hack.

I norra Sverige, dar viixtmaterialet på sina håll ar, eller kan¬
ske rattare, har ansett relativt begriinsat, forekomma bjorkhackar
(Betula pubescens) på flere håll. Beklagligtvis kan jag for dagen
icke stå till tjanst med något fotografi, som giver belag harfor.
Daremot visar bild 1 en ca. 4 m hog hack av Betula alba i de
valkanda fruktodlingarne vid Kivik i ostra Skåne, och bild 2
ar en tuktad bjork vid l'ilbornavagen i Halsingborg. „Morsom
Birk".

Det tycks emellertid, som om bjorken, nar den skall anvandas
som hack, fordrar en del plats, ty den foreter i så hanseende
en viss likhet med Acer campastre, att den icke bor hållas var-
ken small eller låg. Desutom giver erfarenheten vid handen att
bjorkar iiga formåga att forbruka avsevarda mangder narings-
åmnen, aven om de kunna nå god utveckling under mindre
gynnsamma forhållanden. Ett tatt och vittforgrenat rotsystem
genomvåver jorden och som bakgrund till en blomsterlist låm-
par sig en bjorkhtick knappast.

Bjorckhackarnes beskiirning bor iiga rum under vintern, se-
nast i februari månad, dock kan i nordligare lagen en något
senare tidpunkt ifrågakomma. En putsning av ungskotten kan
for formgivningens skull utan oliigenhet aga rum i juni-juli, dock
icke senare iin den 15. i sistniimnda månad, eljest hinna icke
frambrytande skott att mogna fore lovfallningen.

Bjorkarnes rikt frambrytande grenar och kvistar, det tata och
småbladiga lovverket och cleras tålighet infor alia ogynsamma
forhållanden, med undantag for „torr" jord, gora dem val åg-
nade for skyddshackar dtir minimihojden kan beraknas til ca. 2,5
å 3,0 m och bredden vid basytan ca. 1,0 m. Martin Krook.

Hild 2.

•.C
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svenske hegn i danmark
i vore brødrelande mod nord træffer man disse nydelige pri¬

mitive hegn overalt.
billedet over disse linjer tog jeg nylig i hornbæk, fordi hegnet

forekom mig at passe særdeles godt til hele stedets karakter.
det vil sikkert være tilfældet mange steder ved sommerhusene

nordpå, og det er et meget hilligt hegn — det kan af en tøhirer
laves (or ca. 4 kr. pr. Ibm. t. e.

Lonicera nitida til Hæk
Ved at læse Michael Grams Artikel i „Havekunst" om „Mor¬

sommere Hække" kom jeg til at tænke paa Lonicera nitida, som
jeg saa anvendt til Hæk liere Steder i England, men som jeg
aldrig har set i denne Form herhjemme.

Ganske vist kan man maaske ikke kalde den en morsom Hæk,
men den danner en køn og rolig Væg, som bl. a. gør godt som
Baggrund for en broget Stauderabat og er efter min Mening langt
at foretrække for f. Eks. Lrgustrum.

Der er blot det „aber dabei", at den (iflg. Aksel Olsen) kun
trives i Landets mildere Egne, — men dér bliver jo dog ogsaa
anlagt Haver engang imellem! Karen de Mylius.
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Tilbageskæring af stenplanter
Som oftest er man tilbøjelig til at lade sine stenplanter skøtte

sig selv indtil de bliver så lange og indfiltrede i hinanden, at
en omplantning af det hele bliver den eneste måde at gengive
anlæget den tilsigtede virkning.

På meget fattig jord og åbent terræn, hvor væksten er svag
og blomstringen så meget rigeligere, lader det sig som helhed
forsvare, men under almindelige haveforhold må man stadig gribe
lidt ind både her og der for at undgå de altfor store operatio¬
ner, der for en tid berøver stenhaven sin fulde skønhed. Og
her er det særlig saksen der er brug for. Visne blomster må
fjernes da det for mange arter er en betingelse for fortsat rig
blomstring, og tillige en betingelse for at de senere fremkom¬
mende blomster kan gøre samme gode virkning som de første.
Det gælder ting som armeria, dianthus, allium, papaver, meco-
nopsis, aster alpinus, bellis og primulaarterne, der alle har for¬
holdsvis store blomster loftet op over løvet. I or andres vedkom¬
mende som f. eks. næsten alle saxifraga, der i høj grad skæm¬
mes af de visne blomster, og som på sin vis er mere va^rdifulde
i stenhaven uden blomst, vil det være rigtigt at fjerne blomst
og stilk ved de første tegn på afblomstring. Det samme gælder
tildels sempervivum og mange sedumarter. Andre igen har godt
af at der sammen med blomsterne skæres stærkt tilbage på det
grønne for at planterne ikke skal falde helt fra hinanden og do
bort inde i midten. Jeg tænker her på arabis, campanula, helian-
themum, heuchera, Oenothera, de lave phlox, polygonum og vero¬
nica. Det samme galder nepeta mussini og iberis seinpervirens
Snowflake.

Men også i det tidlige forår er der noget at gøre. De tre hos¬
stående billeder viser en samling aubrietia tauricola fotograferet
til forskellig tid samme forår. Det første billede er taget den 1.
April og viser planter der har været i frodig udvikling somme¬
ren før og som henimod foråret er blevet så medtaget af vin¬
teren, at der næsten kun er de nøgne ribber tilbage. Efter foto¬
graferingen blev de skåret ned næsten til jorden, og billedet der
er taget den 25. samme måned viser hvor ufortrødent de alle¬
rede fornyr sig med skud fra grunden. Det sidste fotografi er
endelig taget månedsdagen senere (25. Maj) hvor blomstringen
er i fuld gang. Forgrunden i de to sidste billeder er Saxifraga
Elisabethæ. Hvis denne tilbageskæring ikke havde fundet sted,
vilde planterne rimeligvis dels have skudt nye skud fra grunden
men dels også fra de mindst medtagne gamle ranker, medens
resten havde ligget vissent hen til mispryd under blomstringen,
og næste år vilde der rimeligvis være fremkommet døde pletter
hist og her. E. E.-J.

Aubrietia tauricola efter vinterens øde¬
læggelser.

De samme planter 2S dage efter ned-
sk teringen.

Desamme Planter endnu en måned senere.
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mosebundsplanter
rhododendron og andre mosebundsplanter ofres der forholds¬

vis store penge på i naturens vintergrønne haver.
alt for ofte er disse penge så temmelig bortkastet, thi man for¬

sommer samtidig at skaffe planterne de rette voksevilkår, og det
er i virkeligheden sjældnere, at man ser en rhododendronplant-
ning i overdådig frodig udvikling.

anlægsgartner poul rasmussen har i det følgende meddelt os
sine erfaringer på dette punkt.

jordbundsforholdene og gødskningen er det altafgørende for
mosebundsplanternes trivsel, og det er ikke for meget sagt, at
jorden overalt i de københavnske villakvarterer til exempel er
aldeles uegnet, når den ikke tilberedes særlig.

kalk er gift for surbundsplanter, og det er derfor særlig galt
i limfjordsegnene og i landets sydøstlige dele, hvor danmarks
kalkundergrund når op til overfladen.

det, planterne kan lide, er en tørveagtig, let jord, og en op¬
blanding af sphagnum i den almindelige jord vil derfor altid være

gavnlig, og bruges da også af mange, rationelt er det imidlertid
på ingen måde, der bevares en mængde kalk i jorden, og den
kemiske reaktion bliver ikke tilstrækkelig sur.

det er derfor så langt at foretrække at gå radikalt til værks
og udgrave hele plantningsarealet i 40-50 cm dybde, og i denne
grube fylde mosebundsplanternes livret: 1 del blad jord til 2 dele
sphagnum-mosejord. (hvor man kan få jord i den rette tilstand
fra en sphagnummose, er det om muligt bedre end det industri¬
elle sphagnum).

til denne jord blandes ca. 10 pet. velforrådnet kogødning, så
planterne straks kan få noget at leve af, og endda kan have et
godt forråd frem i tiden.

når stykket er gået igennem med en jordfræser, så jorden er
fintsmuldret og lækker, plantes der, og endelig rigelig dybt,, thi
rhododendron ynder at slå friske rodder ud på stammen.

denne egenskab kommer dem iøvrigt også til gode frem i tiden,
fordi den løse jord synker sammen og omdannes og derfor nød¬
vendigvis må suppleres med et nyt lag tørvestrøelse hvert efterår.

spiseseddelen vil kort sagt blive: hvert efterår så tykt et lag
sphagnum, at den gamle jordhøjde opretholdes, og hverandet
efterår et jævnt lag kogødning over hele stykket; de år, der ikke
gives kogødning, skal planterne det følgende forår have lidt nitro-
phoska.

når dertil kommer, at de i tørre perioder altid bliver passet
med vand ved rigtig grundvanding, så er de godt hjulpet - men
er det da ikke en fryd at se sine fine planter gasse sig af velvære ?

ganske den samme fremgangsmåde kan iøvrigt følges, om man
er blevet ked af at se gamle rhododendron stå og hive i det.

de plantes om i den nye jord, og når de plantes dybt, vil
man finde, at de snart danner en hel kage af nye rødder over
den gamle klump, der slet ikke arbejder mere.

når de har stået et år og kommet til kræfter beskæres de, og
foryngelseskuren er slut. 1
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Børnenes Pavillon paa den af vor Lands¬
mand, Landskabsarkitekt Dr. phil. Jens
Jensen indrettede Legeplads i Oak Tree,
en Forstad til Chicago; Billedet viser den
Stemning af Fred og Hygge, som den
amerikanske Legeplads har til Hensigt
at skabe om Barnet.

Legepladsprincipper?
Som et Supplement til Artiklen 0111 Legepladser i Belgien,

Januar 1940 i „Havekunst ", vil jeg gerne have Lov til at frem¬
sætte nogle Bemærkninger, som jeg indleder med en personlig
Erindring. „Le college des Hourgmestre et Fchevins" meddelte
mig 15. Decbr. 1908, at der i Bruxelles ikke fandtes Legepladser,
hvor Børn kunde lege med Sand (jeg havde forespurgt herom);
et lille halvt Aar senere meddeltes det uopfordret, at man havde
besluttet sig til at indføre Sandlegen i Byens Parker; og paa
store Gadeplakater offentliggjordes en Fortegnelse over, hvor
Børnene kunde holde sig til; saadan opstod Legepladserne i Brux¬
elles.

Da jeg i 1935 sidst besøgte Belgiens Hovedstad, var den i
„Havekunst" nævnte Dronning Astrid Park jo ikke etableret, og
jeg erindrer fra samme Rejse, hvorledes Lægen Dr. Diffre i I rank¬
rig, hvis Børnepark jeg har beskrevet i „Nordisk hygiejnisk Tids¬
skrift, 1936, og Mødet med hvem hører til mine interessanteste
Oplevelser, omtalte det lille Naboland Belgien som en Sinke,
hvad Legepladser angaar; det forsonede ham end ikke, at jeg
dog kunde pege paa ovennævnte Brevveksling med Bystyret.
Naar jeg antører dette og særlig nævner Lægen og hans Park,
er det, fordi den Maalbevidsthed, der fremhæves i Lektor Brandts
Artikel paa belgisk Omraade, hører Franskmanden til i ikke
mindre Grad. »

Med Maalbevidstheden hører vist imidlertid den væsentlige
Lighed op mellem Dr. Diffre og Belgierne. Hvorvidt dog Bel¬
gierne paa samme Maade, som Artiklen gør det, skarpt under¬
streger Gyset m. v. som et Onde, Leg og Legeplads enten giver
Anledning til eller befordrer, faar staa hen.

Læge Diffre søger Gyset som et fysiologisk, psykisk og pæ¬
dagogisk „sine qua non" for en Legeplads. Han har endogsaa
konstrueret „Legeapparater" med dette saglige Maal for Oje.
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Som fornuftig Mand og Læge mener han naturligvis, at Lege¬
pladsen skal byde mere og andet end Gys, og i den Henseende
lader hans Bornepark intet tilbage at onske. Parken, jeg besøgte
ved Sommertid, havde med Hensyn til Besøg og Afbenyttelse
noget af det samme tindrende Præg over sig, som Øjeblikkets
Kælkebaner, hvor Børnene føler det store, kildrende Gys som
en naturlig og sund I orm for Livsglæde og Livsfølelse. Børn
og Ungdom ventier hjem med „hektisk" røde Kinder, opstemte
og glade, saadan som man jo maa ønske, sunde Børn maa føle
og opleve det paa enhver Friluftsplads.

Lt andet lille Ord, Lektor Brandt sætter i f orbindelse med
Dronning-Legepladsen, nemlig Ro, er gentagende fra dansk Side
blevet fremhævet som en vigtig Side i Legepladsens Struktur,
saaledes for ganske nylig i „Nord. hyg. Tidsskr.", Oktbr. 1939.
Ser man paa den Legepladsfortegnelse, som Københavns Kom¬
mune aarlig udsender gennem Børnene til Hjemmene, fremgaar
det tydeligt heraf, hvilken Va'gt der fra offentlig Side lægges
paa den rolige Legs Vilkaar, direkte bl. a. ved Indretning af
Sandlegepladser, Soppedamme og Liggepla'ner. Den af Kommu¬
nen nyoprettede Legepladslærerinde-Virksomhed vil sikkert finde
en særlig Opgave i Retning af at fremme den fornuftige Anven¬
delse af Legepladsen under et regelmæssigt, dagligt Friluftsliv.
Skulde jeg nævne en dansk By, som har haft Held til at træfie
det helt rigtige Valg i Retning af Beliggenhed — Pladsen er dog
en Smule for lille —, Udstyr og daglig Ledelse, bliver det det
idylliske „Børneparadis" i Skive. Der er Ro, og der er levende
Liv over det hele; jeg synes, den Plads sidder inde med en Re¬
kord. Hans Dragehjelm.

i zoo i marseilles har lektor g. n. brandt
i 1939 taget dette billede, der venligst
er blevet os udlånt.
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Boganmeldelse
Gardens and Gardening igsg. Det har håvdets att triidgårdskonsten står

stilla utan att påverkas av tidens strOmningar Inom byggnadsarkitekturen
in. m. Ar detta rikdgt, og i så fall år det av godo eller onde? I vilka av-
seenden ffireståller ni er att eventuella fiirbiittringar kunna gfiras inom
triidgårdskonsten av i dag?

Ungefår så lyder ett par frågor som Studloftirlaget tlllsånt några ledande
europeiska och amerikanske fackmann. Svaren fflreligga i Gardens and
Gardenings eleganta årsbok 1939. Bland de tillfrågada mårkas engels-
månnen White och Dillistone, tysken Valentlen, italienaren l'orcinal, frans-
mannen Moreux, belgiaren Pechére och amerikanarna Eckbo, Adams och
Yonngman.

René Pechére vill inte tro att triidgårdskonsten skulle kunna bli slav under
något sorts system, några arkitektoniska lagar. Varje tradgård erbjuder sitt
eget problem, har sin egen person I ighet, skiftande från fall till fall.

For Jean Charles Moreux finns det endast två slags trådgårdar: formtråd-
gården, soin fiirmedlar kontakten mcllan byggnadsverket och naturen emedan
den iir en produkt av bådadere; og landskapstriidgården som åren imita¬
tion av naturen. - Huvudregeln år sedan alitid: att bruka sitt sunda ftirnuft
och sin fantasi - den regeln har tillåmpning i alla trådgårdar i hela vårlden.

Otto Valentien menar att det uppstått en reaktion mot den ftverdrlvna
funkisstilen inom byggnadskonsten, mot „the machine for living in", och
att det forefinnes en straven att återvanda till mera traditionella hustyper
for att tilfredsstålla nutidsmånniskans behov av ro och komfort i privat¬
livet. Detta behov, parad med liingtan efter orttrd natur, har under det
senaste kvartseklet påverkat vår uppfattning om privattrådgården, som nu
tenderar till att bli forst och fråmst en plats ffir fysisk vila och forstrOelse.

Årsbokens stOrsta avsnitt utgiires av en internationell bildkollektion med
kort beskrlvande text.

Bland anlåggningsbilderna, i vars text åven ingår namnet på trådgårds-
arkitekten, åro Sven två danskar representerade: G. N. Brandt och C.Th.
Sørensen.

Tyskarna åro påfallande och - demonstrativt? - rikt representerade med
bilder av anlåggningar av Otto Valentien, Harry Maas/, Oswald Woelke
m. 11.

Bilderna åro på några undantag når goda. Många av dem skulle emel-
lertid vunnit på att reproduceras i storre format. - Bland våxtfotografierna
finnas några verkligt goda habitusbilder, som fUrdelaktlgt skilja sig från ett
alltfttr stort antal sjållOsa blomsterportriitt, tagna med svarta skårmar som
bakgrund.

I stort sett måste erktinnas att det rlka bildmaterialet ger en god fftre-
stallning om trådgårdskonsten av i dag. Walter Bauer.

I lektor Georgsens satyrspil under titlen Boganmeldelse I f ebruarheftet
udtrykker han håbet om at forlag og forfatter vil have mod nok til at ind¬
klæbe i bogen Anlægsgartneri en ny forklaring, da der „desværre er ind¬
truffet en virkelig beklagelig fejl på et område af fundamental betydning".
Modet skulde i og for sig ikke mangle mig, men mon virkelig de unge
gartnere er så tungnemme som lektor Georgsen antager. Mon dog ikke de
nogenlunde velbegavede, der i samme stykke læser at arealet udenfor den

'

yderste tykke linje bliver uberørt af jordarbejdet, kan forstå, at de kurver
der omtales er dem indenfor samme tykke linje? Og hvis det er tilfældet
er der jo ingen fejl at rette.

Skulde Hr. G. Ikke ønske en seddel indklæbet I restoplaget af Februar¬
heftet af Havekunst med oplysning om, hvad bogen egentlig omhandler, f9r
det står der ikke noget om i hans causeri.

Samtidig kunde det så oplyses, at begge de to priser hr. G. opgiver på
bogen: kr. 8,00 og kr. 10,00 Ib. er gale. Bogen sælges overhovedet ikke hef¬
tet og koster i shirtingsbind kr. 8,75 og i „pragtbind" kr. 10,75. For med¬
lemmer af Aim. dansk Gartnerforening er priserne henholdsvis kr. 6,50 og
kr. 8,00. E. E.-J.

Gardens & Gardening 1939■ Redigerad
av F. A. Mercer.
The Studio Ltd. London. 128 sidor.
368 fotos. Pris 7 sh. 6 d., 10 sh. 6 d. lb.

Engelskt..

och tyskt bildprov ur drsboken.
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Baron Walter v. Engelhardt
døde den 7. Marts, 76 Aar gammel.

Han var opdraget i en tysk Godsejerfamilie i Balticum og blev
1906 Stadsgartner i Diisseldorf og noget senere Docent ved
Kunstakademiet.

Han blev gennem en for al Havekunst udviklingsrig Menne¬
skealder de tyske Havearchitekters ubestridte aandelige Fører.

Lige før den forrige Krig fik han Tilbud om den fornemme
og velallagte Hofstilling ved de samlede Potsdammeranlæg, men
han blev i Diisseldorf, der belønnede ham med en — iøvrigt alt¬
for stor — Embedsbolig og navnlig med i Tilslutning dertil at an¬

lægge og drive den mærkelige Forsøgshave, som han havde
ønsket sig.

Det store Terrain er ved brede, rødbrune, faste, let mos-

groede Slaggeveje delt i Kvadrater udfyldt med mest stedsegrønne
Buske og Smaatræer overalt sammenvævet med et frodigt Bund¬
dække. Planternes sædvanlige Kamp for Tilværelsen føles bog¬
staveligt som sublimeret til en indbyrdes Støtte i Tilværelsen,
saa harmonisk virker det hele. Desværre vedligeholdes denne
Have ikke mere i den oprindelige Aand.

v. Engelhardts særlige Fortjeneste af Havekunsten ligger ikke
saa meget i hans praktiske Arbejder, hvor forfriskende frigjorte
for gængse Tvangstanker de end virker. Det er derimod hans
Virksomhed som aandfuld, munter og klar æstetisk Theoretiker,
der som ingen anden i de Kredse fængslede og paavirkede de
unge ved Undervisning og Moder. Hans Forelæsninger for Ar-
chitekter søgtes ofte af lige saa mange Gartnere, og de unge
langvejsfra flokkedes om hans — hvad jeg vilde kalde „socratiske"
Vandringer; han lignede virkelig, som han barhovedet og talende
iført en graa Lodenkappe gik i sit kære vintergrønne bosco —

en smuk Socrates.
Han skrev kun lidt, og dog var han den altid citerede i den

store Kamp mod Architekternes „Professorengårten" med deres
evige hvide Tremmeværk. Ældre vil fra Aarene 1906-10 erin¬
dre Navnene Liiuger, Olbrichs, Peter Berends, Muthesius.

Senere — efter Krigen — gik hans muntre Lune udover de mange
ny Doktriner med deres overdrevne Hensyn til Plantephysiog-
nomik og Økologi. Ved et Møde, hvor en Kollega — fanatisk og

vidtløftigt som Tyskere ofte —havde hævdet, at al ikke „boden-
ståndigt" begrundet Plantning var naturstridig, causerede v. En¬
gelhardt utroligt bedaarende om det „naturstridige" i Blodbøgs og
Blaagrans Evne til at undertrykke deres „bodenståndige" Om¬
givelser. Han selv vidste god Besked. Han vilde blot Doktri¬
nerne til Livs.

At han selvfølgelig var Æresmedlem af Deutsche Gesellschaft
f. Gartenkunst har naturligvis kun ringe Betydning ved Siden
af, at han gennem mange Aar — uden at sidde inde med For-
eningsposter — men paa Grund af sin Personlighed og Autoritet
var den, der gik sit Fag Ærinder hos Politikere, Architekterne
og Myndighederne. G. N. Brandt.
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Reichsgartenschau Stuttgart
Dansk Havearkitektforening har for nylig modtaget et state¬

lig værk med titlen Das Erlebnis einer Landschaft og med under¬
titlen Ein Bildberickt von der Reichsgartenschau Stuttgart 1Q3Q.

Bogen er tilsendt fra udstillingens propagandaafdeling og inde¬
holder 115 store helsides fotografigengivelser fra udstillingen i
sommer. Billedteknisk set er værket fremragende, og da hver
enkelt havedel er fotograferet netop på den rigtige årstid og i
den mest klædelige belysning, viser bogen den store haveud¬
stilling i et hojst flatterende skær, hvilket ganske selvfølgelig også
har været den opgave byens overborgmester har stillet bearbej¬
deren Dr. Erich Schlenker.

Gennemgående viser billederne virkelig smukke og harmonisk
afstemte anlæg som f. eks. hosstående dal med blomstrende astilbe
i robiniernes skygge eller det lille haveparti med bænken udenfor
husets dør, men ikke så få steder ødelægges virkningen af en
eller flere af de pompøse springvandsstråler, der synes at være
et nødvendigt tilbehør til en tysk haveudstilling. Hverken den
lille åkandedam i idylliske omgivelser eller det større haveparti
som forgrund for Stuttgarts bjerge vinder i skønhed ved en så¬
dan kraftudfoldelse. Intet giver i højere grad ro i et billede end
et stort vandspejl i en regelmæssig indramning, og intet har vel
en mere kontrasterende virkning end et lodret opstigende hvidt-
skummende vandspring. Fordeles nu 16 eller 20 sådanne strå¬
ler over hele bassinet er man kommet det perverse temmelig
nær, men når man yderligere flotter sig med to bassiner af samme
art og lægger det ene lige ovenfor en græsskråning og nummer
to lige under en anden, ja så er man ubetinget kommen på den
gale side af den mur der skiller havekunst fra dilettanteri.

Store fontæner var også et meget benyttet element i barok¬
tidens pragtanlæg, men hvor helt anderledes var de ikke stemt
sammen med deres omgivelser end her, hvor der anbringes to
firkantede vandblokke i forskellig højde midt imellem en natu¬
ralistisk blomsterhave og en storslået udsigt over det fjerne bjerg¬
landskab. Hvor langt smukkere vilde det oprindelige terræns
jævnt skrånende linie, i god balance med bjergryggens modgå¬
ende fald ikke også have været end denne karakterløse regel¬
mæssighed, hvor trapperne skyder sig frem foran skråningerne,
hvor benene skæres af manden foran bassinet, der er retlinjet
begrænset mod gangen og formet å la tørveskær for den ene
ende.

Bogen gengiver 115 fortrinlige fotografier, men hvis man havde
ladet sig nøje med et udvalg på 80 eller 100, vilde dens hen¬
sigt som propaganda for den tyske havekunst i væsentlig høj¬
ere grad være blevet opfyldt.

Haveanlæg på en udstilling er næsten altid en betænkelig såg
set fra et fagligt synspunkt. Her hjemme hvor de udstillende an¬
lægsgartnere tidligst 14 dage eller 3 uger før åbningsdagen får
at vide, hvilken plads de kan disponere over, er det selvfølge¬
lig umuligt at fremtrylle vegetationsbilleder af nogen værdi, og
den assisterende havearkitekt nødsages derfor til at forlade sig.
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på de virkninger som kan fremskaffes med mere eller mindre
døde materialer, som sten, vand, havemøbler, parasoller, imite¬
rede granhække, skulptur o. 1. og i de fleste tilfælde bliver re¬
sultatet mere til skade end til gavn for det indtryk af havekun¬
stens væsen og værdi, de besøgende gierne skulde bibringes.

Helt anderledes stiller sagen sig ved de store udenlandske ud¬
stillinger som f. eks. den omtalte i Stuttgart, hvor der et par år
i forvejen stilledes et herligt terrain til rådighed. Bogen siger
herom: „1 Stuttgart galdt det ingenlunde 0111 at indrette et alle¬
rede foreliggende udstillings- eller parkterram til brug for denne
rigshaveudstilling, idet der tværtimod blev stillet et 50 ha stort,
forlængst forladt stenbrudsland til rådighed. Dettes fattige jord¬
bund og sparsomme vegetation skulde synes mindst mulig egnet
til en rigshaveudstilling. De eneste fordele det kunde opvise var
den vidunderlige beliggenhed på et af Stuttgarts skønneste højde¬
drag, dets stærkt varierede overfladeform, de stejle fjeldvægge
og bløde dalsænkninger der stadig frembød nye udsigter, og
ikke mindst muligheden for en tralikma'ssig gunstig tilslutning".
Når dertil kommer meget rigelige pengemidler, og når man af
billederne kan se at der ved „sparsom vegetation" menes en
ualmindelig smuk bevoksning af Robinia, må man sige at den*
der kalder dette terræn mindst muligt egnet til en haveudstil¬
ling, må være bedre vandt end danske havearkitekter, der ube¬
tinget vilde mene at der her for en gangs skyld var givet en

En lidet flatterende forgrund for Stutt¬
garts bjerge.

Billedet herunder: Den lille åkandedam
i idylliske omgivelser terroriseres af den
brutale vandsøjle.
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Til gengæld et af de mange virkelig lejlighed til at skabe noget fremragende. Men — for der er altså
smukke °B harm°"isk ^emte anlæg. Qgså her et aber dabei _ så kommer udstillingskommitéen og for¬

langer alle tiders største opbud af springvand, mindst 4X5 kæm¬
pestråler i hvert bassin og mindst 4-5 bassiner af den slags for¬
uden alléer med hundredvis af vandbuer, og dertil mindst en

kæmpestråle hellere 10 i hver lille sø eller dam.
Og ud flygter både nymfer og dryader, flora græder, og hvis

havekunsten havde en genius vilde han bøje sit hoved og sukke:
atter en forspildt mulighed. Og der er i virkeligheden også grund
til at sukke over, at den havekunst der vises offentligt frem som

mønstergyldig — fire en halv million mennesker så denne udstil¬
ling — altid helt eller delvis skal ødelægges af hensyn til den store
mængde, om hvem de ledende tror at de kun har sans for gøgl
og kraftpræstationer. Hvis alle de mange penge der ' blev an¬
vendt til elektrisk oplyste springvandsanlæg og deres drift var

brugt til en propaganda for, at denne udstilling i modsætning
til tidligere kun vilde virke ved havekunstens ægte midler uden
al tarvelig udstillingseffekt, mon så ikke de alier alier fleste vilde
kunne se, at de tidligere havde fået stene for brød.

. E. Erstad-Jørgensen.
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beton i haver
tiden råber på mådehold i anvendelse af sten i haver,
denne lille gennemgang af gode cementvarer skulde derfor

heller ikke tjene til opmuntring for umådeholden brug af sten,
men snarere opfordre til en mere kritisk bedømmelse, når disse
materialer vælges.

havearkitekt anka rasmussen fik i sin tid eje på at visse hullede
partier i almindelige betonstøbte materialer (det fa^nomen, man
kalder „vandudtræk") havde en egen skønhed, og bad cement¬
støberiet „alliance" fremstille fliser og sten af den karakter.

en særlig fordel ved denne type skulde være at den forener
en levende overfladestruktur med en glat slidflade og mange
mennesker klager over at de, iøvrigt meget smukke, ru fliser
slider for meget på fodtøjet, særlig hvor der er børn.

anlægsgartner n. nørgaard har for p. hansens cementstøberi
konstrueret en særlig plantemursten, der er mønsterbeskyttet,
på alle leder smalner den til bagud, men i forskellig grad, dels
for at frembyde fordele ved opbygningen og dels for at afgive
gode pladser for planterne i stødfugerne.

de har en smuk, grov overflade og kan ved tilsætning af jern
gives rustrøde flammer, — en ting der dog ikke bør overdrives.

disse sten, af hvilken type de så er, må altid stables tørt sten
mod sten og ikke have jord mellem sig i de vandrette fuger,
ellers vil, efter en vinter, som denne, det hele „sejle" og vise
sig meget ustabilt, muren fig. 9 kan ikke stå for en mere kritisk
bedømmelse, de jordfyldte stødfuger bør heller ikke gøres bre¬
dere end allerhøjest nødvendigt, thi hvor enkelte planter går
ud, er de gabende huller meget skæmmende.

brede langsgående fuger er imidlertid meget flatterende og til
den ende har kommunegartner g. n. brandt anbefalet p. hansen
at give nørgaard-stenen en særlig profil, som fig. 5 viser.

det er lidt omstændeligt at opnå fugen ved at lægge eternit¬
plader mellem skifterne, hvad også har været forsøgt.

de forskellige cementstøberier, men da særlig lamberg-peter-
sens eftf. fremstiller også beton-fliser med knust ægte sten i slid¬
fladen, og for faksekalkens vedkommende betyder det en virkelig
fordel, da den støbte „faksekalkflise" ikke har den ægte stens
skavanker i retning af at drikke vand, „rådne" og fryse i stykker.

havearkitekt aksel andersen har ved mange lejligheder vist hvor
udmærket tilplantede keglebrønde i forskellige cementfarver kan
virke, og har bl. a. også konstrueret en drikkevandsbrønd af en
sådan kegle. — den kunde lige vel tænkes indrettet som vandings-
brønd i en afskæringshave til exempel.

entreprenør axel hansen, hvis specialitet iøvrigt er armerede
vandbassiner, har konstrueret nogle storartede rammer, der kan
stables sammen 2—3 eller 4 over hinanden og derved danne af-
faldskuler, der endelig kan dækkes af trælemme.

hver ramme er 25 cm høj, 1 m bred og 2 m lang, og er for¬
synet med fals, så den ikke forskubber sig.

problemet med affaldspladsen, der i de fleste haver er smertens¬
barnet, er derved løst på ent iltalende måde. troeis erstad.

1. glat flise med hullet overflade.

4. ru flise, trukket af med træbrædt.

7. aksel atidersens drikkevandsbrønd.

iO. betonrammer til affaldskule.

42



2. plantemursten, svarende til flisen fig. i.

5. „nørgaard" -sten med speciatprojit.

3. mur af sten som på fig. 2 i mange forskellige størrelser.

O. mur af plantemursten model „n. nørgaard". lavendler i studjugerne.

8. tilplantet keglebrønd. g. bred Juge opnås afsten som påfig. 5, ikke ved udforing med jord, som herforsøgt.

12. så smuk er en flisebænk indføjet i plantestensmuren om „klokkergaarden" s
sandlegeplads, murens hældning er opnået ved forskydning af skifterne.
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11. runde hjørnesten i „nørgaard"-mur.



et nyt vinterværktøj fra praxis:
den umanérligt kolde vinter, vi har haft, har forårsaget nød¬

situationer og extraordinaire tilstande, også i anlægsgartneriet.
noget kan man lære af enhver situation, mange er blevet klo¬

gere med hensyn til betingelserne for planters overvintring, og
vi horer, at anlægsgartner h. h. sørensen i den hårde frostperiode
havde lejlighed til at høste udmærkede erfaringer på træflytnin¬
gens område.

nogle flytningsarbejder, som anlægsgartner sørensen var gået
igang med forst på vinteren med almindeligt vairktoj, standsedes
af den stærke frost, og man kom derved på den tanke at fort¬
sætte arbejdet ved hjælp af trykluftbor af samme slags som de,
der bruges til opbrækning af gader. — to trykluftapparater påmon¬
teret 12 cm brede spader kobledes til samme ben/indrevne motor.

ved apparatets håndtag dirigeres igangsætning og afbrydelse
ved en fjeder, og det ganske ufarlige redskab graver lige så ny¬
deligt og forbløffende hurtigt en halv meter bred grøft om klum¬
pen ved, at der først skarres for efter to rene linjer, og derefter
brækkes frosne klodser op i grøftens bredde.

6 m høje stedsegrønne fik en frostklump med på turen af 1,60
m's diameter og 1,40 m's højde.

da frosten imidlertid ikke var gået så dybt i jorden, men kun
en 60-70 cm, bar man sig således ad, at der inden fyraften blev
gravet fuldstændig fra på alle sider, så klumpen kun hvilede på
en spids, og først næste morgen, når den var frosset til en sten¬
hård klods, lagdes svære hampetrosser om, og hele tampen ex-
pederedes med et treben til hjælp op på en blokvogn, der rul¬
ledes til det nye plantested på planker.

, det for anlægsgartneriet helt nye værktøj viste sig i alle må¬
der at være særdeles egnet, de vibrationsagtige små stød sendte
de svære spader glat gennem al slags jord og svære rødder, så
der dannedes lige så glatte snit som med en økse.

udgiften til leje af hele apparaturet plus olie og ben/in beløb
sig til et halvthundrede kroner pr. dag.

staudebede i kysthaverne
anlægsgartner poul rasmussen tilrådede i sidste hæfte på dette

sted at udgrave hele gruber i jorden, hvor man vilde dyrke
rhododendron, og deri fylde den særlige jordblanding, som disse
planter foretrækker.

å propos udgravning af bede til bestemte planter, fortalte an¬
lægsgartner werner rasmussen mig forleden, at hån havde gjort den
erfaring i de mange haver med sandbund, som han passer langs
øresundskysten, at det var aldeles håbløst at undgå, at stauderne
helt blev svedet af i sommertørken, hvis man ikke spenderede
at lægge et vandstandsende lerlag under bedet.

han udgraver i halv meters dybde og la^gger der et 10 cen¬
timeters fedt lerlag, for igen at fylde gruben med 'madjord, og
det viser sig at være rigelig ulejligheden værd. t. e.
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eternithegn
det høje, tætte hegns værdi

for opholdshaven kan vanskeligt
overvurderes.

umådelig mange haver vilde
være til langt større glæde for
beboerne, om de var omgærdede
af grønne, tætte hegn i over øjen¬
højde og storartede rumvirknin¬
ger vilde kunne opnås, enten store
solåbne, eller snævre intime, som
små flisegårde nær huset kan være
det.

det er så helt forkert at „kom¬
promisse" mellem modstridende
synspunkter ved at lade hegnet
være lidt under øjenhøjde — netop
den grænse kan ikke overskrides,
uden at muligheden for den fine
rumvirkning forskertses.

under søgen efter et egnet ma¬
teriale for sådanne hegn er man
stødt på eternitskiferen, der på
mange måder virker meget tilta¬
lende, omend måske lidt død og
lidenskabsløs i farven.

c. th. sørensen har omgivet sin
egen have med et eternithegn,
der er opstillet ganske enkelt ved
at de 2,5 m høje plader er gra¬
vet 80 cm i jorden og samlet 2
og 2 med en galvaniseret bolt.

g. n. brandt har nu løst spørgs¬
målet om et tiltalende hæfte for
slyngplanterne på dette materiale,
der ikke er til at slå søm i.

øverste billede viser hvordan
tonkinstokke er fastholdt i hver-
anden bølgedal (hver eller hver-
tredje viste sig ikke at være så
pænt) af øskner, der er skruet
ind gennem pladerne og ind i
den bagvedliggende løsbolt.

g. n. brandt har nemlig, som
nederste billede viser, foretruk¬
ket at fastgøre pladerne til stol¬
per og løsbolter af træ, således
at pladerne selv ikke kommer i
berøring med jorden. t. e.
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Alyssum spinosum
er en halvbusk der kun sjældent ses i vore haver til trods for

at den er hårdfør, smuk og ejendommelig og dertil yderst let
at formere.

I modsætning til de mere urteagtige Alyssum der er gule lige¬
som halvbusken A. argenteum har denne hvide småblomster i
rigelig mængde. De springer ud i første halvdel af Juni måned
og holder sig længe.

Som tilnavnet angiver er den vedtornet, og alt undtagen de
hvide blomster, både grene og blade, er af en egen sprød og
tor karakter. Væksten er overordentlig regelmæssig kuppelfor¬
met og farven er lys grå.

Den bevarer sin karakter næsten uforandret vinteren igen¬
nem og er også i den henseende af værdi for en stenhave.

E. E.-J.

A. Spinosum i vintertiden.
Foto 2. Februar.

Staude-Lupiner
Lupinus polyphyllus fra Nord Amerika er en gammel Staude;

— i forrige Aarhundrede havde man den navnlig i mørkeblaa
Farver, nu og da saa man en hvid Blomst og meget sjældent
noget i Retning af rosa.

For 20-30 Aar siden begyndte Interessen for Lupiner ret at
vaagne, idet fremragende amerikanske og engelske Gartnere kryd¬
sede L. p. med andre Arter, navnlig L. arboreus fra Californien,
— denne træagtige L. er meget lidt haardfør i Norden, men Kryds¬
ningerne har i de fleste Tilfælde været haardføre i de sidste
Vintre. I disse Krydsninger var der et Utal af Farver i de mest
fantastiske Nuancer, dels ensfarvede, men ogsaa tofarvede, f. ex.
chokoladebrunt med gule Vinger, mellemblaat med sart gule Vin¬
ger, laxrosa med hvidgule Vinger, hvide med sart blaa Nuancer,
og disse L. kaldtes for Regnbuelupiner. Der arbejdes bestandig
for at forbedre dem, og i Fjor blev der for første Gang her i
Landet udbudt Frø af en ny Race, der overgaar alt, hvad man
hidtil har kendt, nemlig de saakaldte Russells Regnbuelupiner, til¬
trukket af en engelsk Gartner, Russell, der i over 20 Aar har
arbejdet med at forbedre Regnbuelupinerne.

Resultatet er enestaaende. Væksten er kraftig og sund, Blom¬
sterstandene er meget lange, ofte særlig smukt spidst opløbende,
de enkelte Blomster i Standene meget store. Fuldt udyiklede er
Standene fra øverst til nederst besatte med friske Blomster. Og¬
saa Farveskalaen er her udviklet i en saadan Grad, at der kun
mangler rent sort; — intet Under, at disse Pragtplanter har vakt
den største Opmærksomhed, og i England er belønnet med Guld¬
medalje af Royal Horticultural Society.

En Betingelse for god Trivsel er Jordens Beskaffenhed, — de
fordrer kalkholdig, sandmuldet Jord, hellere lettere end for svær;
— i lerholdig, tung Jord ødelægges Planterne ofte i langvarige,
fugtige Perioder.

L. bliver ca. 1 m. høje. Carl V. Lange.

Alyssum spinosum.
Foto Z- Juni.
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Hydrangea arborescens grandiflora
har ikke været kendt her hjemme i ret mange år og har endnu

ikke nået den udbredelse som dens mange gode egenskaber be¬
rettiger. Busken opnår omtrent mandshøjde, har fyldigt næsten
blågrønt løvværk og bringer i Juli-August en rigdom af store
hvide blomsterboller. Den er fuldkommen hårdfør, blomstrer også
på nordsiden af en plantning, men lider en del af blæst. Dens
blomsterstandes størrelse kan ganske vist ikke måle sig helt med
dem hos den såkaldte havehortensia, Hydrangea paniculata gran¬
diflora, men dens vækst og hele fremtoning gør den langt mere

egnet til sammenplantning med andre buske end havehortensien,
hvis åbne, spredte vækst nødvendiggør hyppig beskæring hvor¬
ved den kommer til at minde om beskårne ædelroser.

Viburnum tomentosum

En af de allermest værdifulde arter indenfor viburnumslægten,
der efterhånden rummer mange af vore bedste blomsterbuske,
er Viburnum tomentosum og ganske særlig dens varietet V. t.
sterile, hvor alle småblomsterne har kronblade og derved dan¬
ner kuglerunde blomsterstande ganske som hos den gammelkendte
Snebolle, V. Opulus v. roseum, men af en ganske anderledes ædel
støbning. Også løvet er ualmindelig smukt, mørkegrønt og dybt
nervet. Væksten er forholdsvis langsom, hos arten karakteristisk
ved de vandret udstående grene, en egenskab der er mindre
fremtrædende hos varieteten. Den bliver næppe over 2 m høj
men forholdsvis bred. Som fritstående mellem lave planter bli¬
ver den med årene en virkelig pryd for en have, den blomstrer
midt i Juni, og artens frugter skifter farve fra skinnende rødt
til næsten sort. Det er en busk der burde plantes langt hyppi¬
gere end den bliver, selv om den ikke er af dem der hurtigt
gør fuld fyldest.

SenecK}?
For tre-fire år siden besøgte Jeg den bekendte park Norrviken ved Bå-

stad. Det var 1 sidste halvdel af August måned, og en af de planter jeg
særlig heftede mig ved var en staude med store nyre- eller h)æcteformede
blade og talrige blomster op ad et markt skaft. I min erindring ser Jeg den
med markegule blomster, men når jeg nu igen får fotografiet frem slår det
mig at en. blomst af denne farve næppe vil kunne blive så lys på fotogra¬
fiet, og farveangivelsen skal man derfor ikke tage for hel autentisk. Det kan
godt være at den var lysegul eller måske endda hvid. Men at den var smuk
og meget særpræget kan jeg stå inde for. Direkter Abelin kendte imidler¬
tid ikke dens navn og huskede heller ikke hvorfra den var kommet ind i
hans anlæg, og senere har (eg gjort mig mange anstrengelser for at frem¬
skaffe navnet og derved også få mulighed for at finde frem til en forhand¬
ler, men alt forgæves. At det er en Senecio betragter jeg som givet, men
hvilken? Når dens billede nu kommer i Havekunst er det i håb om at dette
skal fare til identificering af deij skanne ubekendte. E. E.-J.

redaktionen udsætter et gratis årsabonnement på havekunst til den der
farst indsender navnet helst med en nærmere beskrivelse. f. e.
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Gamle norske haver
I sammenligning med Danmark og ganske særlig med Sverige er Norge

ikke særlig rig på gamle og anseelige haveanlæg. I sit bekendte værk Nor¬
ske haver, der udkom 1 1916, har Carl W. Schnitler gjort et stort grund¬
læggende arbejde med udredning af hvad der af gamle tegninger, do¬
kumenter og regnskaber 1 forbindelse med det der endnu står tilbage kan
oplyses om havekunstens historie 1 Norge, men også i den allernyeste tid
arbejdes der hist og her med uddybning af emnet.

„Foreningen til norske fortidsmindesmærkers bevaring" har således ny¬
lig udgivet en lille bog på et halvthundrede sider, der under fællestitlen
„Havens Kunst" bringer en afhandling af Inger-Helvig Rogstad (Vestland¬
ske kunstindustrimuseum, Bergen) om gammel haveskulptur i Norge, og
en anden om gamle lysthuse af havebrugskandidat Torfinn Skard (Ulefoss
landbruksskole). Denne sidste har også tidligere f. eks. 1 medlemsskrift for
foreningen „Havedyrkningens venner" skrevet interessante monografier af
forskellige haveanlæg og deres fortid.

Norge har Ikke noget tilsvarende til vort Ny Carlsbergfond, men der er
alligevel gjort udvej for både plantegninger og smukke prospekter, som
hosstående billeder viser.

Det er morsomt at se hvor uegnet de norske naturforhold har været for
gennemforelse af baroktidens perspektivhaver, og som oftest også for 1800
tallets landskabelige havekunst, medens renæssancens geometriske former
langt lettere lod sig indpasse i terrænet, og hvorledes disse længe efter at
denne stil var forladt andet sted, stadig hist og her blev anvendt som vel¬
gørende modsætning til den omgivende storslåede natur. £ E.-J.

Boganmeldelse
Dansk Lathyrus- og Rosenselskab har udsendt sin årsberetning for 1939

der lår fremtræder som en helt lille bog 1 nydeligt udstyr. Allerforrest
lyser et farvefotografi af „Poulsens Pink", den halvdobbelte, nellikerosa
polyanthahybrid, der opnåede 1. kl. certifikat ved prøvedyrkningerne 1 Lon¬
don 1939 og samme år belønnedes med guldmedalje på efterårsudstillingen

1 København.
Formanden baronesse Manon Wedell-Neergaard har skrevet et forord,

og 1 10 hver for sig læseværdige artikler får læseren udvidet sit kendskab
og sin kærlighed til de to blomster, selskabet har samlet sig om.

Willy F. Hansen omtaler landets største rosenhave i Enghaveparken og
skriver sagkyndigt om det store arbejde som der ofres på rosernes pleje.

„Fra Sweet Pea Annual 1938" er oversat en artikel om tiltrækning af
nye Lathyrussorter, der nok vil få mere end en haveentusiast til at forsøge
sig i denne kunst, der beskrives med en blanding af begejstring, sagkund¬
skab og lune som er meget Inciterende. Hør blot et par linier af indled¬
ningen: „Skulde en eller anden kedsommelig Tilhører finde paa at spørge
om, hvorvidt det kan betale sig eller ej, maa vi vist hellere se at slippe
af med ham med det samme med et koldt og afgjort: „Nej". Men er vi først
blevet af med ham, og han er sluppet udenfor Hørevidde, kan jeg godt
hviske til Dem: „Jo, det betaler sig", det betaler sig mangefold, og Lønnen
henter De 1 rige Overraskelser, i straalende Stumper, af Regnbuen og gyldne
Solnedgange, 1 duftende Aandepust fra Blomsterne, og 1 det verdensom¬
spændende Venskabsforhold, der er opstaaet mellem alle Dyrkere af denne
skønne Blomst".

Det er glædeligt at et selskab af denne art kan trives herhjemme, hvad
det ser ud til, og det kan meget anbefales havevenner at ofre de 3 kr. et
medlemsskab koster. Adressen er Amager Landevej 101, Kastrup.

E. E.-J.
Lyrik fra 1825:
Allegorisk, malet træfigur: Sommeren.

Hovedbygningen på Kjos.

Strandpavillon på Bogstad.
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Have ved Weekend-hus på Reichsgar-
tenschau, Stuttgart 1Q39-

Nutidens Havekunst
Siden Verdenskrigen har den tyske Havekunst udviklet sig

fra dekorativt Kunstleri til nu at være en samfundsbestemt, fro¬
dig Kunst, der staar med begge Ben i Livet.

Den praktiske og den ideelle Side, som tidligere opfattedes
som temmelig uforenelige, kommer nu i lige Maal til deres Ret.
Plantningernes frie, naturlige Ynde er samstemt med Vejes og
Haverums klare Udformning.

1 lige Grad honoreres Kravet til et virksomt sundt Haveliv
som til en aandelig Rekreation — Kravet til selve Tingenes Væ¬
sen som til denne Poesi bag Tingene, som Arbejdsdagens Ens¬
formighed faar En til at længes efter.

Men denne Tilbagevenden til maleriske ubundne Plantninger
og til Vækstformernes frie Udfoldelse indebærer i sig en ny Fare,
naar Idéen forvaltes af svigtende Evner.

Den uansvarlige Efteraber misbruger Haveejerens ikke afkla¬
rede, maaske rentud sentimentale Program til Overdrivelser og
Smagløsheder.

Kun den største Ansvarsbevidsthed garanterer imod Eftergi¬
venhed overfor denne Publikums uklare Smag.

Haven maa udformes klart.
Direkte Naturefterligning i Form af Klippeanlæg, Kilder og

Bækløb fører kun paa Vildspor i den lille Have.
Det er just Samspillet mellem Havens klare Udformning og Plante¬

materialets selvgroede Frodighed, der gør Haven af i Dag saa rig
og mangfoldig.

Opgivelsen af det dekorative til Fordel for en enkel Form¬
givning er denne nye ærligere Havekunsts Adelsmærke.

Til at opnaa denne Enkelhed fordres en streng Selvdisciplin,
ja en næsten selvudslettende Beskedenhed i Arbejdet, der maa
udføres i Bevidstheden om de sære Udformningers Værdiløshed
og det væsentlige i at kunne skabe den ubestemmelige Poesi
bag Tingene. Otto Valentien, Gartengestalter,

Stuttgart-Sillenbuch.
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Otto Valentiens Haver

paa Reichsgartenschau Stuttgart 1939
Det er Tanken med Haverne til de større eller mindre Par¬

celhuse paa Reichsgartenschau at vise Blomsters, Buskes og Træ¬
ers Anvendelse i Haven. Haverne er tilknyttet Huse, opførte ,

specielt for Udstillingen, og særdeles lykkeligt indføjet i det store
Udstillingsanlæg.

De ligger ganske frit i næsten landskabelige Omgivelser og
trykkes ikke af andre mere dominerende Anla^g.

Medens de mindre Huse ligger i Række paa en lille Højde¬
ryg i Landskabet, staar Villahavernes Huse ved Foden af et skraa-
nende Terrain, saaledes at der i denne Henseende forelaa mod¬
satte Forudsætninger for Havernes Udformning.

Weekend-Husenes Haver fandt i Relation til en existerende
gammel Træbestand et særlig gunstigt Terrain.

For alle Havers Vedkommende renoncerede man paa snævre

og strenge Grænser, markeret af klippede Hække eller Hegn,
og den Side, hvorfra Publikum havde Oversigt over Haverne,
var helt aaben.
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Have ved større Parcelhus paa paa Jen Maade opnaaedes en velgørende Sammenhæng mfel-
Reichsgartenschau. ]em |-{averne indbyrdes. Løse Buskplantninger i lave og højere

F ormer blev anvendt til Indramning, saaledes at Skellet udvi¬
skedes og Nabohavernes Busk- og Trægrupper paa en Maade
syntes at høre med til Haven.

Havens Iluni udvidedes derved helt ind over Nabohaverne
hen over de lave Plantninger i Grænserne.

Haven ved det mindre Parcelhus er udformet paa det enkleste.
Græsset fører helt op til Huset, der derved kommer til at ligge
frit paa Græsbakken indrammet af et gammelt Frugttræ og nogle
for Tilfældet plantede Buske.

Ved Husets ene Side skyder en enkelt udformet, terrasse¬
agtig Siddeplads sig frem overdækket af et Tag og tilstrækkelig
beskyttet mod Vinden, hvilket er saa altafgørende for virkelig
Nytte af Haven i al Slags Vejr.

En Rabat med Stauder er placeret langs Forsiden af Plant¬
ningerne i Skellet og ender nede i Haven ved en Siddeplads
med Bænk og Fuglebad under et gammelt Æbletræ.

Dette Æbletræ styrer Blikket, vder ikke standses af opdelende
Hegnsplantninger, men søger ud over de andre Anlægs græs¬
klædte Flader.
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Et Kig ud i det større Parcelhus' Have
og videre ud over det omgivende
Landskab.

Der blev her ligesom ved de øvrige Haver lagt særlig Vægt
paa ikke at fremstille besnærende Udstillingshaver, men saadanne,
der svarer til Forudsætningerne, og som kan gennemføres øko¬
nomisk.

E,n for rigt udstyret Have kan snart bljve sin Mand en Klods
om Benet. Det kommer an paa Grundformen — den kan og skal
være enkel, thi Planterne behøver en rolig Plan for at komme
rigtig til deres Ret i deres varierende Overdaadighéd. 1

Desværre maatte man ogsaa her, som ved alle Udstillinger,
savne nogle Aars rolig Vækst, som først rigtig kan frembringe
Spændingen i Træers og Buskes Vexlen, og som er lige saa
nødvendigt for at de nyplantede Blomsterplanter skal kunne vise
sig i deres rette Karakter. ,

Haven ved det større Parcelhus kan ligesom den beskrevne min¬
dre Have ses fra Vejen, der fører forbi.

Ved Huset ligger en overdækket Siddeplads, begrænset mod
den højereliggende Have af en lav Støttemur.
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Det mindre Parcelhus set fra Siddeplad¬
sen under det gamle Æbletræ.

Det stigende Terrain fordrede en let Terrassering. De nød¬
vendige Niveauklaringer i Form af Tørmure blev lagt saaledes,
at de opdeler Haven.

Plantningen følger den opstaaede Linjeføring og Havens Græn¬
ser. Det midterste Haverum bestaar af en rolig Græsflade, som

flyder lige over i Nabohavernes mere landskabeligt udformede
Rum.

For Græsarealernes \ edkømmende bibeholdtes Terrainets gamle
Højder for at opnaa den inderligste Tilknytning til Omgivelserne.

Blomsterplantningen bestaar af Sommerblomster suppleret med
tidligtblomstrende Stauder for ogsaa at have et Foraarsflor.

Ved Anlæg af disse Mønsterhaver har en vis gennemsnitlig
Anlægssum været opstillet som et vigtigt Krav, for at der kunde
skabes Haver af mere almengyldig Art. Os interesserer i første
Række den Have, der kan blive de manges Eje, thi kun denne
Have iinødegaar vpr Tids Idéer og Behov.

Otto Valentien.

*
" ■
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Bou-Saada
Det var i Fjor i Maj, at vi foretog den gartnerisk saa inter¬

essante Tur, hvorfra vedføjede Billeder stammer.
Nordafrikas Kystland er, hvad Plantelivet angaar, som Revie-

raen, kun blomstrer og modner al Ting selvfølgelig meget tidli¬
gere, og derfor findes en mægtig Export til Europa af tidlige
Grøntsager og l rugt.

Det er meget morsomt for en Gartnerdatter, -søster og -kone
at se alle de Potteplanter, som man kender fra sin Ungdom, i
en saa fantastisk Udvikling som fritvoksende i Villahaverne. Der
var mægtige Buske af Habrotamnus, som jeg ikke har set siden
min Barndom, de gamle blaa Plantago hængte ud over de høje
Mure, og Bourgainvillierne krøb over Hustagene; især de dyb
mørkviolette Sorter er mærkelige.

Byen Algier har nær Havet, men i Læ, en stor berømt „For-
søgshave", der er anlagt og tilplantet af Franskmændene saa tid¬
ligt som i 1823, og følgelig finder man der mange af vore kendte
Drivhusplanter som meget gamle og store Træer og mægtig brede
Buske. Det er som at vandre i et uendelig stort Palmehus eller
Varmhus. «

Men det gartnerisk mest interessante var dog Oaseklimaet og
Oasekulturerne.

Kun adskilt ved sinaa 400 Kilometer lindes såa vidt forskellige

Et lille Stykke af Oasens 10,000 Stkr.
Dadelpalmer, under hvis Skygge Frugt-
og Køkkenhaverne trives. Naar det stor¬
mer, er Sandet udenfor Muren i stadig
Uro. Snart trækker det sig væk fra Mu¬
rens Fod og snart piskes det mod Mu¬
ren, saa Fugerne udkradses ved „Sand¬
blæsning".
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De indviklede Overrislingsanlæg, hvis
Funktion helt betinger Plantevæksten,
skyldes ikke Franskmændene, end ikke
vor Tid, men er ældgamle. De er de ind¬
fødtes Fællesforetagender. Vandet hæves
trinvis ved Hjælp af mange Pumper som
ovenstaaende og sendes rundt i Grøfter
og Lerrør til de enkelte fladplanerede
smaa Jordlodder.

Klimaer og Vækstbetingelser, som tænkes kan. Kysten og At¬
lasbjergenes Nordsider har Middelhavsklima, hvor — ligesom hos
os — Vinteren betyder Planternes Hvileperiode, medens Sahara
og Oaserne har Sommeren til Hvileperiode. Det vil sige, at ikke
Temperaturen, men Fugtighedsgraden er det afgørende.

Selve Rejsen fra Algier til Sahara og Opholdet dér er rørende
billigt, i hvert Fald i Sammenligning med Rejsen København-Pa¬
ris-Algier. Det store franske Dampskibsselskab Cie Générale
Transatlantique, kaldet „Transat", har Biler løbende helt ind i
Orkenen og ejer og driver smaa, ofte latterlig smaa, men udmær-
kede Hoteller. Man rejser ikke i Selskab, men dog er alt ordnet
og reserveret for en. Man har slet intet Besvær, og talrige Ind¬
fødte, især de unge, taler godt fransk.

Inden ftian naar op i Atlasbjergene, passerer man Algiers umaa-

delige Landbrugsland og flade Vinmarker. De sprøjtede i de Dage
Vinstokkene med Bordeauxvædske fra høje Motorvogne med
„Larvefødder", der tog 5 Rækker af Gangen. Ogsaa Oliven og
Mandel er store Kulturer med uendelige Rækker af de graabla-
dede Træer. Alt er motoriseret og moderne, sammenlignet med
det gamle Frankrigs Smaadrift.

Lidt op ad Bjergenes Nordskraaninger kører man gennem
smukke Skove af Korkeg,' Eukalyptus, stedsegrønne Ege og

Kæmpeacasier med gulhvide Duskblomster. Derefter følger nor¬
disk udseende Træer, og saa bliver Vegetationen ringere og rin-
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For Enden af Hovedgangen midt igen¬
nem de store farverige Blomsterstykker
skimtes et ophøjet Bed i flere Etager, en
maurisk Tradition. De udstrakte Bede
indeholder mest eetaarige gamle Bekendte,
der er næsten ukendelige i deres overdaa-
dige Udvikling. En sjælden Me^embri-
anthemumart med store Blade, ca. 15 cm

i Tværmaal og i mange Farvevarieteter
er øjensynlig Tndlingsplante.

gere. Paa Siden af Passene er Fjældet helt nøgent og paa Top¬
pene, ca. 2000 m over Havet, laa der endnu Sne. Saa længe
denne Sne ses, siges Varmen i Nordsahara ikke at blive slem,
og det passede i hvert Fald i Fjor.

Bou-Saada ligger ikke længere sydligt end det velkendte øst¬
ligere Biskra, men det rigtige Sahara slaar en Bugt mod Nord,
der dels betinger Nomadelivet og Oasevegetationen og dels har
gjort, at Bou-Saada er temmelig uberørt Ørkenliv i Sammen¬
ligning med Biskra, der har haft Jernbane og hvad dermed føl¬
ger i adskillige Aar.

Som det er Tørken, der bestemmer Vegetationen, betinger den
ogsaa selve Nomadebefolkningens Liv. Om Sommeren, naar Ør¬
kenen svides af, trækker Nomaderne op paa Bjergenes Skraa-
ninger, og om Vinteren græsser de deres Kameler, Geder og
Æsler i selve Stenørkenen, der ligger spredt i den rene Sand¬
ørken, de plantelose Miler.

Selv disse ganske vegetationsfri Ørkenstrækninger er ikke ens¬
formige at køre igennem, men meget farverige. Stenene og San-*
det er hvidt, gult, okker og rustrødt med graagrønne Striber
og oven over en for os Nordboer unaturlig blaa Himmel.

Efter de mange Timers Kørsel i den soltørre Ørken virker
Oasen med sin Skygge og Planterigdom ganske æventyrlig og

uvirkelig.
Bou-Saada har 7000 Indbyggere, der næsten alle — bortset fra

en lille fransk Garnison — er Indfødte, d. v. s. en Blanding af
Berberé, Kabylere, Arabere og Maurere, alle af forskellig Hud¬
farve og Sprog, men lige ivrige Muselmænd. Pelargonierne vokser som Nælder.
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Agaver og Kaktus, der ikke hører hjemme
i disse Egne, gror overdaadigt. De plan¬
tes særligt som Havernes Hegn mod de
mange løsgaaende og sultne Æsler og
Geder, der søger sig Grøntfoder overalt.

Gartnerens knaldrøde Buksebag.

Byen bestaar af lutter tæt sammenpakkede garage-lignende
Smaahuse med flade Tage. Bou-Saada er „Købstad" for en No¬
madebefolkning paa over l(X),(XX) Mennesker, der ganske vist
ikke kober ret meget. Det taler til Fordel for fransk Koloni¬
styre, at baade Oase- og Nomadebefolkningen i Provinsen Al¬
gier er fordoblet i de sidste 75 Aar.

Ved Siden af Byen ligger selve Oasen. Under Palmernes lette
Skygge og i Murenes Læ trives de frodige Kulturer af mange

Slags Køkkenurter, Buskfrugt, Oranger, Figen og Bananer. 1 Maj
var det altsaa Høst lige inden Sommerens Hvileperiode. Det er

besværlige Kulturer — na»ppe paa Grund af Plantesygdomme, alt
saa saa sundt og rent ud — men paa Grund af Overrislingen, og
fordi alle Redskaber er fra Oldtiden. Det, der præger Byen og
Haverne mest er Mangelen paa Træ; Porte og Døre er rent ube¬
gribeligt primitive og opslidte, Vinduer er sjældne.

En halv Time efter, at der fra Byens 7 smaa Moskeer er raabt
Solnedgangsbøn, er alt tæt Mørke, med en underlig uvirkelig
sort Stjernehimmel, som sort Klæde med Huller i. Man kan ikke
se een Vieter ud fra Hotelbalkonen, men man hører saa meget
mere de mange ækle, vilde Hunde og Sjakalerne, der dog er

ganske ufarlige for Mennesker. Derimod kan det ske, at de tager
et Æsel af og til, og Gederne maa vogtes som Høns for Ræv.
Det var ogsaa beroligende at faa at vide, at der vel var Slan¬
ger i Oasens Paradis, men at de var ganske ufarlige, hvorimod
man varede sig mod Hugorme og Skorpioner i Sandet.

I „Transit"s Hotel havde Byen sin eneste egentlige Prydhave,
men den var ogsaa stor. Det er heller ikke saa dyrt dér at holde
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Gartnere. Den bestod dels af en Lund med ukendte Træarter
og dels af en aaben Blomsterhave omgivet af en Grav med uigen¬
nemtrængelige Kaktus og Agaver. Vore Smaabilleder giver kun
ringe Begreb om en Have, hvor det karakteristiske er de stærke,
krasse Farver, med kun meget lidt grønt imellem. Dens Anlæg
er efter maurisk Tradition, iblandet med franske Bedformer; paa
et af Billederne skimtes en gammeldags fransk Stjernegruppe.

Gerda Brandt.

Klinkearbejde Fra praxis
Da klinkbra»ndte mursten for få år siden rigtig kom frem som

bygningsmateriale i haver, var anlægsgartner Alfred Nielsen en af
de første, der fik betroet større opgaver på dette nye arbejds¬
felt, og siden har Alfred Nielsen høstet mange erfaringer på om¬
rådet, bl. a. disse:

Selve materialets ensartethed spiller selvsagt den allerstørste
rolle. Der spares så megen arbejdsløn ved brug af klinker nr. 1,
at de faktisk bliver billigere end nr. 2.

Stenene må endelig være tilstrækkelig hårdtbrændte. De smukke
røde sten er de svagest brændte, men holder alligevel, blot der
ikke er for mange kalkknaster i dem.

Den almindelige gule klinke er noget for tilbøjelig til at blive
grå og grim, til gengæld har Hasle-klinker næsten for artig en
overflade, der smager lidt af sanitæranlæg. Den sortering, der
kan være tale om at bruge i haverne, holder også meget for¬
skellige mål på alle leder, hvad jo må gøre lægningen vanske¬
ligere.

Det kan ikke indprentes stærkt nok, at klinkemure naturlig¬
vis skal have en betydelig hældning, 15 cm pr. meter er pas¬
sende; en lodretstillet mur er grim, selv så længe den endnu
bliver stående, simpelthen fordi den er en statisk meningsløshed.

Den første betingelse for at muren bliver stående er iøvrigt,
at den sættes på absolut faststampet bund, og at jorden bag den
også stødes godt.

Et slaggefundament er ikke engang nogen nødvendighed, blot
bygningsarbejdet udføres tilstrækkelig samvittighedsfuldt.

Almindeligvis lægges den enkelte sten i muren med svag hæld¬
ning bagud svarende til murens hældning. De ligger godt på
denne måde, men det giver naturligvis en del arbejde med til¬
hugning i hjørnerne og ved trapper.

Efter at have hugget lidt af steneije med en mejsel, glattes de
af med stenfil. Denne tilhugning kan undgås ved at lægge ste¬
nene vandret i muren og give denne hældning ved forskydning
af skifterne.

En vanskelig ting er trapperne. Et 11 cm højt trin opstilles
bedst med et liggende rulleskifte i forkanten. Skal trinet være
op til 4 cm højere, sættes rulleskiftet lodret, eller der lægges en
halv sten under.

Skal trappen stå rigtig sikkert, må stenene sammenklæbes med
Sikonit, der bedst anvendes varmt og ikke i fugtigt vejr, hvor
det vanskeligt vil klæbe til stenene.

1 direktør J. Engelbert-Petersens have er
klinkematerialets anvendelighed demon¬
streret paa meget elegant maade. Tegnet
af C. Th. Sørensen og udført af Alfred
Nielsen.
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Hortensia
Af alle hortensier har som bekendt sorten Bouquet rose vist

sig som den frodigst voksende og rigest blomstrende. På almin¬
delig havejord er den rosa men på særlig jordbund går farven
svagere eller stærkere over i en smuk blå tone.

Der er imidlertid noget underlig uægte ved disse store blom¬
sterboller. Man bliver lumsk ked af at se dem år efter år, og

jeg vil derfor henlede opmærksomheden på to andre sorter, der
efter min mening er langt mere tiltalende. De har begge kun
randblomsterne golde medens de indre blomster i skærmen er

små, sidder tæt sammen og sløres af de mange støvdragere, men
de afviger fra hinanden på forskellig måde.

Hydrangea serrata acuminata er c. 1 m høj med mørke, stift
oprette årsskud, ejendommeligt mørkt lov og med lillablå små¬
blomster der senere bliver hvidfe, og lyserøde randblomster med
næsten firkantede, lidt indskårne blosterblade. Den anden der går
under navnet H. macrophylla Imperatrice Eugenie er betydelig la¬
vere af vækst. Løvet ligner mere det hos de dobbelte horten¬
sier, småblomsterne er helt rosafarvede og randblomsterne har
afrundede former uden indskæringer. De to sorter blomstrer dog
samtidig og er meget indtagende i sammenplantning. Blomster¬
nes stærkt varierende størrelse og form giver dem noget lune¬
fuldt flagrende som en flok små sommerfugle over de grønne
buske. De er fuldstændig hårdføre, ynder stærk tilsætning af
tørvemel og rigeligt med vand i vækstperioden. E. E.-J.

Hydrangea macrophylla Imperatrice
Eugenie, i baggrunden H. s. a. Foto 1-8.

H. macrophylla Bouquet rose. Foto 2-8_

Hydrangea serrata acuminata. Foto 5-8.
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Boganmeldelser
Erick Wocke: Die Kulturpraxis der Alpenpflan^en.

Et nyt værdifuldt værk om stenplanter, i så høj grad I stil med „Unsere
Freilandstauden" af Silva Tarouca og Schneider, at en sammenligning er

uundgåelig og iøvrigt rimelig.
„Unsere Freilandstauden" har allerede i 3-4 år været udsolgt fra forla¬

get og lå på det sidste oppe på en pris af nogle og fyrretyve kroner, så
det vilde være ønskeligt, om Erich Wockes nye bog kunde være den en
afløser. Det er den naturligvis kun forsåvidt, thi emnet er jo begrænset til
at omfatte stenplanter alene, men her tager den også om muligt endnu flere
arter og varieteter med.

Bogens opsætning og hele udstyr ligger nøjagtig i samme plan som Silva
Taroucas: papir, typer og clichéer er af samme kvalitet, blot er det i Wockes
bog mindre overskueligt, og gør den mindre bekvem som lexikon, at arts¬
navnene Ikke er sat med fede typer, men kun spærret.

Kulturanvisningerne har 1 de to bøger fundet forskellig plads: i den nye
i de indledende kapitler, der optager bogens første 100 sider, medens „Un¬
sere Freilandstauden" også anførte kultur og formeringsmåder i få ord un¬
der hver enkelt plante. På dette ene punkt forekommer det mig, at Wockes
bog besidder en væsentlig mangel.

Dfe Indledende afsnit behandler emner som „Alpeplanterne I Naturen",
„Alpeplanterne i Haven" og „Stenanlæggenes Opbygning og Pleje".

Blandt alpeplanteenthousiaster synes der stadig ikke at være ringeste
tvivl om det rimelige i at opbygge djævleblændt Illuderende fjeldpartier
på få kvadratmeter af en hæderlig have, og udfra synspunktet, at dette
er Idealet, gives der de gængse omhyggelige anvisninger på „Vorblldllche
Anordnung des Gesteins" og „Slnnvoll angeordnete Stelnlagerung" med alt,
hvad dertil hører. J", £,

Die Kulturpraxis der Alpenpflan^en
und lhre Anwendung Im Steingarten
und Alpinum. Af Erich Wocke, grund¬
lægger og leder af Statens alpeplante-
haver 1 Danzig-Ollva. 3. udgave. 1940.
Paul Pareys forlag. 367 sider. 178 Illu¬
strationer. Kr. 34,50 ib.

Hans Cornelius Olsen: Beskæring af Frugttræer og Frugtbuske.
I beskæringsspørgsmålet hersker der stor uklarhed. Mange gartnere er

temmelig ensidige 1 deres overbevisning om den rette beskæringsmåde og
ligger 1 bitter strid med andre - og det gavner Ikke træerne at være under
forskellige gartneres skiftende behandling.

Det I Havekunsts hæfte 2 omtalte beskærekursus kan forventes at bringe
sagen Ind 1 fornuftigere baner og skabe større klarhed og ensartethed.

Inden længe bliver det forhåbentlig sådan, at publikum kræver af en
dygtig anlægsgartner, at han har beskærekursusets certifikat.

Magister Hans Cornelius Olsens lille bog arbejder på samme front, og
da han og d'herrer lærere på gartnernes beskærekursus vist er såre enige,
vil der ikke blive anledning til nogen konfusion hos os elever.

1 denne sag er ensrettethed jo den ideale tilstand.
Bogens største dyd er dens velsignet klare og lettilgængelige sprog. Når

man endelig engang ser det gjort, synes man, det må være så evig simpelt
at forklare gartneriske forhold på jævnt dansk og uden dikkedarer, men
det kan det altså ikke være, siden havebrugslitteraturen Indeholder så me¬

gen stilistisk akrobatik. - For man har da Ikke lov at Insinuere,- at nogle
med velberåd hu indhyller sig i en pseudovidenskabens kappe eller skriver
mere for at blive nådigt bedømt af nogle få kolleger end for at bringe deres
læsere videre?

Hans Cornelius Olsen har ved at tage om spørgsmålet med begge hæn¬
der, der ikke famler, placeret sin bog i et højt plan - den fortjener stor
udbredelse. *

I lexikal form bringer bogens sidste afsnit forklaring paa alle tekniske
vendinger, som det har været nødvendigt at betjene sig af bogen Igennem,
og yderligere redegørelse for sjældnere former for beskæring: ringning, rod¬
beskæring, tildannelse af formtræer etc.

Under omtalen af beskæring af pæretræer anbefaler forfatteren at spile
træernes grene ud fra hinanden med små kløftede pinde som den bedste
måde at opnå et åbent træ. Beskæring vil snarere gøre det stadig mere tæt.

Sådan er bogen også rig på personlig opfattelse af tingene. f. £

Beskæring af Frugttræer og Frugtbuske.
Af Hans Cornelius Olsen. I. Fr.- Clau¬
sens forlag. 33 sider. 27 Illustrationer.
Kr. 2,00.
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Engelske Havebyer
Med den nye Byplanlov or den nye Byggelov for København

har Byplanspørgsmaal aktuel Interesse, fordi Autoriteterne nu
har faaet en langt større Magt og dermed større Muligheder for
at gennemføre de Planer for Byernes Udvikling, som anses for
ønskelige.

I England og Amerika er der gjort rationelle Forsøg paa at
anlægge Planetbyer, og selv om Forsøgene kun omfatter en for¬
svindende lille Del af Befolkningen, maa de iagttages med den
største Interesse, fordi vi herhjemme antagelig før eller senere
maa anlægge Havebyer som de engelske. Hvad forstaar man da
ved en engelsk Haveby?

De engelske Byplanlæggere forklarer selv, at en Haveby er
en By, der er planlagt med sunde Boliger og Arbejdssteder, saa

stor, at man kan faa den fulde Fordel af en Bys samfundsmæs¬
sige Liv, men ikke større, omgivet af et Landbrugsbælte; hele
Byens Areal er i offentligt Eje eller i Værgemaal for Byen.

En Haveby er altsaa ikke, som saa mange tror, et Villakvar¬
ter, men en By med baade Villakvarterer og Erhvervskvarterer,
hvor Byens Beboere er beskæftigede. Byen maa paa Forhaand
være planlagt, saaledes at visse Arealer, der ligger smukt og
sundt, er reserveret til Haveboliger, medens andre, der ligger
ved Jernbane, Havn eller naturlige Raastofkilder, forbeholdes
Industrien. Endvidere anlægges eet eller flere Centre til Butik¬
ker, Forlystelser, offentlige Bygninger o. s. v., ligesom de grønne
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Arealer til Parker, Legepladser, Sportspladser og Landbrugsbælte Industriomraaderne er adskilt fra Bolig-
fastlægges og reserveres, saa der ikke bliver bygget paa dem. kvartererne ved grønne Bælter.

Jeg besøgte i Sommer de tre engelske Havebyer Letchworth og

Welwyn nord for London samt Wythenshawe ved Manchester.
Boligkvartererne adskiller sig ikke væsentligt fra vore Villa¬

kvarterer, men har den Fordel, at deres Vækst er begrænset,
idet hele Havebyen er omgivet af et Landbrugsbælte, som aldrig
maa bebygges. 1 Wythenshawe er Boligkvarteret endog opdelt i
5-6 mindre Afdelinger, der hver for sig er helt eller delvis om¬

givet af Landbrugsbæltet. Naar man køber en Villagrund, ved
man nøjagtigt, hvor der maa bygges, og hvor der aldrig maa

bygges, og Boligkvarteret bliver aldrig større, end man altid har
let Adgang til landlige Omraader. Hvor mange Husejere andre
Steder har ikke købt en Grund, der laa landligt omgivet af Mar¬
ker, og 10 Aar senere opdaget, at han boede midt i Byen og
maaske med høje Huse tæt op ad sig.

Selv i bedste Fald, hvor Villakvartererne er planlagt og Be¬
byggelsen bestemt af gode Servitutter, vil disse endeløse Bolig¬
kvarterer, som vi kender fra saa mange Storbyer, blive et trist
og ensformigt Sted for de Børn og Mødre, som ikke daglig kom¬
mer uden for dem. Lige saa godt det er at have Huset og Ha¬
ven liggende fredeligt isoleret fra Trafik, Fabrikker o. s. v., lige
saa galt er det at have for langt til de arbejdende Kvarterer i
Samfundet. For det første giver de lange Afstande fra Bolig til
Arbejdssted Trafikproblemer, der bliver meget vanskelige at løse,
naar det drejer sig om den store Del af Befolkningen, og for
det andet har de Børn, der bor i disse udstrakte Boligkvarterer,
ingen Betingelser for at faa et naturligt Indtryk af Industriens,
Handelens eller Landbrugets Arbejde. I Havebyen kan Børnene
derimod paa deres daglige Smaature se Fabrikker, Værksteder,
Stationen eller Havnen og Markerne med deres Plante- og Dyre¬
liv. Og hele By-Samfundet er ikke større, end at de kan overse
det og forstaa dets Sammenhæng og Funktion.

Boligkvartererne udformes med enkelte brede Hovedveje og

mange smalle, ofte blinde Boligveje. Da disse blinde Smaaveje
er meget lidt befærdede, kan man de fleste Steder have Græs¬
rabatter paa hver Side af Kørebanen i Stedet for Fortove. Dette
i Forbindelse med de gamle, spredte Træer, som man har be¬
varet fra det oprindelige Landskab, giver Havebyen et hyggeligt
og landskabeligt Præg.

I Welwyn har man i enkelte Dele undladt at sætte Hegn mod
Vejen. Huset og Beplantningen aflukker Baghaven fra Vejen.
Det ser smukt ud, og Experimentet synes at være lykkedes godt
i disse tyndt befolkede Kvarterer. I lidt tættere bebyggede, børne¬
rige Kvarterer vilde den uindhegnede Beplantning mod Vejen
nok have lidt nogen Overlast.

Haverne minder iøvrigt om vore Villahaver, dog er der i alle
Havebyerne visse Servitutter for baade Hus og Have. Der kan
foreskrives ensartede Hegn i bestemte Højder, Pligttræer,, Be¬
varing af gamle Træer, Forbud mod høje Træer, der kan genere

Bebyggelse o. s. v. Lignende Bestemmelser findes herhjemme bl. a.
i „Thorshøj Villakvarter" i Hornbæk (Se Marginalnote S. 66-67).
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Gangsti langs Parkvejen gennem
Wythenshawe.

Parkvejen igennem Wythenshawe. Gangsti
og Kørebane er adskilt af brede Plæner.
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I Wythenshawe er opført disse Boliger
for gamle Mennesker.

Arbejderboliger i Welwyn.
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I Boligkvartererne anlægges Lege- og Sportspladser samt An¬
tag og Parker, noget der savnes i mange af vore Villakvarterer.
Især Legepladser, hvor mange Børn kan modes og tumle frit,
er paakrævet.

De to Hovedfærdselsaarer, som gaar gennem Arealet, er ud¬
fort som facadelose Parkveje. Et 100 m bredt Areal er udlagt,
og hvor der ikke er naturlig Beplantning, er det beplantet som
Park. Herigennem fores den brede, asfalterede Kørebane, og paa
hver Side af Vejen gaar en smuk Gangsti gennem Parken. Villa¬
erne, der ligger langs Parken, har ikke Udkørsel til denne, men
til smaa Parallelveje paa hver Side af Parkvejen.

Den facadelose Parkvejs Fordele for Trafikken og for Boli¬
gerne er indlysende. Mere overraskende er det, at det ogsaa
kan være et økonomisk System. Dette gælder især, naar Kom¬
munen har købt hele Arealet som Landbrugsjord. Det 100 m
brede Bælte er da relativt billigt, og alle de Grunde, der ligger
langs Parken, kan Kommunen sælge til en højere Pris, end hvis
Parken ikke havde været der. Det lange smalle Parkareal har
en stor Omkreds; hvis det tilsvarende Areal var udlagt som en
kvadratisk Park, var det ikke halvt saa mange Grunde, der kom
til at ligge ved Parken. »

Sandsynligvis er det ikke blot Grundene, der grænser direkte
op til Parkvejen, der stiger i Værdi. Antagelig vil alle Grunde
i

. det omliggende Kvarter blive mere værdifuldé, naar Hoved-
færdselsaaren udføres som en smuk Parkvej, end hvis den blev
udformet som de almindelige Hovedveje gennem Forstæder med

Gammel Vegetation er bibeholdt paa
mange Steder i Welwyn.

I servitutternefor „Thorshøj Villa¬
kvarter" i Hornbæk e,r bl. a. indført
følgende om Hegn og Beplantning paa
Havearkitekt Troels Erstads Foranled¬
ning:

Som Hegn mod Vej opsætter „ Thors-
høj Grundejerforening" en Hæk, som ved¬
ligeholdes afForeningen, og som Grund¬
ejeren iøvrigt er uberettiget til at fjerne.

Ved Aftale med paagældende Grund¬
ejer kan Hegn mod Vej dog helt undlades.

Ligeledes kan Hegn mod Nabo undla¬
des, naar og saa længe Enighed herom
kan opnaas med denne.

Intet Hegn maa være højere end 2 m.
Dødt Hegn, saasom Granraftehegn,

Vindekæppehegn etc., maa ikke være la¬
vere end l,8o m, herfra dog undtaget
Traadhegn, der for at opnaa yderligere
Tæthed anbringes i en Hæk eller Plant¬
ning.

66



De store Egetråer giver Havebyen
Karakter.

For mest muligt at hindre Skygge paa
Nabogrund maa ingen Plantning vokse
sig højere end til en Linje, der udgaar
fra et Punkt 2 m over Skellet, og i en
Vinkel paa 45° nied vandret Plan er ret¬
tet mod sydøst, sydvest og mellemlig¬
gende sydlige Verdenshjørner. (Hvis alle
Boligvejene havde Retningen syd-nord,
havde det været nok at skrive: rettet mod

syd). Dispensationjor enkeltefritstaaende
Træer kan, hvor Forholdene tilsiger dette,
meddeles i Henhold til § lO (for at give
hele Kvarteret Karakter).

Poppel (bortset fra Pyramidepoppel),
Pil, Blodbøg og Kastanie maa ikke plan¬
tes.

Intet Hegn maa anbringes, forinden
det er godkendt af de i Henhold til §§
9,1 og 2 Paataleberettigede, derforinden
Afgørelsen som Regel bør indhente Ud¬
talelse herom fra en Havearkitekt.

en Blanding af Beboelsesejendomme, smaa Fabrikker, Benzin¬
tanke, Værksteder og Butikker.

Andre Besparelser ligger i selve Vejføringen. Parallelveje be¬
virker, at al Parkering kan forbydes paa Hovedvejen, hvorfor
denne kan være smallere. Undladelse af at føre Smaaveje ud
til Hovedvejen kan ogsaa betyde en Besparelse, hvis der er mange

Biveje, idet Parallelvejenes samlede Areal er mindre end alle de
smaa Tilslutninger til Hovedvejen.

Som rekreativt Omraade er Parken værdifuld. Det vil natur¬

ligvis ikke blive en Hvilepark, hvor man er fjernet fra al Støj,
men til Gengæld vil den blive benyttet saa meget, at dens Be¬
tydning derved bliver større end mange indelukkede Anlæg.
Busser, Biler, Cykler og Fodgængere kommer daglig derigennem,
saa det er Tusinder af Mennesker, der daglig nyder de grønne
Plæner og smukke Træer.

Man er saa vant til, at Fabrikskvarterer er tætbebyggede, ro¬

dede, snavsede Steder, at man daarligt kan forestille sig Indu¬
stridistrikterne i Havebyerne, hvis man ikke selv har set dem.

Bygningerne ligger langt fra hinanden, ordnet efter en sam¬

let Plan, og mellem Fabrikkerne ligger Haver og Anlæg, saa
det hele ligner et Villakvarter. Der, hvor Grundene er billige,
og det er Kommunen, der udstykker, er det naturligt at ordne
Bebyggelsen saaledes, at de Mennesker, der arbejder der, ikke
har daarligere Arbejdsforhold end i de Hjem, de kommer fra.

Gunnar Wiene, Arkitekt.
M. A. A.
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Clarence S.Stein og Henry Wright: Detail
af byplan for Radburn ved New York.
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KØRE VEJ

Amerikanske havebyer
I en by af New Yorks dimensioner spiller samfærdselsmidlerne

en overordentlig stor rolle, trafikken har skabt de største van¬
skeligheder for byplanlægningen, og det har været nødvendigt
at foretage store udvidelser af trafiklinierne for at hindre den
stadig voksende trafik i at bryde sammen.

I lige saa høj grad som kæmpebyens vidtforgrenede under¬
grundsbaner, højbaner og buslinjer spiller det private automobil
en rolle som samfærdselsmiddel. Den stadige strøm af biler, der
fylder gaderne i Manhattans forretningskvarterer, de overfyldte
parkeringspladser i sidegaderne og de endeløse rækker af biler,
der efter arbejdstidens ophør søger ud mod forstæderne, vidner
om de opgaver, der maa løses, for at blot en lille del af stor-
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Radburn:
Fælles grønning for boldspil og leg.
Foto: Ark. Poul Gøt^sche.

byens befolkning faar mulighed til at tilbringe fritiden i et sundt
og roligt haveboligkvarter. »

Der er meget lidt grønt blandt New Yorks stenmængder, men

mærkeligt nok har netop løsningen af trafikspørgsmaalet skabt
nye grønne omraader. Ved anlæggelse af de store trafikveje,
der har kostet uhyre saneringsarbejder, er man gaaet grundigt
til værks, man har ikke anlagt udmærkede veje for omgaaende
at faa dem ødelagt som hovedfærdselslinjer mellem storbyen og
dens forstæder, ved at faa dem bebygget med en ubrudt række
huse og faa trafikken hæmmet af et utal af tværveje, saa køre-
hastigheden bliver sat ned.

De anlagte Park-Ways er projekteret som facadeløse veje, og
langs vejene er der, hvor det har været muligt, anlagt grønne
arealer i en bredde af op til et par hundrede meter til hver side.
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De absolut nødvendige tværveje er ført enten over eller under Eenfamiliehus ved Forrest Hills.
hovedvejen og ved hjælp af trafiksløjfer ført i forbindelse med *oto' F°rf.
denne.

Det er saaledes muligt at koinnie ud af New ^ ork gennem

grønne parker selv gennem tæt befolkede bydele.
Disse Park Ways har skabt mulighed for at anlægge havebyer

for den motorkørende del af befolkningen.
Ved de amerikanske havebyer er der saavel bolig som forret-

ningskvarterer, men det har i automobilets hjemland ikke været
af saa stor betydning at knytte arbejdsstederne til hjemmet som
i de engelske havebyer. Fabrikkerne ligger ofte langt fra bolig-
kvartererne, men da næsten hver arbejder og kontormand har
sin egen bil, bruges der ikke saa lang tid til transport, som var
han afhængig af de kollektive trafikmidler.

Idet de store trafikveje er renset for' den lokale trafik og for
bebyggelse, ligger havebyerne bort fra disse veje, og det har
ikke ved planlæggelsen været nødvendigt at tage hensyrt til en
senere udvidelse af vejbredden, man har som i havebyen ltad-
burn kunnet anlægge blinde veje og som i Forrest Hills stærkt
slyngede veje i det kuperede terrain, hvad der har givet dette
kvarter et endnu mere fredeligt udseende.

Der er ved havebyerne gjort alt for at lette brugen af »mo¬
torkøretøjer og indskrænke faremomentet til det mindst mulige,
og her byder de blinde veje en stor fordel. Foran husene er
der rigelig parkeringsplads, uden at naboerne bliver generet af
holdende biler, og kvarteret uvedkommende trafik findes ikke.
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Radburn: Under kørevejen ferer fodgæn¬
gertunnellen for skolebørnene, der ikke
behøver at krydse den kørende trafik
noget sted paa deres skolevej.
Foto: Poul Gøt^sche.

Ved enfamiliehusene ligger en mindre have, der er tilstræk¬
kelig stor til, at beboerne kan finde hvile og adspredelse, uden
den dog giver for meget havearbejde.

Mod vejene har man som oftest undladt at opsætte hegn, og
den frodige vækst omkring husene giver kvartererne et roligt
udseende trods de uensartede bygninger, der ofte bærer præg
af amerikanernes sentimentalitet.

Ved første øjekast virker havebyerne for tilplantede, og man
synes, der tages for lidt hensyn til lys og luft, men tager man
New \ orks tropesommer i betragtning, forstaar man, at afveks¬
ling fra den ophedede by netop findes i disse skyggefulde haver.

De her viste billeder stammer væsentlig fra Radburn, en haveby
opført af City Housing Corporation ca. 25 km fra New Yorks
centrum, for familier med mindre indtægter. De smaa enfamilie¬
huse er opført med hver sin lille have og i forbindelse med fæl¬
les arealer med legepladser, sportspladser og et mindre svømme¬
bassin. Til den ene side af huset har man den lokale motorvej
og til den anden side stier, hvor børnene gennem fællesarea-
lerne kan komme hen til skolen uden at krydse de farlige bilveje.

1 Radburn har man forsøgt at tilrettelægge et kollektivt liv
for beboerne, maalet har været at give hvert enkelt familiemed¬
lem lejlighed til at vælge sin fritidsinteresse uden at være hin¬
dret af økonomiske hensyn, og dette maal har man ment bedst
at kunne løse ved samarbejde med alle byens familier.

Der findes ogsaa etagehuse i Kadburn, beboerne har her samme

adgang til de frie arealer som beboerne af enfamiliehusene.
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Trods New\orks og cle øvrige amerikanske storbyers hej-
bebyggelse er enfamiliehuset den mest almindelige boligform for
amerikanerne, og store strækninger uden om bycentrene med
de høje kontorbygninger er bebygget med enfamiliehuse. Der¬
for vil havebyprincippet sikkert faa stor betydning for senere
byplanlægning i Amerika, og det vil sikkert vise sig efterhaan-
den, som der høstes erfaringer fra de nuværende havebyer, at
man kun ved at indskrænke spekulation med grundejendom og
ved kollektivt samarbejde vil kunne skabe en form for bolig¬
kvarterer, der sikrer beboerne mod at faa ødelagt deres frede¬
lige boliger ved at friarealerne bebygges med fabrikker eller høje
bygninger, der berøver grundene den fred, der var paatænkt
ved udstykningen.

Ogsaa grunde erhvervede til paatænkt fabriksbyggeri skulde
ved havebyprincippet kunne sikres mod, at et forøget boligbyg¬
geri fortrænger fabriksvirksomhederne eller formindsker virksom¬
hedernes udvidelsesmuligheder.

Den enkeltes dispositionsret indskrænkes ved haveby-idéen
af hensyn til helheden, ikke for at begrænse friheden, men for
at skabe frihed og bedre livsvilkaar for et helt samfund.

Jørgen Adlet-Bissen,
Arkitekt, m. a. a.

Parkway ved Washington.
Fotos: Ark. Poul Gøt^sche.

Sentimentale er Amerikanerne jo:
Den betonstøbte affaldskasse skal ligne
et træstød. (Radburn).
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En Vej føres gennem Landskabet. Ved
Anlæg af de tyske Reichsautobahnen har
man lagt en ikke ringe Vægt paa en
smuk Tilknytning til Landskabet, baade
hvad Jordform og Beplantning angaar,
og der er ved dette Arbejde beskæftiget
en betydelig Stab af Anlægsgartnere og
Havearkitekter.

Anlægsgartneri og Nødhjælpsarbejde
Den svundne Vinters usædvanlige stramge Frost skaffede An¬

lægsgartnerne nok at gøre med Nedskæring eller fuldstændig
Rydning og Erstatning af udgaaede Planter, et Forhold, der ad¬
skillige Steder yderligere gav Anledning til Udførelse af større
eller mindre Omlægninger af Haver og andre Anlæg af lignende
Art. Beskæftigelsen indenfor Anlægsgartneriet har derfor ikke
været daarlig i Foraarstiden, men under d'e nuværende ekstra¬
ordinære Forhold, hvor Byggeriet i væsentlig Grad hæmmes ved
Mangel paa udenlandske Materialer og stærk Forhøjelse af Pri¬
sen paa de indenlandske Produkter, der kræver Kul ved deres
Fremstilling, er der Grund til at befrygte, at den nærmeste Frem¬
tid ogsaa vil medføre forøget Arbejdsløshed for vort Fag.

For de private Flavers Vedkommende maa man dog haabe,
at Erfaringerne fra Aarene umiddelbart efter Verdenskrigen vil
virke afskrækkende paa Flaveejere, der ikke absolut er nødt til
at indskrænke sig. Adskillige Haver blev i de Aar ødelagt ved
ikke at blive ordentlig vedligeholdt. Fleraarigt Ukrudt fik Lov
at brede sig, adskillige værdifulde Planter gik til Grunde af Vand¬
mangel, og Insekt- og Svampesygdomme bredte sig i uhyggelig
Grad, saaledes at det, der i Øjeblikket sparedes, senere maatte
bødes med betydelig større Bekostning.

Og det siger sig selv, at noget ganske tilsvarende gælder of¬
fentlige og kooperative Haveanlæg. En Forsmag derpaa har mange
mærket i Juni Maaned i Aar, hvor den usædvanlige Tørke i
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de Haver, hvor Vanding helt har været indstillet, har ødelagt
Planter til væsentlig større Værdi, end det der er sparet i Ar¬
bejdsløn. Arbejdsløshed er nok soin bekendt Tidens største Plage,
og den der holder Arbejdet igang viser derfor et samfundsnyt¬
tigt Sindelag. Men det kan maaske i denne Forbindelse være

rigtigt at gøre opmærksom paa, at det ikke er samfundsgavnligt
at tage Arbejdet fra den, der plejer at udføre det, for at give
det til en Fusker, hvilket man ikke helt sjældent ser praktiseret.
Samfundsmæssigt set er det uden Værdi, og at det er til Skade
for et Haveanlæg, naar den faglærte Arbejder, der kender Ha¬
ven, ombyttes med en tilfældig arbejdsløs, behøver formentlig
ingen nærmere Forklaring.

Ved Afhjælpning af Arbejdsløshed gælder det iøvrigt først
og fremmest om at igangsætte Arbejder, hvortil der slet ikke
eller i mindst mulig Grad kræves Anvendelse af udenlandske
Materialer, saaledes at alle eller en væsentlig Del af Pengene
bliver indenfor Landets egne Grænser.

Netop derfor er der al mulig Anledning for vore Autoriteter
og mange andre til at igangsætte anlægsgartneriske Arbejder
under disse vanskelige Forhold, da intet andet Fag er saa uaf¬
hængigt af Tilskud fra Udlandet som vort. Jord, Grus, Sten, Gød¬
ning, Planter og Frø er altsammen danske Materialer. Haveva^rk-
tøj er dansk Arbejde, og den Smule Transport, der er nødven¬
dig, kan udføres ved Haand- eller Hestekraft. Og rundt om i
Landet ligger der Jordstykker, som venter paa at blive taget i
Brug som Park, som Sportsplads, som Svømmestadion eller for
andre rekreative, skønhedsmæssige eller paa anden Maade nyt¬
tige Formaal.

Mange Steder ligger der ikke langt fra en By et Stykke Jord,
der paa en eller anden Maade udmærker sig fremfor Markerne
ellers. Det kan ligge med Skrænter eller jævnere Fald mod Strand
eller Sø, det kan være en gammel Grusgrav, hvor Elm og Ær,
Tjørn eller Hyld har faaet Lov at vokse op hist og her, et mose-

agtigt Kær med Birk og El eller en lyngklædt Bakke med vid
Udsigt over Egnen. Er det af betydelig skønhedsmæssig Værdi,
saadan som det ligger, bør det fredes, før naturglade Menne¬
sker bygger derude og derved berøver Stedet noget af dets
Charme, men ofte drejer det sig kun wm et Areal, der inde¬
bærer Betingelser for at blive til noget andet end til almindelig
Udstykning, og i saa Fald ligger der en Opgave for By'raadet
i at sikre sig Arealet og lade det anlægge i Overensstemmelse
med dets Betingelser og de Ønsker, Beboerne gerne ser realiseret.

1 mange Tilfælde vil et Byraad staa sig ved at afholde en
Konkurrence mellem Landets Havearkitekter, enten en skitsemæs¬
sig Idékonkurrence eller gaaende ud paa Tilvejebringelse af»en
mere detailleret Plan, der hvor der ikke kan være Tvivl om

Anvendelsens Art. Det gælder jo om at gribe Sagen rigtig an
fra Begyndelsen, og selv om der sidder en eller flere uddannede
Havearkitekter i Byen selv, giver en Konkurrence et Bysamfund
Fordelen af at faa Idéer frem fra et større Antal Fagmænd til
Sammenligning, og hvis der fremkommer en Plan, som er mere
tilfredsstillende end Planer fra de stedlige, er det kun en For-
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del for Byen; og Arbejdets Udførelse bliver jo i alle Tilfælde
lagt i Hænderne paa Stedets egne Folk. Dansk Havearkitekt¬
forening har udarbejdet Konkurrenceregler for Faget og er gerne
til Tjeneste med l ilrettela^ggelse af Konkurrencer af denne Art.

Hvor det kan forudses, at der om ikke længe vil blive Brug
for en Udvidelse af Kirhegaarden eller Anlæg af en ny, vil det
være klogt at benytte Tiden dertil, nu hvor der kan faas Til¬
skud til Nødhjælpsarbejde, og det samme gælder ved andre of¬
fentlige Haveanlæg.

1 blæsende Egne vil Plantning af større eller mindre Læbæl¬
ter ogsaa være et Arbejde, der med Fordel kan fremmes i denne
Tid. Noget saadant bør dog som Regel udføres i Forbindelse
med en Byplan, ved hvis Fremstilling Havearkitekter ligeledes
vil kunne være nyttig Medhjælp.

Enkelte Steder ogsaa herhjemme har Fabrikejere set deres For¬
del ved at omgive Fabriksbygningerne med Plantninger og An¬
læg, hvor Arbejderne kan tilbringe en Fritime under aaben Him¬
mel og i smukke Omgivelser. Ogsaa Anlæg af Havekolonier bør
fremmes mest mulig for dér at frembringe Grøntsager til Fami¬
liens Brug. Naar Tiderne igen en Gang bliver normale, vil en
Del af Arealet nok blive Grosted for Blomster, Frugttræer og

Frugtbuske, og derfor bør Kolonien anlægges efter fornuftige
Principer, hvor den ene Parcels Træer ikke kommer til at be¬
røve Naboparcellen Sol og Lys.

Sportspladser kræver i mange Tilfælde forholdsvis store Jord¬
arbejder, hvor Terrænet ikke er vandret, og egner sig derfor
særlig til Nødhjælpsarbejder, men ogsaa et Svømmestadion kan
forberedes nu med Beplantning og Jordarbejde for senere at
fuldføres med Støbning af Bassiner og Bygning af Omklædnings¬
rum in. m., naar de dertil nødvendige Beton- og Bygningsma¬
terialer igen kommer ned i rimelig Pris.

Der ligger samfundsnyttige Anlægsarbejder nok og venter paa
deres Løsning, der er Havearkitekter til Raadighed for en tids¬
svarende Tilrettelæggelse og Udformning af Opgaverne, habile
Anlægsgartnere, der har den praktiske og tekniske Erfaring, for¬
nødent Værktøj og Redskaber og Forstand paa at kalkulere et
Arbejdes Bekostning, og sidst, ikke mindst, en Stab af trænede
Anlægsgartnermedhjælpere, der kan faa et Arbejde fra Haan-
den, og som derfor under alle Omstændigheder bor foretrækkes
for ikke faglærte Fuskere.

Dansk Gartnerforbund. Dansk Anlægsgartnerforening.
Knud Pedersen. Valdemar Hansen.

Dansk Havearkitektforening.
E. Erstad-Jørgensen.
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Idekonkurransene om godef norske
bondehager

Etter oppmoding fra redaktøren av „Havekunst" skal jeg her
gi en kort orientering om de tre idekonkurranser om gode nor¬
ske bondehager, som ble holdt i årene 1937, 1938 og 1939.

Konkurransene kom istand etter initiativ av Norsk Hagearki-
tektlag og ble arrangert i samarbeid med Det norske Hagesel-
skap som av Direktør K. K. Hejes og hustru Bertha Hejes legat
stilte kr. 1800,— til disposisjon til premier. De to nevnte organi-
sasjoner nevnte sammen opp en komite på 5 medlemmer, som
tikk i oppdrag å arbeide ut program og fungere som jury ved
konkurransene.

Konkurransene omfattet utforming av hage, tun, innkjørsel og
husenes nærmeste omgivelser forøvrig ved 1) En større bonde¬
gård, 2) En mindre gård og 3) Et småbruk.

Som grunnlag for konkurransene forelå utsnitt av kart ovef
henholdsvis en større og en mindre bondegård og et småbruk,
situasjonsplaner, grunnplaner og oppriss av bygninger, fotogra¬
fier og program med en del nærmere opplysninger om hver en¬
kelt oppgave.

Ved første afdeling ble innlevert 15 forskjellige utkast til løs¬
ning av oppgaven, ved annen avdeling 21 og ved tredje afde¬
ling 15. Av disse 51 utkast blev ialt 11 premiert.

Mange har spurt: Hva er formålet med disse konkurranser?

Perspektivskisse fra et premiert utkast
til utformning av tun og hage ved et
norsk småbruk. Tegningen viser bygnin¬
gene, tun, hage og frukthage, settfra syd.
Utkastet projektert av hagearkitektene
Lyftingsmo og Syversen, Oslo.
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Perspektivskisse fra et av professor Olav
L. Moens premierte utkast. Tegningen
viser bygninger med hage og tun på en
mindre norsk bondegård, sett fra sydvest.

Hvilken nytte kan de gjøre? Skal det utarbeides „resepter", som
det kan lages bondehager etter? osv.

Selvfølgelig har det aldri va^rt tanken å lage „resepter" for
hageanleggene ved de norske bondegårder. Det ville bli forfer-
delig kjedelig, og det forbyr seg selv, fordi de spesielje ønsker
og behov skifter fra gård til gård, og forholdene på gårdene kan
være høyst forskjellig i de ulike deler av landet. Men det har
allikevel sin store betydning, at spørsmålet om gode bondehager
er blitt tatt opp til diskusjon blant fagfolk gjennom slike kon-
kurranser. Det har også vist seg ved de diskusjonsmøter, som
er blitt holdt i Norsk Hagearkitektlag i samband med utstillin-
gene av de innleverte løsninger av oppgavene vedlagt forfatter¬
nes beskrivelser og juryens kritikk. Juryen har i sin kritikk delt
ut både ros og ris — mest av det siste —, og på diskusjonsmøtene,
hvor konkurranseutkastene har vært utstilt har juryen så fått
motta for sitt arbeide både ros og ris — mest av det siste. Altså
en gj ensidig kritikk til lærdom for begge parter.

Konkurransene liar. vist, at bondehagene er en form for pri¬
vathager, som setter store krav til planleggelsen, fordi det her
må tas særlig hensyn til billig anlegg og lett stell, samtidig som
hager først og fremst blitt et følelig tillegg til det daglige slit, om
de skal holdes noenlunde vedlike.

En kan videre trekke den lærdom av konkurransene — særlig
første avdeling — at problemet bondehager har vært nytt og ukjent
for mange deltakere, og det synes å ha hersket nokså forskjellig
oppfatning qv de viktigste krav til hagen og husenes nærmeste
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omgivelser på en bondegård. Enkelte forfattere har ved fornuftig
plantevalg og god utnyttelse av de naturlige muligheter i de givne
tilfeller forståt å utforine lune, lettstelte, solrike anlegg med god
holdning og enkel, men avvekslende detaljbehandling. Andre
har fyllt opp anleggene med overflødige veier, murer, trapper,
og hekker og plantemateriale, som gjor hagene uforholdsmessig
dyre både i anlegg og senere stell. Kort sagt laget anlegg, som

juryen har karrakterisert som utmerkede eksempler på, hvorle¬
des norske bondehager ikke bor være.

Konkurransen synes å vise, at det er nødvendig ved oppgaver
av denne art å se bort fra villahagens vanlige formspråk og løse
oppgavene fritt og selvstendig ut fra bondegårdens behov. Der¬
ved har løsningene også bidratt til å klarlegge, på hvilken måte
bondehagene best kan få del i de store fremskritt, som er skjedd
på hagekunstens område i Norge i de sidste 15-20 år.

En norsk bondegård er en del av det landskap, den ligger i,
og den må utformes slik, at den harmonerer hest mulig med den
vakre norske natur, som omgir den. Hus, tun og hage skal gi
uttrykk for det liv, de tanker og krav, som bor og rår på gården.

Tunet er ikke det minst viktige. Det skal være vakkert, tørt
og renslig, tjenlig til kjøretrafikk og til den ferdsel, som må fo¬
regå mellem våningshus, fjøs, stall og stabur m. m. og videre tjen¬
lig til plass for ymse arbejd, som hører med til livet på en norsk
bondegård. Enkelte konkurransedeltakere har løst tunet meget
godt med sikker sans for disse praktiske krav, mens andre har
formet ut tunet upraktisk og „pyntet det med hekker og blom-
sterbedd, som bryter den rolige harmoni og virker lite tilfreds¬
stillende.

En feil ved mange losninger er, at de er for overlesset og

dyre. For de fleste norske bønder — ihvertfald på de mindre går¬
der — er nemlig det første vilkår for å godta en plan for hagen,
at den er enkel både i anlegg og vedlikehold og ikke for dyr.

Ved planlegging av villahager blir det gjerne med full rett lagt
stor vekt på å gjøre disse intime og tjenligt til usjenert opphold
ved en tett roinavgrensende planting som skal hindre innkik av
uvedkommende. Ute på landsbygda derimot kan forholdene ofte
være slik, at de som steller i huset og skal bruge hagen, nettop
setter pris på, at utsikten ikke stenges til vei og den trafikk, som

foregår der.
Dette må det tas hensyn til ved vqlg og placering av plante¬

materialet. Beplantningens hovedoppgave må ellers være å binde
gårdens bygninger sammen til et harmonisk hele*

1 svært mange utkast er blomstene ordnet i blandede rabat¬
ter inne ved husveggene på gårdens hovedbygning. Dette er kri-
tisert av juryen, som peker på, at en derved ikke får noen giede
av blomstene sett inne fra stuene i huset, og dessuten er plas-
sen inne ved husveggen ofte lite tjenlig til blomster av andre
årsaker også.

Jeg skal forøvrig ikke her gå i detaljer, når det gjelder de
mange spørsmål, som har vært oppe til diskusjon i samband med
bondehagekonkurransene.

De, som har projektert de premierte løsninger, er: professor
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Olav L. Moen, Landbrukshøgskolen i Ås, to førstepremier og
en annenpremie; hagearkitektene Lyftingsmo og Syversen, Oslo,
en annenpremie og to tredjepremier; Norske Hager A/S, Oslo,
hagearkitekt Strøm, Oslo, og hagearkitekt Bredo Morstøl, Bæ-
rum, en annenpremie hver og hagearkitekt Karen Reistad, Aker,
og hagebrukslærer Per Austerheim, Ulvik, en tredjepremie hver.

.luryen, som satte opp programmene og bedømte utkastene,
bestod av: hagearkitekt Pål Sæland, fylkesgartner Sigurd Sorum,
fru Olga Bjoner, gårdbruker Arne Altern og

Einar Hildrum.

i

Kolkwitzia amabilis. 20. juni 1939. ^

Botanisk Have.

Kolkwitzia amabilis
er en busk, der først i århundredet indførtes til Europa fra Kina.
Endnu i 1913 omtaltes den i Silva Taraucas Freiland-Laubge-
holze som lidet anseelig og kun for liebhavere. 1 sidste udgave
af Nordisk illustreret Havebrugsleksikon beskriver Aksel Olsen
busken som en lille, finkvistet, bred busk. Femårige buske har
endnu ikke blomstret i A. O.s planteskole, måske fordi de har
haft for god jord, men i Kina som vild og i Nord Amerika som

dyrket skal den på mager tør jord i fuld sol være den smukke¬
ste af alle blomsterbuske, hvert forår dækket af lyserøde blom¬
sterklokker. Den er hårdfør, men de unge planter er dog van¬

skelige at overvintre. Efter den beskrivelse anskaffede jeg mig
i efteråret 38 et eksemplar, og den var året efter i frodig vækst
uden dog at vise blomst, men ved et besøg i Botanisk Have
stødte jeg uforvarende på et næsten mandshøjt eksemplar, der
står neden for højens østre side, og, som billedet viser, i fuldt
flor. Det er selvfølgelig sådan sin egen sag at udnævne en be¬
stemt art til at være den smukkeste af alle, da enhver jo har
sine fortrin som Fritz Jurgensen siger, men at man kan fristes
clertil er sikkert nok, for noget på een gang så fint og ynde¬
fuldt og samtidig overdådig rigt, skal man lede længe efter. Far¬
ven er lyserød med gulligt skær og duften er lige så yndig som

synet.
Den senest overståede ondartede vinter har ikke skadet mit

exemplar det allerfjerneste, hvorfor Kolkwitzia altså må betrag¬
tes som fuldkommen hårdfør. Samtidig med at busken således
har bevaret hver kvist fra året før, har den iår skudt tre-fire
mere end meterhøje skud fra grunden, og ser ud til at ville vokse
sig stor i løbet af det næste par år, men blomst er der ikke an¬

tydning af.
Efter Aksel Olsens oplysninger sammenholdt med ovenstå¬

ende er det vel derfor rimeligt at antage at den først blomstrer,
når den har nået en vis størrelse; men da jorden i Botanisk
Have, hvor den står og blomstrer så rigt mellem alle mulige an¬
dre blomsterbuske, er almindelig god havejord, er der sikkert
ingen anledning til at sætte den hverken på mager eller tor jord,
men kun til at væbne sig rtied nogen tålmodighed og glæde sig
over den berigelse af vore haver, som dens udbredelse vil be¬
tyde. E. Erstad-Jørgensen.
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Udskiftelige staudeplantninger Fra praxis
Hvem der beskæftiger sig med at projektere haver vil vide,

at man, når samtalen med haveejeren føres ind på spørgsmålet
staudeplantninger, altid bliver foreholdt to strålende forbilleder:
•de berømte engelske rabatter i Hampton Court og slige steder
og så rabatterne i Hellerup strandpark.

F or at undgå skuffelser må man imidlertid hver gang gøre rede
for, at det ikke vil være muligt at fremtrylle sådanne herlighe¬
der, når der ikke kan gøres regning på bedre pasning af staude¬
rabatten, end der sædvanlig bliver sådanne plantninger til del
her til lands.

Begge steder er hemmeligheden jo den, at der holdes et vå¬
gent øje med slagets gang hele saisonen igennem og bødes på
skavankerne ved efterplantning overalt, hvor blomstringen er for
sparsom, eller løvet efter blomstringen er blevet grimt.

Forskellen på de hæderkronede engelske forbilleder og blom¬
sterplantningerne i G. N. Brandts strandpark ligger imidlertid i
den gartneriske fremgangsmåde.

Englænderne bruger i stor udstrækning udplantningsplanter
fra drivhus, ligesom det særlig i gammel tid brugtes på vore
hjemlige herregårde, hvorimod der i strandparken udelukkende
er tale om ambulante stauder i stålkurve.

Den mand, som sidder inde med den største erfaring på dette
for anlægsgartneriet så interessante felt, er Gentofte kommunes
gartnerformand Poul Jensen, der nu siden 1922 har taget sig per-
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sonlig af dette udplantningsspørgsmål, stadig har eksperimenteret
dermed og derfor også nu er nået så vidt, at han kan rydde
en rabat fuldstændig 5 gange om året og straks bringe den i
fuldt flor igen med hver ny tilplantning.

Der har som nævnt været eksperimenteret med et stort an¬
tal stauder, der imidlertid ikke viste sig lige egnede, og man er
i øjeblikket blevet stående ved disse: Hvert år anvendes der i
den 75 m lange rabat, der er 4 m dyb, 40 Lupinus polyphyllus,
30 Delphineum, 40 Helenium, 30 Aster amellus i forskellige sor¬

ter, 10 Artemisia lactiflora og 25 Anemone japonica —alle i kurve
af samme konstruktion som vist paa billedet side 80.

Andre har imidlertid vist sig at kunne holde tilstrækkelig klump
uden kurv, når de kultiveres rigtigt, og af saadanne er anvendt
75 Trollius i forskellige sorter, 125 Astilbe i sorter, 75 Iris Rosa¬
linde, 50 Iris Corrida, 300 Chrysanthemum og 200 Sedum Spec-
tabile.

Af stauder, man derimod efter forsøgene har måttet opgive
som mindre egnede til formålet, bør nævnes: Althaea, Dahlia,
Dicendra spectabilis, Monarda didyma, Lilium, Lychnis calce-
donica, Oenothera Fraseri og Phlox.

For at finde anvendelse for de mange planter, der i tidens
løb blev tilovers i strandparken, og også for at kunne arbejde
videre med spørgsmålet under lidt andre forhold, har man siden
1927 hvert år foretaget lignende udplantninger i en rabat på en
lille indesluttet plads ved kapellet på Ordrup kirkegård.

Uligt forholdene i Flellerup strandpark udskiftes her rub og

stub, således at man har en årlig turnus på ialt 5 hold planter.
Som vinterudsmykning tilplantes pladsen med klumpholdende

fyr. For at denne plantning imidlertid ikke skal få en for ens¬

formig karakter, anbringes store afskårne fyrregrensspidser mel¬
lem de klumpholdende planter, og begge dele er i stand til at
holde sig umådelig længe, helt hen til maj måned.

Da det er vanskeligt at skaffe plantemateriale tidligt på for¬
året, og den første blomster-tilplantning derfor ikke foretages
før en af de første dage i juni, er denne fyrrenes holdbarhed
af stor værdi.

I 1939 har der været udplantet følgende fire hold planter for¬
uden den vinterlige tilplantning:

6. juni indplantedes 150 klumpholdende planter af Iris Rosa¬
linde og Iris Corrida sammen med 15 Wistaria chinensis i kurve,
således som billedet side 80 viser dem.

20. juni var denne herlighed forbi, Iris'erne var afblomstret,
og de blev rømmet 28. juni.

Samme dag indførtes i stedet herfor ialt 65 Delphineum i for¬
skellige sorter: Moerheimi, Capri, Mrs. Thomson, The Alake og
Lamartine — alle i kurve, ligesom blåregnen, der blev stående fra
forrige hold.

Først 24. juli var dette flor forbi, hvorfor det blev rømmet
28. juli.

7. august rykkede så augustholdet ind: Foruden 10 Artemisia
lactiflora i kurve fandt ialt 135 Astilbe plads. De var klumphol¬
dende planter af sorterne Marie v. Stirum og Jo Ophorst.
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Efter afblomstring 20. august rømmedes disse 29. august.
Uden pause indplantedes nu det store septemberflor. Slagets

gang kan følges på billederne side 82. Kun Artemisia lactiflora
stod tilbage fra forrige hold, og sammen med dem kom nu til
at stå ialt 20 Solidago, 13 Aster og 18 Helenium.

I ølgende sorter var foretrukket: Solidago Golden Wings, aspera
og Goldschleier Aster Royal blue, King George og Kobold, og
endelig Helenium Gartensonne, Iliverton Gem og Carlskjær.

Efter afblomstring og rømning 1. oktober rykkede så vinter¬
beplantningen af fyr ind 26. oktober for først at vige pladsen
i maj måned dette år.

lår er man gået lidt andre veje, har således prøvet en blan¬
det plantning af blomsterbuske og stauder med storartet skøn¬
hedsmæssigt resultat. Da der imidlertid endnu ikke er høstet til¬
strækkelige erfaringer om denne ting, vil det være for tidligt at
berette derom.

For at hele denne trafik med omflytning af endog meget store
blomstrende stauder kan blive mulig, er det naturligvis nødven¬
digt ikke blot at holde adskillige af planterne i de viste kurve,
men også at passe dem særdeles omhyggeligt hele sommeren
igennem.

Hvor de står nedgravet med 1 m afstand og med 1,5 m mellem
rækkerne, må de stadig stikkes om rødderne og drejes på deres
plads. Dette gentages hver tredje uge, og for mange arters ved¬
kommende er en samtidig udtynding og opbinding nødvendig.
Hver fjortende dag vandes med gødningsvand, og planterne gås
efter med forskellige sygdomsbekæmpende midler, f. eks. svovl-
og nicotinpudder.

Endelig afdækkes hele stykket med tørvemel, for at overflade¬
rødderne ikke skal blive for udtørrede.

Af ganske særlig vigtighed under kulturarbejdet er opbin-
dingen.

Særlig vanskelige, og derfor værd at omtale specielt, er de
høje Delphineumplanter. De har så skøre skud, at det er nød¬
vendigt allerede når de når en højde af 40 cm at stive dem af
med granris, der nemt kan fjernes igen, når en stærkere op¬
binding gøres nødig.

I stedet for til hver enkelt af disse store planter at bruge 12-15
tonkinstokke, der jo kun mishandler rødderne ved anbringelsen,
betjener man sig af et særligt opbindingsapparat, bestående af
en 125 cm stor ring af svær hegnstråd anbragt på en lidt svæ¬
rere stok af skåret træ, forsynet med huller, så ringen kan flyt¬
tes opad, efterhånden som planten vokser.

De nemmere ting som Helenium, Solidago og Aster behøver
ingen granris, kun den videre opbinding.

Når stauderne anbringes i rabatten, fjernes imidlertid alle bånd,
og planterne står let og naturligt, støttende sig lidt til hinanden.

Således ser der altså ud i kulissen ved det skønne skuespil,
der hedder rabatterne i Hellerup strandpark og Ordrup kirke¬
gård.

Hvem der mener at kunne ofre ligeså meget på sagen vil kunne
gøre kunststykket efter med en tilstrækkelig dygtig gartner.

Planterne transporteres med stor Lethed.

Rabatten tilplantes.

Rabatten umiddelbartefterTilplantningen.
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Strandparken
i Horsens

Horsens Byraatl vedtog i 1930
at udlægge et Areal ved Sund¬
marken i Byens østlige Udkant
til Anlæg af en offentlig Park,
og Udgifterne hertil afholdtes af
Overretssagfører Danjelsen og
Hustrus Legat. Kirkegaardsin-
spektør Chr. Nielsen udarbejdede
Planen, som senere blev vedta¬
get af Legatet og Horsens Byraad.

Terrænet falder jævnt ned mod
Fjorden, der afgrænser Arealet
mod Syd. Da Kysten her ligger
dækket mod Strøm, har man med
Held ladet Stranden rense for
Slam og erstatte med rent Strand¬
sand, ligesom Fjordbunden blev
belagt med Strandsand et Stykke
ud i Fjorden. Der er paa denne
Maade kunstigt fremskaffet en ud¬
mærket Soppe- og Badestrand.

Udfor en Søbadeanstalt er Are¬
alet delt af en rummelig Parke¬
ringsplads. Den mindre Del, der
ligger .vest for denne Deling, rum¬
mer en Rigdom af Blomster og
en Legeplads for Børn med baade
Sandkasse og Soppebassin.

Det store østlige Strandparks-
areal er i det store og hele ud¬
lagt som Grønning omgivet af
frie Buske og Træer; her dyrkes
Boldspil og Leg, og i Arealets
højestliggende Side er indrettet
sydvendte „Lommer" i den klip¬
pede Bøgeplantning for at skaffe
de bedst mulige Betingelser for
Solbad.

Bag denne Plantning forbinder
en bred Spadseregang i Strand¬
parkens nordligste Grænse en
Række Bamkepladser, hvorfra
der er vid Udsigt mod Syd over
Horsens By, Fjorden og Bjerre
Herred med det gamle Herresæde
Boller, som ligger lige over for
paa den modsatte Side af Fjor¬
den. E. Manniche.

Den rensede, istandsatte Badestrand og Udsigten over Bjerre Herred.

Den solfyldte Strandeng ligger godt i Læ.

Den højtliggende Spadseregang med sine Bankepladser og Blomsterrabatter.
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Boganmeldelse
Ernst Gram og Anna Weber: Plantesygdomme. Haandbog for Frugtavlere,

Gartnere og Haveejere. 554 Sider med 356 Figurer i Teksten og 10 Farve¬
tavler. Udgivet af Egmont H. Petersens Hof-Bogtrykkeri i Kommission hos
Emil Wienes Bogforlag. Pris 44,00 Kr. hæftet; i Hellærredsbind 5,300 Kr.
Ved Ratebetaling henholdsvis 58,00 og 48,00 Kr. — 8,00 ved Modtagelsen og

5,00 Kr. i maanedlig Rate.
Forfatterne til den nylig udkomne Bog „Plantesygdomme" - Forstander

Ernst Gram og Frk. Anna Weber —, hvis daglige Arbejde paa Statens plante¬
patologiske Forsøg gør dem særlig i Stand til at have Føling med Praksis,
har ment, at Tiden nu var inde til at sammenfatte den Sum af Viden, som

Plantepatologien paa nuværende Tidspunkt ligger inde med paa Haveplan¬
ternes Omraade, i et større Værk - det eneste i sin Art - en Haandbog for
Frugtavlere, Gartnere og Haveejere.

Sygdomsbekæmpelse kræver Indsigt og Forstaaelse af Problemerne fra
Praktikernes Side, og uden en Fortolkning af disse gennem Specialister blev
der nok Stilstand paa dette Omraade. Med „Plantesygdomme" er nyt Land
da vundet, ikke mindst for Anlægsgartneren og den, der beskæftiger sig
med Haver.

Man fristes let til at tro, at et Værk som dette fordyber sig i videnska¬
belige og teoretiske Spørgsmaal, uden Interesse for Haandens Mand. Dette
er dog ingenlunde Tilfældet her. Det har været Forfatternes Mening, at
det, der kom i første Linie, var at give Praktikerne en Haandbog, som en¬
hver kunde udnytte uden at trættes af ham uvedkommende Ting, og dette
er i Sandhed lykkedes. Paa Videnskabsmandens redelige Vis lægges Kends¬
gerningerne klart — med Hensyn til Bekæmpelsesmidlerne i Overensstem¬
melse med afprøvede og anerkendte Specialpræparater uden derfor at „for¬
tie lovende Resultater fra Udlandet eller fra Praksis, selv om afsluttende
Forsøg endnu ikke foreligger".

Stoffet i Bogen er delt i fem Afsnit. 1 det første Afsnit: Plantesygdom¬
menes Natur behandles Aarsagerne til de forskellige Plantesygdomme. Der¬
efter følger et Afsnit om Sygdomme paa Frugttræer og Frugtbuske, et Af¬
snit om Sygdomme paa Køkkenurter og et Afsnit om Sygdomme paa Pryd¬
planter; til Slut et Afsnit om Bekæmpelse (Afsvampning, Jorddesinfektion,
Sprøjtning, Pudring etc.) samt en alfabetisk ordnet Beskrivelse af de for¬
skellige Beka-mpelsesmidler.

Inden for hvert Afsnit er Sygdommene ordnet alfabetisk efter Værtplan¬
terne; dette letter i høj Grad Overskueligheden og øger Bogens Betydning
som Haandbog for Praktikere. For de store Kulturers Vedkommende findes
Oversigter til Bestemmelse af Angrebenes Aarsag; og under hver enkelt Syg¬
dom findes en klar og let forstaaelig Udredning af Sygdommens Sympto¬
mer, Forløb og Bekæmpelse.

Et overmaade righoldigt og omfattende Stikordsregister bag i Bogen gør
det yderligere let at finde frem til det, man "søger. I dette er baade Vært¬
plantens og Sygdommens danske og latinske Navn at finde. Inden for hver
eneste Omtale af en Sygdom findes Henvisninger baade til Hovedartiklen
om dette Emne og Henvisninger til beslægtede Emner.

Bogens Værdi som Haandbog forøges yderligere af en Rigdom, dels af
udmærkede Fotografier, dels af Tegninger og Farvetavler, fortræffeligt ud¬
ført af Malerinden Ellen Olsen. At disse, foruden at virke tiltrækkende ved
første Øjekast, bliver en stor Støtte ved Selvstudium, er indlysende.

Om Bogens Ydre som om dens Indre er der kun godt at sige. Tryk og

Papir er bedste Kvalitet, Billedplaceringen god; Teksten paa hver Side er
tospaltet, hvilket er en Behagelighed ved Læsningen af en Bog 1 saa stort
Format som denne. A propos Format saa er det en af de faa Anker, der

' kan rettes mod „Plantesygdomme", at det ved hyppig -Brug af den maaske
er upraktisk at have den i eet Bind, som den nu foreligger. At anskaffe
sig den heftet og selv dele den i saa mange Bind, som man nu ønsker, er
jo imidlertid en Udvej.

Bogen er et Standardværk, som hilses med Glæde, og som fortjener vi¬
dest mulig Udbredelse. Ingwer Ingwersen.

84



Drømmen om den landskabelige kirke¬
gård: fra W. Robinsons „Gods acre

beautiful" 1883.

Kirkegårdsbetragtninger
Siden lektor G. N. Brandt i vinter holdt et foredrag om kirke¬

gårde på akademiet, har de tanker, der der blev fremsat dannet
udgangspunktet for adskillige diskussioner i kirkegårdsinteres-
serede kredse. * '

Et foredrag af G. N. B. giver gerne mange noget at tænke på
— det virker som en pæl, der slås i den mudrede bund på grundt
vand: der dannes ringe i det rolige vand, og undgås kan det
vel heller ikke, at der hvirvles mudder op.

Det var netop tilfældet ved d<jtte foredrag — deraf også nogen
bitterhed.

Men den form for administration af kirkegårdene, som er al¬
mindelig på de fleste pladser, er nok også kritik værd, og en

afgørende årsag til, at det stadig viser sig så håbløst vanskeligt
at gennemføre et roligt og mere kultiveret helhedspræg på vore

kirkegårde, er sikkert at finde i den økonomiske interesse kirke-
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En nedlagt kirkegård i Hannover, der er
udlagt som park med bevarelse af den
mest værdifulde vegetation og visse mo¬
numenter. Den er i denne smukkere skik¬
kelse „givet tilbage til livet".

gårdsfolk under det nuværende system nødvendigvis må have i
at gøre gravstederne til små pyntede og spraglede haver.

En økonomisk uafhængighed af gravstedernes anlægsform og

vedligeholdelse vilde være meget ønskelig.
Det forekommer mig iøvrigt at være på sin plads at bringe

på tryk de tanker G. N. Brandt gjorde sig med hensyn til kirke¬
gårdenes udflytning fra bymidten og den form, nye kirkegårde
kunde gives på rummeligere arealer uden for byen.

Spørgsmålene blev belyst i tilknytning til udmærkede lysbil¬
leder, hvoraf nogle gengives på disse sider.

Billedet på denne side viser en kirkegård i Hannover, der efter
at have opnået en lige så høj alder, som kirkegårdene i den indre
by i København, er blevet fuldstændig likvideret og udlagt som
offentlig tilgængelig park. Ved således at give en gammel, uhen¬
sigtsmæssig og sur kirkegård, der er urimelig kostbar i drift, til¬
bage til livet så at sige, tilføres en by storartede værdier.

Visse vanskeligheder vil naturligt frembyde sig i form af gamle
forpligtelser med hensyn til opretholdelse af enkelte gravpladser,
men det vil ses, hvor udmærket sådanne monumenter kan indgå
i parkbilledet, når blot de er af en rimelig kunstnerisk værdi,
ja måske endda vil klæde anlæget og på en smuk måde vil
minde om den historiske sammenhæng.

Værdifulde plantninger er bevaret og har været' bestemmende
for hele parkens udformning.

1 mange byer er dette spørgsmål aktuelt, således ikke mindst
i en by som København, hvor Holmens- og Garnisonskirkegård

Billedet næste side:
På Reichsgartenschau i Stuttgart 1Q39
vistes denne mønsterkirkegård i en lund
af unge akacietræer, hvor stenene så at
sige absorberes af det grønne. Udenfor
Stuttgart realiseres tanken nu, og der
sørges for en stadigt opvoksende ung¬
skov til erstatning for de gamle træer:
en „træernes turnus".
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uden skade med det første kunde undergå den samme renovering
som kollegaen i Hannover.

Der har været talt 0111 at lade disse gamle kirkegårde opnå
en renaissance som urnekirkegårde, men af forskellige grunde
er der kun dårlig mening i det. Sådanne ganske små og gamle
kirkegårde er urimeligt dyre i drift, uden helt at fungere tilfreds¬
stillende, og at gravstederne på sådanne steder betales relativt
højt er kun en fiktiv værdi, til skade for de nye bedre kirke¬
gårde i byens periferi, der i en årrække trues med at blive be¬
tragtet som fattigkirkegårde.

Den byplanopgave, det er at likvidere byens gamle kirkegårde,
er derfor særdeles aktuel.

Af flere grunde hører kirkegårde rettelig til i byens periferi:
kun faa mennesker har dagligt arbejde på kirkegården, hvOr der
heller ikke aflægges mange besøg af de afdødes efterladte, og
ifølge statistiker altid af en lille kreds af dé samme mennesker,
og samtidig må god plads anses for en nødvendig forudsætning
for udformningen af en smuk og brugbar kirkegård.

For at gennemføre denne udflytning af kirkegårdene m<\ et
umådeligt arbejde imidlertid først gøres. Som forberedelse må
befolkningen sættes ind i sagen og stemningen retledes — her har
pressen en værdig opgave at løse - evindelige, forhandlinger må
siden føres med myndighederne og endelig må der tilvejebringes
en ordning med de gravstedejere, der endnu har visse rettig-

På Mariebjerg kirkegård, der-er under
kommunal drift, er en gammel grusgrav
indrettet som urnekirkegård i landskabe¬
lig udformning.

I Mariebjerg kirkegårds urnedal skal
alle sten være natursten, der ligger be¬
gravet i jord til over tangentpunktet.
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Lyngk irkegarden i Bielefeld lig-ger i heder. Der kan muligvis blive tale om bevarelse af nogle nionu-
landskabelige omgivelser fjernt fra byen, menter efter en ændret placering.
men gravstederne er i kvarterer lagt » , r i i . 1.11 i r i i ^ tvt d i.

meget tæt Andre at de her gengivne billeder Ira lektor Lr. IN. Brandts
foredrag viser forsøg på at nærme sig det gamle ideal, den land¬
skabelige kirkegård.

Allerede W. Robinson, en af den engelske landskabshaves be¬
rømte forkæmpere, beskæftigede sig så indgående og begejstret
med dette problem at han i 1883 skrev en bog derom med titelen:
„Gods acre beautiful" og undertitelen: „The Cemeteries of the
l uture". Billedet side 85 er hentet derfra. Fremtidens kirkegårde
kom nu ikke i så høj grad til at bygge på disse æstetiske prin¬
cipper, som Robinson og mange siden ham havde ønsket det,
men her og der opstod tanken dog igen, og er da også reali¬
seret på sine steder.

I 20-erne rasede i tyske faglige kredse en stor og morsom strid
om betimeligheden af at placere en ny kirkegård i Bielefeld langt
udenfor byen og i landskabelig udformning.

Stadsgartner Meyerkampf hævdede at forestillingen om de
hyppige besøg på kirkegården kun var en tvangstanke og for¬
anstaltede den førnævnte statistik, der med al ønskelig tydelig¬
bed godtgjorde at de besøgende var „Tordenskjolds soldater".

Kirkegården i Bielefeld, hvorfra billedet på denne side stam¬
mer, blev da også lagt 15 kilometer udenfor det sidste hus i
byen, en sporvognslinje blev ført derud og de besøgende
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trøstedes med oprettelsen af et kommunalt konditori derude.
Stedet ligger i et hedelandskab, og lyng og fyr er karakteri¬

stiske plantninger på kirkegården.
Indplantning af lyngen frembød nye vanskeligheder, men man

nåede det resultat, at den bedst flyttedes om natten.
Stenene er alle retvendte og hovedvejsfacaden er udnyttet på

kollektiv vis.

Begravelserne på denne kirkegård i Bielefeld skete alle på gam¬
mel måde: i kister.

Nu hvor ligbrænding er blevet almindelig åbnes imidlertid mu¬
lighed for lettere at realisere den gamle drøm om begravelse i
et landskab —om at „hvile i naturens skød".

Den vedføjede planskitse af forslag til Assistens kirkegårds ud¬
videlse viser hvorledes professor .lens Bang tænkte sig den ide¬
elle udformning. Det var hans tanke at lade hele kirkegården
udlægge som en rolig park, at plante træer og buske udfra male¬
riske hensyn og langs kirkegårdsmuren opføre mausoleer. På denne
måde mente han at have taget det rette „Hensyn til det skønne og
saa meget som muligt undgaaet det skrækkende og skumle".

Medlemmer af kirkegårdskommissionen savnede heller ikke blik
for planens skønhed og udtalte: „Denne Idé er meget smuk, og
fra den æsthetiske Side kan ikke noget synderligt derimod erin¬
dres. Men der kunde dog nok være adskillige andre Betænke¬
ligheder".

Deri havde de gode folk vel også ret, arealerne strakte så¬
ledes ikke på langt nær til, og planen måtte opgives.

At der imidlertid sikkert var al mulig grund til at forsøge at
genoptage tanken, hvor forholdene i højere grad indbød dertil,
har eftertiden meget vel forstået.

Stockholms „Sodra begravningsplats" er således en skovkirke¬
gård meget nær idealet, og også her i landet har man gjort forsøget.

Skovkirkegården i Hosterkjøb er dog desværre blevet en stor
skuffelse, hvor lovende det hele ellers kunde se ud i starten.

Naturligvis burde vegetationen på et sådant sted indskrænke
sig til skovbregner, let underskov og den slags dejlighed, men
det tidligere omtalte uheldige forhold at graveren er henvist til
at leve af plantesalget, og mangelen på tilstrøkkelig faste ret¬
ningslinjer for den æstetiske forvaltning af kirkegården, har ført
til at skovens poesi nu sønderflænges af lystelige farveorgier i
begonier og meget andet godt.

På Gentofte kommunes nye store „Mariebjerg kirkegård" er
det G. N. Brandt's hensigt at søge at realisere tanken ved at lade
urnebegravelser ske i et smukt udformet terrain med gammel ka¬
rakterfuld beplantning af tjørne og slige ting. »

Den fredfyldte grønne dal, hvoraf det større billede på side
88 viser et udsnit, er en gammel grusgrav, hvorfor også jord¬
bundsforholdene er de bedste. Som planen på denne side viser
er kirkegårdens kort over urnedalen opdelt i et kvadratnet med
felter på 9 m8. Når begravelse finder sted i et af disse, vil andre
urner ikke blive nedsat der, men gravstedslejeren får ikke en så¬
dan rådighed over stykket, at det må hegnes og beplantes. 1 den
kompakte randplantning udhugges efterhånden gravpladser, og

G. N. Brandt:
Urnekirkegården på Mariebjerg kirke¬
gård. Mål 1:2000. På et område af Q
m2 har man sikkerhed for, at ikke andre
begraves; der kan lægges en natursten,
men rådighed over gravstedet i den for¬
stand har man ikke.

\

Jens Bangs forslag til Assis tens kirke¬
gårds udvidelse. Mål 1:2000.
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beplantningen vedligeholdes og rededes med kyndig omtanke.
Pasningen af et sådant anlæg vil nødvendigvis kræve langt

mere af forvaltningens æstetiske dannelse, end tilfældet er på
en almindelig kirkegård, hvor den indskrænker sig til visse
mere håndgribelige ting som hækklipning, ganganlæg og lig¬
nende.

Man må håbe på den allerbedste udgang af dette smukt til¬
rettelagte forsøg.

At Mariebjerg kirkegård er under kommunal drift skulde åbne
gode muligheder herfor. Troels Erstad.

Kirkegaardens Planter i den strenge Vinter
Nogl e anlægsgartneriske Betragtninger over Vinteren 1939-1940

Efterhaanden som Vinteren tog til i Strenghed, voksede de
bange Anelser hos de Mennesker, som paa een eller anden
Maade følte sig knyttede til Beskæftigelsen med Planter, og alle¬
rede i Marts Maaned begyndte man at rydde ud i Haverne og

udlægge den strenge Frost som Aarsag til alle Vinterens For¬
trædeligheder. „Det er Frostens Skyld", blev Foraarets Slagord.
Forklaringen var bekvem, men saa let lader Sne- og Isvinterens
uhyggelige Resultat sig ikke klarlægge. Den store Skade, som i
Vinterens og Foraarets Løb er blevet paaført f rugthaver, Kirke¬
gaarde, Parker o. 1., er mere end Kuldens Værk. Den er Pro¬
duktet af mange Faktorers næsten usandsynligt effektive Sam¬
arbejde. Naar Vinterens Skader indrapporteres med saa stor
Forskellighed, som Tilfældet er fra Landets forskellige Egne, har
man Ret til at tro, at ogsaa lokale Forhold har spillet en af¬
gørende Rolle. At Kulden for nogle Plantearters \ edkommende
har naaet det kritiske Punkt, kan vel ikke betvivles, men at det
drejer sig om ret mange Tilfælde, maa vistnok anses for lidet
sandsynligt, idet mange Plantearter, som er hjemmehørende under
varmere Himmelstrøg, har klaret sig overal Forventning, blot Jord¬
bundsforholdene har været nogenlunde gode.

Til Trods tor mange Iagttagelser vil det dog være for tidligt
allerede nu at udtale sig blot nogenlunde om Skadernes Om¬
fang. Mange Planter skyder stærkt fra Grund, Stamme og Grene,
og ved en god Sommer og Vinters Hjælp vil en Del kunne
reddes, omvendt har mange Træer opført sig fuldstændigt nor¬
malt i Løvspring, men efterhaanden, som l iden er gaaet, er de helt
eller delvis døde, og Forklaringen er, efter Professor A. Pedersens
Undersøgelsen paa Frugttræer, at de lige under Barken liggende
Organer for Transport af Assimilationsprodukterne — Sirørene —

er stærkt beskadigede, hvorimod de ind mod Veddet vendende
Karstrenge er ubeskadigede. Karstrengene vil saaledes være i
Stand til at føre Vand og Næringsopløsning fra Jorden op i
Plantens Dele, Knopperne vil derefter bryde og Bladene udfolde
sig, men Assimilationsprodukterne vil, grundet paa Sirørenes
manglende Funktionsevne, ikke føres rundt i Planten, og Resul¬
tatet vil før eller senere blive en hel eller delvis Bortdøen af den
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beskadigede Plantedel. At det navnlig er Stammen, der har taget
Skade, forklares ved Sneens Reflexvirkninger. Varmestraalerne
blev kastet tilbage paa de ubeskyttede Stammer, og Temperatur-
svingningerne var som Følge heraf større paa Stammerne end
paa Plantens øvrige Dele. Denne Sprængning af Ledningsvævet
kan forklare den pludselige Bortdøen af næsten alle Slags Plan¬
ter. Selv de mere robuste Planter som Ask, Eg, El, Elm, Pil og

Poppel har haft Dødsfald inden for deres Rækker paa mere aabne
Voksesteder. Naar Sneen fordamper, frigøres Varme, Jordtempe¬
raturen sænkes, og den store Temperaturforskel i Rod og Stamme
kan maaske forklare, at Ødelæggelserne af Ledningssystemet for¬
trinsvis er foregaaet i eller lidt over Rodhalsen. Sneen har dog
ogsaa sine gode Sider, og det maa staa uimodsagt, at det tykke
Snelag har haft sin Andel i, at Vinterens Ødelæggelser ikke har
haft det Omfang som først antaget. Se blot hvordan alle de
Plantedele, der har været dækket af Sne, skyder friske Skud.
Mange Kirkegaarde kan takke Snelaget for, at saa godt som alle
de mere sjældne, lave Stedsegrønne er kommet uskadt gennem
Vinteren, at mange Takshække efter endt Nedskæring har faaet
Chance for endnu en Gang at blive Hæk, og at vore Stauder
saa godt som uden Tab har klaret sig gennem Vinteren kan i
udstrakt Grad godskrives Sneens skærmende Virkning. De store
Frostgrader, Frostperiodens Længde, Sol, Tørke og den unor¬
malt langvarige Østenvind er Flovedaarsagerne til Vinterens Kala¬
miteter, (godt nok fik vi i Marts Maaned ca. 100 pCt. mere Ned¬
bør end normalt, men paa dette Tidspunkt var Jorden endnu
saa stærkt bundet af Frost, at Nedbøren forsvandt uden at komme
de betrængte Planter til Hjælp), men en Masse andre Forhold,
som maaske vanskeligt kan analyseres, spiller en afgørende Rolle.
Mon ikke de sidste tre til fire Aars unormalt lille Nedbørsmængde
har svækket Planterne, man fristes i alt Fald til at tro det. Plan¬
ternes Ernæringskrav kan ikke være honoreret paa tilfredsstil¬
lende Maade, og er dette Tilfældet, maa Planternes Haardførhed
være reduceret ganske betydeligt.

Ernæringen spiller en stor Rolle, men ogsaa Jordens rent fy¬
siske Tilstand er en afgørende Faktor. Professor A. Pedersens
Undersøgelser paa Frugttræer viser da ogsaa, at Frugtplantager
har lidt størst Skade paa mosede Arealer, analogt med dette kan
eksempelvis anføres, at i en ca. 10 Aar gammel Ringallé paa

Mariebjerg Kirkegaard bestaaende af Ulmus f. var. Wheatleyi
(U. c. var. monumentalis), der ialt Fald'i de unge Aar ikke
skulde være helt haardfør, har Træerne absolut ingen Skade
taget i en Del af den nordlige, hele den østlige og sydlige og
over Halvdelen af den vestlige Del, hvorimod de er frosset ned
til Grunden i den resterende Del af Ringvejen, desuagtet der
kun er en ganske ringe Højdeforskel paa hele Vejen, men Jor¬
den er her en Del moset. Det samme Fænomen er at iagttage
ved en saa robust Plante som Salix alba. Der er ingen Tvivl om,
at en hel Del Gartnere forsynder sig mod det jordforbedrentle
Arbejde, der bør foretages ved ethvert nyt Anlæg. Særlig hvor
det- drejer sig om betydeligere Anlæg kan det ikke anbefales
nok at lade Jorden analysere og indordne Plantebestanden efter

92



.1 orcltauTidsbestemmelserne, om ikke omfattende Jordarbejder skal
foretages. Moderne Haver med en ubunden, „vildtvoksende" Be¬
plantning kan da være rent praktisk bestemte, derved at man
til saadanne Haver kun vælger Planter, der svarer til de til¬
stedeværende Jordbundsforhold. Det maa saaledes rent praktisk
være forkert at bygge et større Anlæg op med sartere Planter
som det centrale i Anlæget, alene af den Grund, at Planterne,
naar de har faaet deres karakteristiske Præg, kan ødelægges saa
stærkt i en streng Vinter, at den tilsigtede Virkning fuldstæn¬
digt spoleres; dette kan i Aar paa en praktisk Maade illustreres
paa flere Kirkegaarde, hvor man i misforstaaet Iver for at gøre
dem smukkere har faaet omdannet dem til rene botaniske Haver.
Naar der skal gives en Redegørelse for hvilke Planter, der har
lidt mest, kan det siges, at Naaletræerne er den Plantegruppe,
det er gaaet haardest ud over (bortset fra Løg og Knolde), og
inden for denne Gruppe er det Ceder, Chamæcyparis og Taks¬
planter, der har lidt mest, og Enebær og Thuja, der har lidt
mindst Skade. Af Skadevirkninger paa Enebær er der kun iagt¬
taget lette Svidninger paa meget udsatte Steder, og for Thujas
Vedkommende har Vinteren kun haft dødelig Udgang for de
Hække, som systematisk er klippet næsten helt ind til Stammen
hvert Aar. Cypresserne er for en stor Del gaaet helt ud, men
om manges Skæbne er det endnu for tidligt at udtale sig. Mange
Planter bryder stærkt fra Skudspidserne, og om denne Sommer
og følgende Vinter viser sig fra deres bedste Side, vil flere af
de haardt medtagne Planter redde Livet. Paa Mariebjerg Kirke¬
gaard er Indgangsvejen flankeret af 4—5 m høje Frøplanter af
Chama;cyparis Lawsoniana. En Overgang saa det ud til, at alle
disse Planter skulde gaa væk, og da den modbydelige, udtør¬
rende Østenvind ikke gjorde Tegn til at ville standse, steg de
bange Anelser. Planteskolefolk raadede til at skære Planterne
helt ind til Stammen, og for at høste lidt Erfaringer til even¬
tuelle lignende Vintre forsøgte man at skære nogle af Planterne
helt ind til Stammen, andre blev tyndet ud, saaledes at de frem¬
komne Stabbe kom til at sidde baade i Læ og Skygge, og en
tredie Gruppe fik Lov at staa urørt. Forholdet er i Dag dette,
at de helt tilbageskaarne Planter ofte er nfumificerede, ingen har
endnu vist Tegn til Brydning, heller ikke fra Stabbene, som har
siddet i Skygge, har der vist sig noget Tegn paa Liv, hvorimod
de uberørte Grene bryder fra Spidsen, og det samme gælder
for de Planter, der har staaet urørte, her er friske Skud paa ind¬
til en halv Snes Centimeters Længde. Det viser sig forøv.rigt ved
ovennævnte Planter, som ved alle andre Frøplanter, at de for¬
skellige Individer har en meget forskellig Modstandsevne over¬
for Vinteren; nogle er fuldstændig gaaet ud, medens andre ikke
en Gang er blevet svedet .af Vinden. De fleste af de lave Varie¬
teter af Chamæcyparis har klaret sig storartet under Snelaget,
og det maa udfra denne Kendsgerning anbefales at dække disse
Planter med Granris eller lignende i haarde Vintre. Det viser
sig ofte, at Afarterne af Chamæcyparis har klaret sig bedre end
selve Arten.

De mange Ceder, som i 'de senere Aar er blevet plantet paa
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vore Kirkegaarde, kan sikkert afskrives som værdiløse, kun hvor
det drejer sig om smaa Eksemplarer, der helt eller delvis har
været dækket med Sne, er der endnu Haab om fortsat Liv.

Taksplanten, som skulde være fuldsta^ndig haardfør hos os,
vildtvoksende i Danmark, Norge og Sverige, har i denne Vinter
lidt som aldrig fer, og det er svært at tro, at Kulden skulde
være den egentlige Aarsag til dette triste V ærk. Mon ikke snarere
Dyrkningsforholdene skal udlægges som Aarsag. Planten, der har
sin naturlige Vokseplads i Halvskygge paa gammel Skovbund,
hvor andre Træer danner det tilstrækkelige Læ mod den ud¬
tørrende Blæst, overføres uden videre til Kirkegaarden, hvor den
klippes stærkt, anbringes i fuldt Sollys ofte under fuldsta^ndigt
modsatte Jordbundsforhold end dem, den efter sin Natur er ind¬
stillet paa. Ideel Kirkegaardsjord skal være grus- eller sandblan-
det. Grundvandstanden maa ikke staa højere end til Gravens
Bund, og hvor disse Forhold ikke er til Stede, kræver Loven,
at Dræning skal udfores i mindst 2,2 m Dybde. Uden at gøre
den mindste Smule jordforbedrende Arbejde venter Gartneren,
at denne Plante under saadanne Forhold skal udvikle sig til
Fuldkommenhed. Om dette kunde lade sig gøre, maatte Liebig
vende sig i sin Grav, i alt Fald maatte hans Minimumslov tages
op til Revision. Foruden Jordbundsforholdene er Plantens frem¬
tidige Behandling en vigtig Faktor i dens fortsatte Udvikling.
Klipningen er vel det største Indgreb i Plantens naturlige Livs¬
udfoldelse, og det er da af største Betydning, at dette Arbejde
bliver udført paa det for Planten mest gunstige Tidspunkt. Det
gælder for alle Plantearter anvendt som Hæk, at sen Klipning
udsætter Modningen, og dermed nedsættes Plantens Haardfør-
hed. Tidlig Klipning maa derfor være at anbefale.

Til Plantens Pleje horer ogsaa Sygdomsbekæmpelse, og i de
senere Aar har samtlige Takshække lidt kolossalt af Skjoldlus¬
angreb. Dette kan have nedsat Planternes Modstandsevne, ialt
Fald var flere Hække paa forskellige Kirkegaarde saa sta^rkt
medtagne af disse Angreb, at de utvivlsomt var gaaet væk uan¬
set om Vinteren var blevet haard eller mild. Til Bekæmpelse
af denne Plage har man anvendt flere Slags emulgerbare Olier,
vistnok uden at kunne sige, at den ene var bedre end den anden.
Paa Mariebjerg Kirkegaard har man forsøgt Lfteraarssprøjtning
baade med 2 pCt. Effektol og 2 pCt. emulgerbar Sprøjteolie, og
det kunde se ud til, at Effektolsprojtningen ikke havde nogen
skadelig Indvirken paa Planterne, hvorimod almindelig Sprøjte¬
olie gav Planterne en Antydning af Svidning i Skudspidserne.
Efteraarsprojtningen, der var af ganske god Virkning, blev ud¬
ført ud fra den Betragtning, at de lige udklækkede Larver var
ubeskyttede og derfor mindre modstandsdygtige overfor en Sprøjt¬
ning paa denne Tid. Om Forsøget faldt heldigt ud, maatte der
ved Sprøjtning paa dette Tidspunkt kunne spares en Del Penge
til Kemikalier. Nu er Planterne svedet af til Grunden og Spørgs-
maalet er saa, om det i August paasprøjtede Olielag har hin¬
dret Plantens Assimilationsarbejde saa meget, at en tilstra^kke-
lig Modning ikke har fundet Sted. Noget kunde tyde derpaa,
idet man paa Solbjerg Kirkegaard udførte en Sprøjtning i JVIarts
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Maaned med 4 pCt. Sprøjteolie (Resultatet var fuldt ud tilfreds¬
stillende, idet man ved Kontroltællingen paa Statens plantepa¬
tologiske Institut fandt over 99,5 pCt. af samtlige Skjoldlus døde)
og her har Taksplanterne klaret sig taaleligt igennem Vinteren
til Trods for ret ugunstige Jorbundsforhold (stiv Lerjord). Om
Sprøjtning mod Skjoldlus skal foregaa som Vinter- eller Som¬
mersprøjtning er dog et aabent Spørgsmaal, da vore Plantepa¬
tologer endnu ikke har haft Tid til at undersøge Spørgsmaalet
saa grundigt, at definitiv Afgørelse i denne Sag foreligger.

Selv om der inden for Løvplanterne ikke er sket saa store
Tab som indenfor Naaletræerne, er de dog ikke gaaet Ram
forbi, og som det var at vente, er det navnlig gaaet ud
over de stedsegrønne Bladplanter. Det er da ogsaa særlig Ber¬
beris, Buxbom, Ligustrum og Rhododendron, der har maattet
staa for Skud. De smaa stedsegrønne Berberis har ofte tabt
Bladene, men de skyder livligt fra Grunden, og her, som hos
mange andre Plantearter, gælder det, at Snelaget har reddet
en Masse. Buxbom har kun taget nævneværdig Skade, hvor det
drejer sig om klippede Planter. Her som hos Taks gælder, at
en tidlig Klipning er at anbefale, hellere Klipning i April end
i August—September. Til Eksempel skal anføres, at de gamle
Hække i Frederiksborg Slotshave, der altid bliver klippede tid¬
ligt paa Aaret, stod Vinteren igennem uden nævneværdige Ska¬
der, hvorimod ret kraftige Svidninger er forekommet paa ad¬
skillige Kirkegaarde, hvor Klipningen er foretaget sent. Ligustrum
ovalifolium har haft en krank Skæbne, kun faa Steder er den
kommet helskindet gennem Vinteren, men hvor Folk har vist
lidt Taalmodighed og ikke straks har ladet Planterne fjerrie, viser
det sig, at den i de allerfleste Tilfælde bryder fra Grunden. Da
Plantens store Værdi har ligget i dens hurtige Vækst og effek¬
tive Dækningsevne baade Vinter og Sommer, er det jo uheldigt,
at den i strenge Vintre kan forsvinde, og det kan niaaske an¬
befales at forsøge andre Ligusterarter, f. Eks. Ligustrum vulg.
sempervirens, der har klaret sig gennem denne Vinter uden Tab.

Rhododendron har lidt en hel Del. Mange Arter er alvorligt
svedne baade i Blomsterknopper og Blade, og en enkelt Art
er gaaet helt ud, men i Stedet for at forfærdes over den Skade,
der er sket, maa man forundres over, at den skete Skade ikke
er større. Tænk paa under hvor ugunstige Forhold man gerne
dyrker Rhododendron — hvor ofte ser man ikke Rhododendron-
grupper i Forhaver og andre udsatte Steder anbragt direkte i
den fra Grunden udgravede Lerjord; hvor det skal være sær¬

ligt godt, er der maaske drysset et Lag Sphagnum over udfra
den Erkendelse, at Rhododendron skal vokse i Mosejord.

Iloserne blev Sommerens store Overraskelse, skønt afsvedet
til Grunden gav de dog det største Blomsterflor der uden Sam¬
menligning har været i de senere Aar. Vinteren og Foraaret
har da lært os, at Roser kræver tørt Voksested, megen Sol og
en kraftig Beskæring, at kun de øverligt plantede Roser er fros¬
set væk lærer os tillige, at Roser skal plantes dybt, helst ti til
femten Centimeter over Forædlingsstedet.

Docent Paludans Undersøgelser viser, at Vinteren er gaaet
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Iiaardest hen over Kulturer af Log og Knolde. De her frem¬
blomstrende Erhverv har haft store Tab. Fra samtlige Løgmar-
ker i Landet meldes om uhyre Ødelæggelser af næsten alle Slags
Kulturer. Haardest ramt er Hyacintherne og billigst er Tulipa¬
ner og Vintergækker sluppet. Efter alt at dømme vil det saa-
ledes komme til at knibe med f orsyningerne til Efteraaret og

Forsyningsvanskelighederne vil antagelig endda ikke blive be¬
grænset til dette Efteraar, da det hovedsageligt er Englen, Vin¬
teren her har ødelagt. Fra Statens Væksthusforsøg i Virum op¬
lyses, at de Kulturer, som har faaet organisk Gødning, har lidt
størst Skade. En Hyacintkultur ved Ribe har lidt kolossalt, samt¬
lige Flyacinther er frosset væk med Undtagelse af nogle faa
Pletter af L'innocence og Gertrude, og at disse har reddet Livet,
skyldes deres Plads lige opad Læbæltet.

Ved Sammenligning mellem de aabne Løgmarker og de lune
Haver maa det siges, at Haverne er sluppet forbavsende billigt.
Som Helhed kan det dog siges, at Blomstringen har været noget
fattigere end de foregaaende Aar, og overfort paa større Forhold,
f. Eks. Frederiksberg Have, kan det, overfladisk betragtet, se ud
som om Eranthis, Scilla, Tulipaner og Paaskeliljer har blomstret
en Del mindre i Aar end tidligere, hvorimod Fuglemælk og
Vintergækker blomstrede som sædvanligt. Blomsterfloret var,
som det kunde ventes, ringest under de tætte, klippede Plæner,

Af Beretninger om Vinterens Ødelæggelser findes der i sidste
Nummer af „Haven" en Artikel af Docent H. Paludan, hvor
der gøres Rede for, hvorledes de enkelte Prydbuske har klaret
sig gennem Vinteren. I „Gartner Tidende" af 10. Juli har Pro¬
fessor A. Pedersen redegjort for Frugthaveplanterne, og desuden
foreligger der fra Statens plantepatologiske Forsøg en Beretning
om Vintermaanederne og April 1940.

Naar Resultatet af Vinterens Fortrædeligheder skal gøres op,
maa man kunne sige, at Ødelæggelserne ikke har været saa
store som først antagne, men skal Skaderne i Fremtiden be¬
gramses til et Minimum, maa man i større Grad lære Planterne
og deres Krav at kende. Om en Ejers Ønsker gaar i en anden
Retning end den af Forholdene dikterede, maa man kunstigt
søge at skabe de for de paagældende Planter mest ideelle Vækst¬
betingelser, idet man stadig maa huske, at den Vækstfaktor, der
er til Stede i Minimum, sætter Grænsen for Resultatets Værdi.

Sven Hansen.

Det kongelige Akademi (or de skønne Kunster
Stillingen som Lektor i Havekunst ved Kunstakademiets Bygningsskole

er ledig fra 1. Oktober 1940.
Den, der ansættes 1 Stillingen, skal i Efteraarssemestret holde en Fore¬

læsningsrække for Eleverne og løvrigt være til Kaadighed 1 Tegnesalene
efter nærmere Aftale.

Ansøgninger indsendes inden 20. August 1940.
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Et af reekkehushavens vanskelige pro¬
blemer er indblikket fra vejen. Når ind¬
gangsvejen går langs det ene hegn og

havelågen sidder midt i hegnet mod
vejen, kan en lille pergola indrettes som
en „sluse", der hindrer det direkte ind¬
blik fra vejen, og som tilmed er en meget
hyggelig entré.

Rækkehushaver
Går man den nydelige tur ned ad en af de små veje i byens

rækkehuskvarterer og kikker ind over låger og hegn, vil det
uundgåeligt falde een ind at sammenligne de mange haver, dels
fordi man interesserer sig for medmenneskene, og haverne siger
jo dog slet ikke så lidt om beboerne, men dels også fordi det
begrænsede rum og de omtrent ens forhold gør at alle haverne
er som løsninger på en og samme opgave.

Det er morsomt for exempel at se hvor mange løsninger, man
har fundet på terrasseproblemet — forstemmende ganske vist også
at konstatere at de allerfleste rækkehusterrasser har de kede¬
lige stenspækkede skråninger, der må siges at være en af de
allerdårligste løsninger af spørgsmålet. ,

Adgangsvejen til hoveddøren kan der også findes mange va¬
rierende udformninger af, selve indgangen til haven, anlæget af
den ganske lille havedel på husets ene side og endelig den karak¬
ter, man har givet selve haven, vil man se stærkt varieret, når
man går alle haverne nøjere igennem.

Det skal indrømmes, at det umiddelbare indtryk, man mod¬
tager i et ra^kkehuskvarter, er at haverne er ligeså uniforme som
husene, ja end ikke varierer så meget i deres „møblering" som
disse.

Det plantemateriale, der står til rådighed, er dog ellers endnu
mere mangfoldigt end snedkernes udvalg af møbler.

Den almindeligste type er den lange smalle have, der ligger
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Anka Rasmussen: Forstanderinde fru
Thyra Larsens have på Herthavej.
Flisegangene virker ikke så dominerende
i virkelig-heden, som på billedet.
(Foto: 1936).

øst, vest eller sytl for huset og som har adgangsvejen til huset
løbende igennem sig på langs. Indgangen løber som en lang lige
stribe op gennem haven i nogen afstand fra det beskyggede
hegn og optager derfor ikke det dyrkningsmæssigt mest værdi¬
fulde haveareal, men vil dog ved sin linjeføring bevirke at haven
synsmæssigt forekommer endnu smallere.

Alle opdelinger på langs må nødvendigvis have denne virk¬
ning, hvorfor den kyndige planlægger da også undgår sådanne,
så vidt det er muligt.

Billedet på denne side af forstanderinde fru Thyra Larsens
have ved et af de rækkehuse, som arkitekt Almer Nielsen har
bygget i Ordrup i kvarteret omkring Herthavej og Henriette¬
vej, dette billede viser netop hvordan havearkitekt Anka Ras¬
mussen har gjort sit for at haven kunde virke kortere og bre¬
dere ved at foretage en deling på tværs.

Græsset ligger nærmest terrasse og hus, hvor man naturligt
opholder sig og danner en rolig forgrund for huset. Blomsterne
er samlet i en plantning af forholdsvis lave ting med grupper
af halvhøje planter som rhododendron og lignende.

Det bredt rektangulære blomsterareal måtte nødvendigvis gen¬
nemskæres af stier for at skaffe direkte adgang til blomsterne,
og det er i dette tilfælde gjort meget morsomt med støbte fliser,
der ligger parallelforskudt for hinanden i skrå retning. En sten¬
bænk under en fyr er prikken over i'et i denne lille blomster¬
afdeling.

Terrassen har man villet gøre noget særligt ud af: den er op¬
ført af disse støbte plantemursten med huller i overfladen, som
frk. Anka Rasmussen i sin tid fik cementstøberiet „Alliance"
til at slå ind på, og trappen er af samme materiale. Muren kro-

Den store buxbomhæk gør terrassen
meget hyggelig.

Nu er fyrren allerede så stor, at sidde¬
pladsen har fået den tilsigtede karakter.
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Hvor man ikke kræver fine dyrknings-
muligheder for blomster eller urter, er
et enkelt større træ af meget stor værdi.

n

Anka Rasmussen: Have på Herthavej.
Måls i s 400. Øst opad.

nes af en dejlig gammel buxbomhæk af ca. 80 cm højde, der
ser storartet ud og som danner et godt læ for indblik fra vej
og nabo. Blot man er dækket til bæltestedet, når man står op,
føler man det ikke nær så ubehageligt, som på en helt åben
ophøjet terrasse.

Billedet på denne side viser en have ved et af de lidt ældre
rækkehuse i Sundvænget bygget af arkitekt Thorkild Hen¬
ningsen.

Det viser, forekommer det mig, hvor meget et smukt formet
træ kan betyde for den gode rumvirkning selv i en rækkehus¬
have, hvor man jo ellers gerne viger tilbage fra at plante større
træer. Vil man alligevel nærmest kun have græs i haven, gør
det jo ingen skade, og det kan ikke nægtes at et sådant træ
med sit spil af lys og skygge i kronen og hen over plænen kan
forlene haven med en hyggelighed og poesi, som selv den nyde¬
ligste blomsterplantning ikke kan måle sig med.

Er en rummelig græsplæne et primært krav, vil den rimelig¬
ste og enkleste udformning vel være blot at lægge en ganske
smal rabat rundt langs alle hegn, men så til gengæld også piarite
den så fantasifuldt og overdådigt til, at haven alligevel ikke vir¬
ker fattig og indholdsløs.

Stauder og stenplanter kan her vexle med buske og blom¬
strende småtræer, der hjælper med til at bryde de snævre ram¬
mers ensformighed. »

De ganske små havearealer, der f. ex. i Fuglebakkekvarteret
ligger bag husene og som na;rmest fungerer som køkkengårde,
kan på lignende måde udlægges som en bar flade — i dette til¬
fælde blot grus eller fliser — og gøres levende og nydelig ved
en „tilfældig" beplantning langs hegnene.
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Ved gavlene af enderækkehuse (billedet
til venstre) og ved husenes køkkensider
(billedet herunder) kan de ganske små
havearealer indrettes nydeligt som be¬
plantede gårde.

Til venstre: Valdemar Hansen: Direktør
C. Bardings have, der er en farvestrå¬
lende samling af sjældne planter.
Herunder: Landsdommer Ernst Colov's
have i Tranevænget (ark. Ib Lunding),
der iår er lagt helt ud til køkkenhave.
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Det er ikke let at finde en passende
skærm mod indblikket fra nabohaverne.
I denne lige så hyggelige som mærke¬
lige have er der en mængde steder, man
kan sidde i fred i sin liggestol.
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Vald. Hansen: Have på Emanuel Olsens-
vej. Mal: 1:400. Vest opad.

Fliser eller klinker kan virke meget smukke fordi den nøj¬
agtige og sirlige flade, de danner, i særlig grad flatterer det
lille rum.

Hvor denne gård ikke er altfor trafikeret, kan den naturlig¬
vis lives op af enkelte morsomme dekorative stauder eller små
buske rundtom i flisepladsen, der tåler at stå i slagskyggen fra
huset.

Lignende intime haverum ser man her og der ved gavlene af
enderækkehuse, hvor haven er anlagt med en opdeling af hække
i flugt med husets facader, hvad man jo særlig sværmede for
for nogle år siden.

Nuomstunder, hvor man ikke så meget opfatter huset som et
sæt facader, men snarere som en kubus og kan lide at se det
over x,,er man måske mere tilbøjelig til at lade denne havedel
virke med ind i det egentlige haverum.

Selv en rækkehushave kan der tænkes umådelig mange ud¬
formninger af:

Haven af. idag — den gode borgers have — er jo først og frem¬
mest nyttehave og den hyggelige lille størrelse, en rækkehushave
har, klæder det egentlig udmærket at blive lagt ud til urtegård.
Under så små forhold kan planterne passes lige så omhygge¬
ligt, som munkene passede deres krydderurter i middelalderens
klosterhaver, og på den måde kan en urtehave være forlenet
med en ikke ringe charme.
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Troels Erstad: Direktør H. S. Fagels
have i Ordrup. Der findes ingen skarpe
linjer, der skiller græs fra busketter.
Buske og træer løber frit ud over det
grønne græstæppe, der er havens bund
helt ud til alle hegn.
Der er herved opnået fornemmelsen af
større plads.

For ikke helt at mangle farver kan en rabat op langs ind¬
gangsvejen jo udmærket bugne af georginer og sommerblomster.

Som modstykke til denne have vises billedet af den fine blom¬
sterhave ved direktør C. Bardings dobbelthus på Emanuel Ol-
sensvej. Den viste del af haven, anlagt af anlægsgartner Valde¬
mar Hansen, er een stor samling af fine og sjældne blomster¬
planter, hvis overdådige farvespil spejler sig i det store vandspejl,
der ligger mellem blomsterne og en pergola.

Baggrunden er et højt trådhegn aldeles overgroet af Polygo¬
num, der holdes klippet som en hæk.

Med sit rige indhold af sjældne plantearter og fine sorter er
haven til umådelig adspredelse for den planteinteresserede ejer,
og til ligeså megen tilfredsstillelse som „urtegården" er det for
den passionerede kultivator.

En meget usædvanlig beplantning af en rækkehushave vil man
finde i en af de små haver på Egernvej.

En halv snes kæmpestore stedsegrønne er placeret ganske re¬

gelløst indenfor havens fire vægge og skaber en sær, men slet
ikke ilde, rumlig fornemmelse. (Billedet side 101).

Beslægtede virkninger er der arbejdet med i direktør H. S.
Fagels have på Henriettevej. Ved at lade den græsklædte bund
nå helt ud til de slyngplaritebeVoxede hegn er opnået størst
mulig virkning af bredde, og den helt uregelmæssigt placerede
bestand af birke- og lærketræer og krat af vilde roser og gyvel,
der står frit i græsset, indsnævrer i grunden ikke rummet.

Den fornemmelse, man får, af at haven bag de kulisseagtigt

Terrassen med rampe er opført af meget
mørkebrune klinker, og yderste støtte¬
mur er helt dækket af lavendler.

Dette er stilen over den nydelige beplant¬
ning Carl V. Lange har forestået i forha¬
ven ved ark. Hans G. Schack's rækkehus.
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Udformningen afbørnenes legehjerne ved
siden afblomsterbedene i dir. Fagels have
er ganske enkel, og den klinkelagte plads'
mørkebrune farve springer ikke i øjnene,
men klinkerne er af meget fin kvalitet.

Troels
Erstad:
Have på
Henriettevej.
Mål: i:400.
Vest opad.

Dir. Fagels brændeforsyning danner et
udmærket hegn mod naboen — det er stab¬
let så højt, at man ikke kan se ind.
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E. Erstad-Jørgensen:
Civilingeniør Waage Myhres have. Det
stenopbyggede blomsterparti set fra sid¬
depladsen under glastaget. Fra den lyse
sandstensfigur løber vandet ned i guld¬
fiskebassinet.

fremskudte plantninger rummer mere end man straks ved første
øjekast kan overskue, bevirker snarere at haven føles mere ind¬
holdsrig og derfor jo på sin vis større.

Et tilfælde, der falder noget udenfor hvad man i almindelig¬
hed vil kunne gøre ud af haven ved et rækkehus, danner civil¬
ingeniør Waage Myhres ra^kkehushave på C. N. Petersensvej
anlagt af havearkitekt E. Erstad-Jørgensen, der selv beskriver
den således:

„Huset er det nordligste og sidste i rækken med den deraf føl¬
gende fordel at forhave og baghave går i ét nord for huset og
at der i det hele taget er mere haveareal end ved et rækkehus
i almindelighed.

Medens indblikket fra vejen i alle de andre haver standser
ved huset, var det muligt i dette særlige tilfælde at få et bety¬
deligt dybere og mere interessant indblik her i hele .grundens
længde, og dette blev da også udnyttet i fuldeste mål som bil¬
lederne viser.

En forholdsvis smal brudflisesti mellem ganske smalle gra^sra-

batter, forøger den perspektiviske dybdevirkning, der yderligere
forøges ved den varierende belysning; i forgrunden lyst ind fra
højre over rosernes farver, derefter gennem slagskyggen fra hu-

Stenopbygningen før tilplantningen. (Se
også billedet side 1O0).
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Civilingeniør Waage Myhres have. Un¬
der glastaget er der god plads til de
polstrede havemøbler, der kan stå ude
til stadighed.

Det lange kik fra havelågen op mod
sandstensfiguren.
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set, og tilsidst igen med sidelys fra syd. Når så dertil kommer
at havens interessanteste del ligger helt nede ved den anden
ende med den lyse springvandsfigur som point de vue kunde der
næppe være gjort stort mere ud af den ting.

Den lille stenopbygning i vinkelen mellem baghaven og ind¬
gangen blev der også kælet mere end almindeligt for, idet van¬
det fra springvandsfiguren oppe på toppen førtes som en lille
bæk, afbrudt af tre små fald ned til guldfiskebassinet foran den
glasoverdækkede siddeplads est for huset. For at være helt sik¬
ker på ikke senere at få vrøvl med utætheder og andre vider¬
værdigheder, blev ikke alene selve guldfiskebassinet støbt af vand¬
tæt beton, men der indrettedes også et system af mindre sam¬

menhængende bassiner som underlag for bækløbet, og da man

jo måtte regne med sætning af den opfyldte jord, funderedes
disse småbassiner med støbte piller til fast bund. Bassinet er ind¬
rettet til at kunne opvarmes om vinteren. Troels Erstad.

Rhododendron bør beskæres i september
Efterhånden er Rhododendron blevet mere almindelig i de

danské haver, efter at det er gået op for enhver hvor fordringsløs
en plante det er, når blot man holder sig til de hårdføre sorter
og giver dem nogenlunde kalkfri og helst noget sur jordbund,
hvilket i praksis sker ved iblanding af tørvestrøelse, tørvemel
eller bladjord i havens jord, og det enten denne er lettere eller
sværere.

Den dækning der tidligere blev betragtet som en nødvendig¬
hed er helt forladt og er virkelig også mere til skade end til
gavn, når voksestedet da ikke ligger meget udsat for blæst, navn¬

lig den tørre påskeøsten, der ligefrem kan svide bladene brune.
Der er dog endnu et punkt på hvilket adskillige mennesker sta¬
dig viser en vis ængstelse når talen er om Rhododendron, og
det er med hensyn til beskæringen. Rundt om i haverne såvel
som i offentlige anlæg står der Rhododendron eller hele Rho-
dodendronkrat, der er vokset ud over gange og flisepladser eller
er blevet langbenede og bare forneden, eller som efter en om¬

lægning af haven har fået en uskøn hældning, uden at rette
vedkommende har grebet til det ellers så almindelige middel:
beskæring.

Det er rigtigt nok, at en nybeskåret stedsegrøn busk ikke er

nogen skønhedsåbenbaring, men det må man se bort fra og trøste
sig med at det kun drejer sig om en kort overgang til noget
bedre. Det er ligeledes rigtigt at en Rhododendrongren, der om
foråret skæres stærkt tilbage på bladløst træ, bryder så sent at
de nye skud vanskeligt når at blive tilstrækkeligt modne til at
klare sig gennem den efterfølgende vinter. Det er imidlertid ikke
beskæringen i sig selv det er galt med, fejlen ligger derimod i
tidspunktet hvor denne foretages. Sagen er jo den, at der rundt
om selv på temmelig gamle grene er ganske svage anlæg til knop¬
per under barken, det der benævnes sovende øjne, og disse
kommer til udvikling, såsnart en gren skæres tilbage, hvorved

Det lille bækløb set bag kulisserne.

E. Erstad-Jørgensen: Have på C. N.
Petersensvej. Mål: 1:400. Øst opad.
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saftspændingen i den tilbageblivende grendel ændres. Det gæl¬
der derfor om at beskære på den årstid, hvor de sovende øjne
netop kan nå at komme såvidt til udvikling, at de er parat til
det følgende forår at vokse frem og nå at frembringe en fuldt
udviklet kvist inden vinteren sætter sit stop.

Skærer man for tidligt, vil de sovende øjne allerede bryde
inden vinter og være stærkt udsatte for skade, og skærer man
for sent om efteråret eller venter til foråret bliver det gode re¬
sultat som allerede sagt også tvivlsomt. Men i September måned
er tiden inde, og udført på den tid er det ikke ualmindeligt at
adskillige nye skud endda kan nå at sætte blomsterknopper alle¬
rede første sommer. E. Erstad-Jergensen.

Tordenskræppe, Petasites officinalis
Under store forhold, hvor man på fugtig bund vil frembringe

en frodig vegetation, er Tordenskræppen en plante man ikke
får besvær med. Den gror og den breder sig. 1 „den lykkelige
familie" siger H. C. Andersen: „Aldrig vokser en skræppe alene,
nej, hvor der gror een, der gror flere", og sådan er det. Den
har netop kun den ene fejl at den er altfor villig til at gro og
brede sig, men over en stensat voldgrav på en herregård, eller
som på billedet ved en søbred, er en „skræppeskov" af stor
virkning. Dens blomsterstande er ca. 30 cm lange klaser af bleg¬
røde blomster i det tidlige forår. Vinbjergsneglen, der er en yn¬
det spise i Frankrig, lever fortrinsvis af Tordenskræppens blade,
og måske en eller anden lækkermund her hjemme også af den
grund kunde have glæde af en skræppeskov. E. E.-J.
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Boganmeldelser
Danmarks Frugtsorter, i. Bind, 4. Hefte, ved Professor A. Pedersen, lig¬

ner naturligvis de forudanende Hefter i Størrelse, Ledighed og Udstyr, -
og selv Prisen er uforandret, Kr. 6,50.

Disse Hefter er forsaavidt en Kontrast til den lille Frugtavisbog, som

anmeldes samtidig hermed, idet de skal danne en videnskabelig Pomologi,
naar Værket engang bliver fuldført, - men derfor ikke uden Værdi for
Praksis, tværtimod! For den private Frugtdyrker skal der meget stor In¬
teresse til for at købe dette Værk; men for den interesserede Haveejer er
det alligevel rart at vide, at der findes et saadant Værk, hvor han kan
gaa hen og læse om Sorterne, — dem, han har eller tænker paa at anskaffe
sig, for Vurderingen af dem er ærlig og objektiv, — man bliver gjort be¬
kendt baade med deres Dyder og deres Lyder.

Og saa er der smukke, vellignende Farvebilleder af dem alle, foruden
Fotografier af Træer af hver Sort.

Heftet omfatter 16 Sorter, og det er en Blanding af ældre og nyere, -

det er helt morsomt at mode flere af sin Barndoms gode Kendinger, som
man næsten havde opgivet at se mere, Sorter som Rod Astrakan, Gul Ri¬
chard, Keswick, Codlin, Arreskov, Hawthornden, Red Kortstilk, Langeland
og Frogmore, og saa se, at Professoren alligevel ikke helt tør bryde Sta¬
ven over .nogen af dem. Men saaledes gaar det, det hænder, at det gode
gamle virkelig er godt, naar det kommer under de rette Forhold, ligesom
det hænder, at nye Sorter dukker op med Brask og Bram og forsvinder igen
lige saa hurtigt, - som Meteorer. Der er forresten i dette Hefte forholdsvis
faa deciderede „Erhvervssorter", men saa mange des flere for Privathaver.
Jeg skal ikke her komme ind paa at diskutere Sorter; men skulde jeg lægge
et godt Ord ind for een, bliver det Wealthy, og efter min Erfaring er der
ikke noget at sige den paa for dens Sæsons Skyld, - den er rigtig udmærket
at opbevare til hen paa Vinteren, ligesom den ogsaa kan bruges hele Efter-
aaret igennem i Husholdningen. Michael Gram.

Frugtavl af Hans Cornelius Olsen, udgivet og autoriseret af Aim. dansk
Gartnerforening til Brug ved Aftenundervisningen, 112 Sider, er en lille
Lærebog i Frugtavl, beregnet for Gartnerelever og til Gennemgang 1 det'
ret ringe Antal Timer, der er til Raadighed paa Aftenskolerne. Med dette
Formaal for Oje er Bogen gjort betydelig mindre end sine Forgængere,
hvorfor Stoffet naturligvis er indskrænket meget og i Fremstillingsformen
forkortet saaledes, at den videbegærlige i hejere Grad er henvist til den
evrige Litteratur; men det er uden Tvivl til Lettelse for det specielle For¬
maal, Undervisningen, og det maa siges, at det trods Indskrænkningen alli¬
gevel er lykkedes Forfatteren at faa adskilligt 'nyt Stof med, saaledes at
Bogen giver et godt Indblik i dette i saa stærk Udvikling værende Fag.

Nyt er ogsaa en Række Spørgsmaal, som er opstillede efter hvert Af¬
snit og beregnede paa at.faa Eleven til at tænke sig om og fæstne de
vigtigste Punkter i det gennemgaaede. Bogen er moderne og frisk i sin
Fremstillingsmaade, - det skrives renkur, som vi siger det i Fagsproget, at
Frugttræerne „laves" o. s. v., og der er ingen Tvivl om, at Læserne vil
finde Bogen let anvendelig, og Eleverne vil finde den letforstaaellg og ikke
kedelig eller trættende med for megen Udenomssnak. Og selv om den lillp
Bog er skrevet ud fra et rent gartnerisk Synspunkt, og ikke saa meget for
den private Haveejer, giver den dog en saa god Oversigt over de Forhold
og Problemer, som ogsaa melder sig for den, der skal passe Træer og Buske
i de private Haver, at den udmærket kan benyttes som Vejledning ogsaa
for ham. Der findes vistnok vanskeligt nogen andre Steder saa mange gode
og paalldelige Oplysninger samlede paa saa ringe Plads, som i Hans Cor¬
nelius Olsens lille Bog. Michael Gram.
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Stadsgartner Jacob Bergmann: Folke¬
park i Sundby. Maal: 1:2000.
Nord opad.

Folkepark i Sundby
Ved Københavns Borgerrepræsentations Beslutning af 20. Ok¬

tober 1938 blev vedtaget at udføre en Folkepark paa et ca. 2,4 ha
stort Areal ved Hj. af Englandsvej og Irlandsvej i et Kvarter,
der hidtil har savnet Adgang til en Park. Arbejdet med Parkens
Udførelse blev straks paabegyndt og er nu saa vidt fremme, at
Parken har kunnet aabnes for Publikum, dog er Parken endnu
ikke fuldført. Et lille Hjørne af den nordligste Del af Arealet
vil først kunne anlægges, naar en lille gammel Villa er nedrevet.
Det maa haabes, at Villaen kan fjernes i den nærmeste Frem¬
tid, da den hindrer Gennemførelse af Arbejdet med Parkens
Hovedadgangsvej, der er af væsentlig Betydning for Parkens
Udseende. 4

Som det vil fremgaa af Planen og nedenstaaende Beskrivelse,
er Parken projekteret som en udpræget Brugspark beregnet for
de mange Børn, der hidtil i dette Bykvarter har savnet et Fri¬
sted og beregnet for de mange Mennesker, som søger Hvile og
Rekreation i en fredelig. Park. Børnenes Del i Parken — det uro-
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lige Hjørne — er lagt længst mod Syd og den fredelige Del —

beregnet for de ældre — er lagt i Parkens nordlige Del.
Mellem Folkeparken og den syd herfor liggende Idrætspark

er anlagt en bred Gangsti langs et Græsbælte, hvori er plantet
en Del Birketræer. Gangstien er beregnet lor den ret store tvær-
gaaende Færdsel og er derfor placeret udenfor den egentlige
Folkepark, for derved at undgaa unødig Uro i Parken.

Under Hensyn til at der paa Amager findes forholdsvis faa
sammenhængende Plantninger af større Træer, og fordi der i
dette Kvarter af Amager næsten ikke findes Træer af Betyd¬
ning, er Parken tilplantet med ret kraftige Plantninger af skov¬
agtig Karakter langs Vest- og Østsiden. Plantningen bestaar væ¬
sentlig af Birketræer med nogen Indplantning af Lærk og Skovfyr.
Under- og Mellemplantningerne bestaar af Tax og Alperibs og
i Plantningernes Yderkanter — mod den store aabne Græsslette
1 Parkens Midterakse — er plantet ret store Lupinplantninger. I
de smaa græsbesaaede Lysninger inde i Plantningerne er i Yder¬
kanterne plantet blomstrende Buske med en Sort i hver Lysning.

Inde i Plantningerne er langs Øst- og Vestsiden ført slyn¬
gede Stier med lune Siddepladser.

I Parkens Midterakse i den sydlige Del af den store Græs¬
slette er placeret en stor Soppe- og Sejldam, der i den kolde
Aarstid kan tømmes for Vand og benyttes som Rulleskøjtebane.
Dammen er i Bunden forsynet med et Slidlag af Asfalt og langs
Dammens Karm er faststobt Klinker. Udenfor Dammen er et ca.

2 m bredt overfladebehandlet Bælte.
Paa begge Sider af Dammen er indrettet overfladebehandlede

Legepladser, der er udstyret med Bænke og et rigt Udvalg af
de Legeredskaber som Børn sætter Pris paa at benytte. Midt
mellem de to Legepladser udfor Soppe- og Sejldammen er an¬
bragt et stort Læhus, der under indtrædende daarligt Vejr kan
give Ly for Børnene. Læhuset er forsynet med Nødtørftsrum
for Drenge og Piger.

Da Lærummet vender mod Nord er der for at bøde paa denne
Ulempe anbragt Glas i Sydvæggen saaledes at Solen kan skinne
ind i Rummet, der er behandlet med lyse venlige Farver. Foran
Læhuset ligger en stor Fliseplads.

Fra Legepladserne og Soppe- og Sejldammen er direkte Ad¬
gang til Parkens centrale Del, den store Græsslette, som vil
være frit tilgængelig til Leg og Boldspil i Sommertiden.

Alle Adgange til den store Græsslette fra Spadserestierne er
brolagt med gamle Brosten med Græs i Fugerne og foran Bæn¬
kene, der alle er opstillet i Græsarealer i Læ af Plantningerne,
er ligeledes lagt Brosten.

I de københavnske Parker kommer daglig mange Børnehaver
paa Besøg, og der er derfor i denne Park tænkt paa at skaffe
disse Børn en lille Plads, hvor de kan holdes samlet under Spis¬
ning, og naar Børnene skal have et lille Hvil under Legen. Den
lille cirkulære Plads i den sydvestlige Plantning er beregnet til
dette Brug. J. Bergmann. ^ For at mede Slidet, der koncentrerer sig

foran Bænken, er der med lille Afstand
nedlagt Brosten i Græsset.
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Soppe- og Sejldammen, der om Vinteren
tørlægges og bruges til Rulleskøjtebane.

Lune Siddepladser findes langs Gangene
mellem Plantningerne, der med Tiden vil
faa en ret kraftig Karakter.

Det nordvendte Lærum faar Sol gennem

Glasvæggen i Syd.
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Taghaver Arkitekt Frits Schlegel: Projekt til børne¬
asyl på Vesterbro i København.

Det er igrunden ubegribeligt, at der ikke findes flere taghaver
her i landet end tilfældet er. Slet ikke så få steder i København
findes der taganlæg på de større forretningskomplexer: alle stor¬
magasinerne, de store dagblade, telefonhuset og lignende insti¬
tutioner har sørget for at deres funktionærer kan tilbringe spise¬
pauserne under udmærkede forhold på bygningernes tag i friske
og sollyse omgivelser, men ingen steder har man rigtig udnyttet
de muligheder, der fandtes, for at skabe en egentlig have, hvis
smukke trækonturer kunde tegne sig mod himlen og hvor et
væld af blomsterfarver vilde være beboerne til umådelig glæde.

Man kan dog måske vente, at også denne udvikling vil tage
fart, når der efterhånden er anlagt såpas mange taghaver, at nian
kan danne sig et begreb om, hvormeget man dyrkningsmæssigt
kan få ud af den meget begrænsede jordmængde, man kan for¬
svare at belaste husets konstruktioner med.

At det ikke er så lidt endda, turde billederne side 114 og 115 vise.
Som nævnt er det forbløffende få gange lykkedes arkitekter

eller andre interesserede parter at få gennemført realiseringen
af taghavetanken.

jPMffll

Mål: i:400
Nord opad.
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Arkitekt Mogens Lassen og havearki¬
tekt Troels Erstad: taghave på Sølyst¬
vej i Ordrup. Mål: 1:200. Nord opad.
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Arkitekt Einar Rosenstand og havearki¬
tekt Troels Erstad: taghaver i to etager
for frøkenerne Schou i Taarbæk. Mål:
1:200. Nord opad.

Side 112 vises perspektivskitser og plan til en have og børne¬
legeplads, arkitekt Frits Schlegel har tænkt sig skulde ligge på
toppen af et beboelseshus i Istedgade paa det sorteste Vester¬
bro. Taghaven er en del af et større børneasyl, hvis øvrige lo¬
kaler har til huse i ejendommens øverste etage. „Kahytten" på
taget rummer legestue, hvor legen kan fortsættes under indtræ¬
dende dårligt vejr, og det smalle areal langs bygningens solside
er glasoverdækket. Beplantningen må her naturligt blive sådanne
tornede og robuste ting der kan værne sig mod Børnene.

Tanken behøver iøvrigt ikke kommenteres — det umiddelbart til¬
talende i at børnene fra et tætbefolket og skummelt kvarter gives
adgang til sol og frisk luft under forhold, hvor de ikke svæver

i den konstante livsfare fra biler og cykler, er sikkert iøjnesprin¬
gende for enhver. Er man skeptisk indstillet, vil børnenes trafik
til og Ira taghaven måske forekomme een at frembyde en van-

'

skelighed. I dette projekt løses problemet radikalt af en rummelig
elevator, der ikke standser ved de nedre almindelige beboelseslag.

Man må sikkert kunne tænke sig legepladser paa taget af be¬
boelseshuse beregnet kun for husets egne børn, og det er ikke
let at se, hvorfor trapperne af den grund skulde blive mere tra¬
fikerede end almindelige huse. De to modsatte mål: gaden og

taget vil ovenikøbet betyde et jævnere slid på trappen.
En naturlig placering af jordmængden og plantningerne vil

det være at indrette sig indenfor færdigstøbte karme eller i hæ¬
vede bede omgivet af plantestensmure, og den fremgangsmåde
er da også fulgt i 4 af de 5 viste tilfælde.

Min egen have på taget af arkitekt Mogens Lassens hus i Or¬
drup er ikke udsat for så voldsomt et slid og en bund af Cotula
squalida udenfor det flisegulv, hvorpå bord og stole står, har
derfor kunnet vokse fuldstændigt sammen siden haven blev an¬

lagt i pinsen dette år, og tåler nu et ikke ringe slid. Store hjor¬
tetakstræer og enkelte 4 m høje Ailantus glandulosa er vokset
stærkt til på kun en halv meters jord *— men lad det ikke være

nogen hemmelighed: det kneb i forsommeren med at respektere
vandrestriktionerne. Samtidig med at et dræn af singels under
et sådant jorddække er en nødvendighed, skal der meget vand
til, og en stor hjælp vil det derfor være, at blande jorden stærkt
op med tørvestrøelse, der holder på fugtigheden. Anlægsgartner
Poul Rasmussen, der har udført arbejdet på taghaven på Sølystvej
blandede lige dele almindelig havejord, sphagnum og gammel mist-
bænkjord, og anlægsgartner Werner Rasmussen lagde under en

sphagnumblandet jord et 10 cm tykt lag kogødning i bunden
af bedene i frøkenerne Schou's taghaver.

Den på side 116 viste taghave på et hus i Odense er anlagt
af havearkitekt P. Wad, der har ønsket at understrege den særlige
karakter af en have på 6te sal og har gjort særlig meget ud af
plantebeholderne, der er støbt i en lys sten og som derfor har
et lige så delikat præg, som ([et line espalier, der er udformet
i samråd med husets arkitekt Holger Jacobsen. — Den tidligst an¬

lagte af de her viste taghaver er havearkitekt C. Th. Sørensens
have på bebyggelsen „Høje Skodsborg", der i særlig grad er
baseret på at rumme mange adskilte grupper af beboere samtidig.
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Arkitekt Mogens Lassen og havearki¬
tekt Troels Erstad: T. E.s egen taghave
på Sølystvej i Ordrup, tilplantet i år. De
høje vægge giver udmærket læ, og for¬
året kommer derfor 14 dage før her¬
oppe end nede i haven. Bunden er Cotula
squalida. De franske jernstole er smedet
af smedemester Poul S. Hansen.
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Taghaven på Sølystvej. Bambus, fersken-
og hjortetakstræ ved siden af solbade-
pladsen, der i denne sommer har kunnet
benyttes et par måneder.

Billederne herunder:
Arkitekt Einar Rosenstand og havearki¬
tekt Troels Erstad: frøkenerne Schou's
taghaver i Taarbæk.
På det mørke asfaltgulv er opbygget
plantebeholdere af faconstøbte plante¬
mursten. Bedene er tilplantet iår, hvor¬
for planterne endnu ikke rigtig dækker
kanten.
Mod nord og vest yder glasskærme læ.
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Arkitekt Holger Jacobsen og havearki¬
tekt P. Wad: taghave ved Filosofgangen
i kvarteret Set. Annae i Odense. Der er

lagt en særlig vægt på fine materiale¬
virkninger, plantebeholdernes sider er så¬
ledes beklædt med en sleben kalkstens-
masse. Beplantningen er pd billedet kun
3 mdr. gammel - den består af Roser og
Humle, Clematis og Kaprifol, Primula,
Birk, Rabarber og meget andet i broget
blanding.

De tværgående sanclstensgærder giver den ønskede adskillelse
og den ret lave beplantning af buske, stauder og stenplanter har
stået vintrene godt igennem og danner det herunder viste billede.

Det fine stenarbejde er udfort af anlægsgartner H. H. Sørensen.
Troels Erstad.

Arkitekterne A. Wittmaack og V. Hval-
søe og havearkitekt C. Th. Sørensen:
taghave pd „Høje Skodsborg" for alle
ejendommens beboere. De mange båse ad¬
skilte af Nexøsandstensgærder afgiver
gode siddepladser.
Herunder:
Arkitekt Ivar Bentsen og kommunegart¬
ner G. N. Brandt: taghave på insulin¬
laboratoriet i Gentofte.
En særlig smuk detaille er de store ven-
tilationshætter af brændt glaseret lertøj,
der står på den delikate bund af Thy¬
mus, Cotula og lignende.
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Vejplantning
Fra baroktiden findes endnu adskillige gamle alléer af stor

skønhed bevaret også lier i landet. En sådan plantning var ved
siden af den arkitektoniske, skønhedsmæssige værdi, som endnu
kan beundres, dikteret at forskellige praktiske formål, dels som

retledning i sneperioder, hvor vej og mark gik i et for synet,
dels som en beskyttelse af vejen mod for stærk udtørring i
sommertiden med deraf følgende forøget støvplage.

Af disse hensyn har sidstnævnte tabt sin betydning, efter at
vejene overfladebehandles med støvfrie materialer, medens det
første endnu tildels gør sig gældende, selv om snerydningsarbej¬
det stadig udvides og forbedres. Ved bilernes indførelse har som

bekendt et nyt moment gjort sig gældende, idet de ofte svære
træstammer frembyder en af de alier største farer for hurtig¬
kørende vogne, hvorfor der på det nærmeste er enighed om
at gå bort fra tra^plantning, med mindre træerne kan placeres
i nogle meters afstand fra den egentlige kørebane eller der kan
anbringes glideskinner eller andet værn til forhindring af på¬
kørsel. Men selv under disse betingelser er træernes æstetiske
værdi samtidig blevet mindre i forholdet til den hurtigere tra¬
fik, hvor alle opstående genstande nær kørebanen virker ube¬
hageligt på de vejfarende, når de findes i så stort antal, at de
forhindrer det rolige overblik over egnen vejen fører igennem.
Set udefra i forhold til landskabet frembyder en træbeplantet
vej under visse omstændigheder et tiltalende syn, men i mindst
lige så mange tilfælde virker trærækken forstyrrende ind i land¬
skabets karakter, ude af kontakt med dettes linier eller på uskøn
måde begræsende det frie overblik.

Resultatet af ovenstående må formentlig derfor blive at allé-
plantning kun bør bibeholdes, 1) hvor trærækkerne ikke virker
uheldigt i landskabet, 2) hvor det drejer sig om særlig smukke
træer, der enten er placeret i rimelig afstand fra kørebanen eller
ved en vej, hvor kørehastigheden af andre" hensyn alligevel bør
nedsættes så stærkt, at en eventuel påkørsel ikke vil få altfor
alvorlige følger. Spørgsmålet bliver så, hvad der skal sættes i
stedet for vejtræer, til overtagelse af deres rolle som retledende
under snelæg og i mørke nætter.

Der har været forslag fremme om at vedblive med plantning
af vejtræer, da unge træer ikke frembyder fare, idet man så med
en kortere eller længere årrækkes mellemrum vil ombytte de for
svære stammer med unge træer. Metoden er ikke tiltalende, da
unge vejtræer kun har deres berettigelse som et nødvendigt over-
gangsled til fuldt udformede trøeer. I sig selv medfører de ikke
nogen forskønnelse men besidder derimod den ovenfor omtalte
uheldige egenskab at forstyrre det rolige overblik fra bilen.

Sine steder har man forsøgt sig med plantning af blomster¬
buske i rabatten mellem kørebane og cyclesti, ved Roskildevej
således skiftevis syren og guldregn. Heller ikke dette kan kaldes
en heldig løsning, da navnlig guldregnens uregelmæssige vækst
og sveje grene virker generende i blæst. Den art buske er des¬
uden udsat for overlast i blomstringstiden, og den største ulempe
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er måske, at buskene i mørke let forveksles med mennesker,
der er ved at gå ud på kørebanen. Sine steder liar man op¬
stillet træstokke, malet i hvide og røde eller gule og sorte
bælter fordelt som vejtræer, og i praktisk henseende opfylder
disse ikke ret svære, og navnlig i mørke meget synlige stokke
i nogen grad formålet, men gennemført over alt vil det utvivl¬
somt bibringe landskabet et unødvendigt nødtørftigt udseende.
Den hvide eller gule farves værdi for kørsel i mørke er utvivl¬
som, men dog vist under almindelige forhold af størst værdi som
punkterede eller fuldt optrukne linier på vejbanen, og i sneføre,
hvor disse striber ikke kan gøre sig gældende, vil større mørke
genstande være af nok så stor betydning som de få røde eller
sorte bælter der når op over snelaget. Det bedst egnede mid¬
del ved siden af hvide striber langs vejbanens midte, eller farve¬
forskellen mellem betonstøbte kørebaner og mørke asfalt-over¬
halingsbaner vil vistnok være levende hækplantning mellem
kørebane og cycle- eller gangstier. Som det bedst egnede hæk¬
materiale vil antagelig bog vise sig at være, hovedsagelig fordi
klippede bøgehække beholder det rødbrune løv om vinteren.
På særlig vindudsatte steder og på sandet underbund vil hvid¬
gran dog nok være at foretrække. Hække der holdes i een
indtil halvanden meters højde, vil ikke genere det frie udsyn,
og vil yderligere have den store fordel, at indskrænke fodgæn¬
gerovergang over kørebanen til bestemte steder med passende
mellemrum, der yderligere kan markeres ved at lade hækkene
på begge sider af en gennemgang gå op i 2 m højde, l or at
sikre hækken mod overlast ved gennemgang på andre punkter,
kan hækplanterne sættes skiftevis på den ene og den anden side
af et åbent hegn af galvaniserede svære ståltråde.

Den anke der med føje kan rettes mod anvendelse af hække
til dette formål, er den tilbøjelighed sneen har til at lejre sig
langs hækkenes læside. Imod denne gene kan man imidlertid
sikre sig ved at opstamme hækplanterne 30—40 cm over jor¬
den, således at der bliver en åbning under hækken af denne
højde og kun afbrudt af de små stammer der kan sættes med
30—40 cm indbyrdes afstand.

Det har vist sig at en sådan ha;k i stedet for at samle sne
tværtimod virker til at sneen fyger tilside, idet vinden presses
ind mellem hækkens underside og vejbanen. Veje der var for¬
synet med sådanne ha;kke, vilde være af smuk virkning i land¬
skabet på alle årstider, de vil retlede de kørende såvel under
snelæg som i mørke, vil beskytte bilerne for flere forstyrrelser
af fodgængere end nødvendigt, og en sådan „armeret" hæk vil
desuden afsvække en væsentlig dpi af en vildfarende bils fart
og derved være en betryggelse ikke alene for bilisten men også
for cyclister og fodgængere. 4

Når der vilde kunne regnes med en større afsa^tning af der¬
til særlig kultiverede bøgeplanter, vilde vore planteskoler kunne
levere disse overalt i landet til en så billig pris, at bekostningen
ingen større rolle vilde spille, og hækkenes vedligeholdelse ind¬
skrænker sig jo til klipning een gang om året i Juni—Juli måned.

E. Erstad-Jergensen.
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Fællesudvalget for Bedømmelse og

Prøvedyrkning af Prydplanter
En og anden Læser af Havekunst vil sikkert tænke: atter et

nyt Udvalg — mere Organisation — mon det egentlig er det, vi
trænger til idag. Ved nærmere Eftertanke vil det dog sikkert
gaa saadan, at Vedkommende maa indrømme det meningsløse
i, at medens der findes Fællesudvalg for Prøvedyrkning af Køk¬
kenurter og Frugtavlsøkonomi — og begge disse har allerede gjort
sig selv uundværlige — saa mangler der Plan og System paa Blom¬
sternes Omraade.

Ingen Steder veksler Varieteterne hurtigere, uden at nogen
Autoritet siger god lor dem eller kvæler dem i Fødselen, ingen
Steder hober Sortimenterne sig saa uhyggeligt uoverskueligt op,
ingen Steder florerer Dobbeltgængere mere frodigt end paa Pryd¬
planternes Omraade.

Dette Kaos har jo netop været Vanskeligheden ved at faa taget
Opgaven op. Fler maa man være klar over, at for at faa prak¬
tisk Betydning, maa Bedømmelsen af Nyheder foregaa hurtigt,
inden andre allerede er kommet frem, og samtidig maa Bedøm¬
melsen være til at stole paa. Disse Forhold i Forbindelse med de
forskellige Blomsterplanters uensartede Natur bevirker, at der —

som ved alt banebrydende Arbejde — maa træffes særlige Disposi¬
tioner passende for de enkelte foreliggende Tilfælde, men saa

meget kan allerede siges, at de Organisationer, som paa Alminde¬
lig dansk Gartnerforenings Initiativ er traadt sammen i et Fælles¬
udvalg til Paabegyndelse af Arbejdet (Statens Forsøgsvirksom¬
hed i Plantekultur; Dansk Chrysantemumselskab; Det kgl. danske
Haveselskab; Dansk Lathyrus- og Rosenselskab; Dansk Plante¬
skoleejerforening; Danmarks Blomsterløgavlerforening; Dansk
Blomsterhandlerforening og Havefrøgrossisternes Sammenslut¬
ning); de er enige om at skelne mellem en Bedømmelse, der
hurtigt skal foretage den grovere Sortering, for saa at kunne gaa
videre med det anbefalede Materiale, der observeres eller prøve-
dyrkes et Aar eller to for derved at naa frem til Udstedelse af
Diplom af første eller anden Klasse.

Disse Anbefalinger og Certifikater i Forbindelse med Prøve-
dyrkninger af vore for Haanden værende Sortimenter skulde
hjælpe Hayearkitekter og Anlægsgartnere til i hurtigere Række¬
følge at faa de nye og værdifulde Sorter frem til Erstatning af
gamle Travere. . »

Det er paa mange Maader et nyt og vanskeligt Arbejde, der
her skal tages op, og der vil sikkert vise sig en Del uforudsete
Vanskeligheder, men dette vil ikke afskrække Fællesudvalget fra
at søge Opgaverne løst. Det er fra forskellig Side gentagne Gange
fremført, at det gjaldt om at faa Arbejdet i Gang saa hurtigt
som muligt, og det er da ogsaa Hensigten at søge gennemført
Bedømmelser paa indsendt Materiale nu i Efteraaret, hvis der
fra Ejere af Nyheder tilgaar Fællesudvalget Anmodning herom.

I det foreliggende Udkast til Vedtægter — der formentlig bliver
vedtaget uden nævneværdige Ændringer — staar der i § 13: „An-
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meldes til Bedømmelse kan alle Nyheder af Prydplanter, der er
kultiveret af Anmelderen, og denne er pligtig til at drage Omsorg
for, at Nyheden, hvis den bliver anerkendt, udbydes til Salg her
i Landet. Nyheder, der ønskes bedømt, maa anmeldes senest een
Maaned, før Bedømmelsen ønskes foretaget. Bedømmelsen kan
ske enten paa indsendt Materiale eller paa Voksestedet. Forret¬
ningsudvalget træffer i de enkelte Tilfælde Bestemmelse om, hvor
og hvorledes Bedømmelsen skal finde Sted. Fællesudvalget kan
indbyde til Bedømmelse og Prøvedyrkning".

En ikke uvigtig Side er Økonomien. De deltagende Organi¬
sationer yder et Aarskontingent, men desuden paalægges der
de Nyheder, der ønskes bedømt, en Afgift. Dennes Størrelse vil
blive sat saa lavt, som overhovedet muligt, saaledes at Afgiften
ikke vil afholde nogen fra at faa bedømt en virkelig god Nyhed.

Selve Bedømmelsen vil blive foretaget af et Udvalg paa fem
Medlemmer, hvoraf de to skal være Medlemmer af Fællesud¬
valget. De tre, som „indkaldes", skal være sagkyndige med Flen-
syn til den Planteart, der skal bedømmes.

Anmeldelser og Forespørgsler sendes til Fællesudvalgets Sekre¬
tær, Konsulent Verner Nielsen, Anker Fleegaardsgade 2, Køben¬
havn V. Da Tiden for Bedømmelse i dette Efteraar er fremskre¬
den, vil Fællesudvalget, saa vidt det lader sig gøre, tage lempeligt
paa Bestemmelsen om Anmeldelsesfristen. H. Paludan.

Redaktionen af „Havekunst" har bedt docent Paludan skrive ovenstående
redegørelse, 1 den tro at sagen måtte interessere „Havekunst"s læsere i
særlig grad.

Anlægsgartnernes og havearkitekternes organisationer vil måske endda
have en sådan førstehånds interesse i sagen, at de vilde have sat pris på
at være repræsenteret i fællesudvalget. Men måske ligger hele spørgsmålet
endnu ikke i fastere rammer, end at noget sådant kan tænkes. T. E.

Ligustrum ovalifolium
Der har været talt om og anket en del over den sørgelige

skæbne, som Ligustrum ovalifolium-hækkene maatte lide sidste
vinter. Dog har det sikkert ikke været den haarde frost, som
planterne har haft svært ved at klare, men derimod den lang¬
varige, tørre foraarsvind, der blæste i løvspringstiden, medens
jorden endnu var bundet af frosten.

Det synes i hvert fald at have været tilfældet i Mindeparken
i Aarhus. Knopperne paa de nu godt 2 m høje ligustrum-hække
viste paa den tid tegn til at bryde, men kom ingen vegne paa
grund af den udtørrende blæst. Da det vilde være meget kede¬
ligt for parken, om disse hække gik ud, blev de overbrust med
vandslange nogle gange om dagen, *og da dette viste synlige tegn
til at hjælpe, blev sprøjtningen vedligeholdt til vejret bedredes.
Da havde hækkene brudt næsten overalt, og nu staar de, som
billedet viser, pæne og normale, parate til at klippes for anden
gang i denne sommer.

Mange hække kunde sikkert være reddet, om de havde faaet
lignende daglige overbrusninger, og arbejdet og udgiften til dette
har kun været uvæsentlig at regne. Volmer Rud Nielsen.
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Anlægsgartner Valdemar Hansen, R.
60 år

Den 15. November runder Dansk Anlægsgartnerforenings
formand Valdemar Hansen de 60 år. Når man tænker tilbage
til den tid for knapt 40 år siden, da 9 anlægsgartnere startede
den første faglige sammenslutning indenfor det den gang temme¬
lig problematiske anlægsgartnerfag og sammenligner denne første
begyndelse med fagets nuværende standard, må man erkende,
at der i den sidste menneskealder er foregået en bemærkelses¬
værdig udvikling, der kun har været mulig ved et mere og mere

gennemført samvirke indenfor faget under Dansk Anlægsgartner¬
forenings auspicier. Og når man videre tænker på, at Valdemar
Hansen siden 1923, altså i næsten den halve periode, har været
foreningens kårede formand, forstår man alene derigennem, at
han har været faget en god mand, hvem alle anlægsgartnere er
tak skyldig.

Foreningen fejrede i 1927 sit femogtyvende år med et jubi¬
læumsnummer af „Havekunst", hvori hovedtrækkene i forenin¬
gens historie var fremstillet. Tre år senere spaltedes foreningen
i to, idet Dansk Havearkitektforening dannedes, og også denne
nye forening er Valdemar Hansen tak skyldig for den bered¬
villighed og loyalitet hvormed han imødekom alle ønsker og

arbejdede med på en fornuftig deling af opgaverne, blandt andet
ved at overlade Dansk Havearkitektforening bladet „Havekunst"
på de mest kulante betingelser.

At Valdemar Hansen selv er en dygtig anlægsgartner er al¬
mindelig bekendt, og at hans mangeårige arbejde som leder og
lærer ved fagskolen for anlægsgartneri på Teknologisk Institut
har været af stor betydning for fagets unge og derigennem for
fagets fremgang må også betragtes som en kendsgerning. Uden
en dygtig og alsidig uddannet anlægsgartnerstand vil havekun¬
sten kun have ringe muligheder. Det gælder i endnu højere grad
end byggeindustriens afhængighed af en duelig håndværkerstab.
Dels kommer dette af de højst forskellige lokale forhold, under
hvilke haveanlæg udføres, men i endnu højere grad, fordi an-

læget af en have kun er det grundlæggende, medens havens
pleje og vedligeholdelse i de aller fleste tilfælde er overladt an¬

lægsgartneren, og fordi alle de ændringer der i tidens løb må
foretages efterhånden som træerne vokser til, i så høj grad be¬
tinger anlægtets fremtidige værdi og skønhed.

Dansk Havearkitektforening ønsker Valdemar Hansen tillykke
med alt det han har udrettet, og håber at han endnu må have
mange gode arbejdsår foran sig. E. Erstad-Jergensen.

121



Nye Parker i København
Med Loven af 1. Maj 1937 om Beskæftigelse af arbejdsløse

aabnedes Landet over Mulighed for Statstilskud til Gennem¬
førelse af Arbejder, som ellers ikke af økonomiske Grunde kunde
bringes til Udførelse. Københavns Kommune benyttede sig af
Loven og fik som Nødhjælpsarbejder med Tilskud fra Staten
gennemført 3 Parkanlæg, nemlig:
Brønshøj Kirkemose 5,19 ha
Valbyparken 18,25 ha
Udvidelse af Amager Strandpark 2,12 ha

Disse Arbejder blev paabegyndt i November Maaned 1937
og er nu alle fuldførte.

Da den gamle Lov udløb, blev den afløst af en ny Lov af
13. April 1938, og i Henhold til denne Lov har Københavns
Kommune — foruden til en Række Vejarbejder — faaet Statstil¬
skud til Udførelse af Nødhjælpsarbejder, Ungdomsforanstaltnin-
ger og Beskæftigelsesforanstaltninger omfattende en Række be¬
tydende Park- og Haveanlæg, hvoraf særlig kan nævnes:
Udvidelse af Amager Strandpark 6,30 ha
Parkanlæg i Utterslev Mose (incl. 35 ha Vandareal) ca. 200,00 ha
Parkanlæg i Gyngemosen med Adgangsforbindelse til

Utterslev Mose 34,15 ha
Parkanlæg i Kagsmosen 13,41 ha
Haveanlæg i Udsigtslinien mod Grundtvigskirken... 0,80 ha
Damhussøen og Damhusengen (incl. 44 ha Vandareal) 81,16 ha

Det samlede Areal af disse Parkanlæg og Udvidelser af Parker
udgør 335,82 ha.

De fleste af disse Parkarealer underkastes ikke „havemæssig"
Udformning. De anlægges som Brugsarealer til Friluftsliv og Re¬
kreation for Befolkningen, og der er navnlig lagt Vægt paa at
bevare og underbygge den landskabelige Skønhed, som er Sær-'
egen for hvert enkelt Terræn. Om dem alle gælder, at der i
overvejende Grad kun foretages Tilplantning med Buske og
Træer, som hører hjemme i den danske Natur.

I det efterfølgende gores Rede lor de saglige Forhold, som
knytter sig til hvert enkelt Parkareal.

Brønshøj Kirkemose, der nu udgør en Del af det store Park-
omraade i Utterslev Mose og paa Brønshøjholms Jorder, er nær¬
mere beskrevet i Havekunst 1939 Side 25.

1: Brønshøj Kirkemose, 2: Utterslev Mose,
3: Gyngemosen, 4: Kagsmosen, 5: Park¬
areal nordfor Grundtvigsskolen, 6: Dam¬
hussøen og Damhusengen, Valbypar¬
ken, 8: Amager Strandpark.

Brønshøj Kirkemose

Valbyparken er den første Begyndelse til et stort sammenhæn¬
gende Parkanlæg i den sydvestlige Bydel, der hidtil har savnet
et Parkanlæg af Format. Den anlagte Del af Parken ligger paa
et Areal, der igennem flere Aar er blevet opfyldt med Dag¬
renovation. Den fremtidige Park skal dels strække ,sig udover
et stort lavtliggende Terræn, som for Tiden er under Opfyld¬
ning med Dagrenovation, og dels strække sig ud i Kalvebod
Strand til den her projekterede Syd-Strandvej.

Parken er saaledes kun i sin Vorden, og Udformningen af
den anlagte Del er derfor udført meget enkelt med en stor Græs-

Valbyparlcen
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Amager Strandpark.
Spadserestien er adskilt fra Vejarealet
ved en Plantning bestaaende af vilde Ro¬
ser og Bukketorn.

Valbyparken.
Den store Græsslette.

■

■
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slette omgivet at Randbeplantning paa de tre Sider og i Til¬
slutning hertil en Beplantning af fritstaaende Træer i Græsslet¬
ten. Igennem Arealet er fort en Cykle- og Gangsti.

Amager Strandpark har en ca. 2 km lang Sandstrand, der er Amager Strandpark
frembragt ved Indpumpning af Sand. Kysten var tidligere meget
stenet og uegnet til Badeliv, men er nu særdeles velegnet og
har derfor et meget stort Besøg i Badesæsonen.

Udvidelsen af Parken omfatter Udfyldning i Stranden, for der¬
ved at fremskaffe Græsarealer i direkte Tilslutning til Sandstran¬
den. Ved den nordlige Del af Sandstranden er nu anlagt en stor
Græsslette med en sparsom Tilplantning af Træer, saaledes at
den frie Udsigt udover Vandet fra Amager Strandvej ikke hindres.

Ved den sydlige Del — udfor Kastrup Fort — er Udfyldningen
under Udførelse.

Utterslev Mose er det betydeligste af disse nye Parkanlæg og
vil — i Forbindelse med Anla»get paa Brønshøjholms Jorder, der
er inddraget i Parken, den anlagte Del af Brønshøj Kirkemose
og Gyngemosen med Adgangsforbindelse til Utterslev Mose —

udgøre det største sammenhængende Parkomraade, der er Mu¬
lighed for at gennemføre indenfor Københavns Kommunes Græn¬
ser. Parkomraadet spænder over Arealer, der ialt udgør 240 ha,
hvilket svarer til ca. 4 Gange Fælledparkens Størrelse.

Gennemførelsen af dette store Parkomraade — udført i en van¬

skelig Tid — vil til sene Tider vidne om Borgerrepræsentationens
Evne og Vilje til at sikre Københavns Befolkning de store Goder
og Ilekreationsmuligheder, som en rigtig ført Parkpolitik inde¬
bærer.

Den stærke Plantevækst i Utterslev Mose havde i Aarenes Løb
bredt sig overalt i det egentlige Moseareal, saaledes at der kun
var meget faa aabne Vandarealer tilbage. Da Mosen indgaar som
et betydningsfuldt Led i Københavns Forsyning med Overflade¬
vand, maatte der raades Bod paa denne Ulempe, og Københavns
V andforsyning har derfor siden 1935—36 arbejdet paa Fremskaf¬
felse af større Vandarealer. Dette er sket ved Uddybning paa

visse Steder og Opfyldning paa de mod Vejene gramsende lavt¬
liggende Arealer. Dette store Oprensningsarbejde er nu afsluttet,
og Parkarbejdet kan derfor nu iværksættes paa alle Arealer.

Allerede i 1931 besluttede Københavns Kommune, at Utters¬
lev Mose skulde udlægges til Naturpark, og i 1939 besluttedes
at anlægge Park paa Brønshøjholms Jorder og i Gyngemosen,
samtidig med at de fornødne Penge til Udførelsen af hele Park¬
omraadet bevilgedes.

Arbejdet med Istandsættelse af det store Parkomraade 'paa¬
begyndtes i Forsommeren 1939. Paa Brønshøjholms Jorder og i
Utterslev Mose udføres Arbejdet som Ungdomsforanstaltning og
i Gyngemosen som Beskæftigelsesforanstaltning.

Utterslev Mose har altid haft et rigt og interessant Fugleliv,
og ved Anlæg af Naturparken vil Udformningen derfor blive

Utterslev Mose

Utterslev Mose.
Affaldspladser langs Mosens Yderkanter
før Parkarbejdets Paabegyndelse.

Utterslev Mose.
Ødelæggelse af Beplantning fer Park¬
arbejdets Paabegyndelse.
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Utterslev Mose, Brønshøj Kirkemose,
Brønshøjholms Jorder og Gyngemosen.
Maal: i:20,000

1. Brønshøj Kirkemose.
2. Brønshøjholms Jorder.
3. Del af Vestencienten.
4. Projekteret facadeløs Vej.
5. Fodboldbaner.
6. Bispebjerg Kirkegaard.
7- Græsslette.
8. Frederiksborgvej.
9. Frederikssundsvej.

10. Gyngemosen.
11. Grønnemosen.

uclført saaledes, at der ogsaa i Fremtiden bliver rige Muligheder
for Fuglelivet. Udgravningen afVandarealer er foretaget saaledes,
at Grænserne for Vandarealet fremtræder som naturlige Søbred¬
der. Paa visse Steder er dannet Øer. De store rørbevoksede
Arealer, der afgiver gode lyivsvilkaar for Fuglene, bliver ved
Udgravning af brede Kanaler adskilt fra de tilgængelige land¬
faste Arealer, saaledes at Fuglelivet paa Vandarealerne og i de
udstrakte llørskove ikke vil blive forstyrret af Parkens Publikum.
Kanalerne har kun lav Vandstand og vil derfor blive stærkt be¬
voksede med vildtvoksende Vand- og Sumpplanter, saaledes at
de kun bliver meget lidt synlige og derfor ikke vil virke forstyr¬
rende i Parkbilledet, men dog fungere som effektiv Adskillelse
mellem tilgængeligt og utilgængeligt Terræn.
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Utterslev Mose.

Udsigt over Mosen fra Arealet ved Ad-
gangsforbindelsen til Gyngemosen.

Utterslev Mose.
Den store Græsslette i Mosens nordøst¬

lige Del.
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Utterslev Mose.

Udsigt over Vandareal. Brønshøjholms
Jorder i Baggrunden.

Utterslev Mose.

Udsigt over den store Græsslette i Mo¬
sens nordøstlige Del.
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Utterslev Mose.

Gang- og Cyklestier med mellemliggende
Græsareal.

De oprindelige meget smukke J ordformationer paa Brønshøj¬
holms Jorder bevares uændret; men langs Mosens Grænser mod
Syd, hvor Opfyldninger til de tidligere gennemførte Vejanlæg
hår medført nogen Ændring i den oprindelige Terrænform, og
paa de Arealer hvor lndpumpning af den fra Vandoprensningen
fremkomne Slam er sket, vil Jordflytningsarbejder være paakræ¬
vet for at skabe naturlige Forbindelser mellem Mosen og Land¬
arealerne. Ved Parkens Udformning er der taget Hensyn til de
Veje, der i Fremtiden skal føres over Mosen, saaledes at Gen¬
nemførelsen af Vejanla^gene til sin Tid ikke vil foranledige væ¬

sentlige Ændringer i Parken.
Med Undtagelse af en værdifuld gammel Bevoksning af store

Træer paa Brønshøjholms Jorder og nogen Bevoksning paa den
Del af Vestencienten, der skyder sig ud i Mosen i Nordvest, er
hele Parkomraadet uden Busk- og Trævegetation af betydende
Værdi. Der vil derfor ved Parkens Udformning blive foretaget
ret omfattende Plantninger af de til hver Lokalitet egnede danske
vildtvoksende Busk- og Træarter. Hele Parkomraadet — med Und¬
tagelse af den nordvestlige Del — er omklamret af Bebyggelse,
dog væsentlig Villabebyggelse med rig Vegetation i Haverne.
Denne Bebyggelse, der paa visse Steder er af uheldig Virkning, "
vil ved passende Plantninger blive sløret og med l iden dækket
saaledes, at den isoleres fra Naturparken.

Paa Skrænterne langs Mosen og paa de Skrænter, der er frem¬
kommet som Følge af, at Veje er ført tværs over Mosen, vil
blive plantet Fuglekrat bestaaende af forskellige Tjørnearter.
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Utterslev Mose.
I de udgravede Kanaler, der danner Ad¬
skillelse mellem tilgængeligt og utilgæn¬
geligt Areal, vælder den frodige Vege¬
tation frem.

Mosens Omgivelser er i det store og hele ret lavtliggende,
kun paa to Steder, nemlig paa Brønshøjholms Jorder og ved
Adgangsforbindelsen til Gyngemosen, hæver Terrænet sig til en

betydelig Højde, hvorfra der er vide Udsigter over Moseland¬
skabet. De vide Udsigter er det særlig karakteristiske ved Ut¬
terslev Mose, og al Nyplantning vil derfor blive foretaget saa-
ledes, at disse bevares.

I det udstrakte Parkomraade findes mange vildtvoksende Plan¬
ter, som det er Hensigten at hæge om. Utterslev Mose under¬
kastes derfor for Tiden en botanisk Undersøgelse, der skal danne
Grundlag for Bestræbelserne for i Fremtiden at bevare den vær- •

difulde Del af Vegetationen. De tæt langs Veje og Stier liggende
Græsarealer vil blive gjort offentlig tilgængelige og her vil Græs¬
set blive holdt nede med Græsklippere i nødvendigt Omfang;
men paa de store Græsenge, der stra^kker sig ud til den egent¬
lige Mose, skal Græsset kun slaas 1 højst 2 Gange om Aaret,
saaledes at alle de vildtvoksende Planter kan trives og blomstre.

Fra de højere liggende Arealer er der Udsigt over de store
udgravede Vandarealer, og paa mange Steder naar Vandarea¬
lerne tæt ind til de tilgængelige Græsarealer; men hvor de store
llørskove strækker sig langs tilgængelige. Arealer, savnes Udsigt
til Vandpartierne. Det er derfor Hensigten paa dertil egnede
Steder at foretage Udhugninger igennem Rørskovene, saaledes
at der dannes dybe Udsigter ud mod de store Vandflader for
derved i højere Grad at drage Vandpartierne ind i Parkbilledet.
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Gyngemosen.
Udsigt over det største af Mosens 5
Vandarealer.

Gyngemosen Parhanlæget i Gyngemosen med Adgangsforbindelse fra Utterslev
Mose ligger dels i Københavns Kommune og clels i Gladsaxe
Kommune, hvor det strækker sig helt op til Mørkhøj. Parken
anlægges paa hele Gyngemosens Areal og paa de nærmest til¬
grænsende Jorder, der tidligere har været, dyrket landbrugs¬
mæssigt. Den projekterede facadeløse Vej mod Hareskoven, som
skal føres igennem fra Hovedvangen over Brønshøjholms Jorder
og Utterslev Mose, vil ogsaa blive ført gennem Gyngemosen,
og Parken udføres derfor med dette for Øje.

Paa samme Maade, som det er sket i Utterslev Mose, vil det egent¬
lige Moseareal ikke blive gjort offentlig tilgængeligt, fordi Færd¬
sel her rummer Fare. Ved Udgravning af uregelmæssig brede
Kanaler med lav Vandstand er der skabt Adskillelse mellem
tilgængelige og utilga^ngelige Arealer. Den udgravede Fyld fra
Kanalerne er brugt til Opfyldning i Smaasænkninger og paa de
Steder, hvor Stier skal gennemføres paa sumpet Grund.

Paa Arealerne findes kun ganske lidt Bevoksning af Busk¬
og Trævegetation; det er derfor Hensigten at foretage en Del
Plantninger, dog ikke i det egentlige Moseareal, hvor Mose-
og Engvegetationen vil blive bibeholdt i Naturtilstand.

Gang- og Cyklestier anlægges igennem hele Parkens Længde,
og disse Stier har direkte Forbindelse med Stierne i Utterslev
Mose og vil kunne sættes i Forbindelse med de Gang- og Cykle¬
stier, som der nu er Forslag fremme om at gennemføre i det
HK) m brede facadeløse Vejbælte mod Hareskoven.
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Haveanlæg i Udsigtsareal
mod Orundtvigskirken
Stadsgartner J. Bergmann fortsætter i
dette Hefte Omtalen af de nye køben¬
havnske Parker. Hosstaaende Billede vi¬
ser Se-Aksen mod Grundtvigskirken.

(j T1/ TT7 —II m

—f S**—'
Haveanlæg i Udsigtsareal mod Grundt-
vigskirkeri. Maal: 1:2.000.

Haveanlæg i Udsigtsareal mod Grundtvigskirken. Grundtvigs-
kirken paa Bispebjerg har bevirket, at Bebyggelsesplanerne'i det
omliggende Kvarter er udarbejdet med særlig Hensyntagen til
dette betydende Bygningsværk. I saavel Hovedaksen Øst-Vest
som i Tværaksen Syd-Nord er lagt Udsigtsarealer. Udsigtsare-
alerne mod Vest (Allé gennem Bispebjerg Kirkegaard) og mod
Nord (Jeppes Allé — Kantorparken) er anlagte.

Udsigtsarealet mod Øst vil blive anlagt i den nærmeste Frem¬
tid. Størstedelen af Udsigtsarealet mod Syd er lige fuldført, og
den endnu manglende Del vil formentlig blive udført i 1941,
naar den under Opførelse værende Bebyggelse er afsluttet.

Den udførte Del af det sydlige Udsigtsare.il er, som det frem-
gaar af Planen, udlagt med Græs begrænset af lav Buskplant¬
ning — væsentlig bestaaende af Tjørnearter og forskellige Coto-
neaster — langs de parallelt med Anlæget løbende Veje.

Af Hensyn til Boligbebyggelsen paa Siderne af Anlæget er
der over Arealet ført fliselagte Tværstier, og med Tilslutning
til de parallelt løbende Adgangsveje er i Buskplantningen til
begge Sider anlagt smaa cirkulære Legepladser, belagt med slid¬
fast Materiale bestaaende af Fliser i Kanten og Overfladebehand¬
ling i Midten. Hver Legeplads fer forsynet med Bænkeplads og
et Legeredskab. Ved saaledes at opløse Legepladsen i Enkelt¬
heder og sprede disse over et større Areal har man kunnet und-
gaa at udlægge et samlet Areal til Legeplads, hvilket i dette
Tilfælde vilde have været en Forringelse af Udsigtsarealet. Spred-
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ningen af Legepladsen er ogsaa sket ud fra den Betragtning, at
Børn gerne leger gruppevis, og at der saaledes vil blive mere
Bo for hver enkelt Gruppe. Det er Hensigten, naar Græsset er
blevet slidfast, at gore det tilgængeligt i Sommerhalvaaret, saa¬
ledes at Børnene frit kan færdes fra Legeplads til Legeplads, alt
eftersom hvilket Legeredskab de maatte have Lyst til at benytte.

1 den korte Tid, Anlæget har været i Brug, er der hostet gode
Erfaringer med Hensyn til denne Ordning af Legepladsspørgs-
maalet, og det maa derfor antages, at en lignende Fremgangs-
maade kan finde Anvendelse under beslægtede f orhold, hvor
der vanskeligt kan afses Plads til en tilstrækkelig stor Legeplads
uden for stor Forringelse af „Prydarealet". Nyttiggørelse af Pryd¬
arealet vil navnlig være ønskeligt ved en Del af de nyere Be¬
boelsesejendomme, der opføres som Stokbebyggelse med mellem¬
liggende grønne Arealer.

Damhussøen og Damhusengen har tidligere været administreret af
Københavns Vandforsyning, men er nu — Vandarealet dog und¬
taget — overgaaet til Parkadministrationen og undergaar derfor
nogle Ændringer, saaledes at Arealerne bedre end tidligere kan
tjene de Formaal, der stilles til offentlige Parker. De store Arealer
indgaar som et Led i det under Udbygning værende Parkbælte,
der strækker sig langs Byens Vest- og Sydgrænse fra Kagsmosen
i Nord til Kalvebod Strand i Syd.

Omkring Damhussøen findes paa Dæmningerne en meget
værdifuld Bevoksning af gamle Træer, og det samme er ogsaa
Tilfældet ved Damhusengen. Alle disse gamle Træer bevares, og
ny Beplantning anbringes, hvor Bebyggelsen paa de tilgrænsende
Ejendomme gør det ønskeligt; dette sidste er navnlig T ilfældet
ved den vestlige Side af Damhusengen, hvor Bebyggelsen paa
uheldig Maade behersker Parkbilledet.

De gamle smalle Gang- og Cyklestier udvides, og en Adskil¬
lelse mellem Cykle- og Gangstier gennemføres. Stien paa Dæm¬
ningen mellem Forsøen og den tidligere Bagsø vil blive bibe¬
holdt uændret, kun en Adskillelse mellem Gang- og Cykletrafik
indføres.

Paa egnede Steder vil Bænke blive opstillet. Parkarbejdet er
næsten fuldfort paa Vestsiden og under Udførelse fra Østsiden.

1 Damhusengen, der tidligere blev oversvømmet hvert Efter-
aar og derfor var utilgængelig til langt hen paa Forsommeren,
er bygget en Pumpestation, der lofter Vandet op i Damhussøen.
Som Folge af denne Foranstaltning vil Damhusengen i Frem¬
tiden blive gjort offentlig tilgængelig og Græsarealerne nærmest
Stierne holdt klippet i nødvendigt Omfang, hvorimod d<; egent¬
lige Engarealer kun vil blive slaaet nogle Gange oin Aaret paa
landbrugsmæssig Maade med Stakning af Græsafgrøden og Ho-
bjergning, som passer saa udmærket til den landskabelige Ka¬
rakter paa Stedet. J. Bergmann.

Damhussøen og Damhusengen

Damhusengen. Maal: i:20,000.
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Damhussøen.

Harrestrupaa leber ved Foden af den
vestlige Dæmning langs det tilgangelige
Græsareal ved Grænsen mod Rødovre
Kommune.

Damhussøen.

Gang- og Cyklesti paa den vestlige
Dæmning.

Damhusengen.
Gang- og Cyklesti langs Engens Vest¬
grænse.
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Om Borddækning
Det kongelige danske Haveselskab havde i Begyndelsen af

September arrangeret en Konkurrence i Dækning af Borde, og
da jeg som en af Dommerne har haft Lejlighed til at gennem-

gaa tie næsten 50 Borde ret grundigt, har jeg faaet Lyst her at
skrive lidt derom.

Det er noget af et Tidens Tegn, at disse og lignende Ud¬
stillinger andetsteds vækker overordentlig Interesse, thi ligesom
der tidligere til en velmonteret Lejlighed borte hvidlakerede Fløj¬
døre, og til et veldækket Bord ufejlbarligt en pletfri, skinnende
hvid Damaskesdug og musselmalet Porcelæn fra „Den kongelige",
er der nu, med den større Farveglæde i Hjemmene og den mere

utvungne Selskabelighed, hvis Clou ikke mere er Middagen med
den obligate Række af Retter og Vine, kommet en friede og
muntrere l one over Bordet, som virker oplivende og befriende.
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Man kan maaske nok sige, at Selskabelighed og Omgangs¬
former er blevet enklere - paa en Maade, og alligevel var det
i gamle Dage lettere, — naar man een Gang havde Dainaskes-
dugen og Servicet, var der ikke noget at tage Fejl af. Nu der¬
imod gælder det om bestandig at finde paa noget Nyt, og det
skal helst ogsaa være morsomt. Derfor kan det godt baade være

pænt og stilfuldt.
Paa Borddækningsudstillingerne i „Det kgl." ser man de to

Tidsaldre brydes; men der er ingen Tvivl om Retningen. Der
kommer endnu Borde i den gamle Stil, — forøvrigt mest produ¬
cerede af Tjenere, eller Overtjenere hedder de vist nu, — det
synes, som om Tjeneruddannelsen endnu ikke har opdaget den
nye Tid, — men det er det nye, man lægger Mærke til, — og
glæder sig over, hvis man da er saadan indstillet. Det hænder
endnu, at en Afstemning blandt det besøgende Publikum falder
ud til Fordel for den gamle Smag.

Mange Forsøg er endnu famlende, — ganske naturligt, for det
er jo „Amatører", der optræder, og det var min Tanke i al
Beskedenhed, at disse Linier maaske kunde være til Vejledning
for en eller anden, som har Lyst at forsøge sig,—derhjemme
eller ved en kommende Konkurrence.

Der er forskellige, elementære Ting at tænke paa, naar man
skal komponere et veldækket Bord.

Morsom Mad er jo aldrig kedelig; men det har ogsaa meget
at sige, at den bliver serveret morsomt! Rent umiddelbart burde
man præmiere det Bord, som man straks fik størst Lyst til at
slaa sig ned ved; men det behøver derfor ikke altid at være

det heltigennem bedst dækkede. Der er saa meget at tage Hen¬
syn til, at det ikke altid er Tilfældet, at Publikum eller Udstil¬
lerne umiddelbart kan forstaa den foretagne Bedømmelse eller
er enige med Dommerne. Maaske det gaar bedre efter Læsnin¬
gen af disse Linier. Det er udmærket, at man er kommet ind
paa, at hvert Bord skal have en Titel, — dækkes med et bestemt
Formaal for Øje, — alene det tvinger Kunstneren til at samle sig
om en bestemt Idé, som han eller hun kan gennemføre og gen¬
nemarbejde saaledes, at der tages Hensyn til den fra først til
sidst, saa Bordet kommer til at svare til sin bestemte Hensigt.

Et Middagsbord og et Torskegilde er to vidt forskellige Ting,
og det er kun rimeligt, at Bordets Dækning lige fra Begyndel¬
sen slaar den ønskede Tone an. Det skulde jo ikke være nød¬
vendigt med Opslag som „Her sidder vi pænt og konverserer"
eller „Her er vi kommet sammen for at more os".

Har man saa faaet en lykkelig Idé, gælder det 0111 at faa den
ført ud i Livet, og Valget af Materiale melder sig. Det skulde
ikke synes saa svært, naar man kan gaa ind hos Crome og
Goldschmidt og vælge mellem det store Udvalg af Duge, paa
Den kgl. Porcelænsfabriks Lager at finde Porcelæn og Fajance, —

til Holmegaard at vælge Glas og til Asp & Holmblad at finde
morsomme Lys, — og saa Blomsterne og eventuelt Frugten, ja de
er da før de fleste let tilgængelige i den længste Tid af Aaret.
Men det viser sig, at Valget alligevel ikke altid er helt let, —

og at Begrænsningens Kunst endnu hører til de svære.
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Bordet der hed „Efter Premieren" var
dekoreret ganske enkelt med pragtfulde
store Solsikker, der stod smukt til de
svære, grønne Glas, og den store Buket
var placeret for Bordets ene Ende, saa
Gæsterne kunde se hinanden.

Det ser ud til, at flere ikke rigtig tænker over, hvor stor Be¬
tydning Dugen har for det Hele! Og dog er det noget af det
vigtigste. Læg blot Mærke til, hvor svært det er paa den knald¬
hvide Dainaskesdug at faa Samling paa alle Detaillerne og se
saa paa, hvor dejligt en til Helheden vel afstemt Dug virker
anderledes samlende — jo bedre, jo mindre monstret den er. Det
er med Dugen paa Bordet som med det blomstrede Tapet til
Billederne paa Va-ggen, — det virker for uroligt. Der kan jo være
et Monster i Dugen, som kan udnyttes ved Pyntningen; men
er det f. Eks. ikke lidt af en Misforstaaelse at dække et „Raakost-
bord" paa en Dug med alle Grøftekantens Blomster, saa man
ikke kan se disse eller Navnene paa dem, — det er „dobbelt
Konfekt". Som Kontrast virkede „Pølsegildebordet" dejlig en¬
kelt og dog festligt og indbydende med sit brune Voksdug og
sin enkle Dekoration, — kun Servicet med en Sol af Bygaks og
Humleranker paa det lille nuttede Ølanker. Selv en Dug i een
Farve, men kvadreret i forskellige Nuancer kan virke uroligt.
Vil man endelig have Monster, saa virker en bølgemønstret, men
ensfarvet, kraftigt beige Dug som paa' Fru Just Andersens Tin-
bord meget roligere. I det Hele taget, hvis man ikke er, dristig
og ikke for sikker, holder man sig til de douce Farver paa Dugen,
— beige, banan- eller æggeskalsfarvede staar omtrent til alting,
matgrønne til mange Ting og naturligvis til Blomster, og hvor
kan en pastelblaa Dug virke dejligt, naar den, som paa Krk.
Georg Jensens Bord: „Rodvin hver Aften", dækkes med blaat
Porcelæn, Tin, Druer med Løv, der illuderer udmærket henimod
Vinen i Karaffel og Glas, — og saa bourgognefarvede Georginer,
— gennemført Farvesymfoni! At nogen kan faa sig til at vælge
en lyserød Dug! Saa hellere ingen, — ja, hvorfor ser man ikke
flere Gildesborde uden Dug? Findes noget bedre end en ge-

diegen Egeskive? Men videre, — saa skal Dugen dækkes, — men
ikke for meget! Husk paa først at sætte Plads af til alt, hvad
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„Pølsegildebordet" virkede dejlig enkelt
og dog festligt og indbydende med sit
brune Voksdug og sin enkle Dekoration
- kun Servicet med en Sol af Bygaks og
Humleranken paa det lille nuttede Øl-
anker.

der skal paa Bordet — Fade, Assietter, Flasker o. s. v., — thi ikke
alle har jo Tjenere til at byde rundt! Og det virker ogsaa op¬
muntrende at se lidt Mad og Drikke paa Bordet! Alt maa paa
Forhaand beregnes, for at faa det rette Forhold frem, — her kan
ingen Regel gives; det kan blive rigtigt ined forholdsvis mange
Blomster og med næsten ingen; men man er mest tilbøjelig til
at overlæsse. Man maa endelig ikke, naar man i Virkeligheden
er færdig, blot fordi man maaske endnu har Blomster tilovers,
prøve at faa dem anbragt, — i de fleste Tilfælde burde man hel¬
lere fjerne et eller andet, der er for meget! Prøv det engang.
Jeg har med god Virkning prøvet at fjerne hele Midteropsatsen.
Fro endelig ikke, at man altid skal have noget tungt og gediegent
i Midten, — eller i den ene Ende, hvis det passer bedre, — og
endelig ikke noget for højt, som tager Udsigten, saa Værtinde
og Vært ikke kan nikke til hver enkelt Gæst og holde Øje med,
om de mangler noget. En høj og uigennemsigtig Opsats eller
Dekoration kan kun undskyldes, hvis man skal anbringe to Gæ¬
ster ved Bordet, som absolut ikke kan døje at se hinanden. Paa
et,stort rundt Bord var som eneste Blomsterdekoration anbragt
den dejligste, fint afstemte Buket af Actæa og Scabiosa, den var
lidt for stor; men fordi den var gennemsigtig foroven og fordi
Bordet var rundt, virkede den alligevel ikke videre generende.
Folk. gør forøvrigt for lidt ud af deres Buketter eller centrale
Dekorationer, — de kommer som Regel for meget i dem, saa de
enkelte Blomster, med deres ofte dekorative Stilke ikke kommer
til deres Ret, — og det er Synd. Man kan godt blande alt muligt
sammen i en Buket;,blot det bliver vel afstemt som f. Fks. paa
Sneppebordet; men man opnaar som Regel bedre Virkning ved
Enkelthed, — en Flybengren med et Par Solsikker, en enkelt blom¬
strende Artiskokgren ell. lign. Og tro endelig ikke, at blot der
kommer Adiantum (Venushaar) eller Asparagusgrønt i en Bu¬
ket, saa er alt i Orden, — Drivhusgrønt og Frilandsblomster eller
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omvendt sammen skal man overhovedet vare sig for, — de virker
let helt unaturligt sammen.

Man kart altsaa dække Bord blot med en Hoveddekoration;
men som Regel vil man dog gerne have lidt mere, og saa gælder
det om at faa den rette Sammenhæng eller Samhørighed tilveje¬
bragt. Vil man lægge Blomster paa Dugen, — i Guirlander, i smaa,
fikse Buketter eller enkeltvis, — maaske pillet ud og lagt i Møn¬
ster, maa hertil først og fremmest bruges Sorter, som ikke visner
ligestraks, og de maa have en vis Relation til Hoveddekorationen,
ligesom de kan og vist som Regel bor bindes sammen med den
ved mindre, enkle Buketter, ogsaa af samme Materiale, saa hele
Bordets Dekoration ligesom samler sig og kulminerer i et Tyng-
depunkt. Et udmærket Eksempel herpaa saa man i Frk. Lund-
stedts Sneppebord. Der er vist egentlig ingen Gramser for, hvad
man kan bruge af Blomster, — alt kan anvendes, fra de tunge,
kolossale Solsikker, som det saas paa det udmærkede Bord „Ef¬
ter Premieren", og naturligvis til det letteste, fine Brudeslør og

Hjertegræs; men det gælder om at benytte hver Art efter sin
Natur, — det fine og lette maa naturligvis ikke mases sammen i
massive Koste, medens de grove til Gengæld skal virke enkeltvis
ved deres Tyngde og Masse.

Mærkværdigt faa havde anvendt Frugter i deres Dekorationer,
— maaske er det ogsaa svært, — de er lidt tunge og mangler ofte
Humør i Farverne; men der findes dog ogsaa andet end Æbler
og Pærer, Druer og Meloner, og flere er virkelig dekorative:
Brombær, Hyld, Paradisæbler etc.

Saa er der Lysene. Ja, nogle holder paa, at Lys skal være

hvide; men hvorfor nu det? De kan, som Damaskesdugen, virke
lidt haardt. Vel afstemte kulørte Lys kan være af glimrende Virk¬
ning, — en enkelt purpurfarvet Kerte, som lige har fanget Farven
fra Vildvinranken, kan være Prikken over Pet, gule Kuglelys til
et Gule-Ærter-Bord er saa ligetil o. s. v. Det virker altid dejligt
med de levende Lysflammer, — der skal saamænd ikke mere end
et Par Stykker til, naar Belysningen ellers er dæmpet, — 24 paa
et Bord turde vel nok være overdrevent, der vil vist blive en

slem Flimren for Øjnene, — og Varme; —men lad os glæde os
over Lysene, de giver altid Feststemning.

Det kgl. Haveselskab har kun Grund til at glæde sig over
Succes'en med disse Konkurrencer, — som kan blive bedre og
morsommere endnu, — og hvorfor ikke gaa et Skridt videre og
faa lidt indbydende Mad paa Bordet? Tænk, hvad der kan laves
af Raakost, lidt Smørrebrød o. lign. Bordet vil altid illudere
bedre, naar det er helt dækket færdigt. Michael Gram.

t
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