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1 en bølgende Mark af Lavendler mellem
høje Poppelgrupper er disse elegante
Trækors sat over faldne tyske Soldater
i Nordfrankrig.

Kirkegaardsspørgsmaal
1 Havebrugskandidatforeningen indledte Kirkegaardsgartner

Sven Hansen og Overgartner Eigil Qwist 12. December IQ40
en Diskussion med nedenstaaende Udtalelser.

E. Q.;Naar man skal omtale de Sporgsmaal, som daglig beskæf¬
tiger Kirkegaardsfolk, saa vil inaaske en hel Del af dette lyde som
om Sagen blev sat paa Spidsen. Det er ogsaa muligt, at den ger
det, ja det er maaske ligefrem nødvendigt for at paabegynde en
Agitation for det der ligger os paa Sinde. Forhaabentlig bliver
alt, som har Interesse for Kirkegaarden som Helhed pmtalt. Man
er fra alle Sider klar over, at Kirkegaarden, som den er i Dag,
ikke er af den Beskaffenhed, som man kunde ønske sig, men
hvori bestaar da dens Mangler? Hvorfor har man ikke for længst
fundet en almengyldig Form for danske Kirkegaarde? Har vi
ingen Historie eller Tradition at bygge paa?

S. H.: Det forekommer mig, at alt af historisk og traditionel
Karakter er af en saa skrøbelig Beskaffenhed, at man maa sige, at
vi er saa godt som uden Tradition paa dette specielle Omraade.
Om der havde været saa stærke Traditioner, at Kirkegaards-
arkitekter havde følt sig bundne af dem, var alle Spørgsmaal
om Kirkegaardenes og Gfavstedernes Udformning ikke saa ud-
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Mariebjerg Kirkegaard. Maal: l:8oOO.
Nord opad. Kirkegaardsanlag med god
Vejføring og klar Opdeling.

flydende, som de er i Dag, og i saa Fald var Kirkegaardenes
Udformning foregaaet indenfor de af Traditionen fast afgræn¬
sede Rammer. Ret beset er der efter min Mening kun to Ting,
som er bevaret gennem Slægter, nemlig Gravstedets Form (be¬
stemt af Kisten) og Gravliggeren, der fra første Færd var an¬

bragt for at skærme Grave mod losgaaende Kreaturer og for
at markere Gravens Plads. Denne Funktion er nu ophørt, og
for saa vidt er der ingen Grund til at bibeholde Gravliggeren,
men denne Form for Monumenter er sammen med Gravpladen
og det lave Trækors de eneste jeg i Princippet kan gaa helt ind
for, om Enkeltmonumenter bør bibeholdes. Naar vi saaledes staar
blottet for næsten al Tradition, maa det naturnødvendigt blive
ganske vilkaarligt, hvordan Kirkegaarden udvikler sig. Til denne
manglende Tradition kommer en aabenlys Uvilje mod og svig¬
tende Interesse for hele Kirkegaardsspørgsmaalet. At man ikke
har haft Opmærksomheden henvendt paa den kommende Tra¬
fik paa Kirkegaarden har bevirket, at Vejføringen her har været
ganske tilfældig, og Vejnettets fornuftige Placering, der er en
af de mest afgørende Faktorer i Opbygningen af det arkitek¬
toniske Kirkegaardsanlæg, er fuldstændigt negligeret paa mange
af vore ældre Kirkegaarde.

E. Q.: Er dette med Vejene i Orden, og Tanken i hele Kirke¬
gaarden lagt til Rette i den oprindelige Tegning, saa er det de
kommende kirkegaardslederes Pligt at fortsætte disse Tanker,'
sætte sig ind i Plan og Beskrivelse og aldrig gaa paa Akkord
for enten at skaffe mere Plads eller fordi den paagældende Kirke-
gaardsleder mener at faa en Fjer i Hatten, fordi han selv inener
at have faaet en genial Idé.
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Afdelingstype paa ovennævnte Kirke¬
gaard. Maal: i-.lOOO. Afdelingen er
omgivet af 4-5 m høje Taxhække, og
der findes kun faa Indgange fra Hoved¬
vejene til Afdelingen.



Bispebjerg Kirkegaard. Maal: 1:8000.
Nord opad. Kirkegaard med god Vej¬
føring ; for saa vidt god Opdeling, men
manglende klar Adskillelse mellem de for¬
skellige Afdelinger.

®avl

Afdelingstype paa ovennævnte Kirke¬
gaard. Maal: i:2000. Alle Afdelings-
vejene fører direkte til Hovedvejene, hvil¬
ket kan være desorienterende, og Intimi¬
tet kan ikke skabes i saadanne store Af¬
delinger. Pilen viser Afdelingsgrænsen.

Vi kan jo desværre ikke med ret mange af de eksisterende
Kirkegaarde skabe det, som vel er det mest tilfredsstillende —

den landskabelige Kirkegaard — men vi kunde have reddet de
faa Kirkegaarde, som har den gode og hensigtsmæssige Vej¬
føring, idet man kunde have udformet de enkelte Afdelinger
som Gravgaarde med ganske faa Afdelingsveje løbende ud til
Kirkegaardens Hovedveje og aldrig, som det desværre er almin¬
deligst, lade iMasser af paralleltlobende Veje gaa direkte til
Hovedvejene (se Planen).

S. H.: Dette at man ikke kan erkende Afdelingerne er uhel¬
digt, det hele flyder, og man har fuldt Overblik over hele dette
haablose Virvar af Monumenter og Gange. Paa de allerfleste
Kirkegaarde kan man ikke skelne Hovedveje og Biveje fra, hin¬
anden, hvilket paa større Kirkegaarde er ganske desorienterende,
da man ikke her har andre Holdepunkter at støtte sig til, og
at opgive Navn og Nummer paa en Afdeling paa en saadan
Kirkegaard til den, der søger en Grav, er ganske illusorisk, da
ingen andre end Kirkegaardens Funktionærer kan afgøre, hvor
den ene Afdeling begynder og den anden holder op. Ved de
skarpt adskillende Afdelingshække opnaar man en Masse prak¬
tiske Fordele, og man kan opnaa at faa sorteret og udskilt de
værste Uhyrligheder. En stor Fejl ved mange af de større Kirke¬
gaarde er Anlæggelsen af de smaa 0,5 ma Urnegrave. Række
op og Række ned af disse smaa »Grave er et ualmindeligt trist
Syn. At enkelte Begravelsesvæsener, Kirkegaardsudvalg eller
Menighedsraad har fastsat Mindstemaal af disse Grave til 1,0 ma,
gør egentlig ikke Sagen ret meget bedre. Man havde ventet, at
Ligbrændingstilhængerne, da Ligbrændingssagen tog til i sit nu-
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Børneafdeling paa Mariebjerg Kirke¬
gaard. Maal: i:400. Afdeling paa den
arkitektoniske Kirkegaard, hvor det en¬
kelte Gravsteds Rammer er opløst til For¬
del for Helheden.
Da der her er Tale om Børnegrave, er
Gravstedsstørrelserne kun 1X 1,5 m.

Indenfor de brede Syrenplantninger er
Omraadet opdelt af halv Meter brede
Flisegange, og Liggestenene hviler, som
vist i Tegningens venstre Hjørne, i et
Tæppe af Vedbend.

værende Omfang, og man herigennem brød med den væsent¬
ligste Tradition indenfor Begravelsesskikken, nemlig Kistens Ned¬
sænkning i Jorden, havde søgt nye Veje for Udformningen af
deres Begravelsespladser, men dette blev en Skuffelse. I Stedet
for at komme med nye Idéer, og f. Eks. opløse Gravstedet til
Fordel for Helheden, er det stik modsatte gjort, endda paa den
ringeste Maade dette kunde gøres, idet man har bibeholdt Grav-
stedsformen, men gjort Størrelsen af Graven til et Minimum af
det oprindelige Gravstedsareal, og med samme Stejlhed som ved
det almindelige Gravsted kræves de fire Hjørnepløkke, og, det
der indenfor værende Areal udleveret til intensiv Dyrkning, om
det blev ved Plantning af nogle til saadanne Grave anvende¬
lige Planter, kunde det hele vel tilgives, men det gør det ikke.
Det store Gravsteds Form overføres paa det lille Gravsted. Mid¬
tergangen, Buxbomkanterne og de højstammede Roser er oftest
bibeholdt, og saa mærkeligt det end lyder, faar man ogsaa Plads'
til Stenhøjen og en afsyret Søsten med Broncebogstaver. Nej,
disse Grave bør der tages Afstand fra. Skal Gravstedssystemet
bibeholdes, bør man vistnok kræve samme Areal udlagt til Urne¬
grave som til almindelige Gravsteder. At tale om Besparelse af
Jord i denne f orbindelse kan man ikke være bekendt. løvrigt
er disse Besparelser vistnok ikke saa store, som man fra visse
Sider hævder. For interesserede i dette Spørgsmaal kan hen-
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vises til Direktør A. Bergs Artikel i „Vore Kirkegaarde" Nr.
3, 1928.

E. Q.: Dette at fratage Folk det enkelte Gravsted som Enhed
er ideelt set rigtigt, og Resultatet af dette vil naturligvis blive
den landskabelige Kirkegaard, hvor de enkelte Grave gaar ind
i Anlæget, som man har ønsket at skabe paa det paagældende
Sted fri for Rammer og Indhegninger af nogen Art. Man skal
vel egentlig gaa saa vidt, at man ogsaa berøver Graven sin spe¬
cielle Gravsten og opstiller en fælles Mindesten paa Afdelingen.
Men det jeg vil foreslaa som Overgangsform, er dette, at vi i
første Omgang maa lade os nøje med at udviske de enkelte
Graves Rammer og tillade en fælles Bundbeplantning og maa-
ske nogle Sommerplanter for ikke at fratage den danske Befolk¬
ning dens stærke Trang til at individualisere deres Grave. Men
denne saa indlysende fornuftige Opløsning af den enkelte Gravs
Rammer lader sig vanskeligt gennemføre paa nuværende Tids¬
punkt.

S. H.: At opløse det enkelte Gravsteds Rammer behøver ingen¬
lunde at betyde den landskabelige Kirkegaard. Det er rigtigt,
at jeg er Tilhænger af en saadan, og det er da ogsaa mit Haab,
at den en Gang skal blive en Realitet, men man maa ikke under¬
kende den arkitektoniske Kirkegaards Berettigelse, og en saa¬
dan Kirkegaard kan i høj Grad have kunstnerisk Værdi, blot
Udformningen er foretaget paa den rigtige Maade. Men at svejse
Gravenes Mangfoldighed sammen til een organisk Helhed vil
tage Tid, og for at det overhovedet kan lade sig gøre, maa der
først udføres et stort Oplysningsarbejde overfor Publikum, og
dernæst maa et uegennyttigt Samarbejde mellem Arkitekter og
Gartnere finde Sted, saaledes at Monumenter og Beplantning
arbejder sammen.

E. Q.: Omtalen af de forskellige Graves Størrelser vil senere
finde Sted, men det er ganske naturligt, at de bør være ens
baade for Urnegrave og almindelige Grave. Grunden til at man
indretter baade de smaa Urnegrave og Columbariepladserne er
som bekendf den, at man sparer Jord og som oftest dyr Jord,
som man mener at kunne bruge til noget bedre, men hvor er
dette dog galt. Det bliver netop mest grelt ved de store Byer,
og det er da ogsaa her, vi maa lade være med at spare, paa
Jorden til Kirkegaarde, Mindelunde eller Parker, vi kan kalde
dem hvad vi vil, men de skal benyttes som Aandehuller for
den store Bys Befolkning, om de saa skal ligge langt fra eller
ganske nær ved Byen er en Sag, som maa afgøres i det enkelte
Tilfælde. I denne Forbindelse er det vist rigtigt at nævne vore

Columbarier, som ikke nær honorerer de Krav, man maa stille
til Hygge og Værdighed. Oftest er Columbarierne inddelt i Rum
med Hylder anbragt saa højt oppe under Loftet, at Familien
stønnende maa ase sig op ad en Trappestige for at anbringe
Blomster ved den Urne, de skal besøge. At denne Form for
Urneanbringelse vækker den Alvor og Eftertanke, som Stedet
burde mane til, er usandsynligt. Nej, lad os lave dem som en
Slags Vinterhaver med store frodige Planter, som kan skabe den
Hygge og Alvor, som' et saadant Sted bør fremkalde. Men at
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kritisere er saa nemt, mon ikke vi nu hør tale om, hvordan vi
mener en Kirkegaard hør udformes og placeres.

S. H.: Om Kirkegaardenes Placering er der delte Meninger.
Skal Kirkegaardene centraliseres eller decentraliseres er et Spørgs-
maal, som er vanskeligt at besvare, men mon ikke Centraliseringen
af Kirkegaarden er det rigtige baade æstetisk, økonomisk og prak¬
tisk. En Decentralisering kan betyde mere Hygge og Intimitet,
men den vil altid betyde større Administrationsudgifter, rent bort¬
set fra, at Grundene paa saadanne smaa Kirkegaarde spredt ud
over en By vil stige forholdsvis hurtigt i Værdi, hvilket i høj
Grad kan falde driftige Forretningsfolk for Øje, og dette kan
i nogen Grad bevirke en kortere Turnus og en mere forretnings¬
mæssig Udnyttelse af Grunden end godt er. At de smaa Kirke¬
gaarde skulde blive ret meget stærkere besøgt end en Central¬
kirkegaard er vist lidet sandsynligt. Folk flytter hele Tiden, og at
faa det Offentlige til at indordne Kommunikationsmidlerne efter
de smaa Kirkegaardes Behov vilde være urimeligt.

Ved Placeringen af Kirkegaarden maa man tage Hensyn til
Jordens Egnethed til Kirkegaardsbrug, ligesom Jordens Prisbillig¬
hed er en afgørende Faktor, desuden maa der tages Hensyn til.
at Kirkegaarden ikke kommer til at ligge i Vejen for fremtidige
Bydannelser. Inden man gaar i Gang med selve Anlæget, maa
man gøre sig klart, hvilke Formaal dette skal tjene, og det turde
da være givet, at den væsenligste Opgave er at modtage de Døde
paa en sømmelig Maade, men den skal samtidigt være et rekrea-

Rolig og værdig fremtræder Herrnhu-
ternes Grave paa Brødremenighedens Be¬
gravelsesplads i Christiansfeld.

6



tivt Anlæg for cle Efterladte. Den skal gennem sin Beplantning
tale til cle sørgende. Beplantningen skal skabe Intimitet, og frem
for alt den skal give den Rumvirkning, som i høj Grad mangler
paa danske Kirkegaarde. En Ting til, Vejene, der naturligt op¬
deler Kirkegaarden i smaa Afdelinger, skal være saa brede og
saa stærkt befæstede (evt. asfalterede), at Færdsel kan foregaa
uhindret til alle Afdelinger hele Aaret rundt. Vejnettet maa være
af en saadan Beskaffenhed, at der kan køres til alle Afdelinger,
ligesom der maa findes omførende Vej, saaledes'at al Trafik kan
afvikles paa den mest stille og glidende Maade. Ligeledes burde alle
Gange i Afdelingerne belægges med Fliser eller Asfalt, saaledes
at Færdsel til Gravene kan foregaa uden Gene i al Slags Vejr.
Læg Mærke til hvor mange Kirkegaardsbestyrelser, der forsynder
sig paa dette Punkt. Til Kirkegaardens Indgang kan man komme
i Bil eller eventuelt spadsere paa fine, rene Fliser, men ved Ind¬
gangen standser denne Kulturfrembringelse brat, fra nu af maa
Følget give sig en god Skæbne i Vold og vade ud i Pløret iklædt
deres bedste Tøj for at følge en kær Afdød til Graven. Ved
Opdeling i stærkt adskilte Afdelinger, adskilt ved høje Hække,
opnaar man at kunne faa sorteret de forskellige Monumenter,
og de mest elementære Krav til Orden kan tilfredsstilles, men
skal vi opnaa den helt rigtige Harmoni mellem Gravsted og Kirke¬
gaard, maa Servitutter indføres, endog ret strenge Servitutter.
Om Monumenter maa anbringes paa* Gravene, skal de have en
ganske bestemt Udformning, og til Hjælp for Publikum burde

Den smukke Helhedsvirkning afdemange
Sandstensmonumenter paa Mosaisk Kir¬
kegaard i Møllegade i København - og
en enkelt Sten.
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der ved hvert Skøde hæftes en Serie Tegninger af de Stentyper, Mon der findes Mennesker, som ikke kan
som kan anvendes i den nævnte Afdeling. At Stenene varierer se ^°?sien ved denne tyske Skovkirke-
en Smule i Farverne er ikke af afgørende Betydning, derimod ^nærker"1^ ^ ^at°lslCe Traanindes-
er det af stor Betydning, at Stenenes Højde er fuldstændig ens,
saaledes at den vandrette Opdeling af Afdelingen foregaar i gan¬
ske lige Linier. Det er ikke nok at angive Servitutter for, hvad
man ikke maa, der maa samtidig paaføres Gravstedsejeren ganske
bestemte Pligter, f. Eks. at opstille en Sten af den i Servitutterne
foreskrevne Højde. Servitutter, der kun angiver Maximumhøjde,
vil kun betyde en Forskydning i Stenenes Størrelsesforhold, men
være uden væsentlig Betydning rent opdelingsmæssigt. Hvor
Hækkene bibeholdes, maa man forlange samme Art plantet i hele
Afdelingen. Denne Hækplantning udfører Kirkegaarden, og Hæk¬
kene er kun udlejet til Skødehaveren, denne maa selvsagt intet
foretage, der kan gribe ind i Afdelingens Karakter. Om Hækkene
anerkendes i en Afdeling, kan det stort set sige, at hvad der er
under Hækhøjde, vedkommer ikke Kirkegaarden. Hvis man ved
Servitutternes Hjælp skal naa det efter min Mening mest fuld¬
komne, maa det forlanges, at Monumenterne har Front samme

Vej, vi maa altsaa indføre Enkeltrækker i Stedet for de i Dan¬
mark i Almindelighed anvendte Dobbeltrækker. Det maa tilføjes,
at foruden disse med Servitutter behæftede Afdelinger maa der
være en enkelt Afdeling ganske fri for Servitutter, dels for de
Mennesker, der absolut ikke kan indordne sig under nogen som
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helst Bestemmelser, dels for at kunne efterkomme Aftløcles even¬
tuelle Ønsker, og sidst, men ikke mindst som praktisk Ansku¬
elsesundervisning for Folk, der endnu er i Tvivl om Servitutter¬
nes Værdi for Gravstederne.

E. Q.: Paa en saadan Kirkegaard vil den nuværende Blanding
af alle mulige Takstklasser naturligvis være bandlyst. Paa en stor
Del af vore Kirkegaarde findes i samme Afdeling, ja af og til
paa samme Rode eller Linie, Familiegrave, evt. 1. og 2. Takst¬
klasse, Liniegrave og Frijordsgrave. Tænker man sig første Fred¬
ningsperiode udløbet, saa vil en stor Del af Familiegravene for¬
nyes for kortere eller længere Tid, og i heldigste Tilfælde alle
Linie- og Frijordsgravene være hjemfaldne og tjenlige til Rydning.
Man staar nu efter tyve Aars Forløb med en hel Del Familiegrave.
Disse Familiegrave ligger spredt over hele Afdelingen, og det vil
være meget svært, ja næsten ugørligt, at omforme en saadan Af¬
deling til noget bedre, havde derimod hele Afdelingen været be¬
lagt med Liniegrave, kunde denne Omformning meget let gen¬
nemføres.

S. H.: Denne Redegørelse om Takstklasserne viser, i hvor høj
Grad Snobberiet florerer paa danske Kirkegaarde. Saa stærkt
virker Ordet Takstklasse paa Publikum, at Kirkegaarden uden
at byde paa særlige Fordele i en Afdeling, blot ved en tilfældig
Klassificering, kan faa det til at købe dyrere Grave, end de op¬
rindeligt havde tænkt sig. Et Gravsteds Værdi er ene og alene
afhængig af Gravstedets Beliggenhed. Ordet Takstklasse bør af¬
skaffes.

E. Q.: Ser vi nu tilbage paa det, der her er omtalt, viser det
sig, at der ved Anlæggelse af Kirkegaarde er to Veje at gaa,
man kan fortsætte med det gamle System og blot sørge for, at
man ved Servitutternes Hjælp faar samlet alle Enhederne til en
harmonisk Helhed, og man kan bryde med det bestaaende — op¬
løse Gravene og indføre den landskabelige Kirkegaard, men for
dem begge gælder det, at Gravstedsstørrelserne måa gøres større,
end de er paa nuværende Tidspunkt. Gravstedernes Størrelse
maa ikke ligge under 6 m2.

S. H.: Det er vistnok en Kendsgerning, at de fleste Kirke¬
gaarde udlægger Gravstedsarealet for smaat, idet man gaar ud
fra et Maal paa 1,2X2,5 m. Rent praktisk er dette Gravsted for
lille, men Loven hjemler heller ikke Ret til en saa snæver Ud¬
lægning, idet der her fordres et Minimumsmaal af 1,3x2,5 m,
og i let Jord kan Gravstederne kræves udlagt med indtil 2,0 X 3,0 m.
Gravstederne bør udlægges saa store, at man uden at genere
Hækkene og uden at være generet af Monumentet kan komme
til at foretage en Begravelse i Graven. Drejer det sig om den
landskabelige Kirkegaard, hvor det enkelte Gravsted er fuldstæn¬
digt udslettet, maa det gennemsnitlige Gravstedsareal kunne redu¬
ceres ganske betydeligt, idet man her kan spare meget af det
Gangsystem, som er nødvendigt i den arkitektoniske Kirkegaard,
og her vil man kunne udnytte Arealet fuldstændigt uden at skade
Helheden, idet Kiste- og Urnebegravelser kan udføres mellem
hinanden, saaledes at forstaa, at Urnene kan anbringes under
Træer, paa de laveste Punkter i Terrænet eller lignende Steder,
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hvor det af praktiske Grunde var umuligt at nedsætte en Kiste.
Det er et Spørgsmaal, om denne Form for Kirkegaarde ikke burde
tages op til grundig Undersøgelse alene af jordbesparende Grunde.
Det kan undre, at ingen af de forskellige Faggrupper har slaaet
sig sammen om en fælles Begravelsesplads med et virkeligt ge¬
digent Kunstværk anbragt i de helt rigtige Omgivelser som

Fællesmonument; her var dog en fælles Idé at udforme denne
Begravelsesplads efter. Indførelsen af saadanne Laugs- eller Fag-
kirkegaarde burde ogsaa undersøges nærmere, da der inaaske
her er et Grundlag at arbejde videre paa. I sit Hæfte „Kirke¬
gaarde og Gravsteder" nævner G. N. Brandt flere saadanne
vellykkede faglige Fællesbegravelser, men desværre ingen fra
danske Kirkegaarde. Tanken om saadanne Begravelsespladser,
hvor de store smukke Monumenter anbringes direkte paa Græs¬
fladen mellem smukke Beplantninger, er absolut ikke ny. Alle,
der har beskæftiget sig med Kirkegaarde og Kirkegaardsanlæg,
er paa et eller andet Tidspunkt kommet til det Resultat, at den
landskabelige Kirkegaard var det eneste fornuftige, men uden
at søge at realisere en saadan Plan har de fleste skubbet denne
Tanke fra sig som praktisk uigennemførlig. Saaledes skriver G. N.
Brandt om Jens Bangs Forslag til Anlæg af en landskabelig
Kirkegaard paa Assistens Kirkegaard omkring 1800 Tallet. „Hans
Kirkegaardsplan var kun en skøn Drøm. Paa det flade Terræn
og med et uforstaaende Publikum vilde den kun have beredt
en Masse Skuffelser". Det er rigtigt, at et uforstaaende Publikum
kunde berede mange Skuffelser, men selv paa det flade Terrain
kunde der efter min Mening være skabt en Kirkegaard af langt
større æstetisk Værdi end den nuværende, blot den rigtige An¬
bringelse af Monumenter havde fundet Sted. Det maa dog siges
med det samme, at Assistens Kirkegaard hører ikke til de ringeste,
takket være, maaske tilfældig, men temmelig stor Lighed i de for¬
skellige Monumenter. At opgive Planen om landskabelige Begra¬
velsespladser som praktisk uigennemførlige uden at have under¬
søgt dette Forhold meget nøje er ikke fair overfor denne Form
for Kirkegaarde, naar man fra alle Sider erkender den som den
æstetisk rigtige. I Amerika har man denne Form for Kirkegaarde,
hvordan Begravelsesteknikken er, og hvordan saadanne Kirke¬
gaarde administreres, maa der dog kunne skaffes Oplysninger,
naar Forholdene igen er nogenlunde gode. Jeg vil tro, at man

gennem Skat eller Forsikring uden Vanskeligheder kunde løse
det rent økonomiske Spørgsmaal, man har dog kunnet løse Skole-
spørgsmaalet, ethvert Barn i Danmark har ikke blot Ret, Jiien

ogsaa Pligt til at lære at læse og skrive. Kan enhver dansk Bor¬
ger ikke med ligesaa stor en Ret kræve en sømmelig Begra¬
velsesplads for sig og sine, og har Samfundet ikke Pligt til at
yde ham den? Spørgsmaalet om en sømmelig Begravelsesplads
er dog mere end et økonomisk Spørgsmaal — det er et Spørgs¬
maal om Kultur. Sven Hansen. Eigil Qwist.

Hvor intet andet er nævnt, er Billedmaterialet stillet til Raadighed af
Foreningen for Klrkegaardskultur.

*QED|
Hvor oprette Sten maa anbringes paa
Gravene, er Højdeservitutterne af stor
Betydning.
Fot.: Skjold Højsted.

En Afdeling med Liggesten frembyder
store Muligheder for en smuk Udform¬
ning.
Fot.: Skjold Højsted.

Paa en Kirkegaard i Malmø hensættes
Urnerne i Cementbeholdere under Mo¬
numenterne.
Fot.: Skjold Højsted.
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Udformningen af denne landskabelige
Begravelsesplads for faldne italienske
Soldater i Tyskland giver et smukt Ud¬
tryk for Sammenholdet og Kammerat¬
skabet mellem disse unge Mennesker,
hvis Skæbne blev den samme.

Dansk Litteratur Aarsberetninger fra Dansk Ligbrændingsforening.
„Architekten" Akademiets Guldmedaljekonkurrence 1921.

om Kirkegaardsspørgsmaal A. Berg og Villads Christensen: Vestre Kirkegaard 1920.
A. Berg: Begravelse og Ligbrænding. „Vore Kirkegaarde" 1928 Nr. 3.
G. N. Brandt: Kirkegaarde og Gravsteder. „Architekten" 1922 Nr. 5.
Troels Erstad: Kirkegaardsbetragtninger. „Havekunst" 1940 Nr. 8.
E. Erstad-Jørgensen: Gravstedsservitutter. „Havekunst" 1923 Nr. 1.
„Gravminder": Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse.
Kirkelovene. Gads Forlag 1937. »
Knud Secher: Ligbrændingens Historie i Danmark.
C. Th. Sørensen: Parkpolitik.
Johs. Tholle: Danske Urnehpver. Særtryk af „Ignis" 1929.
Johs. Tholle: Kirkegaardshaandbog.
„Vore Kirkegaarde".
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Jpfjgl
Et frøkatalog

Mange penge anvender vore planteskoler og frefirmaer hvert år på nye
kataloger. Det må derfor glæde de af fagets udøvere, der specielt interesserer
sig for den æstetiske side af sagen, at disse kataloger år for år fremtræder
som stadig smukkere tryksager. Fra A. Hansens Frøhandel har vi således
modtaget et net lille katalog, udstyret med 12 tegninger af den meget po¬

pulære Sikker Hansen — en for hver af årets måneder. T. E.

Lustgården 1 940
Aarsskriftet for „Foreningen fiir Dendrologi och Parkvård" beretter i år

som altid om den i den forløbne sommer afholdte ekskursion.
1 år gjalt turen Nordland, nærmere bestemt Ångermanland, Medelpad

og Jiimtland, hvor bruksiigare Kempes store samling af udenlandske nåletræer
og SOrakers planteskole var af speciel dendrologisk interesse, medens den
storladne nordsvenske natur med sine klipper, søer, moser, skove og elve
vel nok har været den største oplevelse. Deltagerne fik i Medelpad lejlighed
til at se og fotografere et af de 13 eksemplarer af de 57 kromosomige gi-
gastyper af Populus tremula, (Bævreasp) der i de aller seneste år er op¬
sporet spredt over Sveriges land. Disse i naturen fremkomne varianter, der
med stor iver studeres, krydses og formeres vil antagelig få den aller største
betydning for fremtidens skovbrug.

I denne forbindelse bringer tidsskriftet en læseværdig artikel af byrå-
direktør N. Sonesson om et opfinderpatent som civilingeniør H. F. Rost har
fået udtaget pii „Fremgangsmåde ved dyrkning af skov, særlig af Poppelhybri¬
der", et patent, „der har voldet en del uro indenfor deraf berørte kredse". Det
drejer sig ikke om patent på en plantevarietet, sådan som det kendes i
U. S. A. men derimod om hvad Hardy-Hansen vilde kalde en dyrknings-
kæde, og man kan ikke frigøre sig for en følelse af, at der er tilsat kæden
forskellige led „for at gøre det sværere".

Af patentkommissionens protokol fremgår, med hvor højtspændte forvent¬
ninger der i industrikredse ses på disse træforædlinger. Der nævnes, at medens
man regner med et årligt vedmasseudbytte af granskov under de bedste
betingelser i Sverige på 8 m:l pr. ha, udregnes disse særlige poppelhybrider
at ville give et vedmasseudbytte på ikke mindre end 52 m8 pr. ha.

„Havekunsts tidligere svenske medredaktør Sven A. Hermelin, der nu
blandt meget andet er redaktør af „Lustgården", skriver om svenske træer
i svenske haver. Også for danske forhold bemærkelsesværdigt er det han
skriver om Taksens hårdførhed. Medens utallige takshække af de fra Hol¬
land indførte planter fryser bort i en streng vinter, står ikke langt fra Stock¬
holm gamle vildtvoksende taks i prægtig udvikling helt ude i skærgårdens
sol og blæst. Der er næppe tvivl om, at planter af en sådan nordsvensk
race vilde være at foretrække fremfor planter af sydlig proviniens. Den
planteskole der havde haft en stor formering heraf i foråret 1940 vilde
ikke have været dårlig stillet. Også hans bemærkning om plantning af søj¬
leformede svenske ener (J. c. suecica ikke J. c. hibernica) langs landeveje
giver anledning til eftertanke. E. E.-J.

Således illustrerer Sikker Hansen i A.
Hansens frøkatalog Maj måned i blom¬
sterhaven.
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Edvard Glæsel 1858-1915

Et kvart Aarhundrecle er godt og vel forløbet siden Landskabs-
gartner Edvard Glæsel døde. Som historisk Tidsrum kun et lille
Spand af Aar; men med Henblik paa Glæsel og hans Betyd¬
ning for dansk Havekunst — dog Historie. — Glæsels Tumlen med
Havekunstens Problemer faldt i en stille, men rig Grotid. Inden¬
for Kunstens Verden var man begyndt at vaagne op fra firsernes
og halvfemsernes mareredne Søvn. Især begyndte Bygningskun¬
sten at live kendeligt op. — Havekunsten sov endnu. Med Glæsel,
der begyndte sin Virksomhed omkring 1888, fik Havekunsten
den Vending opefter, der satte Skel, og som i stigende Linie
har holdt sig til vore Dage. Endnu var Villabyggeriet med de
smaa Haver ikke kommet igang. Glæsels Arbejde faldt derfor
næsten udelukkende paa Herregaardsparken, Haver ved større
Landhuse, samt offentlige Anlæg, Parker og Kirkegaarde. — Hvad
Glæsel præsterede paa disse Omraader var, navnlig naar man
betænker, hvor ene han stod, simpelthen epokegørende, hvilket
da ogsaa gav sig Udslag i Masser af Bestillinger fra fjern og
nær. De unge og yngre Arkitekter flokkedes om ham og hæ¬
vede ham højt, tilsidst altfor højt, saadan som det altid var Skik
ogsaa i andre Kredse, naar et Menneske med tilsyneladende
nye Tanker og Idéer dukker op, d. v. s. enten bliver han ka¬
nøflet eller hævet til Skyerne. Først sent begyndte denne Lob-
hudling at indvirke paa Glæsel, egentlig først da han var en
syg og nedbrudt Mand. Men da han var paa Højdepunktet af
sin Skaberevne, lod han sig ikke gaa paa af overdreven Hyl¬
dest, dertil var han altfor begavet med sund Selvironi og For-
staaelse af sin Begrænsning.

At Bygherrers og Arkitekters Forgudelse af Glæsel tog det
store Omfang var ikke underligt, thi dette, at et Haveanlæg
kunde udformes med Personlighedspræg og ud fra kunstneriske
Principper, var man vel vidende om havde fundet Sted engang
i historisk Fortid, men med Tidens Haveanlæg for Øje ansaaes
det for udelukket nu. Siden Midten af 1800-tallet var, med gan¬

ske faa lysende Undtagelser, Formen for Havens Anlæg i Dan¬
mark sunket ned i et Plan, der intet havde med Kunst at skaffe.
Det var Biedermeyerstilen, dér florerede i Danmark som over¬
alt paa Fastlandet; kun England holdt sig i det væsentlige fri
for dette Lavmaal.

Glæsel foretog længere Studierejser til Tyskland og England,
men det var Englands traditionelle Havekunst, der blev afgørende
for hans Standpunkt og Arbejde med Havers Opbygning. Glæ¬
sel kaldte sig Landskabsgartner, ogsaa en Overførsel fra engel¬
ske Forhold, da han mente, at denne Titel bedst dækkede Be¬
grebet for hans Arbejde. Men naar man deraf har sluttet, at
han kun interesserede sig for den landskabelige Udformning af
Haven, er dette meget forkert. Hans store, og man kan vist sige
ulykkelige, Kærlighed var stedse den regelmæssige Haveform. —
Ikke just den almindeligt betegnede „franske" Havestil, men Re-
naisancehavens med hele dens Spil af arkitektonisk Kraft. Dog
Glæsel var ikke alene Bygmesteren, men tillige Gartner med
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stor Kærlighed til og Viden om Planter. Derfor fandt han den
engelske Park og Have med sine bærende Principper, det in¬
time Haverum med sin arkitektoniske Opdeling og rige Plante¬
liv, gradvis gaaende over i Parkens landskabelige Vidder, stem¬
mende med sine Tanker om en Haves Væsen. Derfor formede
han stedse ud fra dette Begreb i den Udstrækning, som For¬
holdene tillod det. Et godt Eksempel er Haver og Park ved
Vallø, der tillige viser hans Trang til at skabe monumental Akse¬
opbygning efter Renaisancehavens Principper. Den lille Villahave
var og blev ukendt Land for Glæsel, hvilket ikke var underligt,
da nemlig Villabyggeriet begyndte at tage Fart efter Aarhundred-
skiftet, ansaas det baade af Bygherrer som af Arkitekter for nær¬
mest usømmeligt at tilkalde en Mand som Glæsel til saadant
Pusleri. Først senere gik det op for Folk, at der var Muligheder
for Udvikling af Kunst i Forbindelse med disse smaa Indeluk¬
ker. Glæsels kunstneriske Indsats laa altsaa efter l id og Forhold
paa de store Linier; derfor blev de faa Villahaver han udførte
ikke altid saa vellykkede efter vore Begreber. Hans Viden om
Havekunst og dermed beslægtede Omraader var imidlertid om¬

fattende, og dette, i Forbindelse med hans Væsens fortættede
Form, gjorde det muligt for ham i saa relativ kort Tid at give
vor Havekunst den Drejning opefter, der slog Benene bort un¬
der det herskende Dillettanteri indenfor Omraadet. Virkningen
heraf gav sig endogsaa Udslag i Tyskland, der var endnu læn¬
gere nede i Dalen end her i Norden, hvor Mangelen paa Midler
dog satte en vis Grænse for altfor store Uhyrligheder. En in¬
teressant Oplevelse i den Retning havde man med Hensyn til
Tyskland vedrørende Bispebjerg Kirkegaard, (den, som forleden
var til Debat i „Havekunst" og morsomt nok med de samme

Argumenter, som dengang var under Diskussion der). Den land¬
skabelige Ohlsdorffer Kirkegaard ved Hamburg var under Ud¬
vikling. Idéen med denne var, som tilsyneladende nu her i visse
Kredse, at Kirkegaarden skal være en Park, hvor Gravstederne
skal skjules i en Parkstemning. Tanken havde mange begejstrede
Tilhængere i Tyskland og videnom, men ogsaa mange Modstan¬
dere og Blækket flød i Strømme. Indtil Schultze Naumburg, eller
var det en anden af Tidens store Revsere, slog Debatten ned ved
i Funktionalismens hellige Navn at erklære, at en Kirkegaard var
et og en Park noget andet, hver med særlige Funktioner. — Om¬
kring den Tid udstillede Glæsel paa den store Kunstudstilling i
Diisseldorf Planerne til Bispebjerg Kirkegaard. Denne, saavel-
som hans andre Arbejder, vakte Opsigt, hvilket navnligt gav
sig Udslag med Hensyn til Bispebjerg Kirkegaard, idet denne i
lang Tid prægede tyske Kirkegaardsplaner. Men ogsaa andre
af hans Arbejder virkede inspirerende i Tiden derefter paa tyske
Havearkitekter, bl. a. fik Raadhushaven mange Efterligninger.
Glæsel blev belønnet med den ene af de to Guldmedailler, der
var udsat for Havekunst. — Naar tysk Havekunst var saa. let at
paavirke skyldtes det, at Tyskland netop paa det Tidspunkt og¬
saa var ved at ryste Biedermeyerstilen og „Hampels 100 Haver"
af sig. Glæsel var naturligvis kun det tilfældige Intermezzo i
denne den tyske Havekunsts Opmarch. Den, der slog Slaget
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paa rette Sted og fik Kolossen til at falde, var i Virkeligheden
Friederich Bauer, Magdeburg, der iovrigt fik Udstillingens anden
Guldmedaille. Glæsel var aldeles imponeret af Bauers Arbejder
og var i meget ydmyg Sindsstemning ved sin Hjemkomst fra
Diisseldorf. Paa min Lykønskning til Guldmedaillen erklærede
han, at der var begaaet en Fejl med disse Medailler; der skulde
kun have været en, og den skulde Bauer have haft.

Skinnet af Bauers Stjerne varede kun en kort Tid, som et
Glimt paa en mørk Himmel. — Idag er han vel glemt, maaske
naaede han kun at se sine skønne Tanker paa Papiret, jeg ved
det ikke. For Glæsels Vedkommende udviklede Sagen sig noget
anderledes. Han oplevede bogstaveligt at se sine Tankers baade
gode og mindre gode Sider vokse frem i mange store Opgavers
Virkeliggørelse. Ved Forholdenes Omskiftelser er mange af Glæ¬
sels Arbejder udslettet, men adskillige er dog tilbage, der kan
vidne om, hvad han, der var ene i Striden, har udrettet.

Som saa mange betydelige Mennesker var Glæsel en Enspæn¬
dernatur, der umiddelbart kunde virke sur og utilnærmelig. Men
faldt det i et Menneskes Lod at vinde hans Sympati, kunde han
overfor saadanne lukke sig op, og man fik da at se ind i et rigt
beaandet Tankeliv. — Jeg mindes, at gamle Godsejer le Maire,
Frederiksdal, udtalte: „Glæsel er mit Leksikon hvad kristelige,
æstetiske og historiske Sporgsmaal angaar Paa lange Rejser sam¬
men med ham, som ofte faldt i min Lod, var det en Oplevelse
at sidde og lytte til hans Tale om mangfoldige Emner. Hejsen
foretoges ofte fra tidlig Morgen til sen Aften paa tredie Klasse,
Glæsel var beskeden i sine Krav til Bekvemmelighed, men man

glemte helt, at man sad paa en haard støvet Træbænk, for alt
hvad han berigede en med af sit rige Menneskesind.

Allerede nogle Aar før Verdenskrigen var Glæsel en syg, ja
dødsmærket Mand. Han naaede ikke at se den Buket af dygtig
Ungdom, der førte Sagen videre og udbyggede den betydeligt.
— Ja, med det, der nu staar til Raadighed af nye Planter og nye
Impulser udefra, gør det meget bedre. — Men Ungdommen har
glemt ham, adskillige har aldrig kendt ham. Ungdommen ser, som
alle Tiders Ungdom, kun fremad, nødigt tilbage. Dog det kan
være sundt engang imellem at standse lidt op i Farten for at se
paa, hvem det var, der banede Vejen, man gaar paa. — Hvis disse
Linier kunde bidrage til en saadan Standsning, er Hensigten,med
dem naaet. Og samtidig er jeg taknemlig for at have faaet Lej¬
lighed til at sætte den Mand, der betød saa meget for dansk
Havekunsts Opdrift, et beskedent Minde. 1. P. Andersen.

i

Haven ved Nivaagaard
Så temmelig ukendt af fagets udøvere og ubemærket selv af

strandvejens tusinder af trafikanter ligger et af landskabsgartner
Edvard Glæsels nydeligste anlapg i det idylliske Nivaa.

Altid er Vallo Slotshave med sin pompøse, diagonale akse
blevet fremhævet som et af de fornemste udtryk for Glæsels sikre
greb på tingene -r en bedømmelse, som mange vel ikke vil dele
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idag. To smukke resultater af Glæsels forstående samarbejde med
datidens betydelige arkitekter, Bispebjerg kirkegård og rådhus¬
haven, fremhæves også stadigt, når hans fortjenester gøres op;
men et arbejde som Nivaagaards have vil altid blive forbigået,
fordi den i omfang og betydning for offentligheden ikke kan
måle sig med de store ting.

Udformet som den er af Glæsels egen sans for landskabelige
værdier og kun på få punkter fremgået af samarbejdet med en

meget interesseret bygherre, godsejer Johannes Hage, til hvem
Glæsel stod i et hjerteligt forhold, er dette anlæg måske dog
mere „glæselsk" end så mange andre, der bærer hans navn.

Det er et godt udtryk for, i hvor høj grad Glæsel forstod at
skabe balancen mellem den påvirkning, man dengang kunde få
fra Tyskland og England — tyskernes ensidige dyrkelse af land¬
skabet og englændernes ligeså tendentiøse forkærlighed for det
arkitektoniske — ja, geometriske.

1 en tid, hvor man ikke kunde tænke sig at gå på græsset,
projekterede Glæsel i Nivaagaards have de gange, der vel var

rimelige; men morsomt nok ser man af et brev fra godsejer Hage,
at denne meget vel kunde tænke sig gangarealet betydelig re¬
duceret, dog vil han „ikke have skyld for at forkvakle planen"
og respekterer derfor sammenhængen i planens kunstneriske idé.

Fra 1901 arbejdede Glæsel gennem flere år med denne have,
inden den fik sin nuværende form. En gammel vandsamling ud¬
gravedes i se-aksen fra hovedbygningen mod sundet, og nye
akser blev indpasset i anlægget. En af de kuplede høje i havens
østlige ende tilplantedes med hedeplanter. Brostrøms planteskole
forsendte med stor forsigtighed klumpholdende hedelyng, tytte¬
bær- og blåbærris, der ganske vist efterplantedes i 1908, men
som dog idag danner en pæn og morsom vegetation.

Senere kom der flere damme til, men alt sammenføjedes til
en smuk helhed.

Godsejeren og Glæsel havde en særlig glæde af at skabe det
romantiske landskabsbillede, som billedet øverst på side 19 viser;
bag de slanke birkestammers glorietta ses Nivaagaards brogede
køer på de store enge.

Det var som nævnt godsejer Johannes Hage, der i efteråret
1901 tilkaldte Glæsel, som skabte en park ud af sparsomme gamle
plantninger; men godsejerens moder, som på denne tid boede
på enkesædet Kildehøj (der nu ejes af overretssagfører Falbe-
Hansen), var ligeledes meget interesseret og foretog før den tid
de egentlige skovplantninger.

Inspektør Th. Andersson på Nivaagaard fortæller, at han fra
drengeårene tydeligt husker enkefruens køreture mellem de gan¬
ske unge bøge i ponyvogn til thepavillonen ved søen.

Nivaagaard har gennem tiderne været på umådelig mange
hænder, men stammer da også helt fra 1753, hvor admiralitetet
anlagde en galajhavn på „Nivaa Havnegaard"s strandarealer.

De gamle lergrave nord for gården mellem strandvejen og
vandet måtte senere opgives, fordi havet under en stormflod stod
ind og oversvømmede alt, men der skabtes herved et landskab
af en betagende skønhed, hvor de små søers stille vandspejl mel-
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1. Hovedbygningen pd Nivaagaard.

lem krat og siv kun kruses let af den friske brise fra sundet.
Efter godsejer Johannes Hages død blev Nivaagaard en stif¬

telse for nervelidende, bestyret af brorsønnen godsejer Christof¬
fer Hage, fru Dagmar Brun og overretssagfører Moltke-Leth.

Den enestående fine malerisamling blev kort efter århundred¬
skiftet selvejende institution bestyret af fru Dagmar Brun, arki¬
tekt Peter Koch og museumsdirektør Leo Swane. Folk, der ud¬
mærket kan tænke sig at tage til Holland for at se de ægte
Rembrandt der, får i deres hastværk opad strandvejen sjældent
tid til at se den Rembrandt, vurderet til en halv million, og
Luinis madonna til en hel million, der hænger på Nivaagaard.

Troels Erstad.
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2. Birkelunden set fra lærkealléen.

3. Glæsel har også tegnet den lille bro
mellem dammene.
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4■ Engene bag birkegruppen ret syd
for hovedbygningen.

5. Vestlig dam set fra den hvide bro.
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6. For at åbne skuet fra hovedbygnin¬
gen over sundet holdes elmealléen klip¬
pet i lav højde mellem de to østlige høje.

7' Fra den nedklippede allé har man
det lange snævre kik op gennem alléen
i havens østgrænse.
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8. Den lyngklædte høj med vid udsigt
over den nedklippede allé, strandengene
og sundet.

Q. Alléerne plantedes efter den nuvæ¬
rende hovedbygnings opførelse i fo'erne.
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På grund af de vanskelige forhold har
denne artikel først kunnet fremkomme i
Havekunst nu.

Edvard Glæsel døde i 1915-

Planen på modstående side:
Edvard Glæsel: Haven ved Nivaagaard.
Mål: i:1000. Vest opad.
Hovedbygningen ligger efter nordnålen
med sydfacaden mod parken. Tallene re¬
fererer sig til artiklens billeder.
Strandvejen øverst i planen.
Visse detaljer i linjeføringen må idag

forekomme os svage, f. eks. den måde
hvorpå de cirkulære afslutningerpå blom¬
sterbedene rundt hovedbygningen skærer
sig ind i de i forvejen rigeligt smalle

■ græsrabatter, så „godstykkelsen" bliver
altfor ringe.

Paa Edvard Glæsels Tegnestue
Det er iaar 25 Aar siden, at den berømte Landskabsgartner

og Havearkitekt, Edvard Glæsel, døde; en af hans tidligere Teg¬
nere beretter spredte Træk fra hans Tegnestue, som Folk, der
kendte Glæsel, vil nikke genkendende til, og som maaske vil
interessere dem, der aldrig har kendt Mennesket Edvard Glæsel.

„En Sommeraften i Maj 1907 hilste jeg første Gang paa Land¬
skabsgartner Glæsel. Han boede dengang paa Gammel Kongevej
i en Villa, hvor Tegnestuen — en lys, trefags Tegnestue — laa paa
første Sal.

Efter gentagen Ringen aabnedes Døren af Husets unge Pige.
Jo, Hr. Glæsel var hjemme, men meget træt, han skulde des¬
uden næste Morgen paa en tre Ugers l ur til Sverige. — Gennem
den aabne Dør fra det forreste Kontor kom en nasal, lidt sner¬

rende, men aldeles ikke uvenlig Røst: „Hvem er det, Nancy?"
Der stod jeg saa at sige næsten paa Tærskelen. „Vis hende ind
i Tegnestuen, jeg skal gøre det ganske kort, Ellen", sagde han
til sin Hustru. Jeg blev lukket ind i Kontoret og satte mig paa
en Tegnestol.

Kort efter kom Glæsel ind, og da han med et venligt God¬
aften spurgte om mit Ærinde, svandt Nervøsiteten, og jeg sva¬

rede, at det var simpelthen at komme ind paa denne Tegnestue;
stadig lige venligt meddelte han mig, at det skulde jeg ikke prøve

paa, hvorefter han forhørte sig om mine Forkundskaber, og var,
før jeg kunde svare, i fuld Gang med at forklare, hvad Have¬
kunst egentlig betød; tog frem af sine Bøger Tegninger og Stik.
Han fremviste og fortalte med en varm Beundring for Stoffet,
næsten kærtegnende tog han Piranesis Stik ud af Mappen, næv¬
nede de store Navne: Giovanni Fontana og Pirro Ligorio, Høj-
renaissancens Mestre, den franske Le Notre og Englands Rep-
ton, gav samtidig sin egen Tid en redelig Vurdering og stillede
den paa behørig Afstand fra de førnævnte uden at fratage den
sin Berettigelse — en Søgen efter Havekunst var atter vakt, sagde
han, den trængte til Støtte og Udfoldelse.

Saa brod han pludselig af, da der blev kaldt paa ham fra
Dagligstuen, og jeg opdagede forfærdet, at jeg havde været der
et Par Timer. Han fulgte mig til Døren og gentog atter, at dette
ikke var Arbejde for et Kvindemenneske.

En Maanedstid efter sendte han mig imidlertid eft Brevkort,
at hans Assistent var villig til at give mig privat Undervisning i
Opmaaling — Nivellement o. s. v. — og endelig i November om at
indfinde mig paa Kontoret den følgende Dag „paa Prøve". Og
prøvet blev jeg — men .slap, takket være Glæsels ejendommelige
pædagogiske Indstilling, igennem.

Glæsel var meget paa Rejse disse Aar, og hans Assistent,
Landskabsgartner Aage Hansen, havde begyndt sit eget Kon¬
tor, dog udførte han stadig alle de store Opmaalinger, der un¬
dertiden var et omstændeligt Arbejde og vanskeliggjort af Vin¬
tervejr; han sendte saa sine Opmaalinger hjem, saa vi kunde
begynde Kortlægningen, hvilket som Regel var mit Arbejde og
sommetider en Prøvelse. Hansens Maalbøger var klare og kor-
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rekte og nemme at arbejde med, men Glæsel havde ingen Ro og
kunde ikke vente, til Opmaalingen stod paa Papiret, han kendte
Stedet og havde sine Idéer rede, saasnart det gamle begyndte at
tage Form, kom han med Stumper af gennemsigtigt Papir og
sit Trækul og skulde bare prøve!

Men kom han hjem fra en Rejse, og det hele laa og ventede
paa hans Bord — Opmaaling, Kul og Skitsepapir — naar han kom
ind, saa arbejdede han timevis i Tavshed med sit Kridt og „Lom¬
metørklæde". — Bøger blev trukket ud — slaaet op — Idéer visket
ud og andre streget ind — jeg tror ikke, han fornam, der var
andre i Stuen, kun naar Telefonen ringede, kom det fraværende:
„Jeg er ikke hjemme!" — Saa kunde han pludselig løfte Hovedet,
se sig om, lægge Kridtet fra sig og gaa sin Vej, hvorefter han
sjældent viste sig mere den Dag, men den følgende Morgen laa
som Regel Kulskitsen færdig med Besked om Rentegning, — selv
var han saa for det meste ude af Byen paa en ny Rejse.

Fælledparken og Bispebjerg Hospital var under Udførelse disse
Aar, derfor havde vi Samarbejde baade med Arkitekt Nyrops
Tegnestue ude ved Hospitalet og Stadsingeniørens paa Raad-
huset, og vi var travlt optagne paa Tegnestuen, hvor en udvidet
Arbejdskraft krævedes.

Glæsel var vel allerede dengang mærket af Sygdommen, der
gjorde, at han ikke blev gammel; hans Arbejdskraft var endnu
til Tider forbløffende, til andre Tider svag, men Anlægsgartner
og Havearkitekt J. P. Andersen, som han samarbejdede meget
med, hjalp ham ofte ved sit uforstyrrede Humør og Lyst til at
gaa paa, over denne Træthed, vi ikke anede Aarsagen til, og
derfor undertiden misforstod.

Efteraaret 1914 var oprivende og sled paa Nerverne, saa
først hen mod Jul forstod man, at Glæsel var stærkt angrebet,
og ved hans Fødselsdag den 4. Januar var det synligt, at han
var en mærket Mand. Indtil da havde han klaret sit daglige Ar¬
bejde, men nu stilnede det gamle Tempo af, til det helt ebbede
ud. — En af de sidste Dage i April kom han ind paa Tegne¬
stuen fulgt af sin Hustru. Hun blev staaende i Døren med en

lille munter Bemærkning, men havde Taarer i Øjnene; han kom
hen og stod og famlede lidt ved Papirer og Tegninger, vendte
sig saa lige imod mig, som hans Skik var, naar han gav en Besked,
og sagde, jeg kunde nok klare det indtil , saa brød han af,
og med nogle faa Ord takkede vi hinanden for disse Arbejds-
aar. — Bag den bøjede Skikkelse, der langsomt vendte Ryggen
til sit gamle Arbejdsbord og forsvandt gennem den halvaabne
Dør, rejste sig Erindringen om den Mand, der saa varmt i Ord
og Arbejde udtalte sin Tro paa Havekunstens Betydning og For¬
nyelse — Landskabsgartner Edvard Glæsel. k

Gudrun M. Briicker,
Denver - Colorado.
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Reproduktion af Haveplaner
I Efteraaret 1939 udarbejdede undertegnede med velvillig Bi¬

stand af Firmaet Tutein & Koch et Hefte beregnet til Vejled¬
ning ved Benyttelse af Reproduktionsteknik ved Tegneunder¬
visning og i Praxis. Hæftet blev udsendt i et meget begrænset
Antal og har ikke været bragt i Handelen.

Da det imidlertid er ret bekosteligt at optrykke Hæftet, og
der fra forskellige Sider har været rettet en Del Forespørgsler
vedrørende dette Hæfte, har „Havekunst"s Redaktør anmodet
om at faa Emnet behandlet i en Artikel her i Bladet.

Formaalet med den lille Vejledning er dels at gøre Elever ved
Tegneundervisning fortrolig med Reproduktionsteknikens Mu¬
ligheder, saaledes at Tegnearbejdet straks lægges an med dette
for Øje, dels i al Almindelighed, hvor Haveplaner projekteres og
udarbejdes, at forbedre Fremgangsmaaden, saaledes at der opnaas
mere tekniske og ensartede Planer og samtidig større Mulighed
for Rettelser og ALndringer i Projektet under Arbejdets Gang.

Sammen med Heftets Tekst gengives Planerne her i alminde¬
lig Stregcliché:

Nr. 1 Opmaaling.
„ 2 Arbejdsprojekt.
„ 4 Signaturplan.
„ 6 Beplantningsplan. —

Og i Kombination:
Nr. 3 Arbejdstegning bestaaende af Nr. I og 2 sammentrykt.

„ 5 Forevisningsprojekt „ „ „ 1, 2 og 4 „

„ 7 Arbejdsplan „ „ „ 2 og 6
I Hæftet fremtra^der Planerne udførte som Zinktryk i 3 Far¬

ver enkeltvis og i Kombinationer, samt Planerne Nr.' 3, 5 og 7
som Lystryk, O/alidtryk paa Kalkerpapir (Transparenttryk til
Genkopiering) og som Neotryk.

Princippet i Fremgangsmaaden med hver Del af Tegnearbej¬
det for sig paa særskilt Plan betyder en stor Arbejdsbesparelse,
idet alle faste Punkter og Genstande, som Bygninger, Hegn,
blivende Træer etc. kun behøver at tegnes een Gang, idet denne
Plan derefter i de efterfølgende: Forevisningsplan, Beplantnings-
og Arbejdsplan under Udarbejdelsen og ved Sammentrykningen
danner Grundlaget. Fremgangsmaaden som her angivet med
Sammentrykning af flere Kalker (Originaler) til Zinktryk i 3
eller flere Farver, kan maaske siges at være temmelig kompli¬
ceret og vil selvfølgelig i mange Tilfælde, navnlig hvor det drejer
sig om mindre Arbejder være for bekostelig. Er der derimod
Tale om større Arbejder, hvor der af en Plan skal fremstilles
mange Kopier, med ensartet og teknisk Præg, betaler det sig og
giver langt bedre Resultat end den almindelig anvendte Maade,
hvor Kopierne trykkes i een Farve og derefter med Pastel eller
Aquarelfarve haandkoloreres.

Med Hensyn til Omsætning af Størrelsesforhold ved Nedfoto¬
grafering af Planer, som ellers vilde være uhaandterlige og van¬
skeligt overskuelige, har det i Praxis vist sig at være en meget
stor Fordel at benytte denne Fremgangsmaade. Det giver stor
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Nøjagtighed, alle Detaillier kommer med, Planen fylder mindre
i Sagen, og Arkiv er let overskuelig, ligesom Benyttelsen af de
smaaformatede og derfor billige Planer gør, at man kan tillade
sig at vedlægge et rigeligt Antal, hvilket kan have Betydning,
hvor Sagen skal behandles i Udvalg med mange Deltagere, alt¬
sammen noget man nok skal vide at værdsætte indenfor off.
Institutioner og tekniske Forvaltninger, hvor Planer forelægges
og behandles.

Udføres Planerne med Nedfotografering for Øje, maa der af
Hensyn til Bekostningen saa vidt muligt tages Hensyn til de
Pladestørrelser, Reproduktionsanstalterne normalt anvender og
som maaler:

Format 18x24, 24x30, 30x40, 40x50, 50x60 og 60 x 70 cm,
saaledes at en Pladeenhed kan benyttes enkelt, eller hvis Planen
er af et Format der kræver flere, da søges tilpasset saaledes at
det Format Planen ønskes fremstillet i, saa vidt muligt passer
med et Multiplum af Pladeenheden.

I de angivne Formater for Pladeenheder maa der dog regnes
med en vis Margin, idet Pladerne af rent tekniske Grunde ikke
lader sig udnytte i den fulde Udstrøkning. Der regnes normalt
med en Afskæring fra 1,5—2 cm Kanten rundt.

Reproduktionsanstalterne udleverer efter Anmodning Rekvi-
sitionshefter til Udfyldning ved Rekvirering af Zink- og Lystryk
med Angivelse af Kopieringsart og Papirtype.

Aksel Andersen. G. N. Brandt.

Ved at benytte Zinktryk, (mindste Antal 5 Stk.) kan saaledes j£i
opnaas flerfarvede Kopier, ensartede og mere holdbare end al¬
mindelige Lyskopier, men der kræves da en Original for hver
Farve, nemlig een Kalke, hvor kun det der skal fremtræde i sort
er medtaget, een hvor kun det der skal fremtræde med rødt
findes, og saa fremdeles. Kalkerne forsynes med et Par Mær¬
ker, der angiver deres Plads paa Hovedkalken, f. Eks. et Kryds
i hver Ende af Tegningen, et Hushjørne eller lignende.

Originalen maa helst udføres med Tusch, hvilket giver det
klareste Tryk, men kan ogsaa udføres med Blyant, dog helst
paa et lidt ru Kalkerpapir, ensartet i Massen. Ogsaa Farvebly¬
anter kan anvendes, dog kun de varme af Spektenets Farver,
nemlig: gult, rødt, brunt og gulgrønt. Naar der anbefales et Pa¬
pir med en ru Overflade, saa er Forklaringen den, at Blyanten
afsætter mere Grafit paa en ru Overflade end paa en glat, idet
de smaa Gruber i Papiret udfyldes og dermed danner en dæk¬
kende Streg, der let lader sig kopiere, i Modsætning til den
svage Streg paa den glatte Overflade.

Originalen maa være tegnet paa Papir, som kan gennemlyses,
og hvis den skal samles af flere Dele, maa alle være af samme

Slags Papir, og samlet saaledes, at der ikke kommer dobbelte
Lag ved Sammenføjningerne, da dette giver en Stribe paa Zink¬
trykket. 1 Tilfælde, hvor Ændringer er af saa stort Omfang, at
dette ikke kan gøres ved Radering, omtegnes det paagældende
Parti paa et Papir svarende i Kvalitet til det, hvorpaa Hoved¬
tegningen er udført. Derefter anbringes det nytegnede Parti noj-
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agtigt ovenpaa det gamle, og ved Hjælp af en skarp Kniv gen¬
nemskæres nu begge Papirlag uden om det paategnede. Herved
opnaas, at det nye Parti passer nejagtigt ind paa sin Plads, og
at Papiret ikke ligger dobbelt. Det nye Parti fremsendes sam¬
men med Hovedtegningen til Reproduktionsanstalterne, hvor
Indsa^tningen foretages, og Tegningen kan da kopieres, uden at
den foretagne Ændring bliver synlig paa Kopierne.

Zinktryk maa, i Modsætning til almindelige Lyskopier, siges
at holde Maal, dog undgaaes sinaa Afvigelser ikke, idet alt Papir
er underkastet Forandringer ved Temperatursvingninger.

Anvender man Maskinskrift paa en Tegning, da maa man,
saafremt man vil sikre sig en god Overforing, iagttage følgende:
Der anvendes sort Farvebaand, endvidere anbringes paa Tegnin¬
gens Bagside et Ark sort Carbonpapir med den sværtende Side
ind mod Tegningen. Herved opnaaes, at Skriften ogsaa afsæt¬
tes paa Papirets Bagside, hvilket giver Tæthed og dermed og¬
saa god Kopieringsevne. Er Planen bredere end Skrivemaskinens
Valse, har man den Udvej at skære den i Strimler svarende
til Valsens Bredde, og saa lade Reproduktionsanstalterne stikke
disse sammen, men der bor da i saadanne Tilfælde rekvireres
et Tryk paa Kalkerpapir til Brug for eventuel Lyskopiering.

Ønskes enkelte Partier af en Tegning udeladt, da kan Trykke¬
riet fjerne disse paa Zinkpladen, forinden Trykningen foretages.

Ved Omsætning af Størrelsesforhold kan Planen fotograferes
ned eller op i det ønskede Forhold og derefter zinktrykkes.
Maalestokkens Forholdsangivelse maa i saa Fald før Fotografe¬
ringen rettes til det Forhold, hvortil Planen ønskes omsat. Denne
Fremgangsmaade anvendes navnlig, hvor det drejer sig om en

Plan, der ønskes trykt i et større Oplag, idet det Beløb, man

sparer ved Trykningen, som Regel langt opvejer, hvad man ofrer
paa Fotograferingen. Ved Nedfotografering opnaas tillige, at Teg¬
ningen vinder i Udseende, idet smaa Uregelmæssigheder i Linier
og Skrift bortelimineres, medens man samtidig har en nem og
haandterlig Plan. Ved Udførelsen af en Tegning, der tænkes
nedfotograferet, bør man erindre at gøre Skrift og Tal af en
saadan Størrelse, at de efter Omsætningen er let læselige. (Aim.
Maskinskrift taaler at omsættes til halv Størrelse).

Reproduktionsanstalterne tilintetgør straks Zinkpladen efter
Trykningen, saafremt der ikke foreligger anden Aftale.

Skal Planerne reproduceres ved Lyskopiering, kan Omsætning
af Størrelsesforhold ikke anvendes. Fremgangsmaaden er her saa-

ledes, at Kalkerne 1 og 2 sammentrykkes (kopieres) direkte i saa

mange Eksemplarer man ønsker 1 Ozalidtryk paa Kalkerpapir.
Ligeledes Kalkerne 1, 2 og 4 samt 2 og 6.

Ved Anvendelsen af Lyskopieringsinetoden kan Kopier rekvi¬
reres enkeltvis; dette faar særlig Betydning ved Anvendelse af
Ozalidtryk paa Kalkerpapir (Transparentlystryk), som igen kan
reproduceres baade som Zinktryks og Lystryk omtrent saa godt
som en Original.

Ønskes Hovedoriginalen f. Eks. holdt fri for mere tekniske
Detailler, Ledninger, Indmaalinger, Afsætningslinier o. s. v. ind¬
tegnes saadanne Detailler paa et Transparenttryk af Hovedkalken.
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Lyskopiering er den hurtigste Reproduktionsmetode. Kopierne
kan som Regel leveres faa l imer efter, at Originalen er indleve¬
ret til Reproduktionsanstalten.

Flere Kalker kan ved at lægges over hinanden kopieres til en
Enhed (paa aim. Kalkerpapir kan ca. 3 sammenlagte Kalker gen¬
nemlyses).

Omsætning af Størrelsesforhold kan ikke udføres, med mindre
der først sker Fotografering, hvorefter der fra den fotografiske
Kopi fremstilles Zinktryk paa Kalkerpapir. Disse Zinktryk kan
da anvendes som Originaler ved Fremstilling af Lyskopi.

Denne Fremgangsmaade benyttes kun, hvor Planerne allige¬
vel skal fotograferes og zinktrykkes, saaledes som f. Eks. her i
Fleftet. Flere Farver paa samme Tryk kan ikke fremstilles ved
Lyskopiering.

Skal der paa Transparenttryk (O/alidtryk paa Kalkerpapir)
indtegnes med Tusch f. Eks. Ledninger, og Videreproducering
ved Lyskopiering ønskes foretaget, hør Transparenttrykkene for¬
langes spejlvendte. Flerved opnaas, at eventuel Radering i det
med Tusch paa Retsiden indtegnede kan foretages, uden at Ko¬
pien i væsentlig Grad skades. Radering bør dog saa vidt muligt
undgaas, da dette altid vil vise sig som lyse Partier paa Kopierne.

Lyskopiering

i. Opmaaling.

y

■>*
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2. Arbejdsprojekt.

/ oa D 0"

S- Arbejdstegning,
(l og 2 sammentrykt).

-.■■'.oqQ0m?

/^00D
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4• Signaturplan.

5. Forevisningsprojekt.
(1, 2 og 4 sammentrykt).



6. Beplantningsplan.

7- Arbejdsplan.
(2 og 6 sammentrykt).



Troels Erstad: Hegn af egekæppe om
udsigtsplads på den høje Skrænt ved
Humlebak.

Hegn
Således som vi anlægger haver nu om stunder, spiller hegnet en

altafgørende rolle især for de mindre villahavers vedkommende.
„Havekunst" har da derfor også bragt forskellige artikler om

hegnssporgsmålet i senere tid. Til supplering af disse artikler
skal her føjes en omtale af et par almindeligere hegnstyper og
enkelte helt specielle.

Det almindelige granraftehegn er i de senere år blevet stærkt
dominerende i alle danske boligkvarterer og i særlig grad i ræk¬
kehuskvarterer. Det har afløst tidligere tiders stakit og foretræk¬
kes også på mange pladser for hække. En væsentlig grund hertil
er, at det øjeblikkelig skaffer læ og samtidig dækker for indblik
i haven — en sag, man i de senere år lykkeligvis tillægger en
stedse stigende betydning. Set fra et æstetisk synspunkt er.denne
hegnstype ikke helt tilfredsstillende, hvor man forsømmer at fore¬
tage en passende tilplantning. Særlig omkring rækkchushaver
kan de nøgne træhegns monotone rytme let bibringe een en
følelse af snarere at stå overfor hønse- eller hundegårde end
menneskeboliger.

Som G. N. Brandt før har nævnt, vil ethvert hegn eller be¬
plantet væg flatteres mest af en beplantning, der kun dækker
halvt, som artiklens billeder også viser det. Hegnets egen eksakte
flade bør kigge igennem hist og her, og plantevæksten bør aldrig
blive een eneste blød, uformelig masse. Det bærende og det
bårne element må klart kunne erkendes.

Havearkitekt Aksel Andersen skrev på
side i4 af 1940 om nogle specielle ty¬
per af træhegn; på side 45 samme år¬
gang bragte jeg to Billeder af eternit¬
hegn og nævnede G. N. Brandt's og C.
Th. Sørensens anvendelse af disse. En¬
delig blev et enkelt mere specielt træhegn
nævnt og afbilledet på side 3i af lg40.
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Smukt tilplantet dyrehavehegn om arki¬
tekt Svend Harboes have i Ordrup.

Hvad tier muligvis også kan have bragt disse granraftehegn
i en vis miskredit er, at de i alt for mange tilfælde er lavet af
dårligt materiale og derfor efter 3—4 års forlob rådner over ved
jordens overflade. For at spare ca. 1 kr. pr. Ibai. har man ofte
foretrukket granstolper, hvis levetid ikke er længere. Egestolper
— eller endnu bedre — lærkestolper holder i 15-20 år, og selve
granrafterne kan, ved den ringe styrke, der går af dem, også
holde tiden ud. Det synes, som om barken til en vis grad be¬
skytter træet i jorden, men ønsker man forøget holdbarhed, kan
det stykke af stolpen, der stikkes i jorden, svides over en ild,
eller hele stolpen kan tjæreolie-imprægneres, således som jern¬
banesveller og telefonstænger bliver det, hos firmaet R. Collstrop
i Horsens eller Køge.

En anden fejl, der begåes, er aiwendelsen af runde losholter.
Vandet siver ned mellem rafte og løsholt og trænger ved søm¬
met ind i træet, hvorfor man også efter få års forløb vil kunne
brække rafterne over på dette sted. Bedre er det at danne en
halvrund losholt af en gennemskåret granpæl på 4-5 tommer.

Om en have i Klampenborg har C. Th. Sørensen nylig op¬
stillet et granraftehegn, der aftrappende følger et faldende ter¬
ræn, og hvori de enkelte vandret-liggende rafter er sømmet til
stolperne med den ene ende på indersiden og den anden på
ydersiden af disse, således at fagene som fiskeskæl løber en smule
hen over hinanden.

I Lyngby har Georg Boye givet et lignende hegn en klæde¬
lig lethed ved at spærre rafterne en smule fra hinanden.
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Cyrillus Johansson: Fra arkitektens egen
have: Hegn af tætte rørmåtter slået på
løsholter og båret af svære stolper. For
at måtterne ikke så hurtigt skal fortæres
af væde, er hele hegnet teglhængt som en
mur. Denne hegnstype, så vel som den
nedenfor viste, er tydeligt inspireret af
japanernes lette materiale-virkninger.

Troels Erstad: Let, beplantet væg af
åbne rørmåtter spændt inde mellem to
bambuskonstruktioner.

34



Et almindeligt granraftehegn med halv¬
runde lesholter kan nok trange til lidt
beplantning.

E Erstad-Jørgensen: Hegn af eternit¬
plader på en trækonstruktion båret afbe¬
tonstolper. Hegnet er praktisk talt ufor¬
gængeligt, og dets absolutte tæthed passer
slyngplanterne svært godt.
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Under mere skovmæssige eller landlige forhold kan der være

grund til at foretrække vindekæppehegn, som det på side 33
viste dyrehavehegn. Et dyrehavehegn i egentligste forstand er
det dog ikke - dertil hører enebærkæppe og egestolper, der dog
kan erstattes med lærk. Under den øjeblikkelige situation vil
enerne dog næppe kunne skaffes — de kommer fra Sverige — men

egekæppe på egestolper, der mindst måler 5 tommer i toppen,
vil langt være at foretrække frem for de svære, krogede gran¬

grene, billedet viser. Man bruger til dette formål de store gran¬

grene, der sidder nederst på træerne, og drager fordel af deres
naturlige krumning. — Men holdbare er de ikke.

Da rørmåtter danner en god, lun baggrund for slyngplanter
og de også er rigtig pæne, har man fra tid til anden anvendt
dem til forskellige hegn. Arkitekt L. Hygom har således på flere
steder brugt høje trådhegn af I-jern med vinkeljernsoverskinne
og beklædt dem med rørmåtter, der bevirkede at vedbend plan¬
ter groede hurtigt til og dækkede hegnet i løbet af et par år.
Sådanne hegn er meget smukke og danner en storartet læskærm.
Andre rørmåttehegn vises på side 34. Troels Erstad. Således betjenes den store „Ostmark

trærydmngsmaskine.

Trærydningsmaslcinen „Ostmark"
Bredrene Dahls tidsskrift bragte nylig billeder og beskrivelse af en

ny trærydningsmaskine „Ostmark", der forefindes i to størrelser, af
hvilke den mindste med alt tilbehor kun vejer 66 kg og er i stand
til med een mands betjening at udføre et træk på indtil 15,000 kg, medens
den store, der med tilbehør vejer 184 kg, med to mands betjening kan give
et træk på indtil 40,000 kg. På forespørgsel oplyser firmaet, at priserne i
øjeblikket ligger på henholdsvis kr. 1255,00 og kr. 3600,00.

Efter alt at dømme betegner „Ostmark" en videreudvikling af de tidligere
kendte typer, og vil sikkert være af værdi for anlægsgartnere, der af og
til kommer ud for større trærydninger.
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Billedet er fra „Landscape and Garden",
de eng'elske Havearkitekters blad, og
teksten siger: Ny vej åbner nyt land¬
skab. Hvorfor skulde det skjules med
unødvendig plantning.

I dagene den 3. til den 5. Februar 1941 afholdtes for med¬
lemmer af Dansk Ingeniørforening et Vej- og kommunalteknisk
Kursus arrangeret af Arbejdsgruppen for Vejbygning og Byplan¬
lægning i forbindelse med AmtsvejinspektørfQreningen og Stads-
og Haveingeniørforeningen. Kursuset var delt i 9 grupper, den
sidste med foredrag af havearkitekt E. Erstad-Jørgensen og ci¬
vilingeniør Peer Holm om emnet „Vej og Landskab, Vejæstetik".

Det første af disse foredrag gengives nedenfor, idet der dog
udelades et afsnit om V ejtræer og erstatning for disse, da have¬
arkitekten allerede har behandlet samme emne i Oktoberheftet
af Havekunst 1940.

Vej og Landskab, Vejæstetik
Et vejanlæg skal selvfølgelig først og fremmest opfylde sit for¬

mål, at tjene som forbindelse mellem visse punkter og som led
i hele landets næt af færdselsårer til brug for vognfærdsel, cycle-
og fodgængertrafik.

I det store og hele kan man regne med, at landet allerede
har alle de jernbaner der er brug for, ja det er vel endda rime¬
ligt at antage, at de mindst rentable baner før eller senere vil
blive nedlagt, efterhånden som bilerne overtager såvel varefor¬
delingen som personbefordringen. Vejenes betydning vil derfor
være i stadig stigen.
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Ikke alene vil (ler hist og her kræves helt nye, mere direkte
forbindelsesveje mellem landsdelene, men et meget stort antal
ældre veje må udvides og omlægges for at kunne tage den for¬
holdsvis hurtige biltrafik.

Af alle tekniske foranstaltninger er vejanlæg derfor den, der
i højeste grad griber ind i landets udseende både til det gode
og til det mindre gode, og når de lovgivende myndigheder i
den nyere tid har fundet det påkrævet at give love om natur¬
fredning, har det blandt andet været for at skabe et værn mod
den forringelse af landets skønhed, som det stærke vejbyggeri
har givet anledning til.

Ved siden at den praktisk-tekniske opgave det er at anlægge
en vej, må det derfor være vej ingeniørens opgave så vidt mulig
at undgå ødelæggelse eller forringelse af forhåndenværende na-

turva^rdier, men tværtimod ved anlægets projektering søge at
skabe ny skønhed, hvor det er muligt og påkrævet.

De hovedveje gennem landet der blev anlagt i syttenhun¬
dredetallet er gennemført efter den rette linjes princip. 1 de tider
blev det vi nu værdsætter højt som fri natur, ikke betragtet
som nogen værdi, tvætimod. De ved at man dengang anlagde
alle haver og parker efter geometriske figurer og med klippede
træer. Opgaven var netop at betvinge den frie natur, gøre sig
den underdanig, og et lignende synspunkt blev gældende ved
anlæg af veje til kongens og høje herskabers brug. Det var jo
først senere at vejene blev givet fri til anden færdsel.

De fleste andre gamle veje i landet skylder ikke nogen egent¬
lig plan deres fremkomst, men er udviklet lidt efter lidt, først
som det man endnu i hedeegnene i Jylland betegner „æ spor",
der så efterhånden blev indgrøftet og befæstet, indtil de fik den
form, hvorunder vi kender dem.

Det er trafikalt set ikke særlig gode veje, men efter hele den
måde de er fremstået, føjer de sig naturligt ind i landskabet,
bøjende af for alle stærke stigninger i terrænet, følgende langs
skovens stengærde eller søens bred, slyngende sig ned over
faldende terræn til en bro over åen, fra gård til gård. Huse er

bygget langs vejen, og markerne er inddelt og grøfter anlagt i
overensstemmelse med vejens forløb.

På den vis ligger en sådan gammel vej fast og inderlig knyt¬
tet til sine omgivelser. Hvor indkørslen til gårde og huse bøjer
af fra vejen, og hvor denne fører over et vandløb, er ofte plan¬
tet pile eller andre træer for at vise vej i mørke og under sne¬

læg, og sådan som den gamle vej nu ligger er den selv blevet
en del af stedets natur, en æstetisk va^rdi, som det er trist at
skulle miste.

Men hvad der skal til, det skal til, og med al sin naturlige
skønhed kan det jo ikke nægtes, at en vej af den karakter er

uegnet til biltrafik og derfor må afløses af en moderne vej.
Hvad er nu forskellen mellem de krav et hestekøretøj stiller

til en vej og de fordringer, biltrafiken må stille? Med hensyn
til stigning og fald er bilen mere ydedygtig end hesten, kan
altså med lethed overvinde de samme stigningsforhold som gam¬

meldags vogne. Den væsentligste forskel ligger derimod i de
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Landevejens omlægning ved Elverdams-
bakken på Roskilde-Holbcek landevej
(amtsvejinspektør S. Ellert). Billedet er
taget straks efter det store jordarbejdes
udførelse. Den gamle vej ligger der end¬
nu med sine ^ig-^ag ned over den stejle¬
ste skråning, og det meste af den bliver
vel nok liggende af hensyn til de huse og
marker, der ellers bliver uden vejforbin¬
delse, eftersom den nye vej ligger højt over
det gamle terræn. En vel gennemtænkt
beplantning vil her være af allerstørste
betydning for landskabsvirkningen.

krav det stilles til vejens trassé, idet hestekøretøjer der bevæger
sig forholdsvis langsomt ikke generes af ret bratte vejsving, me¬
dens den hurtigkørende bilist lober en stor risiko, hvor vejen
ikke kan overses på en betydelig længere strækning.

Og nu er det jo sådan, at en vej der viger af for en bakke
ved at bøje uden om, altid vil få det stigende terræn på inder¬
siden af den kurve i hvilken der køres, hvorved oversigten over

vejen yderligere forringes. En bilvej kan altså ikke sno sig gen¬
nem terrænet som en gammeldags vej, men må af færdselsmæs¬
sige hensyn føres i lige linje eller i svage kurver mod sit mål.
Og dette er da en af de vigtigste årsager til, at moderne vej¬
anlæg i højere grad end gammeldags veje må gøre indgreb i
de naturlige terrænforhold ved afgravning hist og påfyldning
her for på den måde at undgå alle krumme kurver og for over¬
alt at få den fornødne oversigt fremefter.

At anlægge en sådan vej pd den for landskabets skønhed mest
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tjenlige måde og samtidig sådan, at samme landskabelige skønhed
ses fra vejen pd den fordelagtigste måde er i virkeligheden en stor
kunst, og en opgave som det nok er værd at sætte sine evner ind
på at løse.

Adskillige veje eller vejstra^kninger er imidlertid i de senere
år anlagt efter rette linjer og cirkelhuer, hvor tie bedre kunde
være fort i ganske svage kurver. Kun hvor jordsmonnet er gan¬
ske jævnt eller fladt kan den lige linje æstetisk set va»re be¬
rettiget, men overalt hvor selv ret ubetydelige højdeforskelle gor
sig gældende, er den strømlinjede vej i bedre overensstemmelse
med landskabets karakter. Hvor en vej kan overses på en læn¬
gere strækning, må den enten va^re retlinjet eller strømlinjet,
en sammensa'tning at begge dele er mindre tiltalende for øjet,
og selv svage knaik på en vej er direkte grimt, med mindre
ganske bestemte forhold er den øjensynlige motivering derfor. En
lige vej gennem en skov deler skoven i to dele som med et økse¬
hug, medens den slyngede vej går næsten umærkelig igennem.

Også for trafikanten er den svagt kurvede vej at foretrække
for den rette, da han på den førstnævnte ikke i nær så høj
grad bliver generet af modgående bilers lygter. Den svagt kur¬
vede vej er også i anden henseende mindre tragtende at gen¬
nemkøre end den lige. Landskabet fores lige som frem for den
kørendes blik uden at han behøver dreje hovedet. Snart ser

han ud over landet til højre, og snart efter glider synet hen
over markerne på vejens modsatte side. Den strømlinjede vej
lader sig endelig lettere føre uden om kæmpehøje, skønne gamle
træer, og andre temyngenstande som det er af værd at bevare,
og den slutter sig villigt til det bølgeformede land, hvor den
retlinjede altid vil blive et uønsket fremmedlegeme.

Det er ganske rigtigt, at den lige vej er den korteste mellem
to punkter, men den svagt kurvede er ikke ret mange procent
la^ngere, og det, den større længde koster i penge, tabes meget
ofte ved det større jordarbejde hvormed den lige vejs usmidig¬
hed belaster budgettet.

Men helt uden afgravning og påfyldning lader selv den strøm¬
linjede vej sig næsten aldrig gennemføre, og her er et punkt,
på hvilket der med lidt forståelse kan gøres en del for at for¬
mindske de sår, den art arbejder ellers let påfører landskabet.

En afgravning kan være af forskellig karakter. Hvis vejen fører
på langs ad kurverne i et skrånende terrain, altså mfcd sidefald,
ligger den ene vejside måske i plan med jordsmonnet, medens
der bliver en afgravning på een eller et par meter langs den
anden side. 1 så tilfalde vil det ikke forøge jordarbejdet væsent¬
ligt, om der i stedet for den sa;dvanlige plane skråning, som
møder terrænet ovenover i et skarpt knæk, tilvejebringes en

skråning, der falder sammen med jordfladen ovenfor, idet den
gøres fladere og fladere opefter. Men det forudsætter at der
på den pågældende strækning erhverves nogle få meter mere
areal end ellers strengt nødvendigt. Allerede ved denne lille for¬
øgelse af jordarbejdet vil meget være vundet. Hvis vejen under
de samme forhold kan lægges så højt, at den ved den ene vej¬
side kommer en halv eller hel meter op over terrænet, medens

Billedet næste side:
Når vejlegemet bliver et så stort og kom¬
pliceret apparat, som tilfældet er med de
store udenlandske autostradaer, volder
det store vanskeligheder at tage anstæn¬
digt hensyn til landskabet. En vis barsk
skønhed kan moderne mennesker dog
jinde i disse flotte vejlinier.
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der ved den anden side bliver en tilsvarende mindre afgravning,
vil det også være smukkere at ofre noget mere opfyldning på
overgangen til det lavere terrain end den mest nødtørftige skrænt,
helst så meget, at overgangen bliver helt jævn, men i ethvert
tilfælde så meget, at der tilvejebringes en profil, som foroven
går en halv meter eller så vandret ud fra vejkanten derefter bøjer
nedad indtil en hældning af højst 1:2 for så igen, for den mø¬
der marken, at bøje op til markens egen ha^ldningsgrad. Altså
en åben S linje.

Det er gammel landskabsgartnerpraksis, og ved sammenligning
mellem en sådan profil og den sædvanlige plane skråningsflade
vil vistnok enhver kunne føle, hvor ganske anderledes levende
og spændt S linjen virker end den flade skråning, der kun
er bestemt under hensyn til hvor stejlt jorden kan blive stående.

Det er en ganske tilsvarende følelse som den, der lige fra de
gamle grækeres tid har tilskyndet arkitekter til at give en søjle
den udbuning (det der kaldes entasis) der giver søjlen indtryk
af større evne til at bære det, der ligger over den.

Da nu alle overgange i det normale danske landskab er jævne
og bløde, falder S linjen også bedre sammen med landskabets
egne formationer, der så godt som altid er af denne karakter.
Det er navnlig de forholdsvis lave skråninger og ganske særlig
de ikke ret lange skråninger det vil være af betydning at be¬
fri for det kedelige præg af noget for landskabet fremmed og
derfor uønsket.

Hvor det derimod drejer sig om forholdsvis dybe udgravnin¬
ger, så at vejen nærmest får hulvejskarakter, stiller sagen sig
straks anderledes. For under sådanne forhold vil det at tilveje¬
bringe en jordform, der gør et naturligt, bakkeagtigt indtryk,
fordre et betydelig forøget jordarbejde, større og mere bekoste¬
ligt end resultatet kan retfærdiggøre. Når dertil kommer at en

hulvej om jeg så må sige er et landskab for sig, idet den kø¬
rende kun ser vejen, de to skråninger, og en meget begrænset
udsigt fremefter, er der ingen grund til at tænke på andet end
måske med nogen beplantning, at gøre også dette stykke vej
mere tiltalende for øjet.

Også en moderne vej med sine klare linjer og jævne flader
er jo en smuk ting i sig selv, og store jævne græsskråninger
langs begge sider står i udmærket harmoni dermed, det er to
elementer i samme stil, og under disse særlige forhold, hvor det
omliggende landskab med sine helt andre skønhedsmoinenter er
udelukket fra at blande sig i foretagendet, er der ingen som
helst grund til at ofre store penge på en landskabelig omdan¬
nelse, der kun har udsigt til at lykkes, hvor der står meget rige¬
lig arbejdskraft til rådighed.

Hvis der derimod på andre strækninger er brug for store
mængder fyld, vil det kun være en skønhedsmæssig fordel at
tage fylden ved hulvejens sider, enten ved at give skrænterne
svagere hældning, eller ved at trække dem længere tilbage fra
vejens sidelinjer, hvilket sidste jo iøvrigt også får praktisk be¬
tydning, når vejens kapasitet ad åre tramger til udvidelse.

En vigtig betingelse for et godt resultat af alle jordarbejder
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er det, at der tages vare på muldjorden, idet man sørger for
at alle arealer, der ikke skal befæstes for færdselen, men der¬
imod tilplantes eller besås, får et rigeligt tykt lag muld øverst.
Et 10—15 cm tykt lag er ikke mere end der skal til for at sikre
en frodig græsvækst, og til plantning vil det dobbelte være gavn¬

ligt om ikke ligefrem nødvendigt.
Til en vis grad bør en ny vej anlægges i tilslutning til kul¬

turlandskabets linjer. Det er f. eks. altid smukt hvis vejen læg¬
ges langs et skovgærde, medens det omvendt ser grimt ud, når
den afskærer et hjørne af skoven og da særlig, hvis vejen
kommer til at ligge højere end skovbunden. Bliver noget sådant,
for at tilfredsstille andre berettigede hensyn, alligevel nødven¬
digt, vil det være rigtigere at rydde en del af det afskårne
skovareals træer, sådan at der kun bliver en eller et par mindre
alruntlede træholme eller enkeltstående træer tilbage ude på mar¬

ken, medens vejen kommer til at ligge langs det nye skovhegn.
Noget andet er det selvfølgelig, hvor vejen føres ind igennem
skoven på en længere stramning, således at den, set fra begge
sider forsvinder ind mellem træerne. Det er aldrig kønt når man
kan se, at der er gjort vold på noget bestående.

Under visse omstændigheder kan der være anledning til at
lade cyclesti eller gangsti eller begge dele skille sig ud fra køre¬
banen. f or eksempel netop hvor vejen følger et skovhegn. Cyc-
listerne og fodgængerne, der kommer langsommere afsted end
bilisten, trænger mere end han til lidt afveksling, og det er også
lidt af en ferie for dem, når de på en strækning kan blive fri
for den årvågenhed, der er nødvendig hvor alle tre trafikanter
følges side om side. Ligger forholdene sådan, at gangstien kan
skyde genvej, vil det jo være et yderligere plus.

I det eksempel jeg for lidt siden omtalte, hvor der ved vejens
ene side var en afgravning på een eller to meter, vilde over¬

gangen til det højereliggende terræn også ved en sådan fra-
spaltning af gangstien kunne lettes, idet der mellem kørebanen
og gangstien indskydes en 2—3—4 m bred, svagt skrånende græs¬
rabat. Dette dog under forudsætning af, at højdeforskellen gør

sig gaddende på en nogenlunde lang strækning og særlig hvor
det høje terræn ligger på den indvendige side af traséets bøj¬
ning. En vej der føres på en dæmning tværs over en lavning,
en dal, og deler denne i to dele, hver med en dæmning som,
den ene side, kan ikke undgå at virke ødelæggende. Enten må
vejen sænkes så langt ned, at dens dæmning ikke gør sig stærkt
ga4dende, eller også må vejen lægges over langs den ene side
af dalen med frit udsyn over denne. Det er heller ikke rigtig
tiltalende at se en vej skære gennem en bakke, selv om det
selvfølgelig ikke i den grad går ud over landskabet som helhed,
og hvor tilmed skaden til dels lader sig udbedre ved passende
beplantning.

Mange ar i et landskabs fysionomi kan skjules eller mildnes
med beplantning. Jeg tænker ikke på den slags beplantning som
man kan se og ærgre sig over på de høje jernbaneskrænter
rundt om i landet og måske særlig i hovedstadens nærhed: regel¬
mæssigt formede busketter af forskellige havebuske der ligger
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Amerikansk vej gennem en skov, hvor
overgangen mellem vej og skov er smukt
gennemført. (Billedet fra „Lustgården").

som helt umotiverede piamaser på de høje græsklædte skrånin¬
ger. Noget sådant beror selvfølgelig på en ren misforståelse, og
er da så vidt jeg ved heller ikke i de senere år praktiseret ved
banerne. La^ngere oppe langs Kystbanen og forresten også andre
steder i landet, har statsbanerne været betydelig heldigere ved
anvendelse af gyvel, birk og andre hjemlige planter, der vokser
tilfa'ldig spredt hist og her uden at give indtryk af at være
plantede. Hvor Kystbanen fører gennem skovene har bog og eg,
naur og tjørn såt sig selv på skråningen, hvor de har fået lov
at blive stående. Det ser udmærket ud som forposter foran sko¬
vens træer. Her er noget af det helt rigtige, noget man kan tage
lære af. Man skal selvfølgelig ikke plante træer og navnlig ikke
buske, som man ellers kun ser i villahaver. De har ingenting
at gøre i det åbne land, men man skal sørge tor at det, der
plantes eller sås gør indtryk af at være hjemmehørende i den
pågældende egn, og at det er ting der trives på den jordbund
som forefindes. I en skovegn altså skovens træer: eg, bøg, la^rk,
el, birk o. s. v. men også tjørn, slåen, naur, benved og gyvel.
Hvor skovene er gran og fyr vil det være rimeligt at holde sig
til disse arter. Bjergfyr er under disse forbold fortrinlig egnet,
fordi den kan holdes lav ved nedhugning med års mellemrum,
og fordi den hele året dækker jorden under sig og derfor kan
anvendes til mere samlede plantninger. På høje skrænter er det
kønnest at bevoksningen er tættest helt oppe og derfra ligesom
har bredt sig i små klatter eller enkeltplanter ned over den skrå¬
nende flade.

Det er kønnest at en enkelt art er dominerende, men hist
og her isprængt planter af beslægtet karakter. På en skrænt,
der på store felter er overløbet af ørnebregner, vil enkelte gyvel
og enebær give afveksling. I mellem krat af bjærgfyr vil det se
godt ud, at en enkelt eller nogle få skovfyr løfter sig op over
krattet. Også østrigsk fyr eller en enkelt gruppe graner kan
give afveksling uden at falde udenfor rammen.

Vej gennem Vestparken ved Randers.
Det ene fortov er her fraspaltet køre¬
banen og lagt sd højt, at udsigten over
Gudenådalen derfra er bibeholdt.
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liøgepur der ligesom bjærgfyr kan holdes buskede og lave
ved beskæring dækker også jorden under sig året rundt, og
det samme galder vinteregen der særlig trives på sandet jord.

De vilde syrener danner tætte krat sammen med liguster, af
hvilke der findes flere gode arter for dette formål. Også busk¬
arter der breder sig ved rodskud og som derfor er mindre vel¬
sete i en have danner under større forhold som her snart krat
af vildtvoksende præg. Jeg tænker på ting som sandtorn, bukke-
torn, snebær, forskellige riebes, rubus og spiræa, rugosaroser,
cornus m. 11. Navnlig i byers nærhed kan de komme til an¬
vendelse. Men forst og fremmest gælder det at give alt et natur¬
ligt præg. Vokset ikke plantet.

Som bekendt er mange af de store herregårde i de senere
år blevet udstykket i mindre brug, og husmanden eller den min¬
dre gårdmand har ikke den samme veneration for de såkaldte
herligheder som godsejeren havde, derfor er det gået stærkt ud
over markernes store fritvoksende træer, beplantede mergelgrave
og andre vildtreservater, og når nu efterhånden de fleste egent¬
lige vejtrøer også forsvinder, er det en ting der mange steder
forringer landskabets frodige ynde. Det vil derfor være en natur¬
lig opgave for vejbyggere, som de eneste der har lejlighed dertil,
at benytte denne til at give landskabet en passende erstatning
samtidig med vejes anlæg, .leg har en gang skrevet en kronik
i Politiken derom, hvoraf jeg skal tillade mig at citere:

„Også rent færdselsmæssigt er træer ikke uden betydning.
Enhver, der af og til kører ad hovedvej 2, ved, hvordan man,
efter at have passeret Dalby, begynder at se frem efter den store
trægruppe, der markerer vejkrydset ved Rønnede kro. Det er
kun et eksempel, som mange kender og kan supplere med andre.
Men bilkørere ved lige så godt, hvor irriterende opmærksom
man må være, hvis man skal passe at dreje af i rette tid, hvor
en bilvej støder til hovedvejen på den flade mark uden andet
mærke end en lille vejvisertavle, der først kan læses et øjeblik
efter, at man skulde have taget foden fra speederen. Alle så¬
danne steder bør der plantes et træ, to træer eller en hel lille
gruppe af træer. Det kan være eg eller birk, kastanje eller ær,
avnbog eller naur, ædelgran eller skovfyr, eller hvad der nu
passer bedst for forholdene og jorden, men blot sådan, at alle
vejkryds og indmundinger af sidev.eje bliver markeret efter deres
art og betydning. De vejfarende vil i så fald lettere orientere
sig og hjælpes til at tage sig i agt for krydsende færdsel, og
landskabet bliver beriget med træer, der med tiden kan blive
til stor pryd og erstatte noget af det, der årlig mistes på an¬
den måde.

Det skal ikke være vejtræer til at køre imod, men når der
købes eller eksproprieres areal til en vej, må der samtidig er¬
hverves større eller mindre jordstykker ved alle vejskæringer,
store nok til, at det eller de træer, der plantes får plads til at
vokse sig store og smukke".

Det må selvfølgelig ikke være træer der berøver de kørende
det frie overblik, som er af særlig betydning netop på disse punk¬
ter, men en enkelt træstamme eller et par stykker kan jo ikke
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Vejsving i et fransk landskab. Den hvid¬
malede glideskinne er udmærket, men to
halve meter lange og 15-20 cm. brede
brædder, sømmet på hver sin side af
stammen i 1 meters højde over jorden,
vilde i hvidmalet tilstand være af ligeså
stor eller større nytte i mørke, og vilde
ikke være nær så ruinerende for træer¬
nes skønhed. (Fot.: A. Hermelin),

cla'kke nævneværdig for synet, og granplantning eller lavstam¬
mede træer må man undgå.

I mere eller mindre bratte sving, der ofte er en fare for bili¬
sten, er en temmelig tæt trærække i svingets yderside en god
advarsel, der allerede ses i lang afstand, og særlig hvis hver
stamme til begge sider forsynes med et halv meter langt lod¬
retstående hvidmalet bra*dt, hvis man da ikke foretra^kker at

anbringe en hvid glideskinne i hjulnavs højde i hele vejsvinget.
At hvidmale selve tra*staminerne forneden berøver disse mere

af deres karakter end kønt er og burde derfor undgås.
Hist og her særlig i Jylland kan man se skråninger, der på

en eller anden årstid glæder de vejfarende ved et rigt flor af
en eller anden vildvoksende urt, som f. eks. den rødblomstrende
gederams, der vokser i mange skove og plantager, men først
går i blomst, når træerne fældes og solen får adgang, eller arter
som slangehoved, cikorie, skabiose og oksetunge, alle med blå
blomster, de gule regnfang, snerre, kongelys, pastinak, perikon,
gyldenris og farvevisse, den hvide okseøje og vild kørvel eller
den røde krageklo.

Hvor en eller flere af disse planter optræder og altså synes
at passe til forholdene, vil det være en let sag at få dem til at
brede sig blot ved at skåne planterne for leen, indtil de har
kastet deres frø, og hvis man kan få vejmanden interesseret for
foretagendet, vil det heller ikke være vanskeligt for ham .at skaffe
sig lidt frø hos en kollega i en anden kreds, hvor en eller anden
planteart har særlig udbredelse. Iøvrigt vilde vejvæsenet sikkert
let kunne få en frøhandler interesseret i at føre den slags frøsorter.

Store smukke kampesten er også et materiale der kan anven¬
des med fordel og det ikke alene til stengærder. Sådan en rigtig
stor sten der fremkommer ved en afgravning kan på den rig¬
tige plads være af udmærket virkning, så stor og tung, som om
den havde ligget på sin plads fra Arilds tid.

Iøvrigt gælder det om at få græsset sået snarest mulig efter
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Fra Aabenraa-Haderslev landevej. Her
vilde man ikke undvære vejtræerne.

at anlæget har fået sin form, at ikke tidsel og mælkebøtter, føl¬
fod og andre ukrudtsplanter skal komme først, til skade for de
tilstødende marker. Er der alligevel kommet kolonier af en af
disse planter, bør vejmanden sørge for at komme med leen inden
frøet er modent.

Og medens vi er ved græsset vil jeg lægge et godt ord ind
for græsrabatter i stedet for kantsten til adskillelse mellem køre¬
bane og cyclesti. En sådan grøn rabat af en god meters bredde
ser under mere landlige forhold betydelig bedre ud end en række
kantsten, og så har den den fordel at afvande vejen, navnlig
hvis den er drænet, og særlig for cyclisterne er det en stor be¬
hagelighed ikke at have bilerne susende altfor tæt forbi. Endelig
er det jo en fordel, at man uden større besvær kan udvide køre¬
bane eller cyclesti på græsrabattens bekostning, hvis det senere
skulde vise sig nødvendigt. Og til sidst kun dette: Lad være
med at lave haveanlæg på vejene, heller ikke trekantede rosen¬
bede eller stenhøje i et vejkryds. Plant så hellere et stammet
tra^ på en helle omgivet af en høj hvidmalet kantsten, så man
på afstand kan se at der her er noget at tage sig iagt for.

Forinden et vejprojekt udføres i detailler, vil det være rigtigt
at konferere med det stedlige naturfredningsnævn for at høre,
om der fra naturfredningshold skulde være noget at indvende
mod den påtænkte vejlinje, så at denne om fornødent kan æn¬
dres inden der til unytte spildes tid og kræfter på den videre
udformning, og på et senere stadie af projektets detaillering vilde
det være heldigt at en æstetisk og landskabsgartnerisk uddannet
fagmand toges med pd råd, således at de jordarealer der bliver
nødvendige at ekspropriere, for på en skønhedsmæssig tilfreds¬
stillende måde at gennemføre arbejdet, kan blive fastsat, forinden
ekspropriationen foretages. I Sverige er der for et par år siden an¬
sat en „vagvådskonsulent" med denne opgave, og det vilde anta¬
gelig være rigtigt om dette arbejde også her i landet blev lagt i
hænderne på en eller flere dertil særlig udrustede havearkitekter.
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Blomstrende Vild Kørvel ved vej i Hørs¬
holm. Det er langtfra alle vilde planter,
der optræder som ukrudt i marken; men

vejvæsenet kender ikke forskel på godt
og ondt i denne henseende. Var det til¬
fældet, kunde næppe nogen gøre ind¬
vendinger mod at uskadelige og sam¬
tidig smukke arter fik lov at blomstre i
fred til glæde for de vejfarende såvel
som for insekter og fugle.

Som allerede sagt vil der kunne blive tale om beslaglæggelse
af areal til udformning af skrænter og dæmninger i smuk til¬
slutning til terrænnets højdeforhold, areal til beplantning ved
vejskæringer, og på ydersiden af stærkere vejsving. Der vil også
kunne blive brug for en strimmel areal langs vejens sider gen¬
nem en skov, for her ved udhugning og plantning at danne en
tiltalende overgang fra vej til skov, eller som tidligere nævnt kan
der blive tale om ekspropriering af et hjørne at en skov eller
plantage, når det bliver nødvendigt at vejen, på grund af højde¬
forhold eller andet, føres igennem på dette sted, og endelig burde
indbefattes i projektet til en ny vej, hvorledes, de gamle vej-r
stykker, der bliver overflødige som vej, på smukkest og mest
tjenlig måde fremtidig skal anvendes, hvilket der måske også vil.
være grund til at have for øje, inden eksproprieringen foretages.

Endvidere vilde det vistnok være klogt straks af lægge visse
servitutter på arealer der stadig må holdes fri for bygninger eller
beplantning for at sikre det frie overblik over vejbanen i sving
og ved vejskæringer. Også den dermed forbundne erstatning til
grundejeren måtte antagelig helst ordnes tidligst mulig.

Det at føre en vej igennem et gammelt kulturlandskab som Dan¬
marks, er en både vanskelig og meget alsidig kunst. Det er i hoved¬
sagen en ingeniøropgave, men sådan som ingeniøruddannelsen
hidtil har været anlagt, er hverken anlægsgartneriske kundskaber
eller uddannelse i æstetisk vurdering indbefattet deri, og ingen
af delene er noget man sådan i en fart kan sætte sig ind i. Det
vilde derfor være ønskeligt og tillige klogt af d'herrer vejinge¬
niører at de i disse henseender støttede sig til folk der har gjort
den side af sagen til deres livsgærning.

Jeg begyndte dette foredrag med en udtalelse om, at'det vig¬
tigste formål med et vejanlæg selvfølgelig er det færdselsmæssige,
som derfor først og fremmest skal klares på bedste vis, men en

vejbygger der ikke samtidig sørger for, at vejen gennemføres
med størst mulig hensyntagen til landskabets karakter og skøn¬
hed, han handler ikke i samfundets sande interesse, og det er

dog sluttelig det vi allesammen ønsker at gøre.
E. Erstad-Jørgensen.
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Aim. dansk Gartnerforenings Fællesraad
for Havekunst
er en ny Institution dannet i Fællesskab af de i Havekunst i
videste Forstand interesserede Organisationer, nemlig foruden
Aim. dansk Gartnerforening som det samlende Midtpunkt: Dansk
Havearkitektforening, Dansk Anlægsgartnerforening, Foreningen for
Kirkegaardskultur, Foreningen af Kirkegaardsinspektører, Gravere
og Gartnere ved Kirkegaarde i Danmark og Dansk Privatgartner-
forening, og Raadets Vedtægter er affattede saaledes, at der er
Mulighed for Udvidelse af Rammerne, hvis andre Foreninger med
beslægtede Interesser skulde ønske at være med.

Dette Fællesraad har til Opgave at arbejde for Havekunstens
Fremme ved

1: at søge bevaret og vedligeholdt Haveanlæg af historisk, fag¬
lig og skønhedsmæssig Værdi,

2: at virke for Landets Forskønnelse ved Nyanlæg af Haver,
Plantninger og deslige,

3: at arbejde for Kirkegaardsvæsenets Udvikling,
4: overfor Myndighederne at varetage Havekunstens erhvervs¬

økonomiske og faglige Interesser,
5: at virke for Ansættelse og en passende Normering og Af¬

lønning af egnede Folk til at varetage de under Havekunsten
hørende Arbejdsomraader, samt

6: at arbejde for den bedst mulige Uddannelse for Udøvere
af Havekunstens forskellige Grene.

Her er altsaa et rigt og omfattende Arbejdsfelt afstukket, og •
for at det store Raad, som omfatter ikke færre end 15 Medlem¬
mer, kan arbejde med fuld Effektivitet, er det delt i 4 Sektioner,
en for hver sit særlige Omraade, og Formændene for disse Sek¬
tioner danner sammen med en Formand og en Næstformand et
Forretningsudvalg.

Til Formand er for de første 2 Aar valgt Professor A. Pedersen,
til Næstformand Havearkitekt E. Erstad-Jørgensen, og som Sekre¬
tær fungerer Kontorchef A. M. Danvig, hvilket markerer Aim.
dansk Gartnerforenings ledende Stilling i Fællesraadet, som og-
saa har til Huse i dennes Lokaler i Anker Heegaardsgade 2.

For at slaa Fællesraadets Dannelse fast i Offentlighedens Be¬
vidsthed afholdtes den 25. April et Møde, hvor dets Program
blev klarlagt overfor Pressens Repræsentanter, og man haaber
og venter naturligvis, at denne Nydannelse vil blive vel mod¬
taget af Offentligheden, da dets Hovedformaal: at bevare og ud¬
vikle de Skønhedsværdier, som findes, og at søge nye skabt,
hvor der er Lejlighed til det, vel maa forudsættes at være i hele
Samfundets Interesse.

Det er da ogsaa Hensigten snarest* muligt at rette Henven¬
delse til alle Myndigheder, hvem Sagen kan tænkes at vedrøre,
især Byraad, Sogneraad, Amtsraad, kirkelige Myndigheder osv.,
for at gøre disse opmærksom paa de Opgaver, der dels allerede
foreligger, dels vil komme til det, og paapege Nødvendigheden
af, at der benyttes virkelig kvalificeret, sagkyndig Hjælp, hvor
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man mange Gange er tilbøjelig til at overse Betydningen heraf.
Og det er Tanken gennem llaadet at tilbyde disse Myndig¬

heder Assistance, maaske gennem Oprettelse af et Oplysnings¬
kontor og eventuelt ligefrem en Konsultationsvirksomhed, som
sikkert vil kunne blive til meget stor Nytte.

Der kan ogsaa ventes udsendt Pjecer og andet af oplysende
Art, saa man vil se, at det er Meningen, der skal virkes, og
man kan snart vente at høre nyt fra Fællesraadet. M. G.

Anlæg med statstilskud efter
beskæftigelseslovene

1 1938 vedtog Brabrand sogneråd at lade udføre et anlæg om¬

kring det nyopførte alderdomshjem samt påbegynde anlægning
af en bypark som nødhjælpsarbejde. Staten havde hertil givet
tilsagn om 40 pCt. tilskud af arbejdslønningerne til den henviste
arbejdskraft, ifølge loven af 13. April 1938.

Arealerne er smukt beliggende, skrånende ned til Brabrand
sø. Jorden består af tørvejord, er meget vandfyldt, hvorfor dræ¬
ning har været nødvendig. På parkens areal har der tidligere
været anlagt haveanlæg, hvoraf enkelte træer endnu er bevaret.

Ved udformningen er der taget hensyn til, at vedligeholdelsen
kan blive let og enkel, så udgiften hertil holdes nede på en stør¬
relse, som kan overkommes af en kommune med 3500 indbyggere.

Arealet omkring alderdomshjemmet, ialt 5400 m8, er nærmest
bygningen udlagt med græs og spredt træbevoksning. Langs
vejene er der hegnet med berberis. Gangene er belagte med
50x50 cm fliser, skiftevis 3 og 2. Ved Vestgavlen er der til øko¬
nomaen opført terrasse med støttemure af cementsten. Hjemmets
beboere har faaet anlagt opholdshave med rosen- og staudebede
indenfor blomstrende buske. Bedene klinkeafgrænsede, gangene

grusede. Efter ønske er der til urtedyrkning udlagt et areal, som
får en passende størrelse, når den sydvest for bygningen belig¬
gende haveparcel bliver indkøbt. Nu er urtedyrkning ved en så¬
dan institution sikkert et tvivlsomt rentabelt foretagende, men
mindskes lysten til urterne, kan stykket skoles ud til beboernes
tidsfordriv.

Plænen blev tilsået sidst i August 1938 med 3,5 kg pr. 1 (X) m*
af 40 pCt. Skotsk Haj, 25 pCt. Engrap, 20 pCt. Rødsvingel, 10
pCt. Engsvingel og 5 pCt. Fiorin. Der voksede straks 'et meget
fint græstæppe til, som selv har holdt ukrudt borte.

Byparken er såre enkel. Kraftige læbælter mod øst og vest, en
kredsløbende gang og en plæne til at røre sig på, med skygge-
givende træer langs siderne. Mod nord er anlagt en legeplads,
mod søen i syd tænkes opsat et rishegn samt anlagt en lille havn
med pælebro, slip, bedding og læskur.

De to trediedele af parken, 12,000 m8, er nu fuldført, og et
dige anlagt langs grænsen mod søen. Resten' består af sumpe,

Brabrand alderdomshjem
og bypark

,'v* »*

Et oversigtskort, der viser byparKens
beliggenhed i Brabrand.
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Volmer Rud. Nielsen:
Brabrand alderdomshjem og bypark.
1:2000.

som senere tænkes opfyldt mecl fyld- fra uddybning af søen ud
for parken.

Anlægsudgifterne: arbejdslønninger kr. 13,000, materialer, plan¬
ter o. I. kr. 5,800, ialt kr. 19,400. Heri dog ikke indbefattet løn til
en fast ansat gartner, som har haft formandsledelsen af arbejdet.

1 refusion har kommunen af staten fåe{ 40 pCt. af arbejdsløn¬
ningerne, ialt kr. 5,440. Kommunens nettoudgift svarer herved
omtrentlig til de samlede udbetalte arbejdslønninger, hvilket i
store træk må være begrundelse for, om et nødhjælpsarbejde er

egnet til udførelse.
Af den henviste arbejdskraft, hvoraf alle arbejdsmænd, har der

ved de grove forarbejder været beskæftiget 10, ved slutarbejderne
4. Timelønnen: kr. 1,35 + dyrtidstillæg og feriepenge kr. 0,20.
Fliser og plantesten har folkene selv støbt og har i det hele ud¬
ført alle anlægsarbejder til fuld tilfredsstillelse.
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Grundet på stærk nybebyggelse i Hasle kommune, især social
boligbyggeri for børnerige familier, vedtog Hasle sogneråd sidste
år at lade udarbejde planer til anlægning af en park med lege¬
plads og tennisbaner.

Som planen viser, har arealet en meget langstrakt form og skrå¬
ner stærkt fra nord til syd. Fra den øverste del er der vid ud¬
sigt over Aarhus dalen.

Langs østsiden bliver opført blok- og rækkehusbebyggelse,
langs vestsiden almindelig parcelbebyggelse, som er givet ret til
direkte adgang til parken.

De samme krav som ved forannævnte park har også været
gældende her, og som det ses, er de i meget hinanden lig. En
højspændingsledning gennem den sydlige del har været meget
bestemmende for udformningen.

Ved indgangen fra Viborgvej er tænkt udført en rosenhave
med klinkegange, noget forsænket i den nordlige ende. Den
overfladebehandlede legeplads beherskes meget af en 250 ni2 stor
sandkasse, hvori det er meningen at opstille et par klatretræer.
De fire tennisbaner belægges med „Danica" og afgrænses med
diagonalvævshegn.

Til arbejdets udførelse er der blevet ansøgt 0111 statstilskud efter
loven af 27. December 1940, og man har modtaget tilsagn om ialt
40 pCt. af de samlede arbejdslønninger til den henviste arbejds¬
kraft + et tilskud til øvrige udgifter, som ikke må overstige 50
pCt. af tilskudet til arbejdslønningerne.

1 det kommende regnskabsår er det meningen at lade udføre
planeringsarbejdet, ganganlægget, græssåning og hegnende plant¬
ninger.

Efter loven af 13. April 1938 skelnedes der stærkt mellem nød¬
hjælpsarbejder med overvejende lokal interesse og beskæftigelses¬
arbejder med almen interesse, hvortil tilskudet henholdsvis androg
40 pCt. og 50 pCt. af arbejdslønnen til den henviste arbejdskraft.

Efter den ny lov af 27. December 1940 fastsættes tilskudets
størrelse derimod af beskæftigelsescentralen og vil i henhold til
loven komme til at ligge indenfor 40 pCt. til 80 pCt. af arbejds¬
lønningerne, hvortil kommer et tilskud af materialer, der dog
ikke må overstige 50 pCt. af tilskudet til arbejdslønningerne.

Med Henblik på tilskudets størrelse efter den ny lov til Hasle
park, der selvfølgelig har overvejende lokal interesse, skukle man
kunne regne med 40 pCt. tilskud af arbejdslønningerne til den
henviste arbejdskraft, samt et tilskud af indtil 50 pCt. af denne
sum til planter, materialer o. 1.

Selv om det er den laveste ydelse, der kan fastsættes efter
loven, er tilskudet dog betydeligt større end efter den gamle^ lov.
Når dertil kommer, at den ny lov giver en bredere aldersgrænse
for beskæftigelse af henviste arbejdere og andre lignende for¬
dele, må det erkendes, at loven betyder en stor hjælp, for at
kommunerne kan sætte anlægsgartneriske arbejder igang.

Volmer Rud Nielsen.

Hasle park
(Hasle pr. Aarhus)
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Volmer Rud Nielsen:
Hasle Park. 1:2000.
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Beskæftigelsesloven og de dertil knyttede
Cirkulærer

1 Cirkulære af 21. Februar 1941 til Stiftsøvrighederne og Over¬
tilsynene ved Kirkerne i København og paa Frederiksberg hen¬
viser Kirkeministeriet til Beskæftigelsesloven af 27. December 1940
og peger paa Igangsættelse af Arbejder ved Kirker, Kirkegaarde
og Præstegaardshaver. Saavel Lov som Cirkulærer er offentlig¬
gjorte og kommenterede i de forskellige Fagblade, og da baade
Lov og Cirkulærer i sig selv er klare nok, skal der ikke nævnes
mere om Fortolkningen af disse men peges paa, at medens Istand¬
sættelse og Fornyelse af Kirkens Inventar ikke kan udføres uden
Nationalmuseets eller kgl. Bygningsinspektørs Godkendelse af
Arbejderne kan enhver frit og uhindret fuske med Reguleringer
og Nyanlæg af Kirkegaarde, ligesom Reguleringen af Præste-
gaardshaverne — de faa Plantninger (ialt Fald paa Landet), som

. • har historisk og kulturel \ ærdi — uden videre kan lægges i Hæn¬
derne paa enhver, som ønsker at beskæftige sig med disse Arbej¬
der. Det er al Ære værd, at man søger at hjælpe Kirkegaards-
kulturen, ligesom man ved Laan søger at frelse mange værdifulde
Præstegaardshaver fra Forfald, og Folk, der beskæftiger sig med
disse Arbejder, har al Grund til at være taknemlige, men for
den Mand, som arbejder alvorligt med disse Ting, havde det
været ikke saa lidt mere betryggende om eventuelle Reguleringer
og Nyanlæg først skulde godkendes af en lignende sagkyndig
Institution, som den Istandsættelsen af Kirkens Inventar er un¬
derkastet. Pil Eksempel kan fremhæves, at man i Sverige har
en saadan Forordning nemlig Kungl. Maj:ts Kungørelse af 16.
Marts 1934, hvori det forordnes, at alle Udvidelser og ikke uvæ¬
sentlige Forandringer af Begravelsespladser skal godkendes af
byggnadsstyrelsen og til Orientering for denne skal der frem¬
sendes plan i 1:400 og fuldstændig Beskrivelse af Arbejdets Ud¬
førelse og Bekostninger samt et Oversigtskort over Omraadets
nærmeste Omgivelser. Først naar byggnadsstyrelsens Beslutnin¬
ger foreligger kan det egentlige Arbejde paabegyndes.

Sven Hansen.

Udstillinger i Det kgl . danske Haveselskab
Det kgl. danske Haveselskab har planlagt en Række Udstillinger til Af¬

holdelse i Løbet af den kommende Sommer; ferst i Rækken kom en Kunst¬
udstilling 1 Dagene 3.-25. Maj, i hvilken Billedhuggerkunsten var stærkt
repræsenteret. — Den næste Udstilling vil blive en Narcisudstilling; der vil
her blive fremvist en meget fin Samling nye Sorter, af hvilke en Del endnu
ikke er bragt i Handelen her i Landet.

Hurtigt herefter følger Tulipanernes Tid - og en Tulipanudstilling paa¬
tænkes afholdt først i Juni; derefter følger ventelig en Lupinudstllling 1
samme Maaneds sidste Halvdel; en Rosenudstilling, der er berammet til
Dagene 28. Juni-1. Juli og en Lathyrusudstilling i Dagene den 5.-8. Juli;
de to sidstnævnte Udstillinger afholdes i Samarbejde med Dansk Lathyrus-
og Rosenselskab.

Efter Sommerferien vil Kobenhavns Akvarieforening - Traditionen tro -

arrangere en Akvarieudstilling og - om Forholdene tillader det — vil en
Georgineudstilling først i September vise Eksempler paa Sensommerens
overdaadige Pragt. Carl Johan Hansen.
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Poul Rasmussen:

Udstillingshave med træfliser.

Runde fliser
De senere år har set et utal af mere eller mindre ækle va¬

riationer af fliseformer og -farver som en naturlig følge af have¬
ejeres alt for store villighed og haveplanlæggeres alt for store
tilbøjelighed til at lade sindrige og ofte skrækkeligt dominerende
fliselægninger spille en afgørende rolle i de moderne haver. Det
kan ikke bebrejdes de mennesker, der lever af at tilfredsstille
det forhåndenværende behov for havefliser at de har brudt deres
hjerner med at finde fornyelser på haveflisernes område, men

da det meget nemt både inden for producenter og forbrugere
kan have skortet lidt på en gavnlig kritik, er det ikke lutter
herligheder, der nu går i handelen.

De fleste kunstige farver, man giver betonfliser, er jo skarpe
og hæslige, men de blegner i hvert fald i solen — en egenskab,
der kan vurderes god eller dårlig alt efter indstilling. Forskellige
heldige variationer er forsøgt for at give fliserne en smukkere
overflade, og de ru, grå betonfliser, som de gode betonstøberier
nu fører, må siges at være en meget tiltalende flise, der såmænd
på ntange steder står mål med eller må foretrækkes fremfor na¬

turfliser.
I hvert fald er man på afveje, når man med gipsafstøbninger

og alt til faget henhørende sætter igang en større attrap-fabri¬
kation af fliser, der skiftende ligner ujævne, skæve, umulige na¬
tursten, for slet ikke at tale 0111 Tommelise-åkandeblade, tudser
og hvad der ellers er gået frasagn 0111.
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Troels Erstad:
Runde betonfliser ved skråtliggende trap¬
per.

Det er imidlertid ikke for at feje en ny rædsel til de allerede
kendte, at det nu foreslås på sine steder at bruge cirkelrunde
fliser, men fordi det forekommer mig helt naturligt både set fra
et æstetisk synspunkt og iovrigt også, om man foretrækker at
filosofere sig til den rimeligste form for en trædeflise. Regel-
mæssige, kantede fliser har jo dog deres form for bedre at be¬
sidde den egenskab at kunne lægges sammen til en belægning
uden slorre huller og fuger. Lægges sådanne fliser som træde¬
fliser, er deres form ikke længere motiveret og vil ligefrem ofte
være uskøn — ja helt umulig, hvis spids peger imod spids.

Dog naturligvis kan en parallelforskydning også have sin
charme visse steder, særlig hvor en regelmæssig fliselægning i
kanten „opløser" sig i græsset.

De gennemskårne træstammer, der i de senere år med held
har været brugt som fliser, har jo egentlig set pæne ud med
deres runde pletter hen gennem gramset, og det kan give een
den tanke også at lave støbte fliser runde.

Ved al formgivning, hvad enten det nu gælder fliser, stole
eller P. H.-lamper, går det jo let sådan, at man forst får øje
for skønheden og bagefter finder „ideologien".

Troels Erstad.

C. Th. Sørensen:
Forskudte kantede fliser, der som de
ligger her, ser storartede ud.
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Foraaret rykker frem
Saa snart Vinteren begynder at slippe sit haardeste Tag i Jor¬

den, begynder vi længselsfuldt at spejde efter, om ogsaa Plante¬
verdenen er ved at vride sig ud af Vinterens knugende Favntag,
og vi hilser med Begejstring de første straalende Eranthis, de
smaa bly Vintergækker og paa særlig lune Steder Crocus i deres
dejlige, opmuntrende, klare Farver, som passer saa godt til det
klare Foraarslys, — medens Efteraarscrocus næsten synes at have
taget fejl af Aarstiden.

Men den vaagne Havedyrker og Naturven slaar sig ikke til
Ro med de nævnte faa Foraarsbebudere, som er Allemands Eje,
han søger vel snarere sin Glæde ved det mindre almindelige
og morer sig med at anskaffe det til sin Have.

Gaar man saaledes en tidlig Foraarsdag langs Søen i Bota¬
nisk Flave, fanges Øjet af nogle morsomme, gullige Rosetter,
som fremtræder meget tydeligt mod den netop optøede, foraars-
vaade, mørkebrune Muld. Det er de frembrydende Blomster¬
skud af Japansk Hestehov, Petasites japonicus, som Solen endnu
ikke har naaet at give den grønne Farve. I mildt Vejr skyder
Blomsterklaserne hurtigt i Vejret og bevarer en lys, hvidgrøn
Farve, lidt sygelig at se til i Sammenligning med dens danske
Broder, Tordenskræppen. Den er let at formere ved Deling og

stiller vist ikke særlige Fordringer; snarere skal man nok passe

paa at holde den indenfor rimelige Grænser, da den kræver
en Del Plads; men som her, hvor den vokser ned mod Søbred¬
den, hvor den naturligt hører hjemme, er den ene Grænse jo
klart afstukket.

En anden tidlig Foraarsbebuder er den mærkeligt nok ikke
videre almindelige Adonis, som næsten kunde betegnes som Store¬
bror til Eranthis, saa meget ligner den en forstørret Udgave af
denne, navnlig Adonis amurensis, som begynder at blomstre, naar
Eranthis er ved at slutte af, i tidlige Foraar i Marts, i Begyn¬
delsen kun af samme Fløj de som Eranthis, men efterhaanden
strækkende sig til 20—25 cm Højde. Hvis den staar i en Bestand
af Eranthis, fristes man til at tro, at det er Eksemplarer af denne,
der tager fejl og giver sig til at vokse videre. Adonis er ikke
saa villige til at brede sig som Eranthis, saar vistnok ikke gerne
sig selv og kan være lidt vanskelige at formere ved Frø; men
det kan lade sig gøre ved at saa Frøet straks efter Modningen
i Juni-Juli i Koldbænk, hvor de smaa Planter prikles en Gang
og senere plantes ud. 4

Adonis vernalis er fleraarig som ovennævnte, har mere findelte
Blade. Der findes ogsaa flere eenaarige Arter; men de blom¬
strer først hen paa Sommeren og kommer derfor ikke i Betragt¬
ning her.

Til Foraarsblomsterne maa ogsaa henregnes Bergéniaerne, som
ofte begynder at blomstre i April. Bergéniaen har store, dejlige,
blanke, ofte stedsegrønne Blade; men de lider dog gerne saa
meget af Vinteren, at de hen paa Foraaret bliver grimme og
maa give Plads for de nye før eller samtidig med Blomstringen,
lidt forskelligt hos de forskellige Arter.

Japansk Hestehov, Petasites japonicus
ved Søbredden i Botanisk Have en Marts-

dag, ganske vist i 1Q3Q
Foto: Forf.

Adonis vernalis i April.
Foto: Troels Erstad.

Bergenia purpurescens i April.
Foto: Troels Erstad.
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Sanguinaria canadensis.
Foto: Willy F. Hansen.

Sanguinaria canadensis i Landbohøjsko¬
lens Have i April i939, — det er ikke
sikkert, at den naar at komme i April
hvert Aar. •

Foto: Forf.

Bergenia minder om en stor, grov Saxifraga, med hvilken den
da ogsaa er meget nær i Slægt. Den formeres let ved Deling
og trives i almindelig god Jord, gerne paa flad Jord, men endnu
bedre paa Stenbed.

Omtrent paa samme Tid blomstrer den lille nydelige Sangui¬
naria canadensis, hvis smukke, hvide eller svagt rosa Blomster
kommer frem før Bladene, i et tidligt Foraar i April. Senere
kommer Bladene, som er morsomt formede, bredt nyreformede
og haandlappede. Sanguinariaen er maaske nok lidt sart; men
naar den faar god, muldrig Jord og ikke altfor stærk Sol, paa
et Stenbed, kan man faa megen Glæde af denne lille, ynde¬
fulde Plante, som hosstaaende lille Gruppebillede giver et Ind¬
tryk af.

En lille morsom Plante, som blomstrer sidst i April eller mere

almindeligt i Begyndelsen af Maj, er den lille Skærmplante fra
Sydamerikas Sydspids, A^ore'lla trifurcata, som minder lidt om
den her i Landet vildtvoksende Milturt. Den har en lille grøn

Bladstjerne og en lille gul, i og for sig ret uanselig Blomst; men
naar den vokser som Tæppe, kun nogle faa Centimeter høj, er
den af en egen Ynde, som ligefrem kan stemme Sindet muntert.
Den vil gerne dækkes lidt om Vinteren med Løv eller Granris,
men ikke for stærkt, da den jo skal frem og blomstre tidligt.

Et nydeligt Farvebillede vil en Sammenplantning af Narcisser
og Anchusa myosotidijlora, den forglemmigejblomstrende Okse¬
tunge danne nu paa denne Aarstid. Man kan vanskeligt tænke
sig to Planter, der klæder hinanden bedre end disse to, naar de
blomstrer, og Anehusaen bliver længe ved, saa hvis man bruger
baade tidlige og sildige Narcisser, faar man meget længe Glæde
af Sammenplantningen, især hvis den anbringes i Hel- eller Halv¬
skygge, som „Skovbund". Anehusaen taaler nemlig udmærket
Skygge og holder sine efterhaanden noget store og grove Blade
friskgrønne længe efter Afblomstringen. Michael Gram.
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Træagtige Potentilla
Potentilla fruticosa er en af de bedste lave Buske og en af

de mest udbredte. Den har mange gode Sider: Den er lav og
tæt, haardfør, kan vokse overalt og er meget rigt- og længe-
blomstrende.

I de senere Aar er der dukket mange Varieteter op af denne
udmærkede Busk, og de fleste af dem er ikke alene meget smukke,
men ejer ogsaa Hovedartens gode Egenskaber: Haardførhed, Nøj¬
somhed og en lang Blomstringstid. Dertil kommer at de næsten
alle er lave, endnu lavere end Arten, saa de egner sig til Plant¬
ning mellem Stenplanter og lave Stauder. Deres Popularitet er
da ogsaa i hurtig Stigen. En Varietet som Aksel Olsens „Maane¬
lys" ses allerede nu i umaadelig mange Haver ved København,
og sandsynligvis over hele Landet.

Her skal nævnes nogle af de bedste af disse Varieteter. Un¬
dertiden regnes de for selvstændige Arter.

Potentilla fruticosa Farreri gaar almindeligvis under Navnet P.
parvifolia. Blomsterne er guldgule, Bladene smaa og grønne.

P.fr. Farreri prostrata, der ogsaa ofte forhandles under Nav¬
net P. parvifolia, er en af de allerbedste krybende Buske. Den
har græsgrønt, friskt Løv, den er ganske lav, med en regelmæs¬
sig, rundagtig Form, har store, guldgule Blomster med brede,
runde Kronblade. Blomsterne ligner gule Vildroser. Blomstrer
lige til Frosten kommer.

P. fr. „Maanelys" har pragtfulde, svovlgule Blomster, meget
store. Den er uhyre rigtblomstrende. Løvet er nærmest grønt,
dog lidt graafiltet, og Væksten er opret, rund og tæt.

P.fr. Beesii har ogsaa lysegule Blomster. Den er krybende og
har sølvgraa Blade, noget bredere end Farreris. Den er noget
svagelig, men smuk. P.fr. dahurica er opret med hvide Blomster.
Ganske pæn.

P.fr. mandschurica er meget værdifuld. Den har allerede vun¬
det stor Yndest og med Rette. Hele Eftersommeren, naar næ¬
sten alle andre Stenplanter er afblomstrede og kedelige, lyser
den op med sine store, hvide Blomster med gul Midte. Den er
helt krybende, af noget uregelmæssig Vækst, og Bladene er sølv¬
graa og forholdsvis brede. P. fr. Friederichsenii og ochroleuca,
der er lysegule, falder helt igennem overfor Maanelys og kan
roligt kasseres. Det samme gælder den hvide P. fr. Veitchii med
grønne Blade og opret Vækst. Almindelig i Planteskolerne, men
ganske værdiløs. —

Potentilla skal helst have fuld Sol, men klarer sig dog nogen¬
lunde i Halvskygge. Ellers stiller de ingen særlige KraV.

Ove Sørensen.

Potentilla fr. dahurica.
Fol. 8. Juli.
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Boganmeldelse
10de Udgave af „Haveplanternes Sygdomme", kendt af enhver indenfor

Gartnerfaget under det populære Navn „Den grønne Bog", er udkommet
paa Aim. Dansk Gartnerforenings Forlag under Redaktion af de kendte
Plantepatologer Anna Weber og Chr. Stapel.

Den Tid, der er gaaet, siden forrige Udgave af Bogen udkom (1937), be¬
tyder i Aar kun lidt, men i hvad der sker paa Plantepatologiens Omraade
uhyre meget. Stoffet maa derfor synes næsten uoverkommeligt stort at sam¬

mentrænge i en kort og klar, men dog udtømmende Form. Skønt f orfatterne
har været nødsaget til at revidere saa at sige hver eneste Paragraf i Bogen,
for at føre Stoffet å jour, og desuden forøge Bogen med et større Billed¬
materiale, er det ikke alene lykkedes at holde Bogen paa samme Sideantal
som forrige Udgave, men denne er blevet et endnu klarere Udtryk for, hvor
gode Resultater der kan naas, naar Teori og Praksis arbejder Haand i Haand.
- Forskellige Omplaceringer af Stoffet betyder desuden en afgjort Gevinst,
saaledes er bl. a. Sprøjteskemaerne ført hen under de forsk. Frugttræarter
i Modsætning til tidligere, hvor disse Skemaer fandtes under Afsnittet „Fore¬
byggelse og Bekæmpelse".

Bogen er delt i fire Afsnit, hvoraf det første behandler de almene An¬
greb og Beskadigelser, andet Afsnit Angrebene paa de enkelte Afgrøder,
tredie Afsnit Forebyggelse og Bekæmpelse, og endelig sidste Afsnit de forsk.
Bekæmpelsesmidler, deres Anvendelse og Tilberedning. Et ret fyldigt Re¬
gister leder hurtigt paa Sporet af det, man søger. Bag i Bogen findes des¬
uden en nyttig Oversigt over Maal og Vægt

„Den grønne Bog" er Virkeliggørelsen af, hvad en kendt Professor har
sagt: „Det er ikke nødvendigt at have i Hovedet, hvad man kan gaa rundt
med i Baglommen for 50 Øre". - Tiderne har dog gjort, at Prisen paa Bo¬
gen er steget til 2,00 Kr. (For iMedlemmer af Aim. Dansk Gartnerforening
dog kun 1,50 Kr.), men trods dette er den ikke alene ganske uundværlig
for den praktiske Gartner, men bør i sin nuværende Form i saa vid Ud¬
strækning som muligt naa ud i Haveejernes Kreds. Ingwer Ingwersen.

En berigtigelse
I havekunst's april hæfte nævnes I billedteksten .paa side 39 amtsvejin¬

spektør S. Ellert, som fader til vej reguleringen ved Elverdamsbakken. Da
vedkommende vejstykke ligger i Roskilde Amt, er det dette amts vejinspek¬
tør civilingeniør J. Parbo og ikke Holbæk amts vejinspektør S. Ellert, der
har æren deraf.

Pæonea decora.

Pæonea decora
bærer med rette sit navn: den skønne, og er en art der for¬
tjener en plads i vore haver og anlæg. Som billedet, der er taget
den 20. Juni 1939 i Botanisk Havé, viser er løvet smukt ind¬
skåret omtrent som bos P. anomala, blomsterne bæres frit og
er af en klar violetrød farve, og hvad der giver den særlig værdi
er den ranke vækst der gør al afstivning overflødig.

E. E.-J.
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Boganmeldelse
Bertil Blllbiick: Frukt och biir. 244 Sider med 80 Farvetavler. Fris ca.

18 danske Kroner. Kooperative Forbundets Bokfiirlag, Stockholm. Tilsendt
af G. E. C. Gads Boghandel.

„Hittills har man saknat en billig handbok med exakta fargbilder", siger
Forfatteren, og den foreliggende Bog er netop et vellykket Forsag 1 den
Retning. Han fortsætter: „Har odlas flera hundra sorters iipplen samt andra
frukt- och barslag i proportion dartill. Om vi t. ex. istiillet odlade ett
tjugufemtal lampliga sorter iipplen, omkring femton sorter påron ..og
Bogens Farvetavler og Tekster gælder netop et saadant Standardsortiment.
Inden for denne naturlige Begrænsning af Opgaven har Forfatteren, der
er knyttet til Bergianska Trådgården, opnaaet et meget smukt Resultat.
Farvefotografier virker umiddelbart naturtro, medens man ved at benytte
Akvareller har den Fordel, at Frugten ligefrem kan udstyres med alle de
Enkeltheder, som man ønsker at fremhæve, og som kan være til Hjælp ved
Sortsbestemmelsen. Blandt de 80 udmærkede Farvefotografier 1 denne Bog
maa særlig fremhæves Maglemer, P. J. Bergius, Ribston, Grøn Beine Claude,
Oullins Reine Claude og Herrepære. Meget morsom er en Tavle myldrende
fuld af Graapærer som Sild i en Tønde.

Forfatterens Omtale af de enkelte Sorter maa nødvendigvis være meget
kortfattet; men Tavlerne giver i adskillige Tilfælde (f. Eks. de skarpe Bil¬
leder af overskaarne Filippa og Husmoder) alle de Enkeltheder, som man
har Brug for ved Sortsbestemmelsen. 1 andre Tilfælde fremgaar de indre
Egenskaber desværre ikke tilstrækkelig klart af Tavlerne. En dansk Læser
vil vel ogsaa studse ved at læse om Clara Frijs: „Antagligen har denne
sort uppstått i Danmark - vilket år och på vilken plats har fiirfattaren inte
lyckats utforska"; de manglende Oplysninger findes nemlig let i Standard¬
værkerne C. Matthiesen: Dansk Frugt (2. Bind, Side 233) og Illustriertes
Handbuch der Obstkunde (Nr. 818).

Dette nævner jeg kun som et Kuriosum, ikke for at dadle Bogen, der
iøvrigt er lærerig, fornøjelig, smukt udstyret og trykt, og i Forhold til Kvali¬
teten billig. Afsnittet Fruktodling er prisværdigt koncist med klar og kort¬
fattet Besked om de vigtigste Ting inden for Frugtdyrkningen. 1 det hele
taget en Bog, som mange frugtinteresserede, Gartnere og Haveejere vil have
Gavn og Glæde af at eje. Hans Cornelius Olsen.
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Den uplastiske og den plastiske Have
Fra Ticlernes Morgen har Moden været i meget væsentlig Grad

bestemmende for Menneskenes Gøren og Laden. Det var altid
den hojere Klasse, der lagde for med en ny Klædedragt, en ny
I risure, en ny I orm for Ska»g eller at gaa helt uden Skæg eller
med saa meget, meget andet, og Formaalet var og er fremdeles
ene og alene at skille sig ud fra den lavere staaende Del af Be¬
folkningen, der dog ikke desto mindre altid har været hurtig
til at efterabe Overklassens nye Paafund, i den Udstrækning de
økonomiske Evner gjorde det muligt.

I de senere Tider, hvor Masseproduktion griber ind paa alle
Omraader og gør Varerne billigere, er det dog særlig Industrien,
der har set Fordelen ved at lancere nye Moder, hvormed Kvin¬
der saavel som Mænd lader sig besnære.

Det vilde imidlertid falde uden for dette Blads Rammer her
at beskæftige sig nærmere med disse Forbold, hvis ikke netop
Industrialiseringen i en uhyggelig Grad havde vist sin Maske
inden for Havekunstens Omraade, en Maske som enhver Have¬
ven med æstetisk Sans maa kalde fæl.

Nutidens todimensionale Havef, der er ved at dominere Byer¬
nes Villakvarterer, er nemlig ikke stort andet end industrielle
Modeprodukter. De laves bogstavelig talt en gros. En smart
„Havearkitekt", der hår Systemet i Orden, kan nemt projektere
en halv Snes Stykker af dem om Dagen. Faglig Kunnen behøver
han ikke selv at være i Besiddelse af. Det gælder blot om, under
Projektets Udformning, at faa de enkelte Udviklingsdele lagt paa
Samlebaandet i den rigtige Orden: Opnlaalingen af den rekt-
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angulære Grund med Bungalowen placeret, Korttegningen deraf
ved Hjælp af Hovedlineal og Trekant, Indlægning af een eller
to Fliserækker parallelt med eller diagonalt paa Bungalowens
Sider, et Par Rosenbede i Kvadrat- eller Cirkelform, en enkelt
Birk her og et rigt blomstrende Kirsebærtræ der, alt anbragt
ved Hjælp af de foran omtalte Tegnerekvisiter og endelig Grøn¬
maling af det øvrige Kortareal.

Projektet kan herefter præsenteres for Ejeren, som straks lader
sig imponere af den smukke grøsgrønne Flade, hvortil Lys og Luft
øjensynligt rnaa faa uhindret Adgang; men har han fen Smule Om¬
tanke, vil han forlange Læ og Beskyttelse mod fremmede Blikke.
Disse Ønsker er dog forudset, og til deres Imødekommelse har
„Havearkitekten" straks Forslaget om Opstillingen af et tæt Gran-
Raftehegn parat, og Projektet glider nu i Fjeren som varmt Brbd.

„Haven" anla^gges, Hegnet stilles op, og Fjer med Familie
kan nu anbringe sig midt i Kassen paa dens græsdækkede Bund.
Kassen? Ja! Stort andet er det jo nemlig ikke. Opstillingen af
Hegnet har til en vis Grad skabt en tredie Dimension; men det
hele forbliver i bedste Fald en uplastisk Kasse uden Laag. Der
sker ikke stort i et saadant Anlæg. Alt ligger aabent indtil de
mindste Detailler, ja selv helt fremmede, der første Gang kom¬
mer paa Besøg, kan ikke stilles foran noget, som de ikke har
set før utallige andre Steder.

Billedet af Vandpartiet og dets Om¬
givelser ved Egebcekgaarden (J. P. An¬
dersen) viser en ualmindelig heldig Sam¬
hørighed mellem den plastiske og den
uplastiske Havedel. Vandfladen, der ikke
skjules af alt for mange Vandplanter,
forøger Rumvirkningen.
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Det kgl. danske Haveselskab's Have op¬
fylder sit Formaal, at give gode Impulser
til Havekunstens Udøvere. Billedet her
viserfortræffelige Rum-og Kontrastvirk¬
ninger. Beplantningens 5-6 store Hulrum
giver de dybe Skygger, der fremhæves
dels særligt kraftigt af Clematis'ens lyse
Blomsterkaskade og dels af det varie¬
rende Lysspil i den øvrige Beplantning.

En „Have", som ikke byder paa Overraskelser af nogen Art,
er ingen Have, lige saa lidt som en Maske er et Ansigt; men
vi kan dog trøste os med, at disse todimensionale Frembrin¬
gelser kun kan faa en kortvarig Eksistens, idet de er et af Ti¬
dens mest slaaende Eksempler paa daarlig Modelune og Mode¬
spekulation. De har ikke nær den Eksistensberettigelse som de
franske Haver skabt i Le Notre's Forbillede har, idet Hoved¬
vægten der blev lagt paa det tredimensionale, og ej heller, har
de Eksistensberettigelse som de landskabelige Havers Miniature-
lorm, der trods sin meget uheldige Sammenklemthed dog er

plastisk.
Med Hovedvægten lagt paa de to Dimensioner stivner An-

læget i sin oprindelige Anlægsform. Da det er skabt af Mode¬
lune og Modespekulation, gaar det imod Modens Lov, idet det
jo ikke kan vedblive at være moderne, og Typen er derfor paa
lorhaand dødsdømt.

Spørgsmaalet er nu: „Hvilken Stil, Form eller Type er den
bedste for en Have?"

Svaret maa blive: „Ingen". Og frem for alt bør en Have ikke
præges af et Modelune. Ikke desto mindre kan der med hel¬
digt Resultat gøres Brug af tie fleste af de Moder, der gennem
t iderne vides at have præget Havekunsten. Det todimensionale

Anlæg har fuldtud sin Berettigelse og vil i de allerfleste Til-
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Karakteristiske Vtekstformer og smuk
Fordeling af Lys og Skygge i en af
„Norrviken"s Haver.

fælde ikke kunne undværes; men det bør kun skabes i Tilknyt¬
ning til det tredimensionale eller det plastiske Haveanlæg.

Den todimensionale HaVe virker særlig grelt, naar den er om¬

givet af andre Haver af samme Art. Omgivet af andre Haver
med hej og smuk Beplantning, vil den derimod være helt paa
sin Plads, hvilket vore mere evnerige Havearkitekter i adskillige
Tilfælde har vist at være fortrolige med.

Det plastiske Haveanlæg, der kun kan skabes af Plantevækst,
byder i sin bedste Udførelse og under den rette Vedligeholdelse
paa de største Skønheder og Overraskelser; men der stilles meget
store Krav til den, der skal skabe et saadant Haveanlæg.

Nu i vor l id er Plantematerialet, som Havekunstens Udøvere
har at arbejde med, ganske overvældende. Hidtil ukendte og
for Havekunsten værdifulde Plantearter opdages og hjemføres,
særligt fra Nordindiens og Kinas Bjergegne; men i langt højere
Grad skaffer det videnskabelige Planteforædlingsarbejde ved
Krydsninger, Kloneudvalg, Udnyttelse af tilfældige Mutationer,
kunstig Fremkaldelse af Mutationer og kunstig Forøgelse af Cel¬
lekernernes Kromosomtal os nye Arter, Varieteter eller Sorter.
Ja! 1 saa hastigt Tempo foregaar denne Udvikling, at det er ble¬
vet ganske umuligt selv for den mest eminente at have fuldt
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Fra E. Erstad-Jørgensens Have, hvor
Plantevæksterne i Forbindelse med den
smukke Stenkrukke, skaber fortrinlige
Kontraster.

Kendskab til alt, hvad der foreligger af* brugbart, ja selv blot
værdifuldt Plantemateriale til Anvendelse i Haveanlæg.

Havearkitektens Uddannelse kan aldrig fuldendes. Han maa

stadig søge at blive fortrolig ihvertfald med det mest værdifulde
af det nye Plantemateriale, der stadig dukker op; men han har
da ogsaa flere Strenge at spille paa end nogen anden Kunstner,
ligesom hans kompositionsmuligheder er uendelige. Sammenstil¬
lingen af Planterne og Udformningen af den plastiske Have kan
udfores mer eller mindre godt. Oftest er det det rene Dilet¬
tanteri og Fuskeri, der sker paa dette Omraade, og naar næppe
noget andet l ag kan opvise Mage dertil, saa skyldes det, at
Udøverne kun sjældent er i Besiddelse af baade kunstneriske
Evner og praktisk gartnerisk Viden, at de i Særdeleshed kun
har et meget overfladisk Kendskab til Plantematerialet, og at
de som oftest ganske mangler Sansen for den rette Sammen¬
stilling af dette. Interessen maqgler ikke. Haveejeren retter for-
staaeligt nok Blikket mod Plantningerne i de smukke Have- og
Parkanlæg. Han hæfter sig snart ved et, snart ved et andet,
der glæder hans Sind, han noterer det op for ved nærmeste
Plantetid at anskaffe alle disse l ing og plante dem i sin egen
Have. Men hvad der virker smukt og tiltalende det ene Sted
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har ikke altid tilsvarende Virkninger under andre Forhold, og
i særlig Grad ødelægges Havens Helhedsindtryk ved Overbe¬
plantning. En Del Haveejere har virkelig Evnen og Sansen for
at skabe det rigtige og naar at faa noget godt ud af det. Andre,
der føler at de kun delvis er i Besiddelse af disse Egenskaber,
søger den bedste sagkyndige Bistand og naar da ogsaa til et
heldigt Resultat; men de allerfleste opnaar kun at skabe Kari¬
katurbilleder af Haver med Træer og Buske i en forvirret Blan¬
ding og med Stenfliser, Stensætninger, Vandbassiner og Spring¬
vand og alt det der.

Det er imidlertid forstaaeligt og tilgiveligt, at private Have¬
ejere ønsker at gøre deres egne Erfaringer, selv om det er dyrt;
men naar Staten opretholder en udmærket Læreanstalt, der har
Havearkitektur som Fag, saa er det helt meningsløst, naar til
Eksempel den højere Administration eet Sted ansætter en parti-
tilhørende Isenkræmmer til Udformning og Beplantning af en
større Kirkegaard og andetsteds ansætter en pensioneret Forst¬
mand til Udformningen af de nye permanente Soldaterlejres ud¬
strakte Parkanlæg.

Med det umaadelige Plantemateriale for Haanden skulde man

synes, det maatte være en nem Sag at anlægge Haver; men
det er netop Plantematerialets Rigelighed, der er den første Aar-
sag til, at mange plastiske Haver ikke er blevet den Idyl, man
havde tamkt sig, thi kun faa kender Begrænsningens Kunst. Det
er ikke de uendeligt mange Slags Planter, der skaber det idé¬
elle plastiske Haveanlæg, saaledes som mange Amatør-Udøvere
synes at mene det. Samlermanien kan ihvertfald ikke tilfreds¬
stilles i den lille Have uden paa Bekostning af Helhedsvirk-
ningen.

Lige saa lidt som en Pennetegnings Værdi afhænger af hvor-
mange Streger, der er anbragt paa Papiret, lige saa lidt opnaar
man en god Virkning i en Have ved at overfylde den med de
flest mulige Planter; men ligesom alt for mange Slags Planter
er uheldige i en Have, lige saa galt er det at lade een eller
anden Art dominere.

Vi ser utallige Eksempler paa denne Fejl. For en Del Aar
siden var den smukke lavendellignende Plante Nepeta Mussitiii
kun meget lidt benyttet i Haverne. Nu anvendes den qlle mu¬

lige og umulige Steder, hvor den ganske tager Luven fra andre
nok saa smukke Planter. Et andet Eksempel er de stærkt far¬
vede Aubrietia-SoTter. Medens disse virker fortrinligt, naar Sor¬
terne anbringes vel adskilte i mindre Flader, virker de dishar¬
moniske og anmassende, naar Sorterne anbringes tæt ved Siden
af hinanden og i alt for store Flader, som det ses snart 'alle¬
vegne i de senere Aars Nyanlæg som Skilt for daarlig Smag.

Der maa være Balance mellem Lys og Skygge, mellem mørke
og lyse Farver og mellem høje og lave Vækster; men naar det
fremhæves, at der skal være Balance mellem Modsætningerne,
er det naturligvis ikke Meningen, at disse skal skifte regelmæs¬
sigt som Tremmer og Mellemrum i et Stakit. Nej! Kontrasternes
Spil maa fremkaldes i Beplantningen ved Rum og Aabninger i
denne saaledes, at der hist og her dannes dybe Skygger, der

Inden for den enkelte Plantes eget Om-
raade maa der være velafbalancerede
Kontraster mellem Flader, Rum, Lys og

Skygge for at den skal virke tiltalende
for Øjet, Egenskaber som Mesembrian-
themum criniflorum fuldt ud er i Besid¬
delse af.
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Foruden Lys-, Flade- og Rumvirkninger
fanger ejendommelig Vokse- og Blom-
stringsmaade vor Interesse. Cotyledon
simplicifolia er rigt udstyret med disse
Egenskaber, særlig i Blomstringstiden,
naar de gule Blomsterstande hænger gra¬
ciøst ud over Planten og ligesom søger
at skjule smaa Hemmeligheder.

kan sætte Fantasien i Bevægelse om det uanede, at Lyset andre
Steder falder kraftigt paa fremskudte Dele af Beplantningen og
saaledes, at der mellem de store Kontrastvirkninger dannes min¬
dre og Hest mulige Variationer, hvilket altsammen ikke forhin¬
drer, at der kan være Balance tilstede.

Hovedfaktorerne, der giver en Have eller enhver anden Be¬
plantning Helhedsindtrykket, er: Lys, Skygge og Farver, Flader
og Rum samt Perspektiv. Disse Faktorer er uløseligt knyttet til
hinanden. Uden Lys ingen Skygge eller Farver, uden Flader
ingen Rum eller Skygge og uden Lys, Skygge og Flader intet
Perspektiv. Det er disse Kendsgerninger, man maa fastholde og

tage i Betragtning under Udformningen og Opbygningen af den
plastiske Have.

De nævnte Faktorer giver selv uden Farver Kontrastvirknin¬
ger, der i og for sig vilde være tilstrækkelige til at glæde os

og sætte vor Fantasi i Bevægelse. At dette er rigtigt viser de
Indtryk, som gode fotografiske, ikke kolorerede, Havebilleder
bibringer os; men Naturens Farver forhøjer naturligvis i bety¬
delig Grad Skønhedsindtrykket.

Betragter vi en Bistades Vokstavler, ser vi, at der er en Kon¬
trast mellem det lyse Voks og Skyggerne i de sekskantede Rum,
som Voksfladerne danner. En saadan Vokstavle vækker vor In¬
teresse, og vi finder den endda ved første Øjekast smuk; men
i Længden vilde vi finde den lidt kedelig at se paa. Faar vi
derimod en Koralformation for Øje, kan vi daarligt rive os løs
fra at beundre den. Den er ulige mere interessant; ikke saa

meget fordi den er dannet af smaa levende Væsener, som fordi
Formen i sin overmaade rige Variation betager os. Det samme

gør sig gældende ved Betragtningen af en Plave. Er den rig
paa varierende Kontraster, finder vi den interessant og smuk,
og da det er Rummene, der særlig skaber Kontrasterne, er det
dem, vi skal søge at faa frem, forst og fremmest ved Valg af
Planter, der hver især indenfor deres Omraade danner varie¬
rende Kontraster og dernæst ved Placeringen af dem til et samlet
Hele paa en saadan Maade, at de bedste Kontrastvirkninger
efter nogen Voksetid opnaas.

Planterne vokser imidlertid, særlig Træerne og Buskene bre¬
der sig og skifter Karakter. Det er dette, Amatør-Gartneren
ikke tager tilstrækkeligt i Betragtning. Han nænner ikke at fjerne
det, der burde fjernes, førend det er kvalt af de omstaaende
kraftigere Vækster. Mange af disse, hvis smukke Karakter kende¬
tegnes ved Bladfylde helt ned til Jorden, har mistet denne Karak¬
ter ved tidligere at være trykket af den Plantevækst, der nu er
døet bort. Skaden er uoprettelig, selv om der i nogen Grad
kan raades Bod derpaa ved Underplantning med skyggetaalende
Planter.

Ved manglende Udtynding gror Træer og Buske sammen i
et tæt Yildnis. Rummene og de mange varierende Kontraster
udslettes med Undtagelse af Storrummet under Træernes Kroner.

Man skal naturligvis være paa Vagt og ikke ødelægge Skøn¬
hedsværdier ved unødvendig Træfældning. Flertallet af Befolk¬
ningen er vel indforstaaet hermed. Der er derfor et saare taknem-
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meligt og indbringende Stof for Pressen, hver Gang der fældes
Træer i de offentlige Parker. I lange Spalter skrives der om Van¬
dalisme. Desværre er denne Kritik en sjælden Gang fuldt ud
begrundet; men naar Pressen konsekvent protesterer mod al Træ¬
fældning i Parkerne, giver det et Bagslag, idet der utvivlsomt
ødelægges større og flere Skønhedsværdier grundet paa mangel¬
fuld Udtyndning særligt i Statens Lysthaver, Søndermarken, Sor¬
genfri, Fredensborg og Frederiksborg o. a. Steder. Ansvaret her¬
for hviler i første Række paa Pressen, der ved sin voldsomme
Kritik skræmmer Embedsmændene fra at gøre det rigtige. Des¬
værre sluger mange private Haveejere den samme Kritik raat,
idet de under alle Forhold betragter Træfældning som en For¬
brydelse.

De fleste af de Træarter, Elm, Kastanie, Lind, Ahorn og Platan,
der benyttes til Anbringelse paa Byens Pladser, Gader og Veje
er under fri og naturlig Udvikling højst plastiske, særlig den
storbladede Elm og Platanen er smukke og karakteristiske For¬
mer; men dels for ikke at udelukke Lyset og dels for ikke at
komme i Konflikt med de elektriske Ledninger holdes Træerne
de fleste Steder stærkt beskaarne. Det er en udmærket Beskæf¬
tigelsesforanstaltning men langt fra altid af køn Virkning. De
lange Rækker af samme Træart paa forholdsvis smalle Gader
virker netop som Tremmerne paa et Stakit. Et enkelt Træ hist
og her, hvor der er Plads til det, og hvor det kan udvikle sig
frit og naturligt, vilde bryde de lange Husfacader og være af
langt smukkere Virkning.

Et af de bedste Eksempler paa, hvilken uheldig Virkning klip¬
pede Gadetræer har, ses paa Kongens Nytorv. Det er utvivlsomt
en Fejl, der er begaaet, at plante en Krans af Hørsholm-Elm
omkring Anlæget med de gamle naturligt voksende og smukke
almindelige Elm. Hørsholm-Elmene, der i sig selv er kedeligt
kosteagtigt opadstridende, holdes klippede i skarpt afgrænset
Højde, saaledes at de sammen danner et „Mavebælte". Synet
til de ualmindeligt smukke Elmegrupper inde i Anlæget afskæres
paa en højst uheldig Maade, idet man under „Mavebæltet" kun
ser den nederste Del af Stammerne inde i Midteranlæget, me¬
dens man over „Mavebæltet" kun ser de store Elmetræers Toppe.
Denne Virkning giver sig tilkende, naar Kransen betragtes alle¬
vegne fra Torvets Periferi. Kommer man indenfor Krinsen, er
man for na^r paa de store Elmetræer, og kan heller ikke der
faa Glæde af deres fulde Skønhedsvirkning.

„Mavebæltet" har ganske vist skabt et Rum, men et Rum der
virker meget uheldigt, nærmest som en Gryde, hvori man er i
Færd med at koge Suppe paa Kristian den Femte, hans Hest
og de gamle Elmetræer. V. Termansen.
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G. N. Brandt:
Forslag til Urnehave med brolagte Gange.
AW 1:400.

En anden Form for Urnegravsteder
Hverken med Hensyn til Pladsøkonomi eller Udseende har

Urnebegravelserne hidtil fundet en tilfredsstillende Form.
Den i dette Tidsskrifts Augustha^fte for 1940 omtalte engelske

Landskabsgartner Robinsons „Goods acre" var kun en smuk
Drøm. Andre Forsøg og Tilløb har ogsaa været værdifulde,
men den endelige Form er ikke fundet, og hosstaaende Plan
pretenderer ikke at være en definitiv Løsning. Den vil maaske
endda vise sig at være ganske upraktisk, i bedste Fald meget
langsom gennemførlig; men den kan maaske faa andre til at
beskæftige sig med Problemet, der dog engang maa klares.

Medens en Kiste paa tydelig Maade kræver et rektangulært
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Cotula eller en anden Bunddækkeplante
dækker Gravstederne og vokser ud i
Stenbroens Fuger.
Fint Græs vilde være smukt, men er for
bekostelig i Vedligeholdelsen.

Jordstykke af en bestemt Minimum-Størrelse, forholder det sig
anderledes med en Urne, der i Reglen er en lille cylindrisk
Krukke, hvorfor man staar frit med Hensyn til Gravloddernes
Form og Størrelse. Men dette at staa frit har ofte en mærkelig
lammende Indflydelse paa Menneskenes formgivende Fantasi.

Alle ved, at det ikke ser godt ud med disse Lilleput-Grav¬
steder (se vedføjede Fotografi af en Stump Urnehave fra en
københavnsk Kirkegaard), men de færreste er klar over den
daarlige Pladsøkonomi, dette System betyder, sammenlignet med
almindelige Gravsteder til Kister. Afdøde Begravelsesdirektør
A. Berg undersøgte og sammenlignede engang to lige store
københavnske Kirkegaards-Arealer, et med Urner, udnyttet som
Billedet Side 72 viser, og et almindeligt Areal med 3 ma Kiste¬
pladser. Undersøgelsen, der er offentliggjort i Tidskriftet „Vore
Kirkegaarde", viser, at Forholdet mellem Antallet af jordefæ-
stede var omtrent 1:2, hvilket sammenlignet med en Kiste og
en Urnes Størrelse forekommer at være et forbavsende rinfte
pladsøkonomisk Resultat. Dette hidrører naturligt fra de mange
smaa Delinger og de relativt brede Gange, der igen hidrører
fra, at Urnegravstedet og Afdelingens Opbygning er en sløv
Efterligning af den almindelige Kirkegaard.

Til vedføjede Plan vil jeg bemærke, at Sekskanten egner sig
godt til at deles paa forskellig Maade efter Radierne (se Teg¬
ningen Side 72). Men for ikke at faa et for uroligt Billede, bør
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En udlagt Prøve paa et Par af de fore-
slaaede Sekskanter omgivet af de bro¬
lagte Gange og med Cotula saavel i disse
som i Gangene.

disse Skel dog markeres saa let som muligt, og kun hvis Folk
absolut kræver det.

De paaskrevne Højder viser, at hele-Anlægget er tænkt som
en meget svag Skaalform, ikke stort mere konkav end at Ind¬
trykket af det modsatte hindres; de enkelte Sekskanter bor maa-
ske ogsaa hules saa meget mod Midten, at Bunddækkeplanternes
Vækst ikke giver Indtryk af et hvælvet Bed. Selv ved et nok
saa svagt Fald mod Afdelingens Midte kan der komme Vand¬
ulemper, hvorfor der hor drænes.

Det viste Bicellesystem kan naturligvis tilpasses andre Afdelings-
former end netop den valgte store Sekskant, der lader fire Trekan¬
ter falde udenfor. Det vil dog være let at udnytte disse t rekanter
som rigeligt bevoksede, store Gravsteder til Urner. Familiegravste¬
det faar maaske nu en Renaissance „Patrie, Famille, Travail".

Servitutter, baade med Hensyn til Plantning og Sten, er nød¬
vendige. Bestemmelserne bør fastslaa Størrelsen paa Gravpla-
pladerne, der i Ve Lodder naturligvis bliver ganske smaa, runde
eller ovale Tavler. Firkantede Plader vil vist kun kunne tillades
anbragt i Midten af de 6 Lodders Gravsteder. Alle Sten bør
ligge fladt, kun saa meget over Jorden, at de er fri af Bund¬
dækkeplanterne. Alle Stenarter — naturligvis med den sædvanlige
Udelukkelse af hvidt Marmor og polerede Sten — kan anvendes.

Naar der til Stier og Delinger foreslaas gamle slidte Brosten
fremfor f. Eks. Fliser, er det væsentligt fordi hele Anlægget ved
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Detail af Urnehave. Eksempler paa Ind¬
deling.
Maal l.-lOO.

Hjælp al I'ugebevoksning bedre fremtræder som een stor ens¬
artet grøn Flade. Ved Anvendelse af Fliser vilde Mønstret, paa
Grund af de færre Fuger, let blive for fremtra;dende. Brostenene
harmonerer endvidere bedre end Miser med Gravtavlernes for¬
skellige Stenarter. Klinker paa Kant og paa Tværs af Gangretnin¬
gen vilde kunne anvendes naar Stødfugerne nær Gangkanterne
forøgedes for at give Plads til bredere Fugeplantning, og naar

Fortanning ved at flette Planter og Klinker sammen gjorde Kon¬
turerne udflydende. Men Klinker vilde betyde Vanskeligheder
med Gravstensmaterialet. Og saa koster saadan Klinkelægning,
af almindelige Nivaaklinker Nr. 1, dog Kr. 13,00 pr. m2, samtidig
med at Brosten ofte ved Vejarbejder bliver relativt billige at faa.

At anvende Græs til Bunddække er for dyrt i Vedligeholdelse,
hvorfor Cotula squalida — der snart bør have et dansk Navn —

er bragt i Forslag (se Fotografiet); men andre „Trædeplanter"
kan maaske findes. En omhyggelig Brakning af Arealet er nød¬
vendigt, da Rensning ved Lugning er dyrt.

Paa Planen er antydet nogle Acacia (Robinia) Grupper og

jeg kunde tænke mig nogle af de spinkle Aronia og Kolkwitzia
Buske hist og her. Disse lette og gennemsigtige Træer og Buske
vilde ikke skade Anlæggets Overskuelighed; Bevoksningen bør
være saadan at Anlæggets Form opfattes, men den bør samtidig
bevirke, at det ikke bliver grelt overskueligt. Paa dette Punkt lig¬
ger en Balance som maa findes og fastholdes i Aarenes Løb.

G. N. Brandt.

Konkurrence om en Rosenhave
Det kgl. danske Haveselskab indbyder til Konkurrence om en Plan' til

en ny Rosenhave i Selskabets Have ved Frederiksberg Runddel.
Der er udsat Præmier til et Reløb af 500 Kr.

Retingelser og andre Oplysninger, incl. Plan af Arealet, hvor Rosenhaven
skal anlægges, faas ved Henvendelse til Selskabets Kontor imod, at der stil¬
les et Depositum paa 10 Kr.

Forslag skal være indleveret, ligeledes til Selskabets Kontor, Frederiks¬
berg Runddel 1, senest den 1. Oktober d. A.

Dommere er Kommunegartner G. N. Rrandt, Akademigartner Georg
Georgsen og Kommunegartner Michael Gram.

Exempel fra en københavnsk Kirkegaard
paa den gængse, uheldige og uøkonomi¬
ske Form for Urnebegravelse.
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Arkitekt Arne Jacobsens smukke hus
hviler roligt i det bevægede terrain, som
man ser det fra sydøst.

Magnolietræer på plænen øst for huset
hører til den kreds af træer, der stod
om det nu nedrevne gamle hus.

En forbilledlig have
Sagfører cand. jur. B. Schepler's have i Vedbæk

Det er morsomt på dette sted at bringe en omtale af G. N.
Brandt's have i Vedbæk for sagfører B. Schepler, ikke alene
lordi betingelserne her var så gode eller fordi Brandt har for¬
stået at udnytte dem aldeles storartet, men også fordi mange
detailler i anlæget og tanker, der ligger til grund derfor, kan
vække til eftertanke.

Måske er det ikke uberettiget, at en kollega meddeler sit sub¬
jektive syn på et sådant arbejde, som en afveksling fra den
gængse form for omtale af slige ting, hvor forfatterne selv uhyre
objektivt og med al mulig forbehold gor kort rede for gangen
i planen, som man omtrent lige så godt kan stifte bekendtskab
med ved studie af planer og billeder. Det bliver nemt sådan,
at en naturlig ulyst til at bedømme sit eget arbejde gør hele
sagen temmelig uinteressant for læseren.

Med et almindeligt kendskab til Brandt's arbejder i tidens
løb kan denne have forekomme een at være et skoleexempel
på den særlige anlægsform og stil, som er G. N. Brandt egen.

Hvor behersket og lidet overfyldt denne have end er, rum¬
mer den ikke så få af, hvad Brandt selv med sin kendte respekt¬
løse omtale af seriøse ting vilde kalde de „klassiske numre".

I mere høvisk tale vilde man vel sige: havemotiver og temaer,
der under en kultiveret, selvkritisk bedømmelse stadig er blevet
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Udkanten af blomsterhaven set op mod
den klinkelagte siddeplads under val¬
nøddetræet ved garagemuren.

Meget store partier af lyng mellem al¬
leer danner overgang mellem blomster¬
have og græsplæne.
I baggrunden hækken mod strandvejen.
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Fd et tæppe af timian, nelliker og lig¬
nende står frie, blomstrende buske.
Det er sjældent man ser planterne vokse
så malerisk ud over klinkegangene.

Blomsterhaven med sine store sammen¬

hængende partier af enkelte arter set
oppe fra et af de store valnøddetræer.
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mere rendyrkede, så de idag besidder en almindeligt anerkendt
æstetisk værdi.

Hvor langt mere værdifuldt er det ikke, at der arbejdes på
denne måde end at alle fagets udøvere i hvert nyt arbejde for¬
søger sig med nye virkemidler, der snart falder nogenlunde hel¬
digt ud og snart bærer et alt for tydeligt præg af at være ex¬
perimenter.

Det skal naturligvis erkendes, at værdifulde ting også er blevet
skabt ad den vej — f. eks. har C. Th. Sørensen med sin form¬
givende begavelse åbnet sin samtids øjne for mange nye smukke
ting, men for fagets hele udvikling er den brandtske arbejds¬
metode sikkert sundere.

En vis traditionsdannelse, som nye generationer vil kunne
bygge på, er en umistelig værdi også for et æstetisk fag, og
fagets unge udøvere burde ikke være for utilbøjelige til at bygge
videre på det, der forekommer dem mest værdifuldt i forgæn¬
gernes lange livsværk.

Brandt's kendte lyst og evne til at holde sig ung i sit arbejde
og at leve med i, hvad unge mennesker virker med, er natur¬
ligvis nok til en vis grad skyld i, at han stadig står midt i ild¬
linjen, men lige så medvirkende hertil er den anførte egenskab,
ikke at lade noget arbejde slippe sig af hænde, før det er vejet
på apothekervægt og bragt i nøje overensstemmelse med en
betydelig gartnerisk erfaring. Derfor er det også, at Brandt s
arbejder danner skole mere end nogen andens og forhåbentlig
kan blive faget en gavnlig tradition.

For nu at vende tilbage til det foreliggende arbejde, sagfører
Scheplers have, så var betingelserne for en lykkelig løsning som
sagt til stede.

Det gamle hus på stedet lå i grundens nordvestre hjørne netop
der, hvor blomsterhaven nu har sin plads, og de gamle træer,
der grupperede sig om huset — tre store valnøddetræer og en
magnolie blandt andre — kom til at danne den løse, men dog
stærkt virkende ramme, som er så ønskelig for en lille særhave
af denne art.

I nordskellet på dette sted plantedes en række hasler, i hvis
skygge bredte sig et tæppe af Primula i alle farver — et syn for
guder og til glæde også for strandvejens mange trafikanter. Des¬
værre er disse Primula gået noget tilbage i årenes løb, som Pri¬
mula jo gør. Blomsterhavens smalle gange er belagt med gule
klinker, og de er lykkeligvis lagt på kant. Beplantningen er fore¬
taget under udpræget hensyntagen til vækstformerne. Derved
er overgangen mellem beplantet jord og befæstet gang overalt
blevet så smuk og malerisk tilgroet. De enkelte plantearter dan¬
ner store sammenhængende partier, så indtrykket nærmest bliver,
at arten ved udløbere og selvsåning har bredt sig over dette
område med tiden — og kun hvor en planteart• er således repræ¬
senteret, vil man fd dens sande karakter frem. Det hele er natur¬
ligvis en smagssag, men forsøg, som enkelte andre havearkitekter
har gjort med at skabe en stærk massevirkning i staudeplant¬
ningen ved at lade den enkelte art hvert sted kun repræsen¬
teres af en enkelt plante, men så til gengæld komme igen i bedet
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Den store plæne og huset^set oppe fra
de spredte plantninger af Berberis i plæ¬
nens nordside.

metl korte mellemrum, forekommer det i hvert fald mig, vanske¬
ligt vil føre til et så gunstigt resultat. Tanken med at lade en¬

keltplanter af en 10—20 arter stå som i et mønster, der stadigt
gentager sig ned igennem staudebedet, er den, at irisblomstrin¬
gen, pteon-, aster-, lupinblomstringen o. s. v. på denne måde
kan præge hele bedet på een gang, hvilket sikkert kan være en

værdi, men på den anden side ikke gor det muligt at opleve
de forskellige plantearter i deres naturlige udfoldelse og vokse¬
sæt. Enkeltplanter af lupin, ridderspore, iris, aster med flere klæ¬
der ikke hinanden ubetinget. Derimod kan man meget vel finde
en sammensætning af få arter, der både i dyrkningsmæssig og
æstetisk henseende passer godt sammen, og det har Brandt da
også gjort her: lyng og azaleer klæder hinanden storartet, og
bunddækkende planter mellem roser er for roserne en meget
heldig kombination — det opvejer det uheldige i deres opløbne,
magre vækst og gør det forsvarligt at plante dem sammen med
stauder.

Særligt roser af Dainty Bess-typen egner sig for formålet og
må helst ikke plantes for tæt. Forskellige unge havearkitekter,
jeg selv blandt andre, har fra tid til anden forsøgt at udtrykke,
hvordan man kan tænke sig en særlig smuk og karakteristisk
beplantning af buske og halvbuske malerisk og „tilfældigt" pla¬
ceret i en bund af bunddækkende og halvhøje stauder. Billedet
side 75 øverst illustrerer allerbedst denne tankegang. Synspunktet
er fra anden side lejlighedsvis blevet mistænkeliggjort, idet man
ikke har forstået „gåseøjnene" bm ordet tilfældigt, og derfor
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Ved at indføre vilde danske planter er
der skabt en yndig grøftekantsvegeta-
tion langs vejen ned til vandet.

har hævdet, at tilfældig plantning kun lige så tilfældigt kan føre
til noget godt. Naturligvis fordres der en fornemmelse for tin¬
gene og et kendskab til, hvordan hver enkelt plante vil udvikle
sig, og det er derfor pokker ingen tilfældighed, om det kom¬
mer til at se godt ud.

Den rode tennisbane er lagt lavere end (let omgivende ter¬
rain for at Virke mindre dominerende, og af samme grund løber
tennisbanehegnet kun for de to ender af banen og et lille stykke
om hjørnet.

Arkitekt Arne Jacobsens lange, smalle hus deler grunden op
i to store haverum, i hvilke de smukke facader danner de bedst
tænkelige vægge. Der er ved husets og havens arkitektur den
samme rigelighed og beherskelse i udtrykket, og man aner et
forstående samarbejde mellem arkitekt og havearkitekt. Fra sø¬
siden ses huset liggende på et smukt bevæget terrain omgivet
af skovagtig træbestand, en fritstående robinia og, „tilfældig"
placeret buskplantning.

Det har været begrænset, hvor meget den gamle jordform har
kunnet røres, mange rodkoter måtte respekteres, men alligevel
er terrainet omtrent så harmonisk formet, som havde man kunnet
ønske sig det hele, og den vest-østgående gang i strandhavens
nordside er på en smuk måde konkavt opadstigende mod et
enligtstående træ og udsigten mod Øresund.

I strandhavens sydside fører en bugtet gang gennem „skoven",
og den skovagtige karakter er understreget af en rig bundvege¬
tation, som man har hæget om og suppleret med nye interes-
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Kurt en robust vegetation kan trives nede
ved strandpromenaden, men de store
bjørneklo gør hele billedet hyggeligt og
sommerligt.

sante arter, et motiv, Brandt altid har sværmet for. Der, hvor
skovstien udgår fra husets terrasse, findes en detaille i det store
anlæg, der ligeledes er meget karakteristisk. Den lille græsklædte
bugt, der her løber ind i plantningen, er hovedsageligt omgivet
af bredt og frit voksende tax, vel sagtens den allerbedste stedse¬
grønne busk for sådanne plantninger, og hele det lille billede
er af en egen poetisk ynde.

Rosinen i pølseenden er den lange sti ned til vandet. Der er
her ikke foretaget andet anlæg end det krævende arbejde at
vælge sådanne vilde planter ud, der kan danne en yndig dansk
grøftekants-vegetation. Har man nogensinde været letsindig nok
til at bruge ordet „naturhave" — jeg har nu aldrig, men det er
ofte blevet mig tillagt — er det forståeligt, at det let kan stemp¬
les som den argeste dilettantisme. Meningen med det behøver
dog kun at være netop, hvad G. N. Brandt har givet udtryk
for her.

Det vil måske være sundt at gøre sig klart, hvad der nu har
været forudsætningerne, for at denne have også idag er for¬
billedlig smuk. Det er nævnt, at betingelserne var til stede, men

afgørende har det også været, at gartner Brandt åbenbart har
haft meget frie hænder, og at haven siden anlæget har været
vedligeholdt af et så fortiemt firma som N. Nørgaards. — Det
kan nu ses, at det ikke er chaufføren, der står for det.

Troels Erstad.
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Stauderabat med en Baggrund af Buske
i Haveselskabets Have.

Blomster i Park og Have
Radioforedrag 9. Juli 1941

Naar man indenfor en stærkt begrænset Tid skal tale om et
saa vidtspændende Begreb som Blomster i Park og Have, stand¬
ser man uvilkaarlig op og spørger, hvor man skal begynde og
hvor ende. Netop nu hvor Højsommerens Blomster sender sin
Duft og Farvepragt ud over alle Havehegn, synes man, at alle
disse skønne Ting hver for sig er en lang Omtale værd.

Der er dog i dette Blomsterrige to Kategorier, der især, synes
det mig, bør tales om; Ting, der saa at sige danner Havens
faste Blomsterkerne, nemlig Stauder og Roser. Jeg skal derfor
i det følgende forsøge at redegøre lidt for de særlige Forhold
og Krav, der knytter sig til Vækst og Anvendelse af disse for
Havebilledet betydende Faktorer. Den mest udprægede Anven¬
delse for Stauders Anbringelse i Haveanlæget er Stauderabatten.
Her er ogsaa Staudernes rette Plads, idet man her, i aaben Jord,
kan give de bedste Vækstbetingelser. Stauderabattens Karakter
skal være monumental Massevirkning i bred Udformning. Hvor
lang og bred Rabatten skal være afhænger naturligvis af For¬
holdene, d. v. s. Havens eller det omliggende Omraades Stør¬
relse, men spinkel og smal maa den ikke virke. Bedst er det,
naar Stauder kan anbringes i brede Rabatter med Mur eller Hæk
som Baggrund. Under 3 m Bredde bor Rabatten ikke anlægges,
og for særlig lange Rabatter i store Forhold kan man gaa helt
op til 6—7 m i Bredden. Stauderabatten skal forme sig i Masse¬
grupperinger, hvilket vil sige, at Planterne anbringes i større og
mindre Grupper sortvis, saaledes at de Ting, der er særlig frem¬
trædende i Farver, gentages gruppevis i hele Rabattens Længde.
Denne Placering af de stærkt virkende Farver er af stor Betyd¬
ning; thi naar f. Eks. Riddersporer blomstrer, maa dette vise sig,
endogsaa stærkt, i hele Rabattens Længde, ellers bliver der uvil¬
kaarlig noget haltende over Billedet. At Blomsterne er af stor
Betydning for Stauderabatten er jo givet, men ogsaa selve Plan¬
ternes Vækstform tæller med og egentlig i langt større Grad end
de fleste tænker, hvilket til Overflod fremgaar af de mange mis¬
lykkede Staudeplantninger, man ser. Staudernes mange Arter
har meget afvekslende Va»kstformer, det gælder derfor om at
udnytte disse. Formaalet er at skabe en Kontur, der ved sin
kraftige afvekslende Masse illustrerer Kampen imellem alt dette
levende, akkurat som ude i den frie Natur, der ogsaa her maa
være Forbillede. For at opnaa dette efterstræbte Resultat maa

man plante tæt, endogsaa meget tæt. Alle gamle Forestillinger
om at Afstandene imellem Planterne skal være saa stor, at hver
Plante kan staa frit for sig, maa bort. Ved Tætplantning opnaar
man iøvrigt, at Opbinding i det væsentlige kan undgaas, idet
Planterne støtter hinanden,-og kun ganske enkelte særlig højt¬
voksende Ting kræver Opbinding. Desuden, hvis Rabatten el¬
lers er fri for fleraarigt Ukrudt, vil al Rensning imellem Plan¬
terne være unødig, idet disse ved deres Tæthed kvæler alt Frø¬
ukrudt, der ellers florerer saadanne Steder.
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Da Blomsterne hos de fleste Stauder ret hurtigt blusser af, og
Rabatten derved i Perioder vil ligge farveløs hen, maa man, for
at holde Farvebilledet konstant, indplante mange etaarige Blom¬
sterplanter. Et Paradoks siger: „De smukkeste Stauder er de et¬
aarige Sommerblomster". 1 alle Fald tor det nok siges, at uden
Sommerblomsternes hektisk luende Ild er Stauderabatten jævnt
kedelig. Sommerblomsterne, der nærmest skal danne Forgrunds-
plantningen, anbringes familievis i store Flager. Al højtidelig
Snak om Farvesammensætninger tror jeg nok, vi roligt kan lade
ligge, naar Talen er om Stauderabatten. I det hele taget lader
det sig som Helhed ikke gøre i Nutidshaver at specialisere Farve¬
forholdene, dertil er disse for mangfoldige. Kun undtagelsesvis
i særlige Grupperinger kan Farveafstemning finde Sted, men iso¬
lere en saadan fra alt det øvrige lader sig dog ikke gøre. Da
Spørgsmaalet er af meget stor Betydning for mange med farve¬
følsomme Synspunkter, skal jeg til saadanne bemærke: Selvfølge¬
lig er der Love for Farvesammensætning, som man ikke tør over¬

træde; dette gælder i højeste Grad f. Eks. for Blomsterbinderi
og Stoffarver etc., hvor Sagen er koncentreret til bestemte iso¬
lerede Omraader, altsaa en lille Verden for sig. Anderledes for¬
holder det sig ude i det frie Felt, hvor Fortoninger og Over¬
gange er saa mangfoldige, at alle Farvegrænser paa det blideste
glider over i hinanden, ja saa umærkeligt, at man ligefrem glæ¬
des ved en kraftig Kontrastvirkning hist og her. — Ganske vist
er der indenfor Flaveblomsternes Omraade saa kunstige frem¬
bragte Farver, at de ikke taaler at være sammen med andre,
men saadanne Ting skal man bare ikke anvende. I det hele taget
skal man omgaas varsomt med den Masse Nyheder, der frem¬
kommer paa Markedet, hvilket ogsaa gælder saakaldte Sjælden¬
heder. For Samlere kan disse Kategorier være af Interesse, men

navnlig de sjældne Ting er ofte saa svage i Væksten, at de er
aldeles uegnede til at være med i Grupperingernes Opbygning.
I Stauderabatten bør kun anvendes Vækster i kraftig Form, stive
opadrækkende, bredt kuplende og krybende jorddækkende. \il
man endelig have Sjældenheder med svag Vækst, maa disse hen¬
vises til særlige Steder i Haven. — Indenfor Staudefamilien findes
en saadan Mængde Vækstformer, baade urteagtige og halv og
hel træagtige, at disse meget vel kan finde Anvendelse udenfor
en egentlig Rabat, f. Eks. som fritstaaende i Græs, eller som
Kanter og Indfatninger, i Stensætninger o. s. v. Men Storvirk¬
ning faas dog bedst ved Rabatformen.

Roserne, som netop for Tiden viser sig i sin skønneste Pragt
rundt om i Landets Haver, har ikke Staudernes yppige Vækst-
former, deres Vækst er tværtimod ofte tynd og ranglet. Heller
ikke Blomsterne kan maale sig med Stauderne i Farvevirkning
paa lang Afstand. Roser skal man se paa nært Hold for ret at
nyde hver Blomsts Duft, Farve og Form. Deres Anvendelse i
Haven maa derfor ske efter andre Principper end de, der er

gældende for Stauderne. Men det er ikke nok at ønske sig et
Rosenbed og saa stikke dette ud i en Græsplæne eller anbringe
dem et eller andet Sted, hvor der er Plads til dem, saaledes som

82



det ofte ses gjort. Planmæssigt maa Rosenplantningerne indgaa
i Forholdene. I Bede, lange, runde, firkantede, enkeltvis eller i
Samlinger, alt eftersom Planforholdene indbyder dertil, men al¬
drig tilfældigt. Der er næppe nogen af Havens Blomster, der i
den Grad kræver planmæssig Behandling som Roserne; thi dette
at en Rose smykker sig selv, er kun delvis sandt. Om Roserne skal
plantes enkeltvis i Sorter eller i Blanding er en Skønssag, men
det maa fraraades at blande Polyantheroser med de remonterende
rigtige Roser, der skal intet ondt siges om Polyantheroser eller
de saakaldte Buketroser, der kan ofte være god Anvendelse for
dem paa passende Steder, men rigtige Roser er de ikke. Roser skal
plantes tæt, helst ikke med større Afstand end 40 cm, snarere

mindre. Ved tæt Plantning opnaar man for det første, at Plan¬
ternes daarlige Vækstform derved bortelimineres, men ogsaa, at
selve Vækstbetingelserne bedres, idet Planternes Løv bedre for-
maar at skygge mod direkte Indvirkning af Solen paa Jorden,
og Udtørring undgaas. Tæt og dybt skal Roser plantes, ikke
mindst det sidste bor man gøre sig fortrolig med, der fejles nem¬

lig ganske urimeligt paa dette Omraade, ikke alene af Amatører,
men ogsaa af mange Gartnere. 6—8 cm Jord over Forædlings-
stedet maa være Reglen, ikke bare saaledes, at man ved Plant¬
ningen trækker noget løs Jord op over Rodhalsen, som regner
væk ved første Regnskyl, men virkelig 6—8 cm under den faste
Jordoverflade.

Et Kapitel for sig er Slyngroserne, hvormed menes de Buket-
blomstrende, som anvendt paa rette Vis kan være meget til¬
talende. Men det er gaaet med dem som med Polyantheroserne
og andet godt, man har ondt ved at holde Maade med det gode.
Begge disse Rosentyper, saaledes som de er anvendt i de senere

Aar, er næsten blevet en Landeplage. Den let tilgængelige Ef¬
fekt, som disse byder paa, er en stadig Fristelse for farveglade
Mennesker. Derimod synes de gammeldags Slyngroser, der blom¬
strer som rigtige remonterende Roser, at være glemt, endskønt
de med deres rigt duftende og skønne Blomster byder paa langt
større skønhedsmæssig Nydelse end de lidt godtkøbs virkende
buketblomstrende Slyngroser.

Jeg har i det foregaaende hovedsagelig talt om Blomster i
mindre Flaver, Villahaver og lign., et Omraade, dfer ogsaa er
stort nok, hvis det skulde behandles til Bunds, men da Emnet
for mit Foredrag her ogsaa omfatter Blomster i Parker, skal jeg
i det følgende foretage et lille Strejf ind paa dette Omraade.
De særlige Forhold, der knytter sig til Parkomraadet og de større
Landhaver, er ikke saa 'lidt afvigende fra de almindelige Havers
hele Opbygning og Stemning baade med Hensyn til Blomster¬
anvendelsen og andet. Parkens Billeddannelse bor i det væsent¬

lige tilstræbes rent landskabeligt ved Spændingen imellem løv¬
massernes Opstalt og den udbredte Græsflade.

Blomsterne i disse Forfiold maa derfor indordnes som en Del
af den rumdannende Beplantning, saasom blomstrende Krat af
Vildroser, Rhododendron, Skovbundsbloinster etc., medens de
Blomster, jeg forud har omtalt, bedst opfylder deres Opgave i
Særhaver, som der ved de større Arealforhold ogsaa er Plads
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til, d. v. s. Blomsterhaver for Roser og Stauder. Dermed være

dog ikke sagt, at Roser og Stauder helt og i alle Fald bør ude¬
lades i selve Parkomraadet. Forholdene kan være saaledes, at
en monumental Stauderabat kan blive af betydelig Effekt i Park¬
billedet, og i saa Fald bør den selvfølgelig ikke udelades. Disse
særlige Blomsterhaver vil i Kraft af Parkomraadets Størrelse ofte
kunne blive af samme Omfang som de foran omtalte Villahaver
og kan derfor i Keglen behandles efter samme Principper. I store
Haver eller Parker vilde man ofte kunne berige Sagen med et

Mylder af Blomster ved at afsætte et Plæneomraade, hvor Græs¬
set kunde vokse frit uden den sædvanlige Klipning og først blive
slaaet ved sædvanlig Flosletstid. Et saadant Parti føjet rigtigt ind
i Forholdene kan virke ganske eventyrligt, naar mangeartede
vilde Blomster staar i malerisk Blanding med Græssets elegante
Frøstande. At indordne et saadant Parti i Parken, saaledes at
det ikke virker som et misrøgtet Omraade er ikke let, men med
den fornødne Forstaaelse vil det kunne gøres og give Anled¬
ning til megen Glæde. I Reglen er Blomsterne tilstede i en gam¬
mel Parkplæne, men er de det ikke i ønskelig Mængde, er det
let at indplante nogle enkelte Ting hist og her, Spredningen
skal de nok selv besørge.

Til Slut blot dette: Blomsterne er Livets varme Smil til os og

en stor Værdi, men Blomster vil forstaas, hvis man vil have det
fulde Udbytte ud af Samværet med dem. Især kræver Havens
Blomster Forstaaelse baade hvad angaar deres rette Anbringelse
saavel som deres Livsforhold. Men desværre maa det erkendes,
at paa Forstaaelse skorter det meget, navnlig hvad der angaar
deres Anbringelse. Endnu hører man altfor ofte, at en Haves
skønhedsmæssige Værdi vurderes efter hvor mange Blomster,
den er proppet med. Men det er dog saadan, at en Have med
relativt faa Blomster rigtigt anbragt, kan være langt skønnere
end den planløst overfyldte.

Et Eksempel paa manglende Forstaaelse angaaende Anbrin¬
gelse af Blomster er Rosenplantningerne i snart sagt alle vore
Landevejskryds. Bedre kan Misforstaaelsen af Blomsters Væsen
ikke illustreres. Og at vi mange uden Indsigelse finder os i denne
Profanering af Roser, turde tyde paa vor Medskyld i manglende
Forstaaelse af Blomsters rette Anbringelse. Landbokonerne i
fordums Dage forstod at anbringe deres Blomster, hvilket jo
har givet Motiv for mange af vore bedste Kunstnere. Den for¬
standige Indlevelse i Blomsternes Liv og Følelse for deres rette
Placering, som disse jævne Folk var i Besiddelse af, var ikke et
Udslag af særlige Evner, men kun deres Interesse for Blomster¬
nes Liv, som for alt andet levende, de arbejdede med.

Blomsterne i Park og Have kan brugt paa rette Maade ud¬
trykke megen Skønhed baade i Form og Farve og være med
til at bygge en Have rigtigt op. Men betragtes de blot som duf¬
tende Farvemasser, svinder deres Værdi ind til den, der ligger
i at tjene til Afskæring for Blomsterkrukker, og den er ikke ret
stor, i alle Fald ikke større, end at den kan købes for nogle
faa Ører paa snart sagt ethvert Gadehjørne.

I. P. Andersen.
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En urnehave

Foranlediget af G. N. Brandts artikel i Juniheftet beder jeg om

optagelse af følgende:
Ligbrændingsbevægelsen, der som bekendt er i stadig stigende

fremgang, har stillet samtiden over for helt andre problemer, end
den hidtil gældende kirkegårdslesning. Når de døde legemer i
bålet omdannes til luftarter og en forholdsvis ringe mængde aske,
er der i og for sig ingen praktisk begrundelse for en nedgrav¬
ning af asken i en kirkegårds jord, og mange foretrækker da
også en plads for askeurnen i en urnehal, af hvilke der jo i de
senere år er bygget adskillige her hjemme.

Andre mennesker foretrækker ikke desmindre en nedsænk¬
ning af urnen i et gravsted under åben himmel og smykket med
voksende planter, men da almindelige gravsteder er unødvendig
store til dette formål, er man ganske naturlig kommen ind på
anlæg af urnehaver som særlige afdelinger på kirkegården.

Ved anlæg af en kirkegård skaber den stærke udstykning i
gravsteder af almindelig størrelse i forvejen ret store vanskelig¬
heder for tilvejebringelse af en vis ro og værdighed, og endnu
mere uroligt bliver billedet, hvor der ved inddelingen må regnes
med så små arealer som 1 kvadratmeter, et areal der praktisk
set er rigelig stort til sit formål.

Forskellige veje er med større eller mindre held forsøgt for
at komme ud over denne vanskelighed. Ved anlæget af Helle¬
rup kirkegård som jeg i året 1915 anlagde i samarbejde med
G. N. Brandt, reserveredes der et større areal til nedsætning af
askeurner i grønsværet under spredte birketræer og kristtorn¬
buske. Birkelunden er der endnu, men der er aldrig nedsat nogen
urne deri. Det ene udvalg vedtager, men året efter kommer der
andre til, som er af en anden mening.

På Vestre kirkegård har I. P. Andersen bygget et terrasse¬
formet anlæg for urnegrave omkring en lille vanddam, for på
den måde at få en vis sahiling på de mange små enheder, og
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andre steder er der med hække og mure, flisegange o. 1. fundet
andre løsninger.

På den kirkegård jeg for ca. 10 år siden anlagde i Fredericia
var der oprindelig ikke tænkt på særlige urnegrave, inen efter¬
hånden som det ene krematorium rejser sig efter det andet, mel¬
der spørgsmålet sig overalt, og for et par år siden fik jeg der¬
for til opgave at indrette en mindre afdeling af kirkegården til
en sådan særlig urnehave.

Kirkegårdens terræn er praktisk talt vandret, og der var altså
ikke noget som på naturlig måde kunde føre til en terrassering
af nogen art, men jeg var henvist til at forme anlæget på det
flade terræn.

Afdelingen der var udset til urnehave er ikke stor, kun 36 X 25 m,
retkantet og delvis omgivet af takshække. Jeg tegnede hertil oven¬
stående plan. Adgangen til afdelingen bliver gennem to åbninger
i den nordre hæk og een i den søndre. Indenfor nordhækken
ligger en 1,5 m bred flisesti, fra hvilken alle stier på langs ad
arealet udgår. Disse såvel som de tværgående stier er græsklædte
i midten og med en række 50x50 cm cementfliser ved hver side.
Stierne er 2 m brede og ligger med 3 m indbyrdes afstand, så¬
ledes at der mellem disse bliver 3 m brede kvadratiske jordstyk¬
ker. Når nu hver af disse igen deles i 9 kvadrater, kan der blive
8 små gravsteder omkring den niende firkant i midten, og på
denne var det da hensigten at plante en høj busk eller et lille
træ voksende op gennem sammenklippede buksbom, der skal
tjene som baggrund for små gravsten eller tavler. De otte grav¬
steder adskilles indbyrdes ved på kant nedsatte betonfliser, idet
de fire midterste hæves 15 cm op over de fire andre, der ligger
på hjørnerne. Når kirkegårdsvedtægten derefter bestemmer, at
kun de fire høje gravsteder, der har buksbomterningen til bag¬
grund, må bære opstående tavler eller andre små monumenter,
medens de fire lave kun maa have liggende navneplader, vil der
formentlig komme en vis ensartethed over anlæget, selv om de
enkelte gravsteder tilplantes efter forskellige menneskers forskel¬
lige smag.
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Midt i anlæget var projekteret en springbrønd, hvoraf de be¬
søgende skulde kunne øse med deres vandkander, og i det nord¬
vestre hjørne var indtegnet en fliseplads til affaldskurve.

Men det gik her omtrent som på Hellerup kirkegård: Planen
var vedtaget, men udvalgsformanden lå længe syg, og da ud¬
valget efter hans død trådte sammen igen, vedtog det at ville
foretrække en plan „i stil med den øvrige kirkegård", og til
trods for at ligbrændingsforeningen strakte sig langt for at få
den første plan vedtaget, blev jeg desværre nød til at tegne en
anden efter den gamle recept.

Jeg havde tænkt mig anvendelse af Stranvæsia Davidiana,
denne smukke store busk eller lille træ, der jo er stedsegrøn,
og som indtil langt ind i vinteren bærer klaser af lakrøde frug¬
ter. For så vidt var det heldigt nok at forslaget ikke blev fulgt,
da disse rimeligvis vilde være blevet mere éller mindre ødelagt
af de to kolde vintre, selv om Fredericia med sin beliggenhed
ved Lillebælts dybe vand er et af de mildeste steder i landet.
Vi må jo desværre på adskillige punkter revidere vore meninger
om planters hårdførhed.

1 stedet for kunde jeg tænke mig skiftevis at anvende Robinia
l'—a. var. umbraculifera og Sorbaria arborea glabrata. 1 anlæg vil
planen selvfølgelig være en hel del dyrere at gennemføre med
de mange fliser end med de sædvanlige grusgange, men i ved¬
ligeholdelse vil den være billig, da selv græsset vil være let at
holde, her hvor det ligger helt omgivet af fliser.

Der bliver ganske vist kun 269 gravsteder på et 870 m2 stort
areal, men når henses til den for urnebegravelser gældende korte
fredningstid, giver det en betydelig højere kapasitet end et til¬
svarende areal benyttet til kistebegravelse, og der kan derfor
ikke være rimelig grund til en stærkere udnyttelse af pladsen
på bekostning af det gode udseende. E. Erstad-Jørgensen.
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Aarhus Kommunes Studiehaver
Med Henblik paa den for Tiden forestaaende store Udstyk¬

ning af nye Havekolonier i Periferien af Aarhus Byjorder ved¬
tog Aarhus Byraads Parkudvalg i Efteraaret 1940 at anlægge
fire Kolonihaver til Studiebrug.

Til Formaalet valgtes der i den centralt beliggende Venne-
lystpark en rektangulær Plæne, hvor der skabtes fire Haver paa
hver ca. 460 Kvadratmeter eller ca. 1150 Kvadratalen.

Med disse fire Haver er der først og fremmest forsøgt at vise,
at der ogsaa i Kolonihaver kan skabes gode Dyrkningsmulig-
heder for forskellige Planter samtidig med, at Anlægget ved Ro
og Orden kan fremtræde med et taaleligt Helhedsindtryk. Der¬
for er Havernes Udformning meget jordbunden og indeholder
stort set kun gamle, gennemprøvede Ting. Man har ment det
mere rigtigt at propagandere for en forenklet Haveform samt
en fuldt ud intensiv Dyrkningsform af Jorden frem for at frem¬
vise nye, uprøvede Idéer og Muligheder, som ganske sikkert
vil udarte, anvendt i Frihed.

Haverne er tiltænkt fire Familier med hver sin Opfattelse af
Havebegreb.

Den første Have er kaldt en „Husholdningshave" og er den
udprægede Nyttehave, hvor Jorden dyrkes paa den mest intensive
Maade efter Vekseldriftssystem. Dernæst følger „f rugtavleren"
med Espalierkulturer og „Amatørgartneren ", som med Drivhus
og Drivbænke kan levere fremdrevne Planter til Havekolonien
og sjældne Ting fra Stenplantebedene. Sidst kommer „Opholds-
haven" bestemt for den børnerige Familie. I den er der Plads
til at røre sig og Plads til nogle Urter til at spise paa Stedet.

Lysthusene er af kendte Hensyn anbragt i det nordøstre
Hjørne. Der er forsøgt at skabe en ganske enkel Type, let at
fremstille i Seriefabrikation, uden unødvendige Dilettanterier,
men til Gengæld af solidt Materiale. For at befri dem for det
noget ensartede Præg, som disse Huse vil give en Koloni, og
som Kolonihavefolkene maaske nok vil betragte med Modvilje,
har man valgt at lade Husene have hver sin Farve og specielle
Bræddebeklædning.

Flagstængerne er 635 cm høje, beregnet til Flag af Standard¬
størrelsen 175 cm X 127 cm. De fire Flagstænger alene giver et
klart Bevis paa, at en lignende ensartet Gennemførelse af be¬
stemte Maal vil give en Havekoloni et langt smukkere Præg
frem for det, man nu ser rundt omkring.

Til Besvarelse af Oplysninger, som interesserede søger, staar
den Gartner, som har den daglige Pasning af Haverne, til Dis¬
position. Ligeledes er der af Aarhus Journalistforening udgivet
en Brochure, hvori Havernes Udformning er gengivet, og Bede¬
nes Opdeling samt Frugtsorterne er beskrevet, og hvori der sam¬

tidig udtrykkelig bemærkes, at Haverne ikke maa opfattes* som
Standardhaver, men kun er beregnet til Studiebrug.

Haverne er anlagt under Stadsgartner L. Sandberg. Frugt- og
Urtesorterne samt Grundlaget for Opdelingen af Urtebedene er ud¬
arbejdet ved Professor Anton Pedersen. — Volmer Rud Nielsen.
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1. Sandberg:
Vennelystanlaget
i Aarhus, i hvis
sydvestre Hjørne
Studiehaverne er

beliggende. (Det
venstre øverste

Hjørne paa Pla¬
nen.)
Maal: 1 •' 2000.
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I. „Husholdningshaven
Urterne trives frodigt paa den gamle
Græsplæne. Huset er beklædt med ru,

drypplejede Brædder, malet med brun
Solignum.

II. „Frugtavleren
Naar Espaliertræerne er vokset til, vil
der fremkomme et rart lukket Haverum.
Lysthuset med høvlede, drypplejede og
oliemalede Brædder.

<X)



III. „Amatørgartneren".

IV. „Opholdshaven"s Lysthus har rund-
pløjet, ferniseret Bræddebelilædning.
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Husholdningshaven
er den udprægede Nyttehave, hvor
Urter og Frugtbuske spiller den
overvejende Rolle. Derfor kan der
alligevel blive Plads til Blomster
til Afskæring og til at live op paa
Stedet, og det er da naturligt at
anbringe Blomsterrabatten i Nær¬
heden af Huset.
Planen i Maal: i: ZOO.

HUSHOLDNINGSHAVEN

A: Stue
B: Køkken

, C: Redskabsrum
D: Pergola
E: Flagstang
F: Vandkar
G: Kompost
H: Sommerblomster

TRÆER OG BUSKE

I:

II
III
IV

1 Æble Transparente
blanche

1 Æble Bramley
1 Pære Moltke
1 Blomme Experimental-

fiiltets Svedske
V: 15 Hindbær Preussen

VI: 3 Solbær SchwarzeTraube
VII: 2 Stikkelsbær Achilles

VIII: 5 Ribs Rød Hollandsk

FLERAARIGE URTER

50: Purløg
51: Syre
52: Spansk Kørvel
53: Strandkaal
54: Rabarber
55: Artiskok
56: Jordskok

URTER I METERBEDE ELLER RÆKKE

irste Skifte: Andet Skifte: Tredie Skifte:
1: 2,0 m Sukkermajs 16: 4,0 m Sommergulerod 33: 5,5 m hø) Marrowært
2: 2,0 m Tomat 17: 1,5 m Radise, rund 34: 5,0 m lav Marrowært

3: 2,0 m Agurk 18: 1,5 m Radise, halvlang > 35: 2,5 m lav Skalært

4: 2,5 m Græskar 19: 2,0 m Majroe 36: 5,0 m lav Snittebønne

5: 2,0 m Bladbede 20: 2,0 m Sommerræddike 37: 5,0 m høj Snittebønne
6: 1,0 m Bladselleri 21: 2,0 m Rødløg 38: 3,0 m høj Voksbønne
7: 1,0 m Nyzeelandsk Spinat 22: 5,0 m Rødbede 39: 1,0 m Dild

8: 0,5 m Julesalat 23: 2,0 m Knudekaal 40: 0,5 m Kokleare

9: 13,0 m Spldskaal 24: 3,0 m Sommerporre 41: 0,5 m Kommen

10: 17,0 m Blomkaal 25: 3,0 ni Skalotteløg 42: 0,5 m Krusemynte
11: 9,0 m Savoykaal 26: 5,0 m Vinterporre 43: 0,5 m Timian

12: 19,0 m Hvidkaal 27: 2,0 m Rodpersille 44: 1,0 m Krusepersille
13: 7,0 m Rødkaal 28: 3,0 m Pastinak .

45: 2,0 m Kørvel

14: 26,0 m Rosenkaal 29: 2,0 m SkorzOiinerrod 46: 1,0 m Karse

15: 13,0 m Grønkaal 30: 1,0 m Vinterræddike 47: 1,0 m Peber

Mellem Kaalrækkerne saas der 31: 6,5 m Vintergulerod 48: Jordbær

Spinat, Salat, Engelsk Salat og 32: 6,5 m Selleri 49: Kartofler

Melde som Mellemkulturer.
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Frugtavleren
Her bor Specialisten, hvis Hoved¬
interesse er Frugtavl. Træerne er
espalierede for at udnytte Pladsen
paa det relativt lille Jordstykke
paa bedst mulig Maade. Mellem
Espaliererne er der dog Plads til
at dyrke egnede Urter, ligesom
Roser i Nærheden af Huset ikke
savnes. Bierne skal besørge Be¬
støvningen af de mange Frugt¬
træer.

Planen i Maal: 1:200.

i'

".i

m\øøøøqøo
y ø © & Q G) @ (5

• f'-i-j-
* |
j j s
m ■■

37 58 59

Amatørgartneren
I denne Have findes baade Driv¬
hus og flere Drivbænke. Det er
altid rartat være nogenlunde Herre
over Situationen og at kunne be¬
gynde Sæsonen tidligst muligt om
Foraaret. Det er tillige rart, at
kunne avle gode Tomater. Vinen
i Drivhuset kan give et godt Ud¬
bytte, naar den passes med Sprøjt¬
ning og Beskæring. I Drivbænkene
dyrkes om Foraaret tillige Grønt¬
sager, senere Meloner og Blom¬
ster. Om Efteraaret, naar Toma¬
terne er færdige, kan Blomsterne
flyttes ind i Drivhuset. - Paa Sten-
plantebedene kan der dyrkes mange
Plantesjældenheder. De mere kælne
Ting kan forkultiveres i Drivbænk.
Planen i Maal: 1:200.
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Opholdshaven
er bestemt for den børnerige Fa¬
milie. Plænen er den ideelle Op¬
holds- og Tumleplads og velegnet
til Kroketspil. Der er en Sand¬
kasse til de mindre Børn og Lege¬
apparater til de større. Ved Hu¬
set er der hygget med Blomster
og Pergola; og de faa Urter, der
dyrkes, er beregnet til at spises
paa Stedet.
Planen i Maal: 1:2,00.

Blomster og Farver
I Julihæftet af „Havekunst" skriver I. P. Andersen en — iøvrigt

smuk — Artikel om Blomster og deres Placering i Have og Park.
Artiklen taler om Blomsterne som Livets varme Smil til os og
viser megen Forstaaelse med Hensyn til den Maade, hvorpaa
vi bør indleve os med disse fine Væsener for at faa den rette

Glæde af dem; men der er nu — efter min Mening — alligevel et
Brist i Forstaaelsen, naar der foreslaas slet ikke at tage Hensyn
til Farverne.

En Rosenhave og et Staudebed er Kunst — ikke Natur, — og
naar vi saaledes samler et stort Udvalg af skønne Blomster sam¬
men for at skabe noget til Glæde for Øje og Sind, hvorfor skal
vi saa ikke følge Harmoniens Love, hvorfor skal vi lade os nøje
med det næstbedste i Stedet for at stræbe efter det fuldkomne?

En Del Havebrugere interesserer sig virkelig ogsaa for Farverne,
men meget ofte faar.man det Svar, naar Talen er om de lidet af¬
stemte Farver i Staudebedet: „Ja, det generer nu ikke mig".
Havekunstnere burde imidlertid skabe det positivt smukke, det
der er en Fryd for Øjet; det er da ikke nok, at de Farver, som
skal være smukke, ikke generer Folk.—

Farveproblemet i Haverne giver os ikke saa lidt at tænke^paa.
Der er nu allerførst det grimme, det som for enhver Pris bør
undgaas (det burde være overflødigt at nævne saadant i „Have¬
kunst"; men da man endnu ofte kommer ud for Rædsler baade
i Anlæg og i store Villahaver, trænger det aabenbart til at gen-
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tages): Det blaarøtle og det mørkegule bør anbringes længst
muligt borte fra hinanden. Kirsten Poulsen Roser kantet med
Tagetes er til at græde over —ligesaa blaarød Phlox ved Siden
af Gyldenris og Helenium eller bronzefarvede Georginer med
en Kant af Sedum spectabile. Det lyder utroligt; men man ser

meget ofte saadan noget.
1 Rosenhaverne ødelægges Helheden ogsaa alt for ofte af en

kritikløs Sammenblanding af blaarøde og gyldne Roser. De er
smukke hver for sig; men de tager ganske Charmen af hinanden.
Der er mange Blomster, som misklæder hinanden, og enhver
som planlægger en Blomsterhave bør tage Hensyn dertil. Jo færre
Farver man arbejder med, jo vigtigere er det, at de faa, som

findes, klæder og forskønner hinanden. Derfor maa der passes

særligt paa i Rosenhaven, hvor Farverne forholdsvis er faa. —

Dernæst kommer vi til det stærkt brogede Bed, til Sommer¬
bedet, som med Knald og Fut lader alle Regnbuens Farver mar¬
chere op for at lade dem straale i den klare Høstluft. Et saa-

dant Bed kan naturligvis tage sig glimrende ud, naar bare alle
Farver er rigeligt repræsenterede. Det bliver saa ofte et helt
Farveorgie, der ligefrem virker humørgivende, omtrent som naar
et Militærorkester stemmer i med en populær Soldatermarch.
Men til dette stærkt brogede Bed, er der at sige, at det er svært
at fremskaffe. Der skal en Masse Sommerplanter og Georginer
til for at opnaa den rigtige Effekt, og foruden de offentlige Par¬
ker og Slotshaverne er der kun meget faa, som kan overkomme
det. Endelig er det ogsaa et Spørgsmaal, om ikke mange Men¬
nesker en skønne Dag begynder at føle Trang til at skabe Ro
i Billedet ved at omdanne Farveorgiet til Harmonier.

Hvis man giver et Barn en Palet i Haanden, klasker det Far¬
verne ud til højre og venstre ganske tilfældigt imellem hinanden.
Det er Barnets Maade at behandle Farver paa. Kunstnere der¬
imod betænker sig længe førend de anbringer bare en eneste
lille Farveklat. Mon Havekunsten ikke efterhaanden er blevet
gammel nok til at fordre lidt Omtanke ved Anbringelsen af
Farverne?

En saa enestaaende skøn Palet, som Havekunsten har faaet
i Hænde, kan ikke behandles varsomt nok. Det at male med
disse dejlige Farver, at skabe store Blomsterpartier fulde af Ro,
Skønhed og Harmoni, som Øjet kan finde Hvile i, det er en
af de store Opgaver, som Havekunsten ikke maa lade ligge.

Men det er forbundet med ikke faa Vanskeligheder og med
en Del Skuffelser. Det tager f. Eks. flere Aar at faa et Staude¬
bed farvesikkert, fordi Planteskolerne ikke altid leverer de rigtige
Planter, og fordi de samme Stauder ikke altid blomstrer helt
samtidigt. Men det er alligevel Umagen værd, for hvor kan
man glæde sig inderligt over rigtig kønne Sammenplantninger. —

Med Hensyn til saadanne Sammenplantninger maa enhver,
som vil arbejde med Roser og Stauder, gøre sine personlige Er¬
faringer, derved opnaaes ogsaa god Variation i Tingene, fordi
ikke alle finder paa det samme.

Alle kender vi de almindelige Sammenplantninger af lysgule,
gyldne og bronce Efteraarsstauder sammen med postkasserøde
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Georginer (og Potentilla Gibson scarlet), imellem alt det gule
og røde ser Staudeasters glimrende ud (bedst virker de lette
smaablomstrede, baade lys- og mørklavendelfarvede passer godt).

Et andet yndigt Efteraarsbillede giver: Sedum spectabile Bril¬
lant foran Anemone hupehensis — lyse og mørke — desuden lette
Staudeasters — helst baade lyslavendelfarvede og rødlilla — og Ge¬
orginen Blaustrumpf.

Phlox i særlig gode 1 arver med Georginer der passer dertil
og med en Forplantning af graa Planter og af Potentilla Will-
mottiæ kan give os et meget fint Farvebillede. Og saaledes kan
man blive ved fra tidligt l'oraar til sent Efteraar.

Ogsaa uden for Rosenhaven og Staudebedet kan man forskaffe
sig mange smukke Havebilleder ved — foruden de mange andre
Ting, der skal tænkes paa — altid at tage Hensyn til Farverne.
Eksempler: Blaa Anemoner under Forsythiabuskene.Tulipa Kauf-
manniana ved Siden af (eller imellem) Primula Wanda og med
Iris riticulata og Anemone Pulsatilla ved Siden af.

Grupper af Iris pumila coerula med knaldrøde Tulipaner imel¬
lem. Eller senere paa Aaret: Potentilla frutic. Maanelys under
en Clematis Jackmanni og med nogle smaa lave Ageratum (som
een „Kage") ved Foden. En meget mørk Farve ser særlig godt
ud sammen med noget ganske lyst. Smukt er det ogsaa at lade
Potentilla Willmottiæ krybe op i (vokse ind i) en Blok Nepeta
Mussinii, saaledes at den stikker sine smukke Hoveder frem mel¬
lem Nepetaens Blomster o. s. v. o. s. v.

Graa Planter er nydelige som Forplantning — eller Underplant¬
ning — for Blomster i klare Farver f. Eks. for Roser. Graat ser
storartet ud sammen med: vinrødt, lyserødt, lavendelfarvet, gult
og blaat. —

En af Englands allerrigeste Mænd: Sir Phillip Sassoon an¬
vendte en meget stor Del af sin Tid og af sin Formue til at
opnaa særlig fine Sammenplantninger — ikke mindst med Hen¬
syn til Farverne. — Hans meget store farveafstemte Staudebede
i Trent Park (som 30 Gartnere passede under hans personlige
Vejledning) var saa vidunderskønne, at man ikke engang i
Paradisets Have kunde vente at finde noget saa dejligt. —

Naar vi planter Farver sammen, som „staar" smukt til hinan¬
den, og derved danner Farveharmonier, saa forskønner vi ikke
alene Blomsterne, men vi skaber noget, som virker paa vort Øje
og vor Følelse, noget som fylder os med Fred og rører os, paa
samme Maade som Musikkens rene Harmonier kan bevæge
vort Sind.

Overalt i Tilværelsen, i Kunsten saavel som i selve 'Livet, er

Harmonien det højeste Maal, det vi bør søge at naa. Hvorfor
saa ikke efterstræbe den i Havekunsten? —

Erna Sonne Friis.

96



Prunus serrulata i Taghave c set fra d.

Radiohusets Taghaveanlæg
Det maa glæde enhver med lidt Sans for Skønhed at se den

Maade, hvorpaa Arkitekt Lauritzen har rettet sin Bygning efter
det store Poppeltræ ved Hovedindgangen og derved skabt en

dejlig Kontrast til Bygningens og Gadebilledets rette Linier.
En lignende Forstaaelse for Samspil mellem Plantning og Hus

moder man ved nærmere Gennemgang af Huset.
Badiohuset har formentlig det største Taghaveanlæg her i Lan-.

det, uden at det derfor maa opfattes som en Form for højeste
Luksus, idet Taghaverne ligger over de lave Studieblokke, som
af rent tekniske Grunde maatte lydisoleres ved et Lag Sand,
Ler eller Muld.

Arkitekten valgte Mulden som Isolation og skabte saaledes
Betingelse for Beplantning og opnaaede samtidig Udnyttelse af
ellers „døde" Arealer.

Udformningen og Tilplantningen er udført i Samarbejde med
G. N. Brandt. Bladet „Havekunst"s Bedaktor har bedt under¬
tegnede om nogle Oplysninger og Bemærkninger vedrørende
Taghavernes Tilblivelse i Forbindelse med noget Billedstof og
Planer. Billederne er taget af Troels Erstad.

Som det fremgaar af Planerne, ligger Taghavearealerne, som
ialt udgør ca. 1200 m2, i forskellige Højder og i fire Dele be¬
tegnet paa de her gengivne Planer med a-b-c-d. Haverne a-c

i samme Kote 1290 i Plan med llestaurantens Gulv. Have b
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G. N. Brandt:
Radiohusets

Taghaver.
Maal: 1:400.



Oversigtsplan,
Beliggenhed i
pleks.

der viser Taghavernes
det store Radiohus-kom-

og c henholdsvis i Kote 1070 og 1147. Isolationslaget, som var
bestemt til en Tykkelse af 17—25 cm lagt direkte paa det flade
betonstobte Tag, bestaar her af Slagger, T orv estrøelse og Muldlag.

Taget er lagt med Fald paa 1:100 mod Tagfladernes Yder¬
grænser, som indrammes af Afløbsgrave, afvandet ved Tagned¬
løbsrør. Afdræningen for Overfladevandet paa selve Taghave¬
arealet foregaar gennem et 5—6 cm tykt Slaggelag lagt direkte
paa Tagplanet.

Afvandingen af tilstødende (ikke beplantede) Tagflader er ført
ud over Taghavearealet i støbte Betonrender, lagt direkte paa

Tagfladen og monteret med Drænrør og Slaggepakning.
Disse Afvandingsrender samt de over Tagplanet ca. 15 cm

opragende Skillemure mellem Studieblokkene har voldt en Del
Vanskeligheder, idet der ikke kunde plantes over dem. Man
har derfor været nødt til at udføre Gangsystemet saaledes, at
det netop korresponderede med disse opspringende Deles For¬
løb over Tagfladen. Afløbsgravene i Tagfladernes Ydergrænser
staar i Forbindelse med Drænsystemet ved Udsporing af Hul¬
ler med konisk Form i Betonkanten i Højde med Tagplanet
og forsynet med en Murstensklinke i hvert Hul.

Klinkerne regulerer Afdræningen saaledes, at Klinken tryk¬
kes i Bund om Sommeren, naar Fugtigheden ønskes tilbage¬
holdt, og løsnes om Vinteren naar stærk Afdræning ønskes.

Systemet har virket upaaklageligt i de Aar, Haverne har ligget.
For at forhindre 1 ilslimning af Slaggedrænlaget er dette iso¬

leret fra Muldlaget ved et Lag groft Tørvestrøelse.
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Muldlaget, som er ca. 10—18 cm tykt, er tilsat Tørvestrøelse,
Gødning, Sand og finharpede Slagger, alt tilpasset efter Beplant¬
ningens forskellige Krav de forskellige Steder. Færdselsarealerne
er udført med Betonfliser lagt ensrettet med en Vinkel paa ca.
45° paa Bygningens rette Linier.

Fliserne er støbt specielt, i Maal 100x25x7 cm, med grov
kornet Overflade, graa aim. Beton og lagt i en Blanding af en
tredie Del Muld og to tredie Dele finharpede Slagger.

Fugerne gennemgaaende, 5—6 mm, Stødfugerne varieret, saa-
ledes at de mindst befærdede Arealer er udført med større

Stødfugebredde med Fugeplantning af Cotula squalida og lig¬
nende. For at opnaa større Mulddybde til Plantning af Buske
og mindre Træer er der anvendt en Del Betonbrøndringe og
Kegler af forskellige Dimensioner, men alle i normal Standard¬
type for Kloakgods.

Ved Valg af Planter er det tilstræbt, at Arealet kan være grønt Beplantning
hele Aaret igennem. Beplantningen er udført med Grupper af
Buske og Blomster i en sammenhængende Bundplantning af lave,
ret ensartede helaarsgrønne Planter, som Cotula Festuca, Thy¬
mus, Ledum og lignende.

Hensyn til Belysning og Brugen af de forskellige Arealer har
ogsaa været bestemmende for Beplantningens Art. Af større
Buske og Træer er anvendt en Del Salix, Dimorphantus mand-
schuricus, Ailanthus glandulosa, Prunus og Cratagus. Mod de
solbelyste Murflader i Have b og d er anbragt nogle keglefor¬
mede Betonrør fraskaaret en tredie Del af Røret i lodret Snit
med Udstobning af ny lodret Bagvæg. Kummerne er tilplantet
med Forsythia suspensa og Jasmumin nudiflorum, som i Forbin¬
delse med de selvheftende Vildvin ved Murfod danner den
grønne frodige Murbeklædning her.

Bænke vil senere blive anbragt ved Muren, og der vil blive
lunt at sidde. Det lette Jernhegn rundt om Taghavernc er lige¬
som Røranordningen over Haven foran Restauranten tilplantet
med diverse Slyngplanter.

Der har i Sommerens Løb været anvendt en Del Sommer¬
blomster i Beplantningen. Helianthus og Tropocolum canaricuris
har blomstret overdaadigt.

Restauranten, som ved dobbelte Glasvægge med Fløjdøre er
adskilt fra Terrassen c, er monteret med grønne Indendørsplan-
ter, større mellem Glasvæggene og mindre Planter i lange Be¬
tonkrybber paa langs gennem Rummet, ligesom Forbindelses¬
gange og Trappeafsatserne har Opstillinger af grønne Planter.
Taghavearealet er endnu saa nyt og lidt tilgroet, at man ikke
rigtig faar noget Indtryk af det, som det forhaabentlig om nogle
Aar vil se ud, naar forøget Vækst giver det ønskede Billede af
Frodighed og Planterigdom, men allerede nu har Husets Brugere
dog megen Glæde af Anlæget og benytter sig af det i udstrakt v
Grad, ligesom det fra Kontorerne giver Udsigt til Grønarealer
i al den megen tekniske Montage og Bebyggelse.

Arbejdet blev udliciteret og er udført ved Anlægsgartner Jør- Planter mellem dobbelte Glasvægge, set
gen Olsen, som ogsaa har Vedligeholdelsen i Entreprise. Der fra Restauranten.

100



Salix viiellina aurea i Have b.

findes forbavsende faa Taghtiveanlæg her i Landet, naar man

tager i Betragtning, hvad der er opført af høj Bebyggelse. Skt,
Josephs Hospital og Insulinfabrikken har Taghaver (G. N. Brandt
og Anlægsgartner Nørgaard) samt nogle private Beboelsesejen¬
domme, „Valdemarsgaarden" paa Dosseringen (Aksel Andersen,
Jørgen Olsen), en Ejendom paa C. F. Richsvej og nogle Tag¬
haver paa Beboelseshuse udført og omtalt af Troels Erstad i
„Havekunst" Hæfte 10 af 1940.

Professor Gottlob • indretter for Øjeblikket Taghaver i Tand¬
lægeskolen og Farmaceutisk Læreanstalt paa Nørre Fælled. Til¬
plantningen vil dog først finde Sted senere.

Arkitekt F. Schlegel har i Arkitekten slaaet til Lyd for og
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Tilplantede Kummer ved Mur i Have b.

Oenothera macrocarpa i Sedum acre.
Have d.



Ailanthus-plantning i Have b.

Terrassen foran Restauranten, c.
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Fugeplantning- af Cotula squalida.

Trappeforbindelse mellem Haverne a og b.
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bragt flere positive Forslag til Udformning af Bebyggelse, ud¬
styret med Taghaveanlæg med Legeplads og Have for Ejendom¬
mens Børn, eventuel Børnehave. I tæt bebyggede og stærkt be¬
færdede Kvarterer vilde det være af stor Betydning, at Børnene
ikke behøvede at søge ud over stærkt befærdede Gader for at
komme til Friluftsarealer, men i Stedet kunde gaa op med Ele¬
vatoren til Husets Taghave og her faa den Sol og Luft, de be¬
høver. Det er at haabe, at Byggeriet, naar det engang igen
kommer i normal Gænge, vil udnytte den „høje" Luft mere end
det nu er Tilfældet; Beplantningen vil ikke volde Vanskelig¬
heder, naar ellers det rigtige vælges. Aksel Andersen.

Byggnaden och dess omgivning - en enhet
Det ar synnerligen viktigt, att arkitekterna aro fullt på det

klara med betydelsen av, att de byggnader de projektera, plan-
laggas med tanke på den terrang, i vilken de komma att upp-
foras, så att de harmoniskt kunna infogas i landskapsbilden. Att
mycket brister håri vittna otaliga felplacerade byggnader i vårt
land. Hur många hus finns det inte, som ligga Iiksom av en
slump utkastade på marken, utan någon som helst kontakt med
sin omgivning! Vi kanna alia till exempel på sådana felaktigt
och tanklost placerade byggnader, som sprida omkring sig en
kansla av otrivsel, som driver hemtrevnaden på flykten. I många
fall ar det lekmannen eller byggmastaren, som bar skulden till
elandet, men nog har också mången fackmann varit upphovs-
man dartill.

Man blir darfor verkligt glad, når man tråffar på arkitekter,
som aro fullt medvetna om alia de problem, som en arkitekt
måste behandla och losa, for att kunnå åstadkomma ett både
vdlplcinerat och valplacerat hus. For någon tid sedan holl arkitekt
Helge Zimdahl såsom sokande till den ledigforklarade arkitek-
turprofessuren vid Tekniska Hogskolan i Stockholm en prov-
forelåsning, i vilken han just berorde dessa problem. Arkitekt
Zimdahl framholl bl. a. betydelsen av att man vid husbygge bor
taga vara på landskapets karaktar, just genom att på ett natur¬
ligt och lampligt sått placera byggnadskroppen i terrangen. Fore-
dragshållaren poangterade aven vikten av att befintlig vegetation
utnyttjas och kompletteras med sådan som passar in i omgiv-
ningen. »

Ju fler arkitekter, som ha samma uppfattning som arkitekt
Zimdahl, och som omsatta dessa i praktiken, dess battre, inte
minst for oss triidgårdsarkitekter. Ty ju skickligare en byggnad
infogats i terrangen, desto storre mojligheter ha vi att på ett till-
fredsstallande sått utforma omgiyningen. Att samkomponera hus
och tradgård till ett helt år ju ett mål, som man i vår tid efter-
stråvar. Om ett intimt samarbete melian arkitekt och tradgårds-
arkitekt, helst redan på ett tidigt stadium, kan etableras okas
utsikterna att nå detta mål hogst våsentligt.
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Ett naturlig berghåll och en stenmur taga
npp hojdskillnaden melian det ovre och
nedre planet.
Foto: forf.

Denna kombination av enplans- och tvd-
plansvilla ligger i en mycket brant slutt-
ning. En god losning av ett svart pro¬
blem. Hus och trådgård projekterade av
arkitekt J. Gate.
Från matsalen på nedre botten kommer
man direkt ut på en - skyddad och solig
sittplats i soder. Bakom spaljén, som
skymtar i bakgrunden, stupar marken
mycket brant.

• Foto: forf.
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Denna villa, som ligger i en gansKa
brant skogsslutning, har pd ett utmårkt
satt infogats i terrången, och det be-
fintliga trådbestdndet har skickligt ut-
nyttjats som inramning til byggnaden.
Foto: forf

Ett avskrackande exempel. Med denna
oproportionerligt hoga stensockel och
hopplost stora sprangstenshog ar det
inte någon latt uppgift att åstadkomma
kontakt mellan byggnaden och dess om-
givning.
Foto: S. A. Hermelin.

Det ar fordelaktigt icke enbart ur estetiska synpunkter om
ett sådant samarbete kan ordnas. Aven dfe praktiska och eko-
nomiska fordelarna aro ofta stora. Kunna t. ex. schaktmassorna
med ledning av tradgårdsarkitektens plan placeras direkt på lamp-
ligaste plats, inbesparas oniidiga transportkostnader; aven till-
varatagandet av på byggnadsplatsen befintlig matjord kan in-
bespara inkop av många kbm. jord.

Besparingar kan också goras genom att på en gång planera
byggnadens och tradgårdens vattenledningssystem samt branslein-
tag och tillfartsvagar.

Ja, det ar visst inte uteslutet, att de ekonomiska vinster som

goras vid ett i god tid etablerat samarbete mellan byggnadens
och trådgårdens arkitekter, aro tillråckliga for att tacka tradgårds-
arkitektens arvode. Inger Wedborn.
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Campsis radicans
Når opgaven er at beklæde en større husmur med grønt der

kun stiller små eller helst slet ingen krav til vedligeholdelse med
ophinding og beskæring er udvalget af de dertil egnede plante¬
arter ikke stort. Der er de forskellige vedbendsorter: Hovedarten
hedera helix med de små kønne blade, den almindeligst plantede
varietet h. h. hibernica og forskellige sjældnere forekommende
varieteter med afvigende bladform og voksemåde samt endelig
h. colchica dentata med det meget store, næsten trekantede lov.

Foruden disse stedsegrønne klatreplanter der hæfter godt og
trives både i sol og skygge er der de selvhæftende vildvinsarter,
partenocissus tricuspidata (Rådhusvin) og p. quinquefolia med
den friere vækst. Også disse arter trives på vægge mod alle ver¬
denshjørner også mod nord, når blot der ikke er træer eller
andre bygninger for tæt på. Hvor det imidlertid drejer sig om en
solvendt væg er der endnu en mulighed for selvhæftende be¬
klædning ved plantning af den smukke campsis radicans (tid¬
ligere tecoma eller bignonia) der stillet op ad en mur, et planke¬
værk eller anden ikke for glat flade rigtig godt forstår at holde
sig fast med talrige hæfterødder, der vokser frem på lignende
måde som hos vedbend. Alene de kraftige, mørkegrønne finnede
blade giver en smuk væg, men i modsætning til ovennævnte
andre selvhæftende planter udmærker campsis sig tillige ved sine
store, smukke, orangefarvede blomsterklaser der fremkommer i
September og er af god virkning mod det mørkegrønne løv.

Den kinesiske art campsis chinensis med sine varieteter er
knapt så hårdfør, vokser ikke så højt op og er ikke selvhæf¬
tende, men er på sin vis nok så smuk med de større skarlagen¬
røde blomsterstande. E. Erstad-Jergensen.

Boganmeldelse
Carl Wllczek: Anleltung zum giirtnerischen Perspektivezeichnen. Verlag

Paul Parey, Berlin. 58 sider, 51 Illustrationer. 3 Rm.
Alle, der beskæftiger sig med papirgartneri, vil før eller senere komme

1 den situation, at de ønsker sig et nærmere kendskab til perspektivtegning
med deres særlige regler og love. Paa landbohøjskolen har man ikke skøn¬
net det tilraadeligt at lade tegneundervisningen omfatte perspektivtegning,
fordi undervisningen derved vilde komme til at følge kunstneriske baner,
der utvivlsomt vilde udklække 90 % dilettanter med uafvaskelige kunst¬
neriske ambitioner. - En følge heraf er imidlertid, at en og anden, der se¬
nere beskæftiger sig med havetegning nok kan føle et hul i sin viden.

Der er nu paa tysk kommet en meget bekvem, lille haandbog om perspektiv¬
tegning, der i særlig grad udmærker sig ved at gaa meget direkte til sa¬
gen, spredende den blækspruttetaage af pseudovidenskab, der indhyller saa
mange mindre lærebøger. 4

Der forudsættes ingen særlig evne til abstrakt tænkning, men det anbe¬
fales læseren at gaa metodisk og omhyggelig frem som I den latinske gram¬
matik, ellers kan man ikke holde sammen paa begreberne. Bogens mange
illustrationer er letfattelige, men tegnede paa den drastiske stivstikkerma¬
ner, som er kendt fra mange tyske havetegninger, og som iøvrlgt ogsaa har
vundet udmærket terrain I Norge.

Sidst i bogen findes et resumé, der sikkert er ganske særlig riyttigt. Gen¬
tagelsen er )o erkendelsens moder. T. E.
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Udsigt fra Terrassen ned over Haven
og Mosen ud over Furesøen, hvor det
skovbevoksede Næs med Næsseslottet
skimtes midt i Billedet.

Furesøhave
Paa den endnu ret ukendte Nordside af Furesøen — omtrent

lige overfor det kraftige skovbevoksede Næs, der skyder sig ud
i Søen og danner den smukke Bugt, ved hvis Bredder Holte og
Dronninggaard er beliggende, fandt jeg for nogle Aar siden et
Areal, som paa alle Maader tilfredsstillede mine Ønsker og Krav;
det var beliggende lige ned imod Søen, dejligt i Læ for Østen-
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Kaminen, der er udført i Neksøsandsten.

og Nordenvinde, hele Arealet ca. 8A ha stærkt skraanende imod
Syd, saaledes at dets højeste Punkt er beliggende ca. 12 Meter
over Soens Vandstand.

Arealets laveste Del er naturligt Moseterræn med smuk Be¬
voksning af Birk og El, og det mellemste Stykke svagt skraa¬
nende letmuldet Jord, der efter Afvanding viste sig at egne sig
godt til det ønskede Iormaal: Staude- og Stenplantekultur.

Paa et lille Areal adskilt fra det større med en bred offent¬
lig tilgængelig Sti ned til Furesøen, blev Huset lagt saa tæt op
til Skellet som muligt for at ligge lunt og paa det Sted, hvor den
smukkeste Udsigt findes.

Haven, som Aar for Aar blev anlagt Syd for Huset, liar til
Hovedidé nærmest denne, at faa Beplantningen omkring Huset
til at støtte dettes svagt antydede sydlandske Karakter og saa

iovrigt at binde Huset naturligt og ligetil sammen med den blom¬
strende Eng og Mose, der ligger udbredt overalt, hvor man ser
hen, naar man befinder sig paa Terrassen udenfor Huset.

Hele Haven er ellers indrammet af mange smukke Stedse¬
grønne og iovrigt tilplantet naturligt efter Princippet: hver Plan¬
tegruppe holdt nogenlunde for sig; Terrasseskraaningen er byg¬
get som en naturlig Klippedetaille, der paa et Sted danner en
Kløft, fra hvis Bund en Kilde risler svagt i Foraarstiden.

Beplantningen er rolig og ret ensartet, store Partier af Bjørne-
græs, Hypericum, Potentilla neutraliserer de mere urolige Sten¬
knuder beplantet med Sempervivum, Gentiana acaulis o. a., og
i Kløften vælder den almindelige Fredløs frem overalt og kap-

Brønden med Billedhugger E. Breinholdts
Kvindefigur.
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Græsset løber som en Flod ned mod
Søen.

pes i skinnende gult med Natlysenes store lette Blomster, der
ser vidunderlige ud i de lyse Sommeraftener.

Langs Flisestien, der slynger sig gennem Haven, er der paa

begge Sider plantet i Hundredevis af forskellige Lyngarter, og
al nøgen Jord mellem Lyngen og Fliserne er efterhaanden dæk¬
ket med selvsaaede Thymus serphyllum Frøplanter, og hvor Kil¬
den forsvinder i Stenkisten ved Græsplænen, staar paa begge
Sider store Klynger af Astilbe og Trollius i Selskab med Dueurt,
Kabbeleje, Hjortetrøst og Kattehale, som her faar Lov at vokse
inde i Haven for derved at viske Overgangen mellem Have og
Natur saa meget som muligt ud.

Godt dækket fra Huset og Terrassen er bygget en Frilufts-
kainin, hvis nærmeste Omgivelser danner en lun og intim Af¬
tensiddeplads, hvor Tørverøgen kan holde Myggene væk og den
flammende Ild skabe Hygge og Stemning.

Sidst og ikke mindst værdifuldt er det morsomme Dyreliv, der
findes baade i Have, Eng og Mose, takket være Stedets rolige
Beliggenhed i ret menneskefattige Omgivelser; i Stenkløften vim¬
ser mange Firben omkring i varme Sommerdage, sjældne Sang¬
fugle bygger i de mange tætte Stedsegrønne, Fasanerne basker
skogrende op i Engen, naar Gedekiddene forskrækker dem,
Maar, Hermelin og selv Mikkel Kæv viser deres Spor i Sneen
om Vinteren, alt sammen Smaating der hjælper til med at for¬
høje den Idyl, der præger Stedet, og som paa alle Maader bliver
værnet og fredet. Kig. Kiær.
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Gripsholm Slot paa Malarens Strand. In^yfe frfl en StockhollTISrejse
Fra Syd strækker de store Skove deres Arme ind gennem

Byen, og i Retningen Øst-Vest staar Østersøens Vande i For¬
bindelse med Malaren gennem den stockholmske Skærgaards
mange Løb. Den friske Luft fra Skovene og Skærgaarden kom¬
mer ligeligt alle Stockholmere til Gode, og Stockholm har saa-
ledes alle naturlige Betingelser for at blive en sund By, men
Haand i Haand med Naturen gaar en veltilrettelagt Byplan* der
sørger for rigelige Lufthuller ogsaa i de Kvarterer, hvor Natu¬
ren har været mere karrig, og takket være disse grønne Bælter
virker Stockholm med sine 500,000 Indbyggere baade hyggelig
og intim. Hertil kommer, at Boligforholdene (ialt Fald i de nye
Kvarterer) er ualmindeligt gode. I den centrale Del af Byen
strækker de 8—9 Etager høje Huse deres iMure mod den blaa
Himmel i skøn Samhørighed med Klipperne og den tilstede¬
værende Beplantning. I andre Kvarterer er opført Lejligheder
for børnerige Familier. Husene er placerede med saa stor ind¬
byrdes Afstand, at Lys og Luft kan komme til alle Lejligheder,
og paa de store mellemliggende Græsflader med de fremsprin¬
gende Klipper og de enkelte vildtvoksende Skovfyr er den
ideelle Tumleplads for Ungerne. Atter andre Kvarterer er for¬
beholdt Een-Fåmiliehusene, den Hustype, der har Stadens sær¬

lige Bevaagenhed; dette vil fremgaa af følgende Tal. Indtil Ind-
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gangen af 1941 havde Staden, for at sikre sig Ekspansionsniulig- Stadshuset.
heder, erhvervet ca. 9000 ha Landejendom til dette Formaal.
Hidtil har Byplanlægningen disponeret over godt 2000 ha, og
af disse 2000 ha er ca. 1400 ha udstykket for disse Smaahuse,
og ved gode Laaneforhold sættes selv ubemidlede i Stand til
at erhverve eget Hus. Staden sælger ikke Grundene, men over¬
drager Bygherren Brugsretten i 60 Aar. Brugsretten til disse
Grunde overdrages Bygherren frit, dog maa han kunne frem¬
skaffe et nærmere fastsat Beløb, men ogsaa helt ubemidlede kan
komme i Betragtning, det forlanges blot, at Bygherren udfører
et Arbejde svarende til ovennævnte Beløb, d. v. s., at han selv
maa udgrave Grunden og selv rejse Træhuset efter Anvisning
af dertil beskikkede Instruktører.

For rigtigt at forstaa Fordelene ved disse Smaahuse maa op¬
lyses, at Aarsomkostningerne ved et saadant Hus (tre Værelser
og Køkken) beløber sig til ca. 1000 Kr., og Gennemsnitslejen
for en Lejlighed bestaaende af et Værelse og Køkken beløber
sig i den centrale Bydel til det samme.

I den gamle Bydel har man begyndt Saneringen af forældede
Ejendomme, lysrøvende Mellembygninger er fjernede, og i deres

114



Det kongelige Slots vestre Facade set Sted findes flere Steder idylliske smaa Gaardhaver (jfr. C. Th.
fra Vasabroen. Sørensens Bog „Om Haver"). Legepladser er indrettede overalt

i Byen; for Ungdommen er der indrettet Sportspladser, og for
den lidt ældre Generation findes bl. a. Kolonihaveanlæggene
syd for Staden. Selv Stockholmeren, som bor i den centrale
Bydel, kan intensivt nyde Sommerens Sol. Mange Steder er
der indrettet Tagterrasser, den ideelle Plads for Solbad, enkelte
Steder endog i Forbindelse med et svalende Bad i et paa Taget
indrettet Bassin. For Stockholmernes Velfærd er der sørget paa
bedste Maade, men ogsaa paa de camperende Gæster, der i sta¬
digt stigende Tal enten pr. Bil eller Cykle besøger Hovedstaden,
er der tænkt ved Indretningen af Lejrpladser forskellige Steder
i Byens Udkant.

Et Samfunds Forpligtelser overfor en Borger strækker sig dog
udover Livet, og en sømmelig Begravelsesplads maa vel betrag¬
tes som et naturligt Krav fra enhver Borger, paa det Samfund
han tilhører, men heller ikke paa dette Punkt skuffer Stockholm
sine Borgere. Af Kirkegaardsareal disponeres der over ca. 167
ha fordelt som følger: Norra Begravningsplatsen fra omkring
1820 ca. 62 ha, Sandsborgskyrkogården fra 1890 ca. 15 ha. og
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Saa smukt ligger Husene placeret i Ter-
rainet i Sodra Ångby.

Et af de smaa Hjem i Norra Ångby.
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Den typisk svenske Skovkirkegaard.

til sidst Skogskyrkogården, der blev indviet 1920 og dækker ca.
90 ha. Skogskyrkogården er imponerende. Allerede ved Kirke¬
gaardens Hovedindgang betages man af det mesterlige Sam¬
arbejde mellem Natur og Arkitektur. Den mørke Fyrreskov,
som vel egentlig er det bærende i Anlægget, den store Græs¬
flade med de elegante, bløde Linier, og det lyse Kapel danner
en Helhed af uendelig Skønhed. Det kæmpemæssige Granit¬
kors udfor Helige Korsets Kapel tegner sig paa een Gang ma¬
nende og favnende mod den lyse Himmel. Intet er beklemmende,
alt roligt og venligt, en sidste Hilsen fra Livet. Ved hver af
Skogskrematoriets tre Kapeller er indrettet en intim Kapelhave.
Ventehaller og Kapelsale er rigt kunstnerisk udsmykkede. For¬
uden disse nævnte tre Kapeller findes det idylliske lille Skov¬
kapel og det klassiske Opstandelseskapel. Et System af smukke
Veje fører rundt til de forskellige Afdelinger. Gravpladserne er
udhuggede i de store Fyrre- og Granplantninger. De enkelte
Grave markeres ved en flad græsklædt Gravhøj og et Mindes¬
mærke. Hække mellem de enkelte Grave findes ikke. Fælles
for alle Gravene er den samlende Ramme af store Træer og

det bløde, grønne Græstæppe. At saa hver Afdeling har sine
Servitutter for Mindesmærker, det være sig opretstaaende Sten,
Liggesten eller Træmindesmærker, giver intet Skaar i Helheden;
den fælles Idé med den sidste Hvileplads i det typiske nordiske
Landskab under det skærmende hellige Kors er bibeholdt. Asplunds berømte lille Skovkapel.
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E. G. Asplund: Skovkrematoriet ved
Stockholm.

Jeg vil slutte denne Beskrivelse af Asplunds og Lewerentz
geniale Arbejde med at citere Slutningen af J. Hodins Artikel
i Ignis Augustnummer 1940 om dette Arbejde. „Hår måste vi
ta avsked av detta byggnadsverk, på vilket landets båsta kraf¬
ter ha arbetat och vilket, då en dag oron forsvunnit ur vårlden,
utomlands skall stå som en symbol for månsklig åndes uppbyg-
gande krafter". Sven Hansen.

' I svensk Granit staar det storslaaede Kors paa den aabne Græsslette ved
Skovkrematoriet.
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Københavns Kommunes offentlige Haver
og Parkanlæg omkring Midten af forrige
Aarhundrede

Der gives na^ppe nok saa lille en Købstad Landet over, der
ikke har Brug for et offentligt Friluftsareal til forskellige For-
maal, og de fleste Byer har da ogsaa et Parkanlæg i større eller
mindre Udstrækning. Let Adgang til landlige Omgivelser, der
er egnede til Benyttelse af Befolkningen under Fritiden, kan
dog i nogen Grad afbøde Savnet af offentlige Parkanlæg.

Men naar Smaabyen bliver til Storby, naar Husenes Haver
eller Plantninger formindskes eller endog helt forsvinder og er¬
stattes med store Beboelsesejendomme og Fabrikker, naar Vejene
afløses af brolagte eller asfalterede Gader, og naar Afstanden
til landlige Omgivelser bliver større, opstaar en stærkere Trang
til offentlige og let tilgængelige Have- og Parkanlæg. Saadanne
Anlæg tjener dels til Forskønnelse af Byen, dels til Befolknin¬
gens Tarv for Hvile, Rekreation, Møder og Fester og Børnenes
og Ungdommens Leg og Idræt.

Endskønt Færdselsforholdene i de senere Aartier er betyde¬
ligt forbedrede, baade Færdselsvejene og Færdselsmidlerne, saa-
ledes at en Bys Befolkning let og hurtigt kan komme ud i land¬
lige Omgivelser, er Trangen til grønne rekreative Friluftsarealer
dog stadig til Stede.

1 det følgende skal gøres Kede for Træk af Københavns Kom¬
munes offentlige Have- og Parkanlægs Udvikling fra omkring
1840, da Byens Kommunalbestyrelse med Borgerrepræsentanter
organiseredes, og indtil Nutiden.

I Midten af forrige Aarhundrede var København en tætbygget
By med snævre Gader, omgivet af høje, græsklædte Volde med
dybe Grave. Befæstningen satte Grænse for Byens hyggemæs¬
sige Udvidelse. Sammenlignet med Nutiden var Forholdene smaa

og provinsielle. Men selv 0111 Befæstningen satte Grænse for
Udvidelse, var Byen dog ikke uden Parker eller rekreative
Arealer. Omraaderne for Friluftsarealerne var endda ikke ringe,
tværtimod, efter Befolkningens Størrelse endda betydelige.

København havde i første Række den smukke gamle Rosen¬
borg Have, der tilhørte Kongen, men ved den frie Forfatnings
Gennemførelse 1849 overgik den sammen med de øvrige konge¬
lige Haver til Staten. I Slutningen af 1700-Tallet er den tilgænge¬
lig for Publikum. Ved en kongelig Resolution af 1795 bortskæn-
ker Kongen „en Strækning af Rosenborg Have paa 89 Alen i
Bredden fra Gothersgaden til Sølvgaden til en ny Gades An¬
læg paa 20 Alens Bredde". 1 den Anledning „vil Kongen for¬
vente sin Hofmarskals Forestilling om, hvorledes nogle af de til
Kjokkenvexter indrettede Aflukker i bemeldte Haver kunde om¬

dannes til Lystqvarterer for at tjepe Stadens Indvaanere til Pro¬
menade i Stedet for den Strækning, som nu afgives fra Haven".

Men fra 1819 og indtil vore Dage har Haven været offent-
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lig for Publikum, og Haven har gennem Tiderne betydet over- Gammel Pil i Ørstedsparken.
ordentlig meget som Friluftssted for Københavns Befolkning.
Herom findes en meget udførlig Beskrivelse i Haveinspektør
Clemen Jensens Afhandling „Kongelige Haver".

Københavns Fæstningsværker, „Voldene", omkring Byen har
haft stor rekreativ Funktion for Byens Indbyggere. Voldene ud¬
gjorde 377 Tdr. Land og Kastellet med tilhørende Værker 90
Tdr. Land, ialt 467 Tdr. Land. Omkredsen indenfor Voldene
ansloges til 17,000 Alen. Dette mægtige Areal tilhørte Staten,
men var dog i stor Udstrækning tilgængeligt for Publikum. I
Aaret 1854 nedrives Fæstningsportene, og smukke Spadserestier
anlægges paa Voldene. Over Gabet, hvor de svære, murede
Fæstningsporte havde staaet, blev lagt lette Luftbroer, der til¬
lod Passage fra Vold til Vold. En af disse Broer ses endnu i
Ørstedsparken, hvor den ligger som Bro over Kanalen.'

Paa Voldene fandtes mange Træer. Herom skriver en sam¬
tidig, Topografen J. P. Trap, 1858: „Kastellets Volde er lige¬
som Byens Volde beplantet med Linde- og Kastanietræer, der
danner behagelige Spadseregange, hvorfra man har vid Udsigt,
dels over Sundet med Sverrigs Kyst i Baggrunden, dels over
den nærmeste Omegn".

F.ndnu findes der mange smukke Træer paa Besterne af den
gamle Befæstning, især paa Christianshavns Vold, Kastellet og
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Gammel Ask paa Christianshavns Vold. Smedelinieanlæget. I Østre Anlæg findes der særlig: Elm, Ahorn,
Ask, Hestekastanie og Hvidtjørn, og i Ørstedsparken 3 præg¬
tige Valnøddetræer.

At Voldene har været meget yndede af Københavns Befolk¬
ning, herom vidner Hunæus' store i Statens Museum for Kunst
ophængte Maleri: „Store Bededagsaften paa Københavns Vold",
malet 1862 og forestillende Arveprins Ferdinand, Chr. Winther
o. fl. af Datidens kendte Mænd paa Volden ud for Stokhusgade.

Til at varetage Tilsynet og Driften af Beplantningerne paa
Voldene var ansat „Voldmestre", som i de fleste Tilfælde var

Gartnere og formentlig lønnedes af Staten. Voldmester Søren¬
sen, der foruden at passe Voldenes Beplantning tillige ejede et
Gartneri, var den sidste Voldmester i København, hvor han vir¬
kede som saadan til 1865, da Voldene kort efter overgik til Kø¬
benhavns Kommune.

Foruden nævnte Plantninger fandtes der hist og her paa mere
eller mindre offentlig Grund Træer, som hævede deres Krone
op mellem Husgavlene eller ludede ud over Hegnsmurene paa

forskellige Steder og i høj Grad bidrog til at forskønne Byen.
Nogle Eksempler, som er overleveret Nutiden fra gamle Dage
og endnu eksisterer, kan nævnes; Træerne paa Børsrampen,
Træerne ved Holmens Kirke, Asketræet ved Garnisons Kirke,
Elmetræerne i Elers Kollegium ved Muren mod Skindergade,
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Hestekastanien ved Reformert Kirke, Holbergs Træ (Hesteka¬
stanien) i Fiolstræde, Hestekastanien i Set. Petri Kirkegaard ved
Muren op mod Larslejstræde o. fl. Steder.

Allerede fra Begyndelsen af 1800- l allet synes Københavns
Kommune at have haft en ikke ringe Beplantning af Alléer paa
Veje og Stier paa Byens udenbys Grunde. Thi Aaret 1804 an¬
sattes Gartner H. Hansen, født omkring 1777 i Wiby, Fyn, som
Plantør under Kommunen.

Omkring 1839 er Veje og Stier, de saakaldte Promenader,
Farimagsvejen, rundt om Søerne, Jagtvejen, Nørre Allé, Fæl¬
ledvej o. .fl., tilplantede med Popler, og man overvejer nu helt
at nedlægge Planteskolen, som Kommunen besidder paa denne
Tid, samt at afskedige Plantøren. *

Byens Kæmner giver under 8. Nov. 1839 paa Foranledning
af „Stadens 32 Mænd" en udførlig Beretning herom til Magi¬
straten. Han skriver:

„Da nu alle Stadens Veie og Fodstier ere beplantede og for

Tilvenstre: Holbergs berømte Kastanie
i Udspring.
Herover: Kastanien i Østre Landsrets
Have i Bredgade. «

Kommunens Plantninger og

Anlæg
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Herover: Havnegade med Holmens Kir¬
kegaards gamle Træer.
.Tilhøjre: De gamle Elme i Skindergade
bag Elers Kollegium.

Fremtiden ingen Anledning er til nye Plantninger og altsaa in¬
gen Træer skal bruges undtagen til Udbedringer — saa kan det
ikke nægtes, at en egen Planteskole for Eftertiden vil blive af
langt mindre Vigtighed for Staden, end den hidtil har været,
og som Følge deraf en egentlig Planteur ej heller bliver nød¬
vendig".

Planteskolen fandtes paa Vesterbro, og dens Størrelse udgjorde
2l/a Tdr. Land, men i Regnskabet 1841 synes den formindsket
til ca. 12/i* Tdr. Land.

Sagen om Planteskolen er gentagne Gange til Behandling og
Drøftelse i Borgerrepræsentationen, og i Referatet om Mødet
den 1. April 1844 anføres, at „Forslaget Planteskolens Ophæ¬
velse bringes til Udførelse".

Plantør Hansen bliver dog i Embedet og afgaar ved Døden
i August 1845 (i Frederiksberg Kirkebog staar han anført som

„Kongelig Planteur af Frederiksberg", og han boede som Hus-
ejer i Frederiksberg Allégade 6). Efter ham antoges „interimi¬
stisk" Sønnen, Gartner J. C. Hansen, „til at føre Tilsyn ved
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Planteskolen, Indtil den nedlægges, og besørge de forefaldende
Arbejder ved Beplantningerne paa Stadens Veie". Hans Op¬
gave synes ikke stor, den ansættes indtil videre til 3 Rbd. 3 sh.
maanedlig.

1 Regnskabet lor 1846 findes Planteskolen nævnt sidste Gang,
og dermed er dens Saga ude.

Kommunen har som nævnt ret omfattende Beplantninger paa

Veje og Stier. Men Træbestanden er i overvejende Grad Popler
(og vistnok især Pyramidepopler), som havde sine Ulemper.

Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, der netop var ble¬
vet oprettet i disse Aar, dukker nu op og begynder at gøre
sin Indflydelse gældende om en „smukkere og hensigtsmæssigere
Beplantning af Promenaderne paa Stadens udenbys Grund samt
Anlæig af Hvilepladser med Pavilloner og skyggefulde Plantnin¬
ger". Forslaget behandles af Borgerrepræsentationen i Mødet
den 11. April 1842 o. flg. Møder.

Der nedsattes en „Committee" til Behandling af Sagen, og
ved Mødet den 1. April 1844 foreligger et af Kæmneren ud¬
arbejdet Overslag til Udbedring af Beplantningen af Stadens
Veje og Stier.

Man er da ogsaa straks gaaet i Gang med Arbejdet. Kom¬
munens Brolægnings- og Vejkomite skriver under 25. April 1845:

„Til at effectuere de angaaende en Forandring i Beplantnin¬
gen paa Stadens Veie tagne Bestemmelser vil udfordres et An¬
tal af ca. 496 Stk. Linde, 112 Stk. Yppern, 223 Stk. Kastanier
og 152 Stk. Akasiaer, Birk og Aunbøgetræer".

1 Aarene 1845—50, især 1845—46, er Udgifterne til Træplant¬
ningen sammenlignet med Aarene forud særlig store, hvilket
tyder paa, at Udbedringen af Træerne paa Stadens Veje og
Stier finder Sted i disse Aar. Farimagsvejen tilplantes med Lin¬
detræer, Kærlighedsstien og Jagtvejen med Elmetræer, som var
det Træ, man foretrak i den følgende Tid.

Forskønnelsesforeningen søgte ogsaa at faa oprettet beplan¬
tede Hvilesteder paa de udenbys Grunde, men det kan ikke
ses, hvad der opnaaedes.

Endvidere havde Forskønnelsesforeningen sin Opmærksom¬
hed henvendt paa Kongens Nytorv.

Denne Plads historiske Data er: Kongetorv, anlagt 1670, faa
Aar derefter udstyret med Græsplæne, Buskadser, Blomster og
Stier. Omtrent tyve Aar derefter tilplantedes Randen af Plæ¬
nen med 4 Rækker Træer. 1687 rejstes midt i Anlæget Statuen
af Christian V. Omtrent 1740 fjernedes de to af Trærækkerne
og 1750 de resterende Trærækker, hvorefter Pladsen henlaa til
1840erne, da Forskønnelsesforeningen rejser Spørgsmaalet om
dens Istandsættelse. Sagen kom til Behandling i Borgerrepræ¬
sentationens Møde den 14. Maj 1855. Slotsgartner, Forstraad
Rothe har udarbejdet et med Tegning udstyret Forslag. Over¬
slaget omfatter: Hegn, Muldjord, Beplantning m. m., og Bekost¬
ningerne anslaas til 2340 Rbd. Arbejdet bringes til Udførelse,
men Aaret efter forhøjedes Bevillingen med 940 Rbd. til Frem¬
skaffelse af engelske Fliser i Fortovene og en hensigtsmæssigere
Indhegning af Pladsen.
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'* 'l'.l II

Kongans Nytorv omkring Aar 1700.
I Randbebyggelsen ses fra venstre ved
liredgadehjørnet Niels Juels Palæ, opf.
1683, nu Reedt^ Thotts Palæ; Nyhavn,
uifgravet 1671-73; Charlottenborg, opf.
1672-83 af Ulrik Frederik Gyldenløve;
Tjarehuset paa Holmen, nu Kgl. Teater;
Bygningen med de høje Gavle: Raadmand
Arent Berntsens Gaard, senere Erichsens
Palæ, opf. 1797~99> "" Handelsbankens
Ejendom. Tilhøjre herfor Henrik Bjelkes
Gaard, opf. i 1660erne, nu Magasin du
Nords Ejendom.

Del af Fæstningsværkerne over-

gaar til Byen

Forskønnelsesforeningen forsøgte paa andre Steder at forbedre
Stadens Beplantninger, f. Eks. paa Set. Annas Plads, der blev
betydeligt istandsat. Foreningen havde saaledes en ikke ringe
Indflydelse paa Byens offentlige Beplantninger, som det ogsaa
lykkedes den at forbedre. Af disse Plantninger er dog næppe
nogen tilbage. Det sidste Forslag, Foreningen beskæftiger sig
med, var Fremskaffelse at Beplantninger paa Frue Kirke Plads,
hvilket dog ikke kom til Udførelse. Paa dette Tidspunkt er For¬
eningen „ganske stille hensovet, ved at dens Medlemmer er gaaet
fra hverandre".

Paa Beplantningens Omraade synes Byen derefter i en Række
Aar at glide ind i en stille Periode. Referatet fra Borgerrepræ¬
sentanternes Forhandlinger indeholder intet om Byens Beplant¬
ninger før omkring 1876, da der søges Bevilling til en foreløbig
Regulering af et Areal, hvorpaa Ørstedsparken bliver anlagt.

Men inden dette kan finde Sted bliver Voldene af Staten over¬

draget Københavns Kommune. Denne Overdragelse og Volde¬
nes og Voldgravenes Sløjfning og derefter Ordning af Terrænet
er et af de interessanteste Afsnit af Byens Historie og skal her
gengives i en kortfattet Oversigt.

Den 6. Juli 1867 fremkom „Lov om Afløsning af de ved De-
marcationslinien om Kjøbenhavn paalagte Indskrænkninger samt
en Bemyndigelse foi* Regjeringen til Afhændelse af en Deel af
Kjøbenhavns Fæstningsværker paa Sjælland".
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I denne Lov bestemtes det,
at de Indskrænkninger, der hvilede paa de sjællandske pri¬

vate Grunde mellem Fæstningsværkerne om København og De¬
markationslinien af 1852, skulde afløses ved Ydelse til Staten,

at intet Areal indenfor Demarkationslinien herefter maa hen¬
lægges til Kirkegaarde o. s. v.,

at der af Fæstningsterrænet kan afstaas 21 Tdr. Land til Uni¬
versitetet til Anlæg af en botanisk Have og et astronomisk Ob¬
servatorium,

at den fremtidige Bebyggelse og øvrige Anvendelse af det
mellem Fæstningsværkerne og Demarkationslinien paa Sjælland
beliggende Terræn skal finde Sted efter en af Kongen fastsat
Plan, og

at Regeringen bemyndiges til — paa nærmere angivne Vilkaar
— „at overdrage til Kjøbenhavns Commune hele den Staten til¬
hørende Grund, som ligger mellem Demarcationslinien og Vold¬
gaden paa Sjællands Side fra Østerport til Kallebodstrancl" med
Undtagelse af de forannævnte 21 Tdr. Land til Universitetets
botaniske Flave og et Observatorium.

Ved Kontrakt af 29. Oktober 1869 overgaar da den Del af
Københavns Fæstningsterræn, som Loven af 6. Juli 1867 om¬
handler, til Københavns Kommunes Eje.

1 Kontrakten fastsættes endvidere, at der skal udlægges 300,000
Kvadratalen, hvoraf en Del kan være Vandareal, til Parkanlæg.
Betalingen for det store, værdifulde Terræn ansættes til 360,0C0
Rd., men Staten blev samtidig fritaget i Fremtiden for Torskel¬
lige Ydelser til Kommunen.

Kongens Nytorv i 1840erne.
Tilvenstre Hovedvagten ved Hovedvagts-
gade og Ny Adelgade. Bag Hesten Go-
thersgade-St. Kongensgadehjørnet.
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Kongens Nytorv i 1860erne. Bebyggelsesplanen, som er nævnt i Loven, blev approberet
I Billedets hejre Side det pæne, gamle af Kongen den 25. September 1872.Hotel d Anf,htiru. Efter at Planen med Gadelinier m. m. var fastlagt, blev der

travlt ude paa Fæstningsterrænet med Jordbakke og Trillebør."

Anlæggene i det tidligere Loven af 1867, hvorefter Regeringen bemyndiges til Afhæn-
Voldterræn delse af en Del af Københavns Fæstningsanlæg paa Sjællands-

siden, var det skriftlige Dokument, hvormed Befæstningen om¬

kring København endelig blev opgivet.
Men Befæstningsanlæggene var i Virkeligheden allerede op¬

givet lang Tid forinden. Demarkationsliniens Tilbagerykning fra
Jagtvejen og til Søerne (Søsiden mod Byen) 1852, var en Til¬
kendegivelse herat. Thi paa denne Tid i 1840—60erne rejste Stat
og Kommune flere store Bygningsanlæg, hvis Placering umiddel¬
bart uden for Voldgraven eller Stadsgraven, som den ogsaa kald¬
tes, ikke kunde være taalt, saafremt Befæstningen ikke paa da¬
værende Tidspunkt var opgivet. .

Disse Bygninger er:
Det kgl. Døvstummeinstitut, opført 1838—39, beliggende ved

Kastelsvej, og Det kgl. Blindeinstitut, opført 1857—58 umiddel¬
bart øst for førstnævnte, samt Kommunehospitalet, paabegyndt
i Maj 1859 og taget i Brug 1863. Ogsaa Udbygningen 1859 af
Københavns Vandforsyning med Filter- og Maskinanlæggene
inden for Set. Jørgens Sø var en Foranstaltning, der vel først
kunde gennemføres, da Fæstningsværkernes Betydning i For¬
svarets Tjeneste var opgivet.

Paa Terrænet mellem Voldgraven og Demarkationslinien fand-
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Den Del af Stadsgraven, hvor senere Aborreparken anlagdes, og omtrent paa det Sted, hvor Vestre Boulevard nu skærer
Studiestræde (1880).

Den Del af Voldgraven, hvor senere Ørstedsparken anlagdes. Teglgaardsbroen (i868).
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Den Del af Volden, hvor senere Østre Anlæg anlagdes, set fra Nord. Tilvenstre Hosenborg, tilhøjre Observatoriet.
(Fristrup 1874).

Udsigt fra Østerport over den Del af Voldterrænet, hvor senere Østre Anlæg og botanisk Have anlagdes. 1 ilvciistre
Bastionernes Mølleri tilhøjre Kommunehospitalet. (F. L. Slorck i860).
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tes endvidere Landsteder med store Haver, f. Eks. Rørholm (Rør-
holmsgade har Navn efter det) og Gartnerier.

Efter at Bebyggelsesplanen af 1872 var bleven stadfæstet al
Kongen, paabegyndtes Sløjfningen af Christian IV's gamle V olde.
De første Spadestik gjordes 1870, men det varede dog 30 Aar
for alt var raseret. Christianshavns Voldanlæg og Kastellet med
Smedelinieanlægget blev dog i Behold.

Store Bededagsaften „paa Volden" 1873 var egentlig den sid¬
ste af disse folkelige Festaftener. Man mente, at den gamle Tra¬
dition vilde blive overført til de nye Boulevarder, men det holdt
ikke Stik. Den traditionelle Spadseretur foregaar nu denne Af¬
ten paa Christianshavns Vold eller Langelinie.

Der tages fat paa Øster-, Nørre- og sidst Vestervold, og saa
forsvandt da efterhaanden de 12 Bastioner med de 11 maleriske
Vejrmøller.

Paa Voldenes Plads anlagdes brede, beplantede Boulevarder,
og den gamle Stadsgrav gik som Søer eller Kanaler ind i Par¬
kerne, der anlagdes paa Voldterrænet og dets Udenværker.

At Voldenes Sløjfning var en Vandalisme, er sikkert alle
enige om nu. Og det var sikkert ogsaa store Dele af Befolk¬
ningen klar over, da Raseringen fandt Sted 1895 forud for Øst-
banegaardens Opførelse og sidst, da Voldværkerne ud for Stok¬
huset og i Aborreparken skaanselslost maatte dele Skæbne med
det øvrige.

Men Samtiden havde Sans for Genskabelsen af Boulevarder
og Parker paa Voldterrænet. De er „med deres stive Plæner
og grusede Gange" blevet kaldt en daarlig Erstatning for den
Idyl, som Voldene frembød.

Den Række af sammenhængende Parker, som her skal gøres
Rede for, udiørt af Stat, Kommune og privat „Institution" er lig¬
gende i en af Beboelseskvarterer og offentlige Bygninger brudt
Kreds om den gamle Bydel i Rækkefølgen:

Christianshavns Vold, Tivoli, Vestre Boulevard, Glypotekha-
ven, Raadhushaven, Jariners Plæne, Aborreparken, Ørstedspar-
ken, Universitetets botaniske Have, Østre Anlæg og Langelinie-
Smedelinieanlægget med Grønningen.

Disse Parker er udformet med Henblik paa de forskellige For-
maal, som det skulde blive deres Opgave at opfylde, og de har
som Følge deraf forskelligt Præg, men de har gennem Aarene
opnaaet stor Skønhed med mange overordentligt hyggelige Idyl¬
ler, og de har da ogsaa opnaaet stor Popularitet blandt Byens
Befolkning. Ethvert Angreb paa Parkerne er gennem Tiderne
blevet mødt med Modstand. Angrebene er ikke til alle Tider
blevet afslaaet, men har haft til Følge, at et enkelt Anlæg, Aborre¬
parken, næsten fuldstændigt blev udslettet. Til Gengæld har der
ogsaa været Forøgelse, da f. Eks. Kunstmuseets Have bragtes til
Udførelse og lagdes til Østre Anlæg. Jens Østergaard.
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Konkurrencen om en Rosenhave
I Konkurrencen om en Rosenhave i Det kgl. danske Have¬

selskabs Have vandt Havearkitekt Georg Boye, Kokkedal, første
Præmie og Havebrugsstuderende paa Landbohøjskolen i Sam¬
arbejde anden og tredje Præmie.

Vi gengiver nedenfor Dommerkomitéens Betænkning:

Til Bestyrelsen for Det kgl. danske Haveselskab.
Efter at undertegnede Dommere har gennemgaaet de til Kon¬

kurrencen om en Plan til en ny Rosenhave indkomne 15 For¬
slag, tillader vi os at indstille følgende til den ærede Bestyrelse.

1. Præmie, stor 300 Kr., tildeles det under Mærket Tudor-
rosen indsendte Projekt, som ved Navnekonvoluttens Aabning
viste sig at være forfattet af Havearkitekt Georg Boye, Aadals-
vej, Kokkedal.

Blandt de øvrige Projekter fandt man ingen, som vakte særlig
Opmærksomhed fremfor andre; men man hæftede sig dog ved
enkelte, i hvilke fandtes gode Idéer eller Detailler, som er værd
at fremhæve, og man enedes om at indstille 2 Projekter hver
til en Præmie paa 100 Kr., nemlig: Projekt mærket „Runde Tre¬
kanter" og Projektet mærket „Persian Yellow", som begge viste
sig at være forfattede af „En fra Landbohøjskolen".

Det til 1. Præmie indstillede Projekt fangede straks Opmærk¬
somheden ved sin smukke Udførelse og ved forskellige interes¬
sante Detailler, og efter nærmere Studium forekommer det os at

frembyde adskillige Fordele fremfor noget af de øvrige Projekter.
Forfatteren siger selv i sin Beskrivelse til Projektet: Det

Areal, der er stillet til Raadighed, maa nærmest betegnes som
en hyggelig Krog. Det er som Rum betragtet svagt, indrammet
som det er af tre forskellige Vægge, men Omgivelserne forlener
det med en særlig Stemning, til hvilken den gamle Undergart¬
nerbolig, Kirken, Havens Præer og ikke mindst de gamle grimme
I rederiksberghuse i Pilealléen bidrager. Det forekommer derfor
naturligt at bevåre Samspillet med Omgivelserne, men søge Rum¬
met strammet. Derfor foreslaaes som Ramme en Løvgang af lette
Jernbuer med Slyngroser. Ved den gamle Mur mod Nord bærer
Buerne et Glastag, saadan at der her fremkommer de ønskede
lune Siddepladser, lukkede mod Øst og Vest. Ogsaa i den øv¬
rige Pergola kan der anbringes Bænke. Højdeforskellen mod
Vest optages i en Mur af Betonplantesten med Trappe véd Gan¬
gen vestpaa. Denne er noget forskudt.

I dette Rum lægges et Mønster af 50x50 cm Betonfliser, der
skal virke som et sammenhængende Gulv med et Tavl af Bede,
der tilplantes med Roser, een Sort i hvert. Men da det næppe
er ønskeligt at lade Samlingen omfatte 221 Sorter, er der i hver-
andet Bed foreslaaet Dianthus plumarius, Mrs. Sinkins, hvis graa
Puder skulde bidrage til den Ro og Balance, der efterlyses. I
enkelte Nellikebede er der, for at bryde Skakbrætmønsteret,
plantet Buskroser af gammeldags, storblomstrede Typer, og des¬
uden er der anbragt to Skulpturer, der bør være ret smaa. Be-
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dene er 1 m8 store, og de maa plantes tæt til, saa Jorden dækkes,
mindst 9 Roser i hvert.

Samlingen kommer paa denne Maade til at omfatte 1) Slyng-
og Espalierroser paa Buerne. Der kan være ca. 30 Sorter, men
det vil nok være bedre at regne med 15—20 og lade en enkelt
Sort om Resten. 2) en Samling gammeldags Buskroser, men ingen
Vildroser, der skønnes out of place. 3) 110 forskellige „lave Ro¬
ser". Disse tænkes ordnet i Farvefølge fra Hjørne til Hjørne.
En skarp Adskillelse mellem storblomstrede — og Polyantheroser er
ikke tilstræbt, men de sidste arrangeres paa Højen, og det skulde
være muligt at etablere Overgange med Polyanthehybrider og en-
keltblomstrendeTehybrider. Alle Roser forsynes med Navneskilte.

Skakbrættets Fordele skulde være: Overskuelighed, gode Kul¬
turforhold og let Adgang til Udskiftning af sløje Sorter.

Den udstrakte Brug af Fliser gør Haven let at holde, men og-
saa dyr i Anlæg, og der er i og for sig ikke noget i Vejen for
at erstatte Fliserne med en Grusbund og kante Bedene med
Klinker eller imprægnerede Brædder. Og Løvgangen kan ud¬
føres af Træ, hvis Jern ikke kan skaffes.

Hertil skal bemærkes, at Projektets svageste Punkt er Sammen¬
hængen med Omgivelserne, især imod Syd, hvor man' bør søge
at drage Undergartnerboligen i mere intim Forbindelse med i

Geor^ Boye: Projekt til Rosenhave, til¬
delt 1. Præmie. Plan i:400.
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Georg Boye: Perspektiv af projekteret Rosenhaven; men dette kan let ske ved, at nogle af de midterste
Rosenhave. Pergolabuer i denne Side, som forstyrrer Udsynet inod Under¬

gartnerboligen, udelades.
løvrigt finder vi, at Arealet er vel udnyttet og praktisk opdelt,

saa det frembyder udmærkede Opholdspladser, især under det
udvidede Glastag i Nordsiden, og giver god Adgang til Spad-
seren og til Studium af Roserne paa nært Hold og fra alle Sider.

Man kunde maaske frygte, at Haven, udført paa denne stærkt
opdelte Maade, vilde faa et lidt uroligt Præg; men herpaa kan
der bødes ved Tilplantningen, — den af Forfatteren foreslaaede
Tilplantning af Halvdelen af Felterne med Fjernelliker virker
allerede noget i denne Retning, og maaske burde man yder¬
ligere lade enkelte Kvadrater smelte sammen til lidt større Bede
ved Udeladelse af de mellemliggende Fliser — og inaaske udelade
nogle faa Kvadrater lige indenfor Indgangen fra den gamle Have.

løvrigt kan vi tiltræde Forfatterens Bemærkninger og skal kun
tilføje, at det formentlig ikke vil være nogen Forringelse af Pla¬
nen, hvis man, bl. a. af Bekostningshensyn, undlader at belægge
hele Løvgangens Areal med Fliser, men indskrænker sig til at
føre Rækkerne igennem udfor Løvgangsbuerne og grusede mel¬
lemliggende Felter. Det vil da forekomme naturligt at dreje
Buerne i Flugt med Fliserækkerne.
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I selve Rosenparterret finder man det rigtigst at bevare Flise-
bunden, da det dog er den, der til en vis Grad vil give Haven
sin Karakter og desuden har flere praktiske Fordele: Renlighed,
let Vedligeholdelse m. fl.

Man vil heller ikke betragte det som en F orringelse, hvis Jernet
i Buerne maa erstattes med Træ —eller for Glastagets Vedkom¬
mende af de mere arkitektoniske med den gamle Mur bedre
harmonerende Murpiller.

løvrigt kan vi, naar der tages Hensyn til de anførte Bemærk¬
ninger og maaske yderligere foretages enkelte Smaaændringer,
anbefale Haveselskabet dette Projekt til Udførelse, idet vi er af
den Formening, at Selskabet vil kunne faa Glæde af denne Ro¬
senhave igennem en Aarrække.

Om Projektet „Runde Trekanter skal bemærkes, at Idéen
findes ganske god og morsom, og at den i og for sig paa sin
Plads vil være ganske anvendelig. Den har den Fordel, at man
vil kunne udelade enkelte Trekanter efter Behag og efter Be¬
hov; men man finder, at der for en Rosenhave paa dette Sted
er for lidt Fasthed i Planen, og at den virker lidt for „moderne"
til Stedet med den gamle Undergartnerbolig som Baggrund, —

og endelig vil de mange Gange med Buxbomkanter, som maa
holdes i sirlig Orden, kræve et stort Vedligeholdelsesarbejde.

Projektet „Persian Yellow", som er bygget over et gammelt
persisk Mønster, er i og for sig tiltalende; men man maa be¬
tragte, at Tilplantningen med Roser ganske vilde forflygtige
Mønstret, som vist i Virkeligheden kun vilde komme til sin Ret,
hvis Haven kunde ses i Fugleperspektiv — og endda helst var
beplantet med ganske lave Planter.

Hos to Projekter, nemlig et mærket „27" og et andet mærket
„131212", som iøvrigt er saa grundforskellige, idet det ene er
landskabeligt, det andet strengt geometrisk betonet, finder man
et tiltalende fint Overblik Ira Indgangen mod Undergartner¬
boligen henover en aaben Græsflade, omkring hvilken Rosen¬
bedene grupperer sig; men begge lider af for store Skavanker
med Hensyn til Rosernes Anbringelse og giver for lidt Plads
til Sortimentet.

Endelig finder man at burde fremhæve Projektet mærket „Tor¬
nerose", som det, i hvilket der er taget mest Hensyn til Om¬
givelserne, baade Undergartnerboligen og Staudehaven imod
Vest, ligesom Beplantningsplanen frembyder mange tiltalende
Momenter; men et svagt Punkt er det, at den brede Hoved¬
gang er ført midt ned gennem dette forholdsvis lille Areal imod
den som Point de vue for svagt virkende Undergartnerbolig.

I de øvrige Projekter finder man — selvom der i nogle af dem
findes gode Tanker og gode Enkeltheder, og i nogle af dem er
nedlagt et ret stort Arbejde ved Udarbejdelse af Beplantnings-
plan m. m., ikke saa meget af Interesse, at de motiverer en nær¬
mere Omtale.

Frederiksberg, den 11. November 1941.
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Projektet ,Runde Trekanter". Gange og
Siddepladser grusede eller belagt med
Sandstensbrudfliser. Plan 1:500.

m -dl

G. N. Brandt.
sign.

Georg Georgsen.
sign.

Michael Gram.
sign.

Projektet „Persian Yellow". Befæstelse af
rede Mursten; Græsgange mellem Ro¬
serne. Plan i:500.
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Af Hans Rene

Københavns Parkareal

Anlægsgartnerisk Reportage
I 1936 havde København 284 Hektar Park. I Dag har Stadsgartneren

Parkarealer paa yderligere 376 Hektar under sin Afdeling, og om faa Aar,
naar alle de i Øjeblikket under Udførelse værende Parker er fuldført, vil
Københavns Kommune have 724 Hektar Parkareal - eller 440 Hektar mere
end 1 1936. Der er altsaa Tale om en Vækst paa over 162 Procent!

Stadsgartner J. Bergniann er blevet interviewet af „Kristeligt Dagblad":
— Mener De, Stadsgartner, at København dermed vil være parkmættet?
— Nej, f. Eks. mangler Amager ganske afgjort en stor Park. Men man

ved ikke rigtigt, hvor den skal ligge. Desuden trænger det vestlige Vester¬
bro i høj Grad til Aandehuller. Der er egentligt kun Enghaveparken.

— Og alt andet er bebygget med høje Huse ...

— Ja, der er kun Den kgl. Skydebane fri endnu, siger Stadsgartneren
med et Smil, der antyder, at han gerne vilde have fat i denne lille Plet
midt mellem de tunge, graa Vesterbro-Husrækker.

— Der er en Væsensforskel paa de gamle Parker og de nye?
— Ja, sammenligner man dem, falder det i Øjnene, at de gamle Parker

- Østre Anlæg og Ørstedsparken - er Spadsereparker. Ingen tænkte, da de
blev anlagt, paa Legepladser og Boldbaner.

De nye Parker er anlagt som Brugsparker med Græsarealer til at gaa
og færdes paa, med Fodboldbaner o. s. v. Det er aabne Parker uden Hegn,
undtagen hvor de grænser op til ikke-offentlig Ejendom.

Vi har 1 de nye Parker bestræbt os for at bevare og udbygge den for-
haandenværende Skønhed. 1 Utterslev Mose f. Eks. har vi Ikke Indføjet
nye Elementer. Vi har ikke plantet fremmede Træer og Blomster eller kan¬
tet med Buksbom og andre Planter. Vi har valgt, hvor der skulde plantes
nyt, at anbringe danske Planter, fortrinsvis Planter, som normalt hører
hjemme 1 et Moselandskab. Vi har bevaret Søerne og gjort de sumpede
Partier utilgængelige ved Hjælp af Kanaler, der højst er een Meter dybe,
og hvori der gror Siv og Rør, saa de camoufleres og ikke bryder Land¬
skabet, samtidig med, at de danner Værn for Planter og Fugle.

Skal Parkgitrene lalde? Forretningsfører Fletkjær har udtalt i Borgerrepræsentationen, at man
havde den Udvej til at fremskaffe Jern til Byggeriet, at man kunde rive
Gitrene omkring Parkerne ned, og han nævnte som Eksempel Ørstedspar¬
ken og Kongens Have. Han mente'endda, at der vilde være noget tiltalende
I, at gøre Parkerne tilgængelige paa alle Tider af Døgnet, saaledes som
det er Tilfældet mange Steder i Udlandet og forøvrigt ogsaa i Fælledparken.

Havearkitekt E. Erstad-Jørgensen udtaler 1 den Anledning til „Aften¬
bladet":

- Nogen helt god Idé at tage Gitteret væk fra Kongens Have syntes jeg
ikke, man kan sige, det er. Det har for det første kostet en ukristelig Masse
Penge, og dernæst har man vistnok ikke andre Steder noget tilsvarende
Gitter med smukke Portaler og Pavilloner. Gitteret ud mod Kronprinsesse¬
gade er lavet af Arkitekten Meyn og regnes for meget fin Arkitektur.

Men skulde Gitrene endelig væk om Kongens Have og Ørstedsparken
- som iøvrigt er anlagt paa at være indelukket - saa maatte de 1 stor Ud¬
strækning lægges om, ligesom det vilde være absolut nødvendigt at oplyse
dem om Natten. De vilde jo ellers blive et Tilflugtssted for lyssky Personer.
Jeg er af den Opfattelse, at det ubetinget vilde være bedst at beholde Glt-
terne. Det Jern, de kan give, kan vel næppe siges at blive af afgørende
Betydning for Byggeriet.

Have ved Amtssygehuset
Hillerød

Haven ved det nye Amtssygehus 1 Hillerød er projekteret af Havear¬
kitekt C. Th. Sørensen og beregnes at skulle koste 79.000 Kr., hvad der er
11.000 Kr. lavere end det oprindelige Forslag, som Amtsraadet havde fundet
for dyrt. I det endelige Projekt var derfor bl. a. undladt Tennisbaner. 1
Statstilskud efter Beskæftigelseslovene vil kunde faas ca. 20.000 Kr.

Fra et Referat af Amtsraadets Møde i Frederiksborg Amts Avis skal
anføres omstaaende fornøjelige Ordskifte:
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N. H. Nielsen, Frederiksborg Slotssogn: Vi skal )o gøre Sygehuset fær¬
digt, men det er et mægtigt Uelob til et Haveanlæg, selv om det ganske
vist er et stort Areal, det drejer sig om.

Hans Nielsen, Dagelokke, fandt ligeledes, at det var en mægtig Sum at
ofre paa et Haveanlæg. Ved Usserød Sygehus var der anlagt en Have, som
kun havde kostet ca. 2800 Kr. Der var bl. a. plantet 150 Træer, der var
ikke anvendt nogen Havearkitekt, kun en almindelig Gartner, men Resul¬
tatet var blevet ganske udmærket.

Amtmanden: Med al Respekt for Usserød Sygehus. — Det er alligevel no¬
get andet, vi skal have frem! Hvis Sygehuset skal være vor Stolthed — og
det skal det jo, — saa maa vi ofre noget paa Rammerne.

Stadsgartner J. Bergmann er paa Grund af Tidernes Ugunst ogsaa blevet Brændselsreserven i Parken
Chef for Kokspilningen i Valbyparken, der er anlagt oven paa et tykt Lag
Dagrenovation. Det meste af hans smukke grønne Park er lagt øde, idet
de første 1750 Parceller nu er pillet rene og har givet 150.000 hl Koks. Til¬
bage er endnu 1050 Parceller. Arbejdet paabegyndtes i September og har
indtil nu givet ca. 1400 arbejdsledige Beskæftigelse. Det glæder man sig over,
men man glæder sig ogsaa til at se Parken grøn og fager igen.

Frederiksberg nye Raadhus, der er projekteret af Arkitekt Henning Han- Raadhushave paa
sen, bliver en seks-etages Bygning, placeret paa Arealet mellem Smallegade, c J •! L
der udvides til en Bredde af 25 m, og Bredegade, der lægges parallelt med rrederiksberg
Smallegade. Facaden mod Allegade bliver 60 m og trækkes ca. 50 m tilbage.
Arealet foran Raadhuset belægges med Fliser. Sidefløjene bliver 120 m og
vil omslutte en aaben Grønnegaard, der gennem en Søjlegang i Raadhusets
Vestfløj sættes i Forbindelse med en Raadhushave, der finder sin Afslutning
i det nuværende Gadekær. Ved Havens Udformning vil der blive lagt Vægt
paa, at Udsigten fra Raadhuset til Frederiksberg Have holdes aaben.

Der foreligger intet om, hvornaar Arbejdet er tænkt afsluttet, men det
er Hensigten at fremskynde det mest muligt.

Overfredningsnævnet har godkendt en Fredning af Villa „Springforbi" Dyrehavens Udvidelse
ved Taarbæk Strand, der med sin 14.000 m2 store Park nu bliver Statens
Ejendom. Prisen er 300.000 Kr. Desuden er der Forhandlinger i Gang om
yderlig Erhvervelse af de to Naboejendomme: Kammerherre Konows mod
Nord og afdøde Direktør August Holms „Beau-lieu" (se Havekunst 1936
Nr. 2) mod Syd, der er henholdsvis 25.000 og 17.000 m2 store. Gaar disse
Forhandlinger i Orden, vil det sige, at en samlet Strandpark paa 5,6 ha
kan stilles til Offentlighedens Raadighed. Det er Landbrugsministeriets
Tanke en Gang at kunne sætte dette nye Areal i Forbindelse med Dyre¬
haven ved en Luftbro over Strandvejens Hulvej ned mod Strandmøllekroen.

Desuden arbejdes der paa en Udvidelse mod Nord, hvor Staten er in¬
teresseret i en Forøgelse af Jægersborg Hegn med den ca. 40 ha store Avls-
gaard, „Aggershvile", der er saa smukt beliggende, at den er udset til at
at blive en ny Eremitageslette.

Havearkitekt Troels Erstad har udarbejdet et Projekt til Indretning af Humlebæk Kirkegaard
Gravpladser m. v. paa Kirkegaardsskraaningen ved Humlebæk Kirke. Staten
yder et Tilskud paa 60 pCt. af Arbejdslønnen efter Beskæftigelseslovene.
Arbejdet er i Gang. 4

I Roskilde er i Sommerens Løb af Nationalmuseet afdækket et Stykke Forslag om en Mindepark for
forsvundet Middelalder-Roskilde, paa et Areal Nord for Domkirken, hvor .1 LJ
Faldet ned mod Fjorden begynder at tage Fart, det saakaldte Provstevænge, "enrik narpes reng
der ved et Tilfælde aldrig er blevet bebygget. Man har fremdraget en bro¬
lagt Vej, Fundamenter af Kannikeboliger, Gaarde, Kirkegaardsmpren om
den forsvundne Set. Hans Kirke, hvis Beliggenhed helt var gaaet 1 Glemme,
og endelig Fundamenterne af selve Kirken. Arkæologen Dr. med. Møller
Christensen har paa Historisk Samfunds Generalforsamling 1 Roskilde fore-
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slaaet, at Roskilde hædrede sin berømte Søn, Roskilde-Kanniken Henrik
Harpestreng, der havde sin Bopæl ved Set. Hans Kirke, ved at bevare en
Del af Ruinerne, i hvert Fald Kirken, og anlægge en iVlindepark i Tilknyt¬
ning dertil, helst i Form af en Munkehave med forskellige Lægeplanter.

For ikke at stille for store Fordringer vedtog Bestyrelsen foreløbig kun
at gaa ind for, at Kirkeruinen bevaredes.

Omlægning af Forhave ved det Reguleringen af Skælskørvej nødvendiggjorde en Omlægning af Haven
„I - foran det nye Kloster, og dette Arbejde er nu afsluttet. Akademigartner

nye Moster i jlagelse Lektor Georg- Georgsen, Sorø, har været Havearkitekt, og Arbejdet er ud¬
ført af Anlægsgartner H. A. Larsen og Murermester E. Rasmussen. Arbej¬
det har ialt kostet 5.500 Kr.

Terrænet er fyldt op i Plan med Fortovet, og der er intet Hegn ud
mod Vejen. Helt inde ved Bygningen, hvor der ikke kunde fyldes op, er
plantet en Ligusterhæk. løvrigt bestaår Anlæget af en stor Græsplæne, flan-

\ keret af Busketter med Siddepladser.

Mindeparken ved Esbjerg Planen til Mindeparken for druknede Vesterhavsfiskere Nord for Esbjerg
er udarbejdet af Havearkitekt C. Th. Sørensen, og det er Hensigten, at An-
læget skal være afsluttet om højst to Aar. Esbjerg Byraad har bevilget ca.
100.000 Kr. til Arbejdet.

Havearkitekt C. Th. Sørensen fortæller Nationaltidende:
Granitmuren, der bliver ca. 2V2 Meter høj, skal være omtrent cirkel¬

rund med en Diameter paa ca. 20 Meter. Den skal ligge som en Hestesko
med Indgang fra Esbjerg og med Hjertingvejen og Gravlundvejen paa hver
sin Side. Paa den indvendige Side af Muren optages en Del af et Hoved¬
relief og to Siderelieffer, der udføres af Billedhuggeren August Keil og be¬
kostes af Ny Carlsbergfondet. Paa den resterende Del af Muren skal i
Kvadrene indhugges 3-400 Navne paa Fiskere, som fandt deres Grav paa
Havets Bund, Navne taget helt tilbage til Aarhundredskiftet og samlet efter
de Kuttere, hvortil de forulykkede Søfolk hørte. I Tidens Løb er det Me¬
ningen at fortsætte Indhugningen af Navne paa Fiskere, der forulykker.
Og maaske vil man engang ogsaa anvende Murens udvendige Side.

Først og fremmest skal det lave Engdrag opfyldes, saaledes at det kom¬
mer op paa Niveau med Vejene, der hæver sig en- Del over Terrænet.

Sønderborg nye Kirkegaard Sønderborg har faaet ny Kirkegaard, der er projekteret af Havearkitekt
Johannes Tholle. Der er indrettet ialt 1500 Gravpladser foruden en Børne¬
kirkegaard og en Urnehave. Arealet er paa 4,2 ha. Jordarbejdet m. v. har
andraget 111.000 Kr. og Beplantningen 9.500 Kr. Staten har ydet et .Til¬
skud paa 50 pCt. af Udgifterne efter Beskæftigelseslovene. Kirkegaarden
skal først tages i Brug om en 5-6 Aar.

Kirkegaardsudvidelse i Holstebro Staten har bevilget Holstebro Kirkegaard ca. 24.000 Kr. efter Beskæf¬
tigelseslovene til Regulering og Beplantning af et Areal til Udvidelse af
Kirkegaarden.

<1

Aalborg østre Anlæg udvides Kommunegartner Wendelboe, Aalborg, har udarbejdet Planer til en Ud¬
videlse af Østre Anlæg, der er beregnet at skulle koste ca. 158.000 Kr.
Hele Anlæget bliver efter Udvidelsen ca. 6 ha og vil bl. a. omfatte en Fod¬
boldbane og Legeplads. Byraadet har nu vedtaget at lade Arbejdet udføre,
men uden at søge Tilskud efter Beskæftigelseslovene, for at have et Ar¬
bejde, hvortil der kan henvises andre end langvarigt arbejdsløse. Denne
Gestus vil koste Kommunen ca. 74.000 Kr.

Aalborg er en Fremskridtsby ogsaa i parkpolitisk Henseende. I Løbet
af otte Aar er der udført otte store Parker og Anlæg: 1933: Mølleparken,
1934: Zoologisk Have, 1934—37: Aalborg Lufthavn, 1938: Chang Baneanlæg,
1939: Golfbanen, 1939—41: Galopbanen, 1940-41: Den nye Kirkegaard,
1941-42: Østre Anlæg. Kommunegartneren har nu en Arbejdsstyrke paa
125 Mand i Virksomhed Aaret rundt, men har til Tider været oppe paa
at beskæftige 300 Mand.

139



Asminderød-Grønholt Kommune har fremsat Tilbud om at overtage Strandpark i Humlebæk
den saakaldte „St randkontrollørlod" 1 Ny Humlebæk for 40.000 Kr. Finans¬
ministeriet, under hvilket Arealet sorterer, har hidtil givet interesserede
Afslag for at hindre privat Bebyggelse i at lukke af for Adgang og Udsigt
til Stranden. Da det imidlertid er Kommunens Hensigt at anlægge en Strand¬
park med Sportspladser og Badestrand, er der nu al Sandsynlighed for,
at Salget gaar i Orden.

Fyns Stifts Læseforening, hvis Formand er Kirkegaardslnspektør Raa- Læseforeningens Have i Odense
hauge-Askegaard, har med stor Majoritet vedtaget at modtage Kommunens . v
Tilbud om Overtagelse af Bygning og Have for 385.000 Kr., og Vejen er overtages af Ixommunen
nu aaben for en Gennemførelse af Arkitekt Helweg-Møllers smukke Pro¬
jekt, der forudsætter en Nedrivning af Læseforeningens Ejendom, for at
kunne knytte den paatænkte Mindepark for H. C. Andersen sammen med
Domkirken og Albani Torv ved et Trappeanlæg 7 m ned til Odense Aa.

Den nærmere Udformning af Arealerne paa hver Side af Trappen samt
den nye Mindepark bliver et Arbejde, der kræver en dygtig Havearkitekt.
Forhaabentlig udskriver Odense Kommune en Konkurrence.

Skanderborg Kommune har faaet 12.000 Kr. i Tilskud fra Staten efter £n Jfj langs Skanderborg Sø
Beskæftigelseslovene til Regulering af Søbredden og Anlæg af Spadseresti
langs Skanderborg Sø, et Arbejde, der har kostet ialt 30.000 Kr. og som
har staaet paa i ca. 6Va Maaned. Arbejdet er nu afsluttet.

Hedeselskabet har udsendt Oplysning om de nye Tilskudsordninger til Store Statstilskud til Plantninger
Skov- og Læplantninger. De gaar ud paa flg.:

1) Tilskud til Anlæg af Fredskovsplantager ydes med 2/3 af de samlede
Udgifter, herunder medregnet ogsaa Udgiften til Planter.

2) Til Anlæg af kollektive Læplantninger under Hedeselskabets Ledelse
og ved henvist Arbejdskraft ydes 1 Tilskud 100 pCt. af Arbejdslønnen og
50 pCt. af Planternes Indkøbspris mod at Lodsejerne danner et Læplant-
ningslaug og ved Deklaration forpligter sig til Renholdelse og Fredning af
det plantede.

3) Statstilskud til Indkøb gennem Landets Plantnings-Foreninger af
Hegns- og Læplanter, herunder ogsaa Skovplanter, som anbringes 1 ikke
fredskovspligtige Smaaplantninger. 40 pCt. af Planternes Indkøbspris tilfal¬
der Køberen som Tilskud.

4) Ifølge Beskæftlgelsesloven kan der til Plantningsarbejder, naar disse
optages af Kommune eller Institution, opnaas et Tilskud paa 40 pCt. af
Arbejdslønnen.

5) Ved en særlig Bevilling er det endelig muliggjort for Plantningsfor-
eningerne foruden det under Punkt 3 nævnte Tilskud til Planternes Indkøb
at yde 100 pCt. af Arbejdslønnen i Tilskud til Plantningsarbejder hos< Lods¬
ejere, der er afskaaret fra at komme med 1 de kollektive Læplantnlngslag.

I de sidste tre Aar har Hedeselskabets flyvende Korps plantet ca. 200 Levende Hegn paa Tinglev-
km levende Hegn paa den træøde, forblæste Egn omkring Tinglev i Søn- p
derjylland. Der er anvendt mest Tjørn, men ogsaa Eg, Hassel og El m. fl. cgnen
foruden Gran. Der er ialt brugt ca. 500.000 Planter og udbetalt i Arbejds¬
løn 45.000 Kr. Der er planlagt Plantning af yderlig 100 km Hegn. I Løbet
af nogle Aar vil Egnen helt have skiftet Karakter.

Som Svar paa en Forespørgsel fra en stor Kommune slutter en Jysk Aabenhjertig Meddelelse om
Planteskole sin Skrivelse med flg. Bemærkning, der lyser af god Samvit- D . .

tighed: Prisberegning
- „Vi har nogle Tusinde Stkr. flere Gange omplantede Avnbøg og Bøg,

de saakaldte Heistern, men da vi opnaar store Priser for denne Vare til
Eksport, er de sikkert for dyre for Hjemmeforbruget".
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