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TIL LÆSERNE
„Havekunst" gaar med nærværende Hefte ind i sin 14- Aargang og er dermed,

populært sagt, ved at naa Konfirmationsalderen. Tidsskriftet har da ogsaa gennemgaaet
Udviklingen fra den lille Baby, den første Aargang, til det smukke og haabefulde Barn,
det nu er, og af hvilket Forældre og Venner venter sig en hel Del.

Maaske har ikke alle Læsere lagt Mærke til de smaa Tekstforandringer, som har
fundet Sted paa Omslaget og paa Titelbladet i Løbet af det sidste Aar, og som i al
Stilfærdighed har gjort vitterligt, at Forældrene i Overensstemmelse med Tidens Aand
ha r vedtaget Skilsmisse, — ikke under Kævl og Strid, men i al Fordragelighed, og ikke
paa Grund af Gemytternes Uoverensstemmelse; men fordi Forholdet mentes at ville
blive klarere og mere naturligt, naar der var to selvstændige Foreninger, een bestaa-
ende af de projekterende Dyrkere af Havekunsten, Havearkitekterne, og een af de
udøvende, Anlægsgartnerne, svarende til Parallelen Arkitekter — Haandværkere.

Skilsmissen betyder altsaa ikke en Afbrydelse af Samarbejdet, maaske tværtimod,
og ventes i alt l"aid at blive til Gavn og Glæde for begge Parter, og da disse nu
ogsaa er enedes om at fortsætte det intime Samarbejde 0111 en af de hidtil fælles og
ikke uvigtige Opgaver: Opdragelsen af Barnet, tør det ogsaa forventes, at dette ikke
vil komme til at lide under Forandringen. Det vil kunne høste Gavn af en befrug¬
tende Vekselvirkning mellem de to Foreninger — Forældrene.

Naar det nu træffer sig saaledes, at Tidsskriftet samtidig med den ovennævnte
Forandring ogsaa skifter Itedaktør, er det naturligvis at haabe, at alt dette maa for¬
løbe uden Krise eller svære Rystelser, og at Barnet, Ynglingen, maa træde ind i
de voksnes Kreds med Hæder og, med Udnyttelse af den Ballast, der er nedlagt i
det i Barndoinsaarene, maa opnaa en Ungdommens og Manddommens Blomstring,
som først sent maa kulminere, og som vil sætte sig gode Spor i Samtidens Have¬
kunst, saa vidt som dets Virkefelt spænder.

Naar Udgiverne er enedes om at betro mig den fremtidige Ledelse af Redaktio¬
nen, vil jeg gerne for det første takke dem for den Tillid, de herved viser mig, og
dernæst de hidtidige Redaktører for det gode Grundlag, de tilsammen har lagt for
mig at bygge videre paa.

Det er naturligvis mit Haab ikke at komme til at gøre de Forventninger til Skamme,
som Udgiverne formentlig nærer til mine Favner som Redaktør, og naar jeg, ikke uden
store Betænkeligheder har paataget mig Hvervet, er jeg klar over, at der maa ydes
et virkeligt Arbejde. Fra min Side skal der ikke blive sparet paa Kræfterne, og jeg
haaber ogsaa paa god Støtte fra alle interesseredes Side, — saa er der kun at haabe,
at Evnerne strækker til.

Haabet er imidlertid ikke nok, selv ikke 0111 der kommer Tro til; der skal, som
en kendt Gejstlig engang skal have sagt, ogsaa Bønner til en god Kop Kaffe, — og
det er dem, jeg særlig skal have Ansvaret for, ikke saaledes at forstaa, at jeg skal
producere dem, i alt Fald ikke Hovedparten, jeg skal vælge og vrage imellem, hvad
der tilbydes, og søge at blande dem i det rette Forhold. Men ikke nok med det, —
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jeg skal ogsaa se at faa de rette Kilder til at rinde, og ikke blot med det rene og
klare Kildevand, men med frisk og sprudlende Vin,—vi maa saa se, om de gamle
Flasker kan liolde. Vær derfor velkomne Alle, som vil arbejde med til at give Yng¬
lingen den Opdrift og Fremdrift og det friske Syn paa Livet og dets Foreteelser,
uden hvilke han ikke bliver i Stand til at fylde sin Plads og udføre sin Mission!

Thi en Mission vil „Flavekunst" vedblivende have, maaske især i den underlige
og vanskelige, men paa saa mange Maader interessante Tid, hvori vi lever. Der er
endnu mangt og meget, som trænger til at finde sin rette Form, ligesom nye Proble¬
mer stadig dukker op og kræver en Løsning; men det er dog ikke blot de større
eller mindre, vanskeligere Problemer, vi vil have vor Opmærksomhed rettet imod —

nej! der er saa mange, maaske tilsyneladende smaa og dagligdags Ting, som det har
Interesse at faa draget frem, og det er maaske endda disse, som har det haveinter-
esserede Publikums mest umiddelbare Interesse, og vi vil derfor ikke forsømme dem,
— vort Maal skal være at blive til Hjælp og Vejledning for saa mange som muligt
og at vække og stimulere Interessen for bedre Haver hos det store Publikum saavel
som hos den snævrere Kreds af Fagfolk.

Gid da Madet endnu bedre end hidtil maa blive denne Opgave voksen, da vil
det ogsaa for Fremtiden kunne komme til at staa som et virkeligt Billede af, hvad
der rører sig i Tiden indenfor Flavekunstens Omraade, — den til sin Tid bedagede
Olding vil kunne blade tilbage og betragte Ynglingens Udvikling og Tidsalder.

Michael Gram.

RARITETER FRA STENHAVEN
Hosstaaende Billeder er i Sommer fotograferet i Aksel Olsens Staudehave i Kolding.

Meconopsis integrifo-
lia. Kun den europæiske
M. cambrica og dens dob-
beltblomstrende Varietet
er egentlige Stauder, me¬
dens de asiatiske Arter
kun er for toaarige at
regne, og dette gælder
desværre ogsaa M. inte-
grifolia fraVestkina.Men
skøn er den med sine

• udelte, haarede Blade
og de store, svagt grøn¬
liggule, silkepapirsagtige
Blomster. Fremmedartet
skøn og sart er den, men
netop derfor værd at eje
i sin Have.
Foto: Ingvar Anders-

Meconopsis integrifolia. . son.
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Ramondia pyrenaica. En lidt fordringsfuld Plante, hvis man kan kalde det for¬
dringsfuldt at foretrække Nordsiden og en lodret Væg, og det stiller den som Be¬
tingelse for at trives vel.

Det usædvanlig mørkgrønne, karakteristiske Løv trykker sig ind mod Stenen, og
de lyse, rødviolette Blomster kommer kun en eller to og forholdsvis sjeldent; men

netop derfor er de saa meget desto mere paaskønnede. Foto: Troels Erstad.

Gypsophila cerastioides er en ligesaa smuk som hurtigvoksende, lavt krybende Sten¬
plante fra Himalaya. I Maj—Juni dækkes den fuldstændig af de violetaarede, hvide
Blomster. Den stiller ikke særlige Fordringer, men trives dog ligesom de fleste Gyp¬
sophila bedst i Sol og paa temmelig tør Plads. Foto: Troels Erstad. E. E.-J.
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Foroven tv.:

Den nordøstlige
Indgang.

Forneden:

Spadseregangen

Foroven th.:
Hovedi ndgangen

m. l'avillonpladsen.

paa Lyngskraa-
ningen I. Plantagen.

PLANTAGEN AGE R K 11 O G, TI S TR UP
STATIONSBY

Hensigten mecl denne Artikel er ikke så meget at vise en Parkplan, som at hen¬
lede Opmærksomheden på, at noget af det, C. Th. Sørensen efterlyste i sin „Park¬
politik" — et målbevidst Arbejde for at skabe Skønhedsværdier ud over Landet —

existerer. At det her kun er en Omtale af et enkelt Tilfælde, siger intet om, at ikke
noget lignende ubemærket kan gå for sig i andre små Stationsbyer.

Tistrup er en lille driftig Stationsby med 600 Indbyggere. Selve Byen er langt¬
fra smuk; men Omgivelserne er ganske storladne—karakteristiske for opdyrkede Hede¬
arealer: store Flader indrammet af Nåletræslæbælter og Plantager.

Byens Borgere har i lang Tid næret Ønsket om at skaffe sig et „Anlæg", og et
„Forskonnelsesudvalg" har på forskellig Vis virket for et sådant. I Slutningen af 1Q30
blev disse Bestræbelser kronede med Held, idet en velvillig Mand skænkede Byen det
ca. 9,5 ha store Areal, som længe havde været ønsket.

Planlægningen blev overladt mig; men Udvalget sørger selv for Udførelsen. De
fornødne Midler er skaffet tilveje ved Tegning af Andele blandt Byens Borgere,
Indbetaling dels strax, dels i 3 Bater. På denne Måde er 6()0() Kr. tilvejebragt — et
smukt Resultat, der viser et Gennemsnit af 10 Kr. pr. Indbygger og giver et godt
Indtryk af den Interesse, der er for Parken.

Arealet er beliggende ca. 112 km vest for Stationsbyen og kan deles i 3 Afsnit:
Engen, Plantagen nord for og Plantagen syd for Hornevej. Engen er ret lavtliggende,
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skålformet forsænket og begrænset af smukke Lyng¬
skråninger bevoxet med Pil og Pors. Nordplantagen
består dels af 5—6 m høje Rødgran, dels, i nordre
Ende af lavere Nåletræer iblandet Eg og med smuk
Underbund af Lyng. Sydplantagen har tæt Rødgran-
bestand og er entlnu ikke kommet under Behand¬
ling. Man omgåes med Planer om at lægge en Fod¬
boldbane dér. Arealet omslutter mod Nordøst delvis
en mindre Plantagelod, der ganske naturligt indgår
i Billedet. Her ligger Byens Tennisbane.

Man krævede, at der i Parken skulde være Fest¬
plads, Plads for en fremtidig Pavillon, Legeplads og
én eller flere Søer. Resten overlodes til mit Forgodt¬
befindende. Jeg var klar over, at Skønhedsværdierne
var tilstede fra Naturens Hånd, det gjaldt blot 0111
at udnytte dem og fremfor alt ikke ødelægge noget
ved havemæssig Udformning. Det skidde blive en

vestjydsk Plantagepark — intet andet eller mere. Ud¬
valget har Ira første Færd forstået dette, hvorved al
Snak 0111 Bosenbede og Blomsterpartier heldigt er
undgået.

Hovedindgangen er beliggende ved Hornevej og
orienteret efter Byen. Over en bred Lyngskråning kommer man gennem et fyrre-
bevoxet Jorddige ind i Plantagen, direkte op mod en fremtidig Pavillon. På venstre
Hånd har man Legepladsen, på højre Festpladsen åbnende sig ud mod Engen med
Udsigt over Tistrup Stationsby, der herfra, takket være den gamle Mølle, ser storar¬
tet ud. Det afbrudte Hvidgranhegn, der kroner Engens sydlige Skråning, forstyrrede
oprindelig denne Udsigt meget. Nu er det med udmærket Virkning skåret ned til 3

Beliggenhedsplan. Geodætisk Instituts Kort i 1:2(XXX).



Hovedplan, Arealet syd for Horneve) ikke medtaget.

m's Højde. I det bagvedliggende græsklædte Indelukke har Ejeren givet Tilladelse til
Plantning af Løvtrægrupper. Marken med det græssende Kvæg vil derved blive ind¬
draget i Parkbilledet. (Der kan måske herimod indvendes, at Løvtræer vil bryde Par¬
kens Karakter; men man må på den anden Side ikke glemme, at for Vestjyden er
Løvtræer Målet — Nåletræer Midlet). Festpladsen har naturligvis i sit Centrum en an¬
selig Flagstang, og der er opført en Talerstol af tilhugne Kampesten — tilvejebragt med
stor Møje på den stenfattige F;gn.

Fra Pavillonpladsen udgår en bred, lige Vej med „BrandRniekarakter". (At Axen
knækker, ser mindre godt ud på Planen, men vil under alle Omstændigheder være
ligegyldigt, når Pavillonen kommer). l)e øvrige Veje er tilfældigt lagte Spadsere¬
veje, der endnu ikke alle er huggede igennem.

Engen gennemstrømmes i Øjeblikket af en stærkt vandførende, retlinict Grøft.
Den lokale Skøjteforening har hidtil hver Vinter stemmet Vandet op i Engens syd¬
vestlige Ende. For ikke at ødelægge denne Skøjtebane, er man enedes om at lave
én stor Sø. Udførelsen af dette Arbejde må dog vente, til 3* Hate al de solgte An¬
dele indbetales. Samtidig med dette Arbejde skal der foretages en „Antiregulering"
af Grøften. Der høstes Hø på Engen,

Endelig skal Parkeringspladsen omtales. Den'ligger på Andenmands Mark; men
det betragtes, af begge Parter som en Naturlighed.

Skønt min Andel i dette Arbejde har indskrænket sig til Planlægning i Hoved¬
trækkene og et Besøg i Ny og Næ, har det været en overmåde interessant Opgave
takket være Interesse og Forståelse fra Byens Side. Der ligger også en I ilfredsstil-
lelse i ikke at skulle vente på det endelige Resultat, til Plantningen er voxet op,
men — stort set — at kunne lave det hele færdigt med en Øxe. Georg Boye.
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Paa Grænsen mellem Frederiksberg og København, nærmere betegnet Brønshøj,
strækker sig et Engdrag, den gamle Grøndalseng, som indtil for ganske nylig laa hen
som et upaaagtet Ingenmandsland, benyttet som Losseplads af de omboende og andre,
som her fandt et Sted, hvor de kunde komme af med deres gamle udtjente Sofaer
og lignende.

I de senere Aar har imidlertid Bebyggelsen taget Fart i Kvartererne paa begge
Sider af Grænsen, nye Veje er anlagt langs Arealet, Grondalsvej og Grøndals Park¬
vej, og endelig har Frederiksberg faaet sin Jernbaneforbindelse over Hellerup til Sko¬
ven med Station ved Godthaabsvej ført igennem.

Man kunde da ikke længere lade Arealet henligge i den hidtidige malpropre Til¬
stand, og de to Kommuner tog fat paa at bringe deres respektive Arealer i sømmelig
Stand. De skilles her af Jernbanelinien, som omtrent følger Grænsen, og desuden har
Vandforsyningen forskellige Ledninger og aabne Kanaler løbende paa langs ad Are¬
alet, saa der er ikke nogen Forbindelse mellem den frederiksbergske og den køben¬
havnske Del paa Strækningen mellem Godthaabsvej og Vanløse. Det faldt naturligt
ikke at foretage andet end en Regulering og Anlæg at en bred Spadseresti paa begge
Sider. Den blev, paa Grund af de givne Forhold, paa Københavnssiden omtrent ret¬
linet, medens den paa Frederiksbergsiden førtes i to store Buer fra Femte Juni Plads
til hver Side.

Ovenstaaende Billede viser Frederiksbergsiden, set fra Godthaabsvej imod Syd.
Præerne tilhøjre staar paa Stationsarealet, den store Skraaning ved Godthaabsvej er
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En af Sidevejene til Femte Juni
l'lads, som ogsaa fører ned til
Grøndalsstierne. Her er Birkene
af udmærket Virkning,-ellers kan
man jo desværre ikke anvende

dem til Vejplantning i
Byerne.

beplantet med Liguster, Pil, Bukketorn o. I., nærmest for at bremse lidt for Børnenes
Trang til at lave Rutchebaner. Ellers er der kun plantet nogle fritstaaende Pil i for¬
skellige Arter og en Skærmplantning tilvenstre i Billedet, beregnet paa at skjule den
ikke helt heldige Bebyggelse (Huse flyttede fra den fallerede Rødbyhavn) og ikke
lige ordentlige Haver. Den store Trægruppe, der skyder sig ud i Billedet tilvenstre,
er Femte Juni Plads. Udfor denne fører en lille Bro over Kanalerne til en lille „0"
mellem disse og Banelinien.

Det saaledes med forholdsvis beskedne Midler omdannede Terræn har Publikum
straks taget til sit I Ijerte. Folk har fundet, at de her kan foretage lange Spadsereture
i landlige Omgivelser uden først at skulle den lan^e l ur ud af Byen, og Mødre med
Børn og anden Ungdom har slet ikke kunnet vente, til det nye Græs skulde aabnes
for Færdsel, men har occuperet det hele, og der udfolder sig Sommerdage og -afte¬
ner et fornøjeligt og broget Folkeliv, saagar med Teltslagning, Madkurve osv., som
man, trods Græsset, egentlig kun kan glæde sig over. M. G.
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Udsigten fra Femte Juni Plads over „Øen" mod Brønshøj, hvor den rigtig pæne, gule
Beboelsesbygning virker helt flatterende. Partiet har altid mindet mig noget om Udsigten

mod Ledreborg Slot fra den modsatte Side af Slugten i Parken.

T I D S S K R IF TE T „G A R TEN KUN S T" .

Det er formentlig det bedste og fineste Fagblad i Verden paa sit Omraade. Carl
Heicke fratraadte som Redaktør ved Udgangen af 1Q30, Dr. Franz Hallbaum har været
Redaktør de sidste to Aar. Sidste Aargang bringer paa sine 182 Sider plus Bilagssider
en overvældende Stofmængde. Pladsen er udnyttet til det yderste, Billederne er meget
værdifulde, alt det tekniske er fuldendt smukt, uden at det er irriterende smukt og
fint, som visse Publikationer kan være det. Bladet gør helt igennem et sagligt Ind¬
tryk. Kun dets Gengivelse af Planer kan udfordre til Kritik. I et Fagblad burde Le¬
deren gøre sig den Ulejlighed at gennemføre en systematisk Overholdelse at „runde" '
Maalestoksforhold. Det kan ikke være saa vanskeligt, og det er af stor Værdi. I
sidste Aargang er der gengivet et Par Planer, som overhovedet ikke har nogen Maale-
stoksangivelse.

Man kunde tænke sig, at et Gennemsyn af „Gartenkunst"s fem og fyrretyvende
Aargang vilde være som en Rejse gennem Tyskland, hvorunder man kunde erhverve
sig Kendskab til, hvad der sker paa dette Omraade lige nu. Dette er dog næppe Til¬
fældet, saa lidt som et Gennemsyn af „Havekunst"s sidste Aargang vilde give en Frem¬
med et sandt Indtryk af Anlægsgartneriet i Danmark hu.

Det er aabenbart, at Bladet forandrer Indhold. I sidste Aargang er der overhove¬
det intet om Planter, - man maa vel gaa ud fra, at Omtale og Beskrivelse af Plan¬
ter hører hjemme i „Gartenschonheit", og der er meget lidt om private Haver. Der er
et Billede fra en af Anka Rasmussens Haver, en ganske henrivende Plan til en meget
enkel Have ved Ammer See, som er projekteret' af Robert Tischler i Miinchen, og
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et Par Planer af W. Hubotter; de ligner forbløffende Wads Arbejder; men vor Mand
er i hvert Fald ikke den ringeste.

Marie Louise Gothein døde i 1932. „Gartenkunst" bringer naturligvis en Nekrolog,
der dog mangler Data. Man bøjer sig undrende for den Kæmpeindsats, som hun bar
gjort med sin „Geschichte der Gartenkunst"; mig forekommer det rent utroligt, at
Enkeltkvinde har kunnet bygge dette Monument op alene og paa bar Bund. Selv
0111 Værket senere skal vise sig mangelfuldt, hvilket er rimeligt, er det dog en stor
Bedrift.

Det, der i første Række præger Aargangen, er de sociale Anlæg. Der er Sports-
parker med Svømmebassiner, Soppedamme og Legepladser i et forbløffende Antal.
Anlægene er i Heglen meget smukke og fornuftige, det er en Glæde at sætte sig
ind i Planer og Billeder; men det er unyttigt at referere. Kun et Eksempel skal næv¬
nes, fordi det er saa morsomt. Paa en Plads i Kattowitz, Andreasplat/, som paa Bil¬
ledet tager sig meget fin og central ud, og som er omgivet af bøje Huse, har den
stedlige Gartendirektor P. Sallmann indrettet en cirkulær Soppedam med tilhørende
Sandplads. Det runde Bassin har i Midten en Fontæne, det er efter Billederne at
dømme en halv Meter dybt, og har sin Vandflade i et noget højere Plan end det
omgivende Terræn. Udenfor Midterbassinet er der et lavere liggende Bassin med
ganske lavt Vand, og udenfor dette igen et bredt Sandbælte. Det morsomme er, at
det ser ganske ud, som 0111 Bassinet er gammelt og bar været Centrum i et rædsels¬
fuldt Anlæg med ornamentale Bede og alt det. Er dette Tilfældet, saa burde Kat¬
towitz blive et Valfartssted for Byraadsmcdleminer.

Der er ikke saa mange Konkurrencer nu i Tyskland som før. Et Par omtales; ved
en Konkurrence angaaende Omlægning af en Park i Kolberg var Præmierne kun
paa 2,50 og 100 Mark. For en flygtig Bedømmelse ser de belønnede Planer ikke
just opsigtsvækkende ud; men Gevinstmuligheden skulde sandelig heller ikke ægge
til store Præstationer, — mon det ikke havde været bedre at nøjes med Æren alene?

Alt det, som vi kalder Naturfredning, indtager ogsaa en fremragende Plads i
„Gartenkunst", — Aargangen indeholder mange gode Artikler herom. .

l il Slut fristes jeg til at bringe et lille Citat, der vel liæppe udtrykker en særlig
original Tanke; men det vilde være saa godt, saa godt, 0111 alle vore Haveejere, ja,
for Besten alle, som har med Haver at gøre, vilde forstaa det. En Dame, lise Dieck-
mann, skriver: „Kultur er ikke ensbetydende med Pleje, selv 0111 Pleje er et Symptom
paa Kultur; en velplejet Have behøver derfor ikke at være af kulturel Værdi".

C. Th. Sørensen.

KONKURRENCE J HINGSTE D
1 den nærmeste Fremtid vil der blive udskrevet en Konkurrence angaaende en

Regulering af Set. Bendts Kirkes Omgivelser. En Del Bygninger i Kirkens umiddel¬
bare Nærhed skal nedrives, og der ønskes en Plan til Ordning af Kirkepladsen med
Kirkelunden og Klostermarken. Foruden Byraadsudvalget har Arkitekterne, Professor
Ivar Bentsen, Mogens Clemmensen og Holger Mundt samt Kommunegartner G. N. Brandt
Sæde i Dommerkomiteen. Indsendelsesfristen udløber omkring t. April d. A.
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Oenothera missouriensis.

LIDT OM N ATLYSFAM 1LIEN
Skønt Natlys - hvis botaniske Betegnelse er Oenothera - har givet Navn til hele

Familien, er det dog ikke netop denne Slægt, der stærkest repræsenterer Natlysfami-
lien, Oenotheraceae, i vor hjemlige Flora. Der forekommer hos os kun to vildtvoksende
Oenothera-Arter, den toaarige O. biennis og O. muricata, den sidstnævnte endda at

betragte som forvildet. Begge har de gule Blomster, og deres Blomstringstid er Fløj-
sommeren. De er ingenlunde almindeligt forekommende, muricata simpelthen sjælden.
Sandsynligt er det, at Natlysnavnet af Botanikere er hentet fra det tyske Nachtkerten.

Ganske anderledes hyppige er den artsrige Dueurt-SIægts Medlemmer.
Dueurterne har imidlertid ikke stor Interesse som Prydplanter i Haverne, forsaa-

vidt de indenlandske Arter kun yderst sjældent dyrkes som saadanne; det kan dog
hænde, at man ved Vand i Haver træffer paa den statelige og virkelig smukke 1V2 m

høje Epilobium hirsutum — lodden Dueurt. Dens Stængler og Blade er blødt behaarede
og Blomsterne mange, smaa og rosenrøde.

Dueurterne modner en overmaade Mængde meget smaa Frø, hvert enkelt for¬
synet med en forholdsmæssig stor dunet Fnug, og ved Hjælp af dette Flyveredskab
spredes de viden om, indfanges let af Stauderabatternes Løvmasse, og mellem Stau¬
derne, ja, selv blandt Stænglerne af de enkelte Planter, spirer de og kan da være

vanskelige at faa fjernet, naar de endelig opdages. Paa Ste'npartierne dyrkes en gan¬
ske lille, krybende Dueurt Epilobium Hectori. Bladene er næsten rustbrune, og de smaa
Blomster hvide. Den er hjemmehørende paa New Zeeland.

Mange Mennesker kender fra Udflugter, navnlig i Jylland, den smukke Gede¬
rams, der i meget minder 0111 Dueurt; men dens Blomster er større og flere, og Blom¬
sterfarven prægtigere, nærmest karminrosa og meget iøjnefaldende. E,n Ejendommelig¬
hed lor Planten er dens Forekomst paa aabne Steder i Skove, navnlig er den sikker
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Oenothera caespitosa. (Foto: Troels Erstad).

at træffe, livor Granskov er fældet. Dens botaniske Navn er Chamaenerium angustifolium.
Endnu en Slægt af Familien findes lier i Landet, nemlig Steffensurt— Circæa —

den har imidlertid kun Interesse som Ukrudt. Taates dog undertiden som stærkt Bund¬
dække under store Træer.

Første Plads i Slægtsrækken indenfor Natlysfaniilien indtager dog Natlysene. Der.
gives af disse saavel énaarige som toaarige og fleraarige Arter. Oenothera acaulis
med store hvide Blomster er toaarig, men dyrkes ligesom flere andre toaarige som
énaarig Sommerplante, Blomsterne er omtrent uden Stængel. O. bistorta Veitchiana,
énaarig, guldgul, meget smuk. O. Drummondi, toaarig, med store, bleggule Blomster, dyr¬
kes som énaarig Sommerplante, Stænglerne nedliggende og meget lange. O. Lamarck-
iana, 1 m liøj, opret, med store gule Blomster, toaarig, — dyrket som énaarig Sommerplante
egner den sig godt til Afskæring, Blomsterne er vellugtende. Langt de værdifuldeste for
vore Haver er dog de fleraarige Natlys, saaledes de to meget smukke Arter, hvoraf
Billeder ledsager disse Linier.

Oenothera missouriensis er den bedst kendte og har længe været forholdsvis al¬
mindeligt dyrket. Dens Stængler er nedliggende, Løvet mørkegrønt og Blomsterne
5—6 cm store, guldgule og talrige. Paa Stenpartiet hører Planten hjemme, den yndet-
Sol og afskyr Fugtighed, men stiller iøvrigt.ikke særlige Fordringer.

O. caespitosa, med hvide, undertiden svagt rosa anløbne, ca. 8 cm store Blomster. For¬
drer Sol og Plads som forannævnte, men er maaske endnu mere sensibel overfor Fug¬
tighed. Oenothera Fraseri er almindeligt dyrket og er en værdifuld lav Staude af omkring
50 cm's Højde med ret store gule Blomster. Den er stift opretvoksende og behøver
ingen Opbinding, blomstrer overordentlig rigt og kan, naar den plantes tæt i Rabat¬
terne og har fuld Sol, være af ypperlig Virkning. Medens Blomstringstiden for den¬
nes Vedkommende falder i Juli og August, vedbliver O. missouriensis at blomstre langt
ud paa Efteraaret. O. caespitosa blomstrer i Juni. A. Vlleriks.
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ARKITEKTER OG HAVEARKITEKTER
Foreningen for Dendrologi och Parkvård har udsendt sit årsskrift („Lystgården")

for 1932.
Det er altid en glæde at modtage dette velredigerede og smukt udstyrede skrift

med gode billeder fra herregårdsparker, hilleder af sjældne eller særlig smukke træer
og med velskrevne artikler over emner indenfor foreningsformålets rammer, med ud¬
førlige anmeldelser af en del i årets loh udkomne høger og en saa vidt mulig ud¬
tømmende fortegnelse over alle årets selvstændige skrifter og tidsskriftsartikler, uden¬
landske og skandinaviske hver for sig. Jeg har tidligere i Havekunst omtalt denne
forening og dens årsskrift.

Foruden sin årlige sommerudllugt til en eller anden egn af landet med besøg i
forskellige interessante haver, afholder foreningen et årsmøde i forbindelse med et
eller flere foredrag som oftest ledsaget af lysbilleder.

På mødet i 1Q32 holdt arkitekten Hakon Ahlberg et i mange måder fortrinligt
foredrag: Landskabet, haven og bygningen, støttet til billeder der for største delen
allerede tidligere var publicerede i det statelige værk om svensk havekunst der un¬
der redaktion af arkitekterne Hakon Ahlberg og Harald Wadsjø er udgivet af Ar-
kitekturminnesforeningen.

Foredraget indleder årsskriftet for 1932. Arkitekten fremhævede stærkt havekun¬
stens store betydning også for nutiden, i ord og billeder viste han hvorledes de gamle
herregårdshaver var i nøje pagt med naturen hver på sin egn, og hvorledes indplant-
ning af fremmedartede træer og buske ofte berøvede nyere anlæg naturens charme
i modstrid med den svenske floras oprindelige, fine, lyse farveskala og derfor ude
af kontakt med den omgivende natur. Også om den mere formelle side af sagen sagde
han træffende ting, navnlig også om det så ofte svigtende samarbejde mellem den
der bygger huset og den der anlægger haven. Jeg skal tillade mig at citere det vig¬
tigste af denne del af foredraget og knytte nogle bemærkninger dertil.

Arkitekt Ahlberg skriver: „Havekunstens udøvere repræsenterer megen færdighed
men næppe nogen virkelig kunst. De har mistet evnen til at komponere en have som
helhed. De kalder sig havearkitekter, men savner de fundamentale begreber om ar¬
kitektur. De har hentet deres kundskaber fra skoler, hvor disse begreber er ukendt.
De har aldrig trængt dybt nok ind i problemet, og de har ikke opøvet deres fan¬
tasi til at blive formskabende. Arkitekterne er på den anden side utilstrækkeligt sko¬
lede i det materiale, med hvilket havekunsten arbejder. Af Kobberstik, opmålinger
og arkitekturtegninger har de tillært sig former som de elsker, og som de kan af¬
bilde på papiret, men de har ingen levende kundskab. De. kommer til kort, når de¬
res smukke tegninger skal virkeliggøres. Hvad var derfor mere naturligt end at hver
især repræsenterede det område som han behersker, og at to hver på sit felt kyn¬
dige kræfter forenedes under gensidig respekt. Jeg spørger om ikke det var bedre
at vi afskaffede den ganske uklare titel havearkitekt og erstattede den med det gode
ord gartner. Var det på den anden side ikke rigtigt, at arkitekten afstod fra at be¬
handle gartneren som et viljeløst redskab og istedet lyttede til hans råd, tog hen¬
syn til hans anvisninger og takket være hans kundskaber fik de virkninger frem som
han gærne vil have frem, men ikke selv formår åt frembringe. Skulde vi ikke gen¬
nem et sådant samarbejde f. eks. kunne genoplive en af havekunstens fineste grene,



kunsten at stævne og beskære træer, at skabe disse mægtige og opløftende forma¬
tioner, der hvælver sin majestæt over vore herregårdsanlæg, en kunst som nu er fuld¬
stændig glemt og forsømt".

Der var så meget smukt og rigtigt i arkitektens foredrag, så meget at glæde sig
over, at man næsten ikke forstår hvorledes han kan fremkomme med et så lidet
gennemtænkt forslag som dette. Hvordan kan den der har al ønskelig forståelse af
havekunstens væsen og af dens store betydning for nutidens opgaver ved udform¬
ning af nye bydele og ved anlæg af haver som en væsentlig del af både større og
mindre hjem, hvordan kan han tænke sig en fremgang for denne kunstart baseret
på et samarbejde mellem to, af hvilke den ene part moder med kærlighed til et form¬
sprog lært af gamle kobberstik, opmålinger og arkitekturtegninger men uden kend¬
skab til planter og disses vækstbetingelser, medens den anden kun har rent gart¬
neriske kundskaber og erfaringer.

Har han virkelig ret i, at alle svenske havearkitekter mangler evnen til at kom¬
ponere en have som helhed og savner de fundamentale begreber om arkitektur? Jeg
troer absolut at det er for hård en beskyldning. Et samarbejde skal der selvfølgelig
til, men idealet må absolut være et samarbejde på lige fod. Hvor en arkitekt har teg¬
net et hus med stærkere eller svagere tilknytning til sine omgivelser er det ganske
naturligt at han får et ord med at sige ved havens anlæg, men hvis det er en habil
havearkitekt han står overfor, vil det sikkert give det bedste resultat om han ind¬
skrænker sig til at sætte havearkitekten ind i sine tanker og hensigter og derefter
overlader ham at foretage den detaillerede udformning, noget som kun kan gøres af
den der er fuldt fortrolig med det materiale, hvoraf en have opbygges og med de
muligheder havekunsten indebærer.

Hvordan skulde dog en arkitekt kunne bygge et tilfredsstillende hus, hvis grund¬
plan var udiørt af en tegner der manglede kendskab til byggematerialer, statik, byg¬
gelove o. s. v.? Det er besynderligt at dygtige arkitekter hvis eget fag netop er pro¬
jektering ikke kan indse det umulige i den foreslåede form for samarbejde, men det
er jo ikke så overvættes mange år siden at de samme tanker var almindelige blandt
danske arkitekter.

Det skal ikke bortforklares, at der er adskillige havearkitekter som kun har yderst
ringe arkitektonisk sans og mangelfuld uddannelse i det hele, det samme gælder
iøvrigt adskillige arkitekter, men enhver der som arkitekt I lakon Ahlberg føler at
havekunsten er og bør være en betydende faktor i nutiden, han må også gøre sig
klart, at denne kunstart kun kan udvikles sundt og frodigt, når unge mennesker del¬
er i besiddelse af kunstnerisk sans og kombinationsevne sætter sig det som mål at
blive dygtige havearkitekter og i stort og småt over sig op til denne særlige opgave.

Havekunst har i tidens løb kunnet bringe en del gode planer fra svenske og nor¬
ske havearkitekters hånd, de \il altid kunne regne med kollegiale lølelser hos dan¬
ske havearkitekter, og Havekunst vil sikkert med glæde bringe arbejder, der kan vise
at der endnu er folk som med rette bærer navnet tradgårdsarchitekt.

E. Erstad-Jergensen.

Ja, Redaktionen slutter sig fuldtud til Hr. E.-J.s Slutbemærkning som en Opfor¬
dring til de nordiske Landes Havearkitekter. • Red.



HAVEN O G F U G L E N E
Det gik mig ikke saa godt, da jeg sidste Gang skrev i et Havetidsskrift om l ugle,

ja det var rent ud sagt nogle slemme Ting, jeg fik at liere. Nu var det ogsaa et far¬
ligt Emne, jeg havde vovet mig ud i Diskussion om, det var angaaende den Skade,
nogle Fugle forvolder i Haven; det var Stæren, jeg den Gang tog i Forsvar. Det
er nu ikke værd at tale om Fuglenes Nytte og Skade i Haven, om de Tusinder at
Larver og Insekter de befrier os for, overfor hvilket andre beretter om tie Tusin¬
der Bær, de spiser. Vi kender jo alle saa godt de modstridende Følelser i Haveej¬
erens Hjerte. En Tøvejrsdag først i Marts sidder Solsorten i Trætoppen og varsler
med sin vidunderlige Sang Foraarets Komme; alle blide Følelser strømmer gennem
Menneskenes Sind, en og anden citerer DigterensOrd: „Fløjtetoner, elskovsømme bløde,
naar mit Hjerte"; men naar Ribs og .lordbær er modne hen i Juli, saa er Poesien
væk, saa er Solsorterne kun de nederdrægtige sorte Asener, der ødelægger Bærhøsten.

Som sagt, lad os se bort fra alt dette med Nytte og Skade, og lad os se, hvad
Fuglene paa anden Vis betyder for Haverne, om vi kan have nogen Glæde og Ud¬
bytte af dem udover det rent materielle, og hvis det er Tilfældet, om vi da over¬
hovedet kan faa Fugle til at bo hos os i Haverne. En Mand, der vil have anlagt
en Have, kan naturligvis sige: „Hr. Havearkitekt, Hr. Anlægsgartner, det er en Have
med Træer og Blomster, jeg ønsker, det .skal ikke være en Zoologisk Have med
Fugle. Jeg er snart ked af, naar jeg kommer ud til gode Venner og gaar i Haven
med dem, saa at skulle føres hen for at se paa Redekasser og se, hvordan Fuglene
bader sig". Det er jo ogsaa et Standpunkt; men de fleste kan dog godt lide Fugle
i Haven, og nogle kommer der altid, selv om vi ikke gør det mindste for dem, flere
naturligvis, hvis vi lægger Vægt paa at skaffe dem gunstige Betingelser.

Nu er der kommet en Del Fugle i Haven, lad os da se, hvad de betyder for os.
Kan vi ikke have nok i selve Blomsternes og Træernes Form, Farve og Duft? Ja,
Fuglene betyder virkelig et Plus til alt det andet; fryder Blomsterne vort Øje, gør
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„ _ Fuglene det ikke mindre,

#^jpaUPijMK J^ 9H^kST3>5WB^Bl «moniske Form, sua dvæ¬
ler Øjet med lige saa stor
Tilfredsstillelse ved Fug¬
lens skønne Skabning og

Farve; og to helt nye Mo¬
menter kommer til, dens
Sang, som glæder vort
Øre, og det Liv Fuglen
bringer vedsin Bevægelse
og ved sine mange for¬
skellige Livsytringer.

Det er en almindelig
Klage, at man ikke kan
faa Fuglene lært rigtig at

kende, de er for hurtige, de smutter væk, før vi faar set, hvad det er for en. Ja, lidt
Tid skal der jo til at lære dem at kende; men køb en lille Kikkert, saa kommer Fug¬
lene adskilligt nærmere; og brug Haven ikke blot til at gaa en lille Tur i nu og da,
sid dernede med en Bog, spis Maaltiderne i Haven, saa bliver Fuglene fortrolige og
tilvante, og saa lærer vi i en Haandevending de almindelige at kende: Stæren, der
sidder paa Hustaget, Solsorten, der fløjter i trætoppen, Gulspurven, der lader sin
lille Strofe høre tæt ved os, Bogfinken, der kommer hen og spiser Krummer fra Bor¬
det, og Rødhalsen, som hopper hen imod den, der staar og graver og sysler paa
anden Maade, ivrig efter at faa fat i de Insekter og Larver, som Spaden eller Kiven

bringer for Dagens
Lys.

EnMorgen sidst
1 Maj vaagner Ha¬
veejeren mellem Kl.
2 og 3; han drømte
just, at han sad i
sin Stue, og at der
ude paa Vejen gik
et Par Drenge forbi
og fløjtede. Det er
nokFløjten, han hø¬
rer nu, men det er
ikke Drenge; hvad
er det dog for en

vidunderlig Musik?
Nu er han helt vaa-
gen og er klar over,
hvem det er, der

Havesangerens Kede. frembringer Musik-
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Musvit ved Foderpladsen.

ken, det er Fuglene, der er vaagnede! Men
det er jo til at blive tosset over alle de
Stemmer ind i hverandre; ja, Solsorten
kender han nok igen, og Droslen har han
lært at skelne fra den, men hele dette for¬
virrede Væld af Toner, det er ikke til at
hitte ud af. Dér var Bogfinken, det var

tydeligt nok, men hør saa en anden, der
begynder som Bogfinken, men i Stedet for,
at dennes I oner slutter med en gjaldende
Fanfare, dør den andens sagte hen, og
atter og atter bliver den ved. Den er let
nok at kende, og Haveejeren bliver klar over, at han maa lægge sig lidt efter dette
Fuglesprog. Saa lyder som Akkompagnement til alt det andet et stadigt rislende
Væld, en Perlesnor af Toner, kun nogle faa; men de bliver ved uden Afbrydelse,

det er Havesangerens Melodi. Naar
han saa finder ud af, at den første
var den lille gule Løvsanger, saa er
der straks noget at begynde med, naar
man skal søge Rede paa de forskellige
Smaasangere, som kan volde lidt Van¬
skelighed straks, men siden er saa lette
at skelne.

Saa faar vor Ven Haveejeren fat i
et Par Bøger om Fugle og lærer nogle
flere af dem at kende. Den, der altid
har saa travlt i de stedsegrønne Bu¬
ske, den narrer ham ikke; dens me-

talklingende Stemme og den gulgrønne
Farve forraader Grønirisken; og i Tjør¬
nehækken hygger Tornirisken med det

carmoisinrøde Bryst og den gulbrune Hyg. Aldrig havde han dog troet, at der fandtes
saa smukke Farver paa Fuglene her i vort nordlige Land, nu er han blevet ivrig
og faar Lyst til at have nogle flere
Fugle i Haven. I Bøgerne staar der om
liedekasser til Fugle, og at det er saa
let at faa Fuglene til at bygge i dem;
man kan jo ikke helt ruinere sig ved
at sætte nogle Stykker op; men det er
rigtignok med adskillig Mistillid, han
gaar i Gang med Foretagendet; og dog
ser han med Forbavselse, at efter en

Ugestids Forløb er de fleste Kasser be¬
boede. Saa er det maaske ogsaa sandt,
hvad der staar i Bogen om, at Fugle
elsker at bade sig, og at man skal sætte Rødhals ved Foderpladsen.

Hadende Solsorter.
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et Bade- og Drikkekar op i Haven. Det anbringes paa Plænen foran Huset; i den
første Uge kommer ingen; nej, han tænkte nok, det var Humbug. Saa gaar der nogle
Dage, og en Morgen kalder han Familien sammen, for at de skal se, at nu sidder
Solsorten og Bogfinken og plasker i Badekarret.

Efterhaanden bliver Drengene ogsaa ivrige, de finder Reder i Buskene, som de
maa have Besked paa, og det gaar op for hele Husets Befolkning, at der i Haven
foruden Træer, Blomster, Insekter og Sommerfugle er et rigt og muntert Liv, som
man aldrig havde tænkt over, for man begyndte at studere paa det. Men saaledes
er det, Fuglene de er Spiret paa I lavens Bygning, og de har den Fordel, at de kom¬
mer af sig selv og koster saa lidt. O. Helms.

Stære i Trætoppene ved l'oraarstid.

STENHØJENE I PAKKEN VED DALGAS
BOULEVARD

I sin Kritik af Parken ved Dalgas Boulevard siger Hr. Havearkitekt Erstad-Jør-
gensen: „De to Stenhøje er vel nok Planens svageste Punkt. Tilstedeværelsen af saa-
danne to symmetrisk anbragte Bjergrygge i det iovrigt helt udplanerede Anlæg er
mildest talt umotiveret selv om det skal indrømmes o. s. v." Saa vidt jeg har hørt
er Hr. Erstad-.lørgensen ikke ene om denne Anskuelse. Er det imidlertid ikke værd
at undersøge, om den er rigtig?
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Midtpartiet af en af Sten¬
højene, som det ses, naar
man lige er kommet ind
ad Indgangen. Tilplantet

Foraar, fotograferet
Sept. 1932.

Det er sagt, at Stenhøje hører hjemme i Havernes Stenalder; det er saa morsomt
sagt, at det hider sig fast, og man kommer let til at mene det tilsidst. Imidlertid hvi¬
ler denne Dom paa den forkerte Forudsætning, at en Stenhøj ikke kan anlægges
saaledes, at den er køn, og dens Beliggenhed motiveret. Hvorfor skal alle de dejlige
Stenplanter og Dværgbuske ikke have Lov til at faa de Voksevilkaar, de nu engang
synes bedst om? Det er jo uomtvisteligt, at Stenplanter udvikler sig kønnest paa det
hævede Bed, der har det, man kalder „varm Jord". Stenhøjen har desuden den For¬
del, at den bringer Planterne nærmere til Publikum, saaledes at det ikke kan und-
gaa at se Planternes Skønhed. I en Tid, der kræver, at Tingene skal være hensigts¬
mæssige, er det rimeligt ogsaa at give Stenplanterne det, der passer dem bedst.

Disse Stenhøje er ikke saa høje, at det er berettiget at kalde dem Bjergrygge; at
de hæver sig paa Midten, er kun rimeligt, da derved fremkommer større Planteflade,
og man hindres i at overse alt paa en Gang; der aabnes Muligheder for Overraskel¬
ser. Hvis man om nogle Aar staar nede i Parken og ser paa Stenhøjene, vil de slutte
sig til og støttes af Buskettet syd for dem. Det vil altsaa sige, at det ikke er ube¬
rettiget, at de ligger netop der.

Nej, skal Stenhøjene kritiseres, maa det være deres Beplantning, den er ikke saa

god som i den øvrige Del af Anlæget. Stenhøjenes Beplantning bestaar af større Træer
(Ailantus og Ginkgo), mindre Træer (Amygdalus persicoides og Malus Excellenz
Tiel), større Buske (Cornus florida), mindre Buske (Cotoneaster Franchetii og Elae-
agnus argentea), „store og smaa" Dværgbuske samt Stenplanter og Sommerblomster.
Der er (var) altsaa alt, hvad Hjertet kan begære. Sommerblomsterne var antagelig
plantet for at bøde paa, at de øvrige Planter endnu ikke var vokset til. Er det imid¬
lertid ikke lidt anmassende (set med Gartnerøjne) at plante helt almindelige Udplant¬
ningsplanter paa en Stenhøj; bor det ikke være nogle, der falder sammen med de
andre Planter som f. Eks Alyssum Benthamii og Iberis coronaria?

Paa et Stenbed af denne Størrelse er det ret rimeligt at plante forskellige Buske;
men er her ikke plantet temmelig mange? I adskillige Tilfælde er der plantet tre B11-
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ske ret tæt sammen, for at Beplantningen skal syne straks: f. Eks. 2 Stephananclra
Tanakae og 1 S. flexuosa i en Trekant med en Side paa 0,6 m. Naar det drejer sig
om urteagtige Planter, er denne Metode korrekt, (med Undtagelser som f. Eks. Eu¬
phorbia polycliroma); men naar det drejer sig om træagtige, er den forkert, fordi Plan¬
terne kun kan udvikle sig til een Side; selv om man senere fælder to af Planterne, vil
den resterende aldrig opnaa sit karakteristiske Udseende, den vil være trykket skæv.
Denne Plantemetode er meget anvendt; - ved et Busket kan den til Nod forsvares,
idet dette ogsaa har den Opgave at danne Læ for Vind og Blikke hurtigst muligt.
Er det imidlertid ikke forkert at anvende den i et Stenparti, hvor det jo er Menin¬
gen, at Planterne skal udvikle sig saa naturligt og smukt som muligt?

Willy F. Hansen.
*

Ovenstaaende giver mig Anledning til at fremkomme med et Par Bemærkninger,
ogsaa til Hr. Erstad-Jorgensens Kritik af Stenhøjene, — idet jeg forøvrigt takker for
begge de Herrers velvillige Kritik af Anla'get.

Jeg har været forberedt paa, at Stenhøjene kunde fremkalde Meningsforskel, selv
om de for mig er vokset ganske stille og naturligt ind i Anlæget og ikke føles umo¬
tiverede. Deskai ikke forestille Fjældimitation, men netop Stenhøje — Stenpartier eller
Stenbede, hvad man nu vil kalde dem, og saadanne kan det vel nok forsvares at
anbringe symmetrisk, naar Anlæget indbyder dertil, og set inde fra Parken skjuler
de til en vis Grad, at det sydøstlige Hjørne „hænger" slemt ned imod de omgivende
Gader. Udefra stiger Indgangsvejen her ret stærkt, og det vilde ikke have været rart,
om Anlæget først skulde dukke op for den besøgende efterhaanden, som han kom
opad. Det er bedre, at Anla'get først udbreder sig for en i sin Helhed, naar man
er kommet rundt om Stenhøjene, som ganske vist ogsaa har den l unktion at dele
lærdselen, hvilket niaatte anses for paakrævet, naar man ikke ønskede Diagonal-
gange over den store Plæne. Det kunde naturligvis have været gjort med en stedse¬
grøn Plantning; men den vilde ikke straks have givet det dejlige, permanente Læ for
de to mest søgte Siddepladser i hele Anlæget,' og jeg syntes, det var morsommere
at skabe Voksesteder for alle disse Planter, som vi i alt Fald ellers ikke kan dyrke
i den frederiksbergske kolde Lerjord. Det interesserer Publikum, og jeg tror, det er
god Politik ikke blot at lave Anlæg for dem, der betragter offentlige Anlæg som en
fri Tumleplads. Det planteinteresserede Publikum lægger en vis Dæmper paa. det øv¬
rige, blot ved sin Tilstedeværelse.

Noget andet Sted indenfor den meget regelmæssige Hamme om dette Anlæg har
jeg ikke følt mig fristet til at sætte Fantasien i Sving i Retning af Stenhøje eller
lignende, — end ikke den i sin l id oplagte Vold midt paa Arealet fristede. Det er
nok muligt, at Stenhøjene er beplantede lidt rigeligt, og at Sommerplanterne ikke alle
var lige velvalgte; men man vil 1111 som Hegel gerne have et nyt Anlæg lidt fyldigt
med det samme, og vi har aldrig været bange for at flytte overflødige Planter igen,
naar der blev Trængsel et eller andet Sted. Saadanne velvoksne unge Træer og
Buske er ofte særdeles rare at have til Disposition andre Steder. I orøvrigt er jeg
ganske uenig med Hr. W. F. H. i hans Syn paa Sammenplantning. Jeg har ikke Spor
imod, at Træer og Buske, ligesom i Naturen, undertiden trykker hinanden skæve, —

det gælder jo ikke om at faa planteskolemæssigt velkultiverede, regelmæssige Enkelt¬
planter frem, men et smukt og naturligt sammenvokset Hele, — og paa Stenpartier gør
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det da endnu mindre, at Planterne antager skæve eller besynderlige Former, man
maa vel snarere sige: tværtimod. 1 Naturen er det da saaledes, hvor der er Sten
eller Skrænter, hvorfor saa ikke paa et kunstigt Stenparti? Indbyder det ikke netop
til at plante de Arter, son) ikke vokser for regelmæssigt? Michael Gram.

EN „GAMMEL" BRØN I)
Den blev tegnet som led i et ret storslaaet anlæg ovre i en jysk skovbakke, kort

efter krigens slutning paa en tid, da meget, som man troede var det pure guld, viste
sig at være messing af ret tarvelig kvalitet. Kun en ringe del af planen blev udført
og det endda meget daarligt; men brønden eller kilden, hvad man nu vil, blev da
bygget og endda af en stenhugger, der forstod sit arbejde. Nu ligger den helt idyl¬
lisk i bakken og ser ud som havde den ligget der mindst hundrede aar. P. Wad.
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Plan af det permanente Kolonihaveanlæg „Rynkevang" ved Kalundborg.
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ET PERMANENT KOLON I HAVEAN LÆG
VED KALUN DBORG

Byraadet i Kalundborg har i længere Tid haft Planer om at udlægge Jord til et
permanent Kolonihaveanlæg, Planer som nu realiseres, idet der efter Lektor G. Ge-
orgsens Projekt, som gengives paa modstaaende Side, anlægges en Koloni med 77
Haver, hver paa c. ni2, med Samlingsplads og 2 Pavilloner til Foreningslokaler,
Toiletter, Redskabsrum m. m.

Det særegne og nye ved Anlæget er de brede Græsgange, som udlægges mellem
I laverækkerne, og som sikkert vi blive Tumleplads lor Koloniens Børn, og saa det,
at hver enkelt Have ved en gennemløbende Tværgang obligatorisk deles i to Afde¬
linger, af hvilke den ene skal være Prydhave, den anden Nyttehave.

Kommunen besørger Udførelsen af Anlægets „Rammer", heri indbefattet Plantning
at Hække overalt, Festpladsen, Veje og Gange, Pavilloner, Vandindlæg o. s. v., og
den leverer Tegninger til Hustyper med Raad og Vejledning for disses Opførelse og
yder vist endda Laan til Indkøb af Materialer.

Naar hertil kommer, at Haverne udlejes paa yderst lempelige Vilkaar og til en
yderst rimelig Leje, foreløbig for et Tidsrum af 2,5 Aar, maa det indrømmes, at Ka¬
lundborg her har ydet en virkelig storslaaet Indsats, som sikkert vil blive paaskønnet,
ikke mindst af Havelejerne. Men Kalundborg faar sikkert ikke Lov at blive staaende
derved, idet der allerede har meldt sig mange liere Lejere end til de 77 Haver i
denne Koloni. M. G.

VAARPLANTER E RA HAVEN
AF SOFUS FRANCK

En Kreds af Lærere fra København og Frederiksberg dannede i 1930
en Forening: „Dansk Natur — Dansk Skole", som i Samarbejde med Natur¬
fredningsforeningen vil søge at fremme Befolkningens Evne til at iagttage,
forstaa og respektere den levende Natur.

Et Led i dette Arbejde er Udsendelsen af en Række Smaaskrifter, a
hvilke den foreliggende lille Bog danner Begyndelsen. Det er en smuk lille
Bog paa 64 Sider med ikke færre end 83 Illustrationer, af hvilke liere er
rene Lækkerbidskener, - se blot den lille Eranthis her;—men Viceskole-
direkteren siger det ikke blot med Billeder, der er saamænd endda blevet
l'lads til en ret inderlig Fordybelse i vore smaa Venners, de første For-
aarsbebuderes hele Fremtoning og Udvikling, og selv om man faar god
saglig Besked, er det dog langtfra tørt og skolemesteragtigt, meti tvært¬
imod levende og fornøjeligt skrevet.

Den lille Bog er glimrende egnet til at vække Interessen for Naturen,
ikke blot hos Børnene, som en saadan Bevægelse maa begynde med. Jeg
gad se den Voksne som, efter at have læst „Vaarplanter" kunde nænne
med sin gode Villie at ødelægge det spirende Liv i Have, Park eller Skov.
Man maa derfor ønske den en meget stor Udbredelse og imødese dens
kommende Søskende med Glæde.
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LI LLUST KATION LE JARDIN

Dette smukke franske Tidsskrift udsendte sidste Sommer et særligt Havenummer, som egentlig
er ganske morsomt at kigge igennem. Mest en Samling Billeder, over 150, baade Helsides og min¬
dre, og sorte og farvede (efter Akvareller, Olier m. m.) imellem hinanden, og af ældre Anlæg saa-
vel som af hypermoderne, — med adskillige interessante Enkeltheder, gode og mindre gode. Udsty¬
relsen minder noget om „Gartenschonheit". Der er ogsaa Tekst til; men særdeles meget levner de
mange Billeder jo ikke af de 66 Sider.

Ernest de Ganay indleder med: De gamle Havers Charme og begynder saaledes: Der er ingen
smukkere Kunst end Havekunsten, - paa en Gang Viden og Poesi, Skabelse og Erindring, Logik og
Fantasi . . . ., og man faar kort og klar Besked om Le Notres og hans Efterfølgeres Haver, - dem,
der endnu findes og dem, der er omlagte eller forsvundne.

Derefter følger Afsnit om: Den lille Have af André Vera, om Rosenhaver, Alpehaver og japan¬
ske Haver, og Arkitekten Albert Laprade skriver om: Almindelige Tanker om de moderne Haver,
og Jean Gallotti meget fornøjeligt om: Venskabet med Haven, Georges Benoit-Levy om: Smaa Haver
i Tidens Smag, og endelig skriver Paul-Emile Cadilhae om: Sydens Have, igaar og idag, — det er de
pragtfulde Haver ved Rivieraen, med mange farvestraalende Billeder, man her stifter Bekendtskab med.

Endelig er der nogle morsomme Havemøbler, — Ja, der er meget mere: Trapper, Terrasser, Tag¬
haver o. s. v.; men selv om det kunde være fristende at fordybe sig mere i saavel Tekst som Bil¬
leder, inaa vi dog af Pladshensyn renoncere derpaa i Øjeblikket. ^4, G.

TIDEN ER INDE!

Mange har maaske allerede benyttet sig af det gode Vejr til at faa Vintersprøjtningen gennem¬
ført, og det er kun godt at faa det gjort i Tide. Men ogsaa Februar er en god Sprojtemaaned, og
det er vel nok i den Maaned, det store Tag bliver taget.

Hvor Frugtavl drives rationelt, har man enkelte Steder med Held kunnet springe Vintersprøjt¬
ningen over et enkelt Aar, men i de smaa og mellemstore Haver, hvor Frugtavl drives i det mindre,
foreligger der modsat Beviser for, at det ikke lader sig gøre. Det har sin naturlige Forklaring, at man
ved samme Fremgangsmaade paa forskellige Steder kommer til forskellige Resultater. Naar Frugtavl
drives som Storerhverv, saa ligger Plantningen sædvanligvis saaledes, at Smittekilder og Angreb med
nogenlunde Sikkerhed kan beregnes, og det er naturligvis unødvendigt at vintersprøjte en Plantage,
der praktisk talt er ren for Insekt- og Mideæg.

I de smaa Haver eller i Plantager, der ligger omgivet af Park og Skov, eller hvor man har Tjørn
eller anden Hæk, der ikke faar samme grundige Sprøjtning som Frugttræerne, der er Smittekilderne
mange, og om Træerne end synes rene, saa er det dog klogt stadig at gentage den aarlige Vinter¬
sprøjtning; Gang paa Gang har det vist sig, hvor farligt det er at springe over et saadant Sted.

Udvalget af de ved Statsforsøgene anerkendte Vintersprojtevædsker er til Dato stadig snævert.
De hollandske Frugttrækarbolineer „Monarch Nr. 3°" °g „Carbokrimp" nævnes som effektive mod
Frostmaalere, Bladlopper, Bladlus og andre Insekter. „Triumf" nævnes som effektiv mod samme Pla¬
ger som de nævnte Frugttrækarbolineer og virker samtidig mod „Rødt Spind" som de gode, aner¬
kendte Sprøjteolier.

Prisforskellen er ikke stor, saa i de Haver, Anlægsgartnerne mest kommer i, turde det være
økonomisk fordelagtigt og fagligt rigtigst at anvende den dobbeltvirkende „Triumf".

En yderligere forbedret „ Triumf" — kaldet „ Triumf Special" — har set Dagens Lys, men sælges vist¬
nok endnu kun i Stilhed. I Plantager og Haver, hvor den sidste Vinter har været anvendt, har den
vist samme gode Virkning som „Triumf" og har samtidig dræbt overvintrende Tægeæg. Stort anlagte
l'orsøgssprøjtninger vil indeværende Aar fastslaa, oin „Triumf Special" bliver de følgende Aars Sproj-
tevædske. Firmaet, som bringer Varen frem, skal ikke lastes for, at det ikke ønsker at føre den frem
i aabent Marked, før det har to Aars Afprøvninger at støtte sig til;-en rolig og besindig Frem¬
gangsmaade tjener alle Parter bedst. fad Spider.
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VILLA GULLRANDA (KU LT AR A.N T A)
.Trådgården vid presidenten lor Finlands sommarslott Gullranda vilket nu publi-

seras for dansk publik år i många avseende en marklig anlåggning och skulle val
kunna fortjana att ha epitetet „kunglig". Tack vare sitt naturskona lage invid den
ganda klosterstaden Nådendal i SW. Finland och belagen i en idyllisk skargårds-
natur ar stallet i och for sig sevårt. TrådgårdsOmrådet omfattar en areal av ca. 12
tunnland utgorande dels en slåttmark och dels en ca. 14 m. hogt bergmassiv i rod
granit. Slottet år byggt uppe på bergets kron i grå granit och åro bergssluttningarna
terrasserade i många terrasser. I bergsskrevorna åro planterade massor av fjållvåxter
och koniferer. A slåttmarken har en arkitektonisk betonad trådgård anlagts med per¬

gola, springbrunn och blomstergårdar sammanbundna med s. k. diplomatvågar. Ståt-
ligast åro dock de ansenliga strandpromenaderna med i vattnet utbyggda sittplatser.
Pavllljonger for tennis m. m. åro uppforda. En lång kastanjeallé åtskiljer ekonomie-
tradgården från prydnadstrådgården. Tack vare sitt milda klimat trives hår en hel del
rarare tråd och buskar utmårkt.

Anlåggningen påborjades år 1Q16 och fortgingo arbetena i 4 års tid. Den ursprung-
lige innehavaren å lagenheten Lantbruksrådet A. Kordelin har i stort sett låtit ut-
fora denna anlaggning. Efter hans frånfållé har staten overtagit stållet.

Genom anlåggningens kontrastverkan av låg- och hogland, natur ot h konst har
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stallet en sallsam tjusning. For finska forhållanden ar anlåggningen aven en av de
storsta och dyrbaraste, som under senare tid anlaggts i landet.

De hår publiserade bilderna aro tagna kort efter anlåggningens fullbordan, var-
for en viss kalhet gor sig gållande. Staten underhaller numera denna sin anliiggning
tåmligen forstklassigt, varfor ett besok for turister intresserade for parkvård ar lo-
nande. Parken oppenhålles en dag i veckan for allmanheten. I radgården har pro¬
jekterats av nndertecknad Paul Olsson.

F R A N C) R G E
Sjelden eller aldri hente det at nordmennene var uvillig til håndslag når hånden

blev budt dem åpent og uten sidehensyn. Og når „Havekunst" nu i anledning år-
skiftet her om et Nordens håndslag, så foler jeg mig forvisset om at på nordmennene
vil det ikke skorte.

Og skulde der vøere noe edlere, noe skjonnere, noe mere neutralt å motes i sam¬
arbejde og forståelse på enn nettop det interesseområde „Havekunst" representerer?

Nei, det er det sikkert ikke!
Her å gi sig i kast med eller gjcire forsok på å gi et billede av hagekunsten, dens

historie, utvikling og stilling i vårt land idag, vil fore altfor vidt i denne forbindelse.
Kun skal nevnes at Norge under hensyntaen til terreng—klimatiske — og okonomiske
forhold fulgte forholdsvis godt med i renessansens og barokkens tid, delvis også i
begynnelsen av landskapsstilens. Mange —selv i omfang små og i utstyr beskjedne —

anlegg has spredt over det hele land sorfra og op lil Frondelag.
Flere av disse anlegg er forholdsvis godt bevaret og vil sikkert også i fremtiden

stå der som gode eksempler for sin tid, for det syn og de følelser samt den faglige
innsikt som den gang gjorde sig gjéldende.
Men så kom her i landet som overalt ellers det store forfald, der skulde bli åv så

lang varighet og få så skjebnesvangre følger for hagekunstens videre utvikling.
Arsakene til dette vil det heller ikke være anledning til å komme nærmere inn

på. Forfaldet var imidlertid ikke alene langt men også grundig, så grundig endog at
ikke engang gartnerne i denne tid ofret hagekunsten nevneværdig opmerksomhet, men
omkring århundreskiftet begynte optimismen påny å gjore sig såpas gjeldende, at den
blev merkbar innen såvel fagfolkene — som legmennene — det store publikum m. a. o.

Særlig de unge gartnere trodde på at omslaget nu kom for alvor, og enkelte la
overensstemmende hermed sin tildannelse an med det for oie å mote det rtye som
vilde komme.

Og i 1914 — 100-årsjubileet — kom det for alvor og slik at ingen lengere var i tvil.
Imidlertid: Selvom det som foran nevnt var varslet, kom omslaget allikevel så

plutselig og voldsomt, at det nesten tok pusten fra noen hver og da ikke minst fra
gartnerne. Den sterke okonomiske opgang som fulgte med verdenskrigen var selvsagt
den vesentligste årsak til dens voldsomme karakter, men innstillingen hos det store
publikum, som altså var der fra for, gjorde også sitt.

1 IQlé oprettet Oslo egen administrasjon for sitt parkvesen, storre og mindre byer
landet over fulgte efter, hvis de da ikke hadde det fra for, offentlige institusjoner
(stat og kommune) anla i stor utstrekning hage- og parkanlegg ved sine offentlige byg-

29



ninger, de private stod heller ikke tilbake. Og mange, overordenlig mange er de gronn-
anlegg, store og små, som i årene fremover så dagens lys her på bjerget.

Det mest gledelige ved det hele er at det ikke blev noen bevegelse (stemning)
som begrenset sig til enkelte deler av landet. Nei, det tok fatt overalt hvor tnulig-
hetene var tilstede. Og dernest var det gledelig at interessen vekkedes og forståelsen
kom uten hensyn til samfundslag, selv om det dessverre her i landet som annensteds
er så, at utslagene måtte bli storst hvor pengene hadde den storste niakt. Og ende¬
lig er det forhåpningsfullt å legge merke til at interessen stort sett synes å hevde sig
sjelv gjennem den i okonomisk henseende svære depresjon vi nu gjennemlever.

Hvad gartnerne sett i forhold til dette voldsomme omslag angår, trenger det spors-
mål sig forst frem: Stod gartnerne rustet til å ta imot? ISåde ja og nei; men det gikk
da så noenlunde. De få yngre som var tok fatt med liv og lyst, og så kom Norges
Landbrukshoiskole med sin hoiere og Statens gartnerskole med sin lavere spesialav-
deling (linje) for hagekunst og anleggsgartneri med dyktige og målbeviste lærere
som Olav L. Aloen og Olav Viddel. En rekke unge i teoretisk henseende vel ut-
dannede kom derved til, men som rimelig var skortet det fra begynnelsen noe på den
spesialpraksis og erfaring, som her er av så stor betydning. Imidlertid har dette ef-
terhvert rettet sig, så jeg tror, man kan si, landet nu står vel rustet med kvalifiserte,
villende unge og yngre, som er sig sitt ansvar bevist.

Som eksempel på at det sist nevnte er riktig tjener den omstendighet, synes det
mig, at de unge spesialutdannede og praktiserende gartnere har dannet sin egen or-
ganisasjon — Hagearkitekt- og anleggsgartnerlaget— med love og forskrifter som stiller
krav til medlemmene innad som utad.

Av foranstående vil fremgå at der med hensyn til interesse, forståelse og frem¬
gang ikke er grunn til å klage: men en begynnelse er en begynnelse og kan ikke
bli annet. Det, det nu gjelder er at dé fagfolk som arbeider med og velger denne
del av faget som sitt spesielle ikke alene makter å holde det innvunne men fore dgt
videre. Og her er det jeg har inntryk av at et intimere samarbejde mellem Nordens
hagekunstnere vil være av uvurderlig betydning.

Derfor mitt håndslag, lir. redaktor! . Marius Rdhne.

TRÆDEPLANTER
Ved Trædeplanter forstaas Planter, hvis Vækst er af en saadan Beskaffenhed,

at de under visse Forhold kan taale, at der trædes paa dem. De kan inddeles i for¬
skellige Grupper, da det er forskellige Egenskaber, der betinger, at de er anvende¬
lige som Trædeplanter.

Hos nogle er Blade og Grene saa stærke, at de kan mishandles uden at odelæg¬
ges. Til denne Type hører ikke ret mange, der fer f. Eks. Cotula squalida, Thymus
Serpyllum og Græs (Gruppe l). En anden Type (Gruppe 2) har en saa stærk Gen-
vækst, at mishandlede Dele af Planten snart erstattes af nye; hertil hører Acaena og
Græs. Dernæst er der Gruppe 3> hvis Medlemmer saa at sige snyder sig til at være
Trædeplanter; det er de Planter, der er saa smaa, at de kan gemme sig mellem de
Trædesten, hvortil Trædeplanterne praktisk talt altid er knyttede. Hertil hører Epilo-
bium purpuratum, der er saa lav, at den næsten gaar i et med Jordoverfladen.
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Hvis nu de forskellige Trædeplantekarakterer optræder lios samme Plante, har
man en særlig god Trædeplante. En saadan er l liymus Serpyllum var. lanuginosus,
da den er lav, slidstærk og temmelig stærktvoksende. Dermed er ikke sagt, at det
er den bedste Trædeplante; det er snarere Cotula squalida, foreli den, foruden at være
lav, slidtaalende og hurtigvoksende, er villig i al Slags Jord; yderligere taaler den en
Del Skygge.

Ofte anbefales det at saa Græs mellem Trædestenene, eller eventuelt lade det saa
sig selv. Det kan ogsaa være
kønt, vel at mærke hvis det »

stadig er ganske lavt, enten
fordi det stadig slides eller
fordi Vækstbetingelserne er

daarlige (tætliggende Fliser,
tør Bund o. s. v.). Hvor Græs¬
set staar mellem Brudfliser, vil
det i Reglen vokse saa stærkt
til, at man maa slaa det med
Græsslaamaskinen, og saa er
Skønheden forsvundet. — En
Undtagelse herfra haves, naar
Fugerne mellem Stenene er

meget brede. Derfor er det
mere rimeligt at anvende nogle
af de mange smukke Sten plan¬
ter, der kan taale eller lige¬
frem ynder at vokse under de
Betingelser, der bydes dem
mellem Fliser eller lignende.
Naar man planter en Del for¬
skellige Arter, kan man altid
være sikker paa, at nogle af
dem nok skal tage godt fat
og gro frodigt til. En Ting skal
mail ikke lade sig forlede til,
og det er at plante tueformet
blomstrende Planter, der skal
pynte. Saa skal man blot gaa
og tage sig i Agt for ikke at beskadige dem, og desuden kan man risikere at falde
over dem. At det undertiden kan være berettiget at plante en enkelt i en Krog, hvor
man ikke kommer ret meget, eller at beplante afsides beliggende Terrasser, Trapper
o. I. saaledes, at det bliver en Form for et Stenbed, er en ganske anden Sag.

Plantningen sker i det tidlige Foraar eller sidst i August. Den bedste Plantetid
er Foraaret, da Jorden under Stenene saa er fugtig fra Vinteren. Planterne deles ud
i Smaastykker saaledes, at tier er gode Rødder paa hvert Stykke; der skrabes lidt Jord
op mellem Fugerne og efter, at Planten er sat ned, trykkes Jorden godt til med en
flad Pind. Efter Plantningen vandes godt, og man staar sig ved at bruse Planterne over

iJT . "V<" V V-W-v

C i F ."i-v?t ,

Paa det nederste Trin: Arenaria tetraquetra

mm

og allerøverst: Cotula squalida.
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daglig de første fjorten Dage, hvis Vejret er tørt; derefter skal de nok klare sig. Hvis
der optræder noget Græs eller andet „Ukrud", inden I rædeplanterne er vokset
lielt til, staar man sig ved at luge det væk, da man ellers risikerer, at det tager Over-
haand.

Liste over Trædeplanter.
De i Parantes anførte latinske Navne er almindeligt anvendte Synonymer. Plan¬

ter, der hører til Gruppe I er slidstærke, til Gruppe II stærktvoksende, og til Gruppe
III hører meget lave Planter. D.
betyder den Diameter, en almin¬
delig Handelsplante vil opnaa i
Løbet af 2 Aar ved Udplantning
i aim. Jord; det er altsaa et Maal
for Plantens Vækstenergi.

Acaena. (Rosenfamilien), l æp-

pedannende med krybende, rod-
slaaende, undertiden underjor¬
diske Stængler. Bladene 3 til 5
Gange fjersnitdelte, i Heglen sted¬
segrønne med savtakkede Smaa-
blade. Blomsterne uanselige, gul¬
lige, i en kugleformet Blomster¬
stand paa ca. 5 cm høj Stilk.
Juli-August. Frugten ligner en lille
Morgenstjerne. Gruppe I og II.
D. ca. 75 cm.

A. glauca har sølvgraa til blaa-
graa Blade. Er ikke nogen Art,
men en Mutant af ukendt Op¬
rindelse.

A. microphyUa har bru'ngrønne
Blade.

Antennaria dioicavar. tomentosa
(A. tomentosa.) (Kurvblomstfami¬
lien). Kattefod. Tæppedannende
med grundsiddende, hvidfiltede,
overvintrende Hosetblade, der
sidder paa en rodslaaende Ud¬

løber. Blomsterstænglen ca. 1,5 cm høj, besat med smalle vekselsiddende Stængelblade.
Blomsterne smudsig-hvide, Juni. Gruppe I. D. ca. 25 cm.

Arenaria. (Nellikefamilien). Sandvaaner.
A. rotundifolia. Tæppedannende med tynde, nedliggende og rodslaaende Stæng¬

ler. Bladene kortstilkede, runde, til dels overvintrende. Blomsterne uanselige, hvide,
i en lille Dusk. Kan brede sig ret sta^rkt, men anbefales kun til fugtig Bund. Gruppe
II og III. D. ca. 50 cm.

A. tetraquetra. Pudedannende. De enkelte er Skud ca. 3 cm lange og svagt for¬
grenede. Bladene ægformede, endende i en stump Spids, stedsegrønne og siddende

Øverst: Thymus Serpyllum, nederst Arenaria tetraquetra,
ca. 3 Gange naturlig Storrelse.
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Acaena glauca, naturlig Størrelse.

parvis over Kors, hvilket er Plan¬
tens mest karakteristiske Kende¬
mærke. Blomsterne hvide, ende¬
stillede og siddende, Juli. Er ikke
særlig stærktvoksende, men tem¬
melig slidstærk, Gruppe I og III.
D. ca. 20 cm.

Chrysanthemum Tschihatsche-
wii (Kurvblomstfamilien). Dværg-
Okseøje. Tæppe- og pudedan-
nende, 15 til 25 cm høj med nedliggende og rodslaaende, undertiden underjordiske
Stængler. Bladene mørkegrønne, haanddelte, dybt iridskaarne. Blomsten ca. 4 cm i
Diameter og ligner en aim. hvid Okseøje. Blomstrer hele Sommeren. Gruppe I og II.
D. ca. 50 cm. Anvendes undertiden til Græserstatning paa tørre Steder. Den er an¬
vendelig til Trædeplante paa Grund af sin store Vækstenergi. Det eneste, man kan
indvende mod den, er, at den kan blive temmelig høj. Den kan imidlertid med Held
holdes nede nied Græsslaamaskinen. Der er vist ingen Planteskoler, der fører den;
men den er meget let at formere ved Frø, og dette kan nok fremskaffes. Achillea mille¬
folium, aim. Røllike, der ogsaa bruges til Græserstatning, kan ligeledes anvendes som
Trædeplante.

Cotula. (Kurvblomstfamilien). Dværg-Kamille. Tæppedannende, med krybende, rod¬
slaaende, undertiden delvis underjordisk Stængel. Bladene fjersnitdelte, ofte overvin¬
trende. Blomsten uanselig, gulgrøn, i en kugleformet Blomsterstand, Juli.

C. squalida. Bladene brunliggrønne, meget stærkt indskaarne. Breder sig meget
stærkt, rnaa betegnes som ukrudsagtig paa Stenhøj; men den er en af de bedste Træ¬
deplanter. Gruppe I, II og III. D. ca. 40 cm.

C. repens, (dioica) er lavere end foregaaende. Bladene lysegrønne, en enkelt Gang
indskaarne. Gruppe I og III. D. ca. 25 cm.

Epilobium purpuratum. (Natlysfamilien). Dueurt. (Gaar i Keglen under Navnet E.
Hectori). Tæppedannende med krybende og rodslaaende, i Spidsen let opadstigende
Stængel. Bladene tykke, runde, mørkebrune og overvintrende. Blomsterne h\idligrosa.
Blomstrer hele Sommeren, f rø¬
kapslen mørkerød, let opsprin¬
gende. Den er saa villig (il at
saa sig selv, at man næsten kan
sige, at den vokser bedre alle
andre Steder end der, hvor man
planter den. Paa Stenhøj er den
derfor ukrudsagtig; god omentl
uberegneligTrædeplante. Gruppe
Il og III. D. ca. 40 cm.

Tilvenstre: Cotula squalida.
Tilhøjre: Cotula repens,

naturlig Størrelse.
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Epilobium purpuratum, naturlig
Størrelse..

Linaria hepaticifolia. (Maske¬
blomstfamilien). Torskemund. —

Tæppedannende med næsten un¬
derjordiske Stængler. Bladene er
omtrent nyreformede, mørke¬
grønne med graalige Tegninger,
stedsegrønne. Blomsterne lysvio¬
lette, Juni-September. Breder sig
ved Kodskud og er derfor van¬

skelig at træde ihjel. Gruppe II
og III. D. ca 30 cm.

Minuartia graminifolia. (Alsine gram., Arenaria gram., Alsine Rosanii og Arena-
ria Rosanii). (Nellikefamilien). Pudedannede med opret, 3 ti' 5 cni høj Stængel. Bla¬
dene sidder i en lille Roset og er saftiggrønne, græsagtige, smaa og spidse. Blom¬
sterne hvide, optræder sparsomt undtagen i tørre, solrige Somre. Spergula arvensis
findes næsten altid som Ukrud i denne Plante. Gruppe I og III. D. ca. 15 cm.

Muehlenbeckia axillaris, (nana) (Syrefamilien). Tæppedannende med sytraadstynde,
sorte, stærkt sammenfiltrede Grene. Bladene smaa, runde, grønne og mørkebrune,
delvis overvintrende. Blomsterne næsten usynlige, hvidlige. Gruppe I og II. D. ca.

35 cm.

Sagina subulata. (Arenaria caespitosa, Spergula pilifera). (Nellikefamilien). Firling.
Pudedannende, kun 3 til 5 cm høj. Bladene linieformede, stedsegrønne. Blomsterne
hvide, Juni-August. Gruppe I og III. D. ca. 15 cm. Planten minder meget om mør¬
kegrønt Mos og er derfor meget smuk mellem lyse Sten.

Thymus. (Læbeblomstfamilien). Timian. Tæppedannende med nedliggende, rod-
slaaende, stærkt forgrenede og træagtige Stængler. Bladene elliptisk aflange, smaa og
kortstilkede, stedsegrønne. Blomsterne røde, samlede i Hoveder, Juli-August.

Th. SerpyUum. Bladene mørkegrønne. Rigtblomstrende. Er meget variabel. Gruppe
I, II og III. D. ca 35 cin.

Th. Serp. var. lanuginosus er, som Trædeplante betragtet, endnu vigtigere end fore-
gaaende, da den er mere slidstærk. Bladene beklædt med -smaa lyse Haar, hvorved
hele Planten antager et graat Skær. Blomstrer kun sparsomt, men er alligevel af me¬
get stor Virkning baade paa Stenhøj og mellem Sten. Gruppe I, II og III. D. ca 35 cm.

Veronica prostrata. (rupestris). (Maskeblomstfamilien). Ærenpris. Tæppedannende
med nedliggende, træagtige, ikke rodslaaende, i Spidsen opadstigende Stængler. Bla¬
dene lancetformede, i Kanden svagt savtakkede, i Heglen stedsegrønne. I .Stænglens
Spids sidder de blaa Blomster i en Klase. Juni. Synes at kunne taale en Del Færd¬
sel. Gruppe I, II og III. D. ca. 40 cm.

V. repens. Tæppedannende med nedliggende og tætsiddende, 3 til 5 cm lange Skud.
Bladene smaa, ovale, i Reglen stedsegrønne. Blomsterne blegblaa, i smaa Klaser. Gruppe
(II) og III. D. ca. 25 cm. Er ukrudsagtig selvsa&ende og samtidig tilfreds i enhver Slags
Jord. Maa derfor anvendes med Forsigtighed, da den ikke er til at udrydde, hvis
den først faar Indpas paa Stenhøjen.

Hvis man vil saa Græs mellem Fliserne, skal man vælge saadanne Arter, som er

34



slidstærke, taaler Tørke og er grønne den slørste Del af Aaret. Skal alle disse Be¬
tingelser opfyldes, kan der næsten kun blive tale om Stivbladet Svingel og Rod Svin¬
gel. De har begge yderligere den Fordel, at de ikke er særlig stærkt voksende, og
dette kan siges at være heldigt af den Grund, at de saa ikke vil danne høje Tuer
paa Steder, hvor Sliddet er mindre stærkt. Kanigræs anbefales olte som slidstærkt;
men det taaler ikke at staa saa tørt. Willy F. Hansen.

DEUTSCHE DENDROLOGISCHE GESELLSCHAFT
En Kække paa 44 Aarbøger med Titlen: „Mitteilungen der deutschen dendro-

logischen Gesellschaft" bærer Vidne om lige saa mange Aars stadigt og ihærdigt
Arbejde paa at rejse den stolte Bygning, som bærer ovenstaaende Navn. Selskabets
Formaal er at udbrede Kendskabet til Træer og Træers, ja i det hele taget træag¬
tige Planters Nytte og Anvendelse ud over det ganske Tyskland, ja ogsaa over dets
Nabolande, og man maa ikke tro, at Selskabet med det fine Navn, som rummer Gods¬
ejere, Skovridere, Botanikere, Gartnere og andre planteinteresserede i et Antal, som
nu er udtrykt i Tallet 63OO, kun har Interesse for Forstmænd og Videnskabsmænd.
Nej, saavel Selskabet selv som dets Aarbog har betydelig Interesse og Værdi ogsaa
for Gartnere. Ekskursionerne foregaar mindst lige saa meget i Parker som i Skove,
og Artiklerne behandler Emner, som i høj Grad har Føling med Gartneriet, maaske
særlig Havekunsten og Anlægsgartneriet. Selskabet kunde som Motto sætte dette ene
Ord: „Plant!", og det stræber paa mange forskellige Maader at indbanke dette Im¬
perativ i sine Medlemmers Bevidsthed. Flvert Aar afholdes en stor Aarsforsamling,
hvor der bydes paa Foredrag over Emner, der vedrører Træer, deres Flistorie, Pas¬
ning, Forædling og Plantning; tillige foretages storslaaede Ekskursioner til dendrolo¬
gisk seværdige Steder. Desuden udsendes hvert Aar—omkring I. Januar —en Aar¬
bog med Beretning om Selskabets Virksomhed og Tilstand og med lødige, ofte rigt
illustrerede Artikler om Emner, der angaar Dendrologien. I Aarbogen citeres gerne
e,t eller andet Vers af en at Tysklands Digtere, hvor Skoven og Træerne prises. I
Aar findes et Vers af O. von Riesenthal, hvilket kan gengives saaledes:

Vogt kun trolig din Skov, den bliver en Velstandens. Kilde,
langsomt vokser den op, Øksen kan snarligt den fælde. —
Al vor Gerning og Id dømmer den kommende Slægt,
lad os da virke med Flid, at den os mindes med Tak.—

Utvivlsomt er Aarbogen og FAskursionerne de Midler, som virker mest tiltræk¬
kende paa Medlemmerne og „drager Folk til Fluse"; Aarbogen mere i det stille inden
Døre i den mørke Vintertid, Ekskursionerne ved muntert Samvær i Flok og Følge
i den herlige Sommer. Naar Generalforsamlingen henla;gges til en By nær Landets
Grænse, er det Skik og Brug at inddrage Nabolandet under Ekskursionsomraadet.
Danmark har da ogsaa nogle Gange, naar Aarsmødet har været afholdt nær Øster¬
søkysten, haft Æren og Fornøjelsen af Dendrologernes Besøg, og det maa siges, at
Selskabet højlydt har prist, hvad det her har taaet at se. Inden Besøget til Knuthen¬
borg i 1927 skrev Præsidenten i Aarbogen nogle Ord, som gik ud paa, at Dendro-
logerne her vilde faa at se Naaletræer i en Udvikling, Størrelse og Skønhed, som
de aldrig før havde været stillet overfor — den Gang havde Selskabet dog foretaget
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35 Ekskursioner; og ses Udtalelsen paa denne Baggrund, kan man ikke sige andet,
end at Knuthenborg-Arboretet bavde gjort et dybt Indtryk. Efter alt at domme vil
Danmark atter i 1934 faa Besøg af dette Selskab, idet der nævnte Aar paatænkes
Kejse til Jylland med Udflugter til Silkeborg-Skovene o. m. a.

Ligesom Solkongen sagde: Pétat c'est moi!" kan Selskabets Præsident, Graf Fritz
von Schwerin sige: „Die Gesellschaft und ich sind eins". Man maa beundre den Iver,
Kraft og Dygtighed, hvormed denne Mand styrer Selskabet trods sine ca. 75 Aar.
Hans Arbejdsevne og Hukommelse er fænomenal. To Aar forud for et paatænkt Be¬
søg lader han Stedet bese ved en Tillidsmand, Aaret forud kommer han selv, gen¬
tager Turen med Tillidsmanden og lægger den endelige Plan. Alle seværdige Træer
opnoteres; og i Ekskursionsplanen, som hver Deltager faar tilsendt nogen Tid før
Aarsforsamlingen, findes de opnoterede Iræers Navne trykt i den Rækkefølge, de vil
blive beset. Der er ikke Tale om at forandre i en saadan Plan, og alt gaar punk¬
ligt og præcist, Paaklædning er altid Rejsedragt, der maa ikke holdes Bordtaler, og
er der Deltagere, som har Ejendomsbil, tillades det dem ikke at bryde ud af Ræk¬
ken og køre foran Førerbilen. Præsidenten redigerer selv Aarbogen, fører personlig
det meste af Korrespondancen og fører selv Selskabets Regnskab. Grev Schwerin hu¬
sker hvert fremragende Træ, han har set i de ca. 40 Aar, han har været Præsident,
og han kender alle de Medlemmer, som hyppigt gør Ekskursionerne med. Sandelig
har Valget i sin Tid ramt den rette Leder, og det vil blive uhyre vanskeligt at er¬
statte denne Mand. Axel Lange.

KONKURRENCEN I RINGSTED
Propositionerne til den i Januarheftet bebudede Konkurrence vedrørende Ordningen af St. liendts

Kirkes Omgivelser er nu udsendt. Projektet omfatter Nedrivning af to store Ejendomme samt det gam te
Ting- og Arresthus og Opførelse af et nyt Raadhus. Der er udsat. Præmier paa ialt 5200 Kr., nem¬
lig 1. Præmie: 2000 Kr., 2. Præmie: 1500 Kr., 3- Præmie: 1000 Kr., og 4. Præmie: 700 Kr. og yder¬
ligere kan købes ikke-præmierede forslag til en fast Pris af 400 Kr.

Propositionerne faas paa Ringsted Kæmnerkontor mod et Depositum paa 10 Kr., og Forslag skal
indgives sammesteds inden 1. Maj.

UDSTILLINGER
Danmark.

Københavns-Kredsen af Aim. dansk Gartnerforening afholder Foraarsudstilling i Forum i Dagene
27. April til 7- Maj efter en Plan, udarbejdet af Lektor G. Georgsen.

Dansk Chrysanthemumselskab afholder ChrysantemumudstiUing, ligeledes i Forum, i November. Der
vil blive udskrevet en Konkurrence om en Plan for Udstillingen.

England.
Den store, aarligt tilbagevendende Foraarsudstilling i Chelsea, som arrangeres af Royal Horticul¬

tural Society, afholdes i Aar i Dagene 24--26. Maj. Aim. Dansk Gartnerforening paatænker at arran¬
gere en Fællesrejse til England i Dagene deromkring, med Besøg paa Udstillingen.

Tyskland.
I Berlin afholdes i Dagene 20.-28. Maj en af flere tyske Gartnerforeninger i Fællesskab arran¬

geret „Deutsche Gartenbau-Ausstellung", som skal give et Overblik over hele det tyske Gartneris nu¬
værende Standpunkt.
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Parken ved Engdraget.

TO NYERE KØBENHAVNSKE PARKANLÆG
Af de Parkanlæg, Københavns Kommune i cle senere Aar har bragt til Udførelse,

skal jeg i kortfattet Tekst med dertil hørende Plan nærmere belyse nedennævnte 2
Parker, der, selv om de er al ret forskellig Størrelse, dog er anlagt for at tjene samme
Formaal, nemlig at gøre Fyldest som Folke- og Idrætsparker.

Parken ved Engdraget er anlagt paa et lavtliggende. Terræn i Vigerslev, umiddel¬
bart Syd for Roskildevej med Adgang fra denne ligeoverfor Damhussøen og er iøv-
rigt et enkelt Led i det paabegyndte Parkbælte, der kommer til at strække sig fra
Borups Allé langs med Grøndalen til Damhussøen og derfra videre langs med Har¬
restrup Aa til Kalvebod Strand. Parken er 81000 111", hvoraf Gangstien og Gruslege¬
pladsen indtager ca. 6700 m2, Plantningen ca. 1Q000 nr og Græsarealet ca. 55300 m2-
Som Planen viser, er Anlæget formet som en stor aaben Slette, omgivet af Rand¬
plantninger. Af Gangstier er foruden de 3 Tværgange, som danner nødvendige og na¬
turlige Forbindelser mellem Bebyggelsen paa begge Sider al Parken, kun anlagt en
enkelt Gangsti, der lølger Randplantningerne og passerer de i disse Plantninger an¬
bragte Bænkepladser.

Plantningerne bestaar al vore hjemlige Præer og Buske — i det væsentligste løv-
fældende, men dog hist og her med Anvendelse af nogle Klumper. Naaletræer. Da
Terrænet i sin Flelhed var meget sidt og fugtigt, var én omhyggelig Dræning nød¬
vendig, hvilket iøvrigt var forbundet med en Del Vanskeligheder paa Grund af den
lave Beliggenhed.

Da Parken i vid Udstrækning skulde være velegnet til Boldspil, maatte der fore¬
tages en Del Jordflytning for at jævne Terrænet. Mod Vest er Parken begrænset af
Harrestrup Aa, mod Øst og Nord af et Fletværkshegn med Tjørnehegn. Laager fin¬
des ikke, da Parken er aaben Dag og Nat. I Parken er anbragt et Folke- og Red-
skabshus, indeholdende Haandvask og W. C., et Læskur med Toiletrum for Mænd
og Kvinder, en Kiosk til Forhandling al Konfiture og Is, 300 Cyklestativer og nogle
Drikkeposte. ,

Der er indrettet 2 grusede Legepladser for Smaabørn og I Springbane, og det
græsklædte Areal giver god Plads til 3 Fodboldbaner og til Opstilling af 4—5 Træ-
ningsmaal foruden fornøden Plads til forskelligartet Leg.
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Parken ved Engdraget.

De 3 Boldbaner stilles til bestemte Tider
til Raadighed udelukkende for Boldklubber,
og Fordelingen af Banerne sker i Samraad med
Københavns Idrætspark. En af Klubberne har
sit eget Omklædningshus i selve Parken, en
anden Klub eget Hus i Parkens umiddelbare
Nærhed med direkte Adgang til Parken.

Fra det lavtliggende Terræn fører et Ram¬
peanlæg, beplantet med Bjergfyr og vilde Ro¬
ser op til Roskildevej. Anlæggelsen paabegynd¬
tes i Slutningen af 1Q2Q, og Parken toges i fuld
Brug i Foraaret 1932, dog er den sydlige Spids
af Parken endnu ikke anlagt paa Grund af et
projekteret Kloakeringsarbejde. I il C .ræsblan¬
ding er anvendt: 1 Del Fioringræs, 2 Dele
Engrapgræs, 1 Del aim. Rapgræs, 2 Dele Kam¬
græs, 2 Dele Engsvingel og 12 Dele engelsk
Rajgræs samt noget Hvidkløver.

Til Anlægets Udførelse forelaa en Bevil¬
ling paa 112000 Kr.

Idrætsparken i Husum er anlagt paa et ca.
24500 nr stort Areal, beliggende ved en af
Københavns Kommune ny opført Kommune¬
skole i Husum. Parken paabegyndtes i Efter-
aaret 1930 og har været i fuld Brug siden
Sommeren 1932. Arealet ligger Syd for Skole¬
bygningen med umiddelbar Tilslutning til Sko-
legaarden. I Skoletiden har Skolebørnene for¬
trinsvis Ret til Benyttelse af Boldbanerne, der
ellers staar til Afbenyttelse for nogle Idræts¬
klubber og Publikum i Almindelighed.

Parken er anlagt paa en fugtig og meget •
uren Jordbund og er derfor blevet omhygge¬
ligt drænet og vel bearbejdet. Den er indheg¬
net af et Fletværkshegn med Hæk uden Faa-
ger, da Parken altid staar aaben. løvrigt er
Parken indrammet af en Række Elmetræer,
og i det sydvestlige og det sydøstlige Hjørne
er anbragt nogle kraftige Busketplantninger,
som giver Skygge og Fæ for nogle Siddeplad¬
ser. 1 den ene af disse Plantninger er anbragt
et Folke- og Redskabshus, og i den anden
vil et Omklædningshus for Idrætsfolkene kunne



Idrætsparken i Husum.

linde en god Plads, foruden at der her skjules en for Parken nødvendig Affaldsplads.
Gangstiarealet er indskrænket lil det mindst mulige, der findes kun de til Gen¬

nemgang nødvendige Stier, hvorved det er blevet muligt at udlægge ca. 20000 m2
græsklædt Areal til Idrætsbrug. løvrigt er indrettet en Springbane og anbragt de for¬
nødne Bænke og Drikkebrønde. Som det vil ses af vedføjede Fotografi, ligger Parken
— i hvert Fald foreløbig — i ret landlige Omgivelser, og for Skolen er det naturlig¬
vis et stor! Gode at have umiddelbar Adgang til en saa stor og fritbeliggende Tumle¬
plads. Anlægets Udførelse har kostet ca. 36OOO Kr. V. Fabricius Hansen.
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Gertrude JeKyll, reprod
ceret efter W. Nicholsc
Maleri, som hænger p;
kendte Tate Gallery i

G E R T RUDE J E K Y L L
Havekunst burde have bragt en mere personligt præget Omtale af Bæreren af

Navnet over disse Linier, som afgik ved Døden i London den 8. December sidste
Aar i den høje Alder af næsten QO Aar, idet hun var lodt den 2Q. November 1N43
som Datter af en fhv. Officer; men det er ikke lykkedes at finde nogen dertil. Al¬
ligevel skal hendes Bortgang ikke gaa upaaagtet hen, dertil har hendes Betydning og-
saa for vore Havers Udvikling været for stor, — Englænderne regner hende for en af
Havebrugets største Personligheder fra Victoria—Edward VIPs Tidsalder, og hun har
Plads mellem Englands Store i „Who is Wlio".

Ganske vist var det William Robinson, som først — i Begyndelsen af Firserne — gennem
sine Bøger slog til Lyd for en rigere Anvendelse al Stauder og andre lleraarige Plan¬
ter i Haverne — i Stauderabatter —, som en Reaktion mod de hidtil eneraadende Blom¬
ster: Pelargonier, Calceolarier, Begonier, Gyldenlak og Stokroser, — og dermed ind¬
ledede en fuldstændig Reformering, ikke blot af Haverne i England, men ogsaa paa
Fastlandet; men det er Gertrude JeKyll, som har gjort mere end nogen anden til at
føre Wm. Robinsons Ideer ud i Livet, og de er — ved at gennemgaa den Skærsild,
Miss Jekylls kunstneriske Sind og hele Indstilling, parret med et praktisk Greb paa
Tingene, beredte dem, —blevet udformede, forædlede og prøvede, — og vi er blevet
beriget med et Væld af Idéer og praktiske Anvisninger, som, det kan man vist godt
sige, har hidført en fuldkommen Revolution, al vore Haver Ira Firserne.

Miss Jekyll var ikke blot den fødte Kunstnerinde, hun havde ogsaa uddannet sig
i Malerkunsten saavel hjemme som i Frankrig og Italien, og tla hendes Kærlighed til
Farver og Blomster førte hende i Forbindelse med Wm. Robinson, var det kun natur¬
ligt, at hun her fandt et rigt Virkefelt for sine Evner og blev en Amatør-Havekunst¬
ner af Guds Naade.

Hun begyndte at bruge Blomsternes Farver i Haverne, som en Maler bruger Far-
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Et Kig ind i Gertrude Jekylls
Have i Munstead Wood.

verne paa sit Lærred, — ja, hun siger selv, at det at udforme en Have, er som at
komponere Malerier med levende Materiale—, og efterhaanden som hendes Kend¬
skab til Planterne voksede, blev hun mere og mere sikker i sin Anvendelse af det
rige Materiale, som netop paa den Tid begyndte at fremkomme, og snart begyndte
hun at fremsætte sine Tanker og Erfaringer i Skrift, hvorigennem hun hurtigt blev
kendt og skattet. Det er nu 50 Aar siden, det første, nu klassiske Kapitel: „Colour
in the Flower Garden , som indgik i den senere udkomne: „The English Flower Gar¬
den", blev skrevet. Det var Farverne, som var hendes store Interesse, — Farveharmo¬
nier og Farvekontraster, — og deter paa det Felt, hendes største Indsats ligger, — hun
lærte os at bringe Farver ind i Haverne og at bruge dem rigtigt. Hendes Vejledning —

for hun blev en højt skattet Vejleder for mange, —var ikke graa, ja end ikke farverig Te¬
ori, nej, luin eksperimenterede og prøvede sine Idéer i sin egen Have med tilhørende
lille Lund i Munstead Wood, ikke langt fra Aldershot, hvor hun bosatte sig i 1896, og
paa 1 oppen af et Højdedrag paa den magreste Lynghede fremtryllede den Have, som
skulde blive det Centrum, hvorfra Gertrude Jekylls Farvesymfonier bredte sig som Ringe
paa Vandet udover Verden. Hendes Bøger bærer Vidne om, at hun véd, hvad hun taler
om, har prøvet og erfaret alt det, som hun gør andre delagtige i paa sin ligefremme og
fornøjelige Maade. .leg husker endnu tydeligt, hvor betaget jeg i min pure Ungdom-
blev af en af hendes Bøger, — hvilken har jeg glemt, — men det er en lige stor Ny¬
delse atter at vende tilbage til dem. Maaske har det været hendes første Bog: „Wood
and Garden", som udkom i I899 og er et sandt Skatkammer af sunde og praktiske
Anvisninger. Efter denne første Bog, som blev overvandende vel modtaget, blev Miss
Jekyll en llittig Skribent, og allerede Aaret efter fulgte: „Home and Garden1, som er
en Beskrivelse af hendes eget Hjem fra dets Tilblivelse og lige til Huskatten, og der¬
efter „Wall and Water Gardens", „Lilies for English Gardens" og „Roses for English Gar-
densSaa kom efter nogle Aars Pause: „Flower Decoration in the House'1, „Colour
in the Flower Garden„Children and Gardens„Annuals and Biennials'', „Garden Or¬
nament", og sammen med Lawrence Weaver: „Gardens for Small Country Houses".
Alle disse Bøger, og der er endda flere endnu, er rigt illustrerede, for en meget
væsentlig Del med Billeder fra hendes egen Have og Lund. Adskillige af dem er ud-
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Fra Det kongelige danske Haveselskabs Have.
l)en ene Stande^ang i den nyere Del af Haven.

kommet i en Række Oplag, og liere er oversat til fremmede Sprog. Foruden Bøger-
toreligger der naturligvis talrige \rtikler med det kendte Forfattermærke G. J., sær¬
lig fra en Periode, da hun var Medredaktør af „The Garden", og hendes Navn er
knyttet til tiet statelige Billedværk: „Some English Gardens'1, som udkom i IQ14 og
bestaar af 50 helsides (Folio) Farvetryk efter Billeder af George S. Elgood med Tekst
af Gertrude Jekyll.

Man skal ikke undres over, at Miss Jekyll med denne enorme Produktion ikke
var let tilnærmelig for alle og enhver, Kræfterne slog simpelthen ikke til, og man
finder i Forordene til nogle al hendes Bøger Undskyldning herfor og Bøn om Fri¬
tagelse for at besvare Forespørgsler og modtage Besøg, undtagen naar det gælder
gamle Venner.

Selv om Gertrude Jekyll samlede Planter i utallige Arter og Varieteter, var hun
ikke Plantesamler i egentlig Forstand, hun samlede dem ikke for at have dem, men
for at prøve dem og lære dem at kende, og mange særlig smukt farvede Navnesor¬
ter er blevet udvalgt af hende og deretter udbredt af Plantefirmaerne. Saa vidt mig
bekendt er hendes eget Navn dog kun blevet knyttet til én Plante, nemlig den yn¬
defulde himmelblaa „Jomfru i det Grønne", Nigella damascena Miss Jekyll; men fra
hendes „Værksted" stammer ogsaa de kendte „Munstead Cowslips", hendes udvalgte
Typer af Primula, som havde hendes ganske særlige Interesse som Skovbundsplanter.
Hun vier dem et helt Kapitel i Bogen „Wood and Garden

Det vilde være meget fristende at gengive Citater fra Miss J.s Bøger; men hvor ende
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Foraarsbillede fra Det kongelige
danske Haveselskabs Have. „Skov¬
hund" af forskellige Løgvækster.

og hvor begynde? Kun et Par Prøver: „Det gælder ikke om at have mange Planter i
sin Have, — det bliver ikke en Have, men en Samling, lige saa lidt som det at klemme
en Mængde Farver ud paa en Palet bliver et Maleri; men det gælder 0111 at anvende
dem rigtigt", og naar en af hendes mange Venner, hvad ofte hændte, kom og for¬
talte: „Nu har jeg købt de og de Planter, — vil De nu komme og vise mig, hvor jeg
skal plante dem", kunde hun ofte sige: „Nej, dét er ikke saaledes, jeg kan hjælpe
Dem, — vis mig de Steder, De har at plante paa, saa skal jeg sige Dem, hvad De skal
købe".

Ogsaa for andre Kunstarter havde Miss J. Interesse, hun havde saaledes i sit Hus
ladet indrette et Værksted for alle Slags Kunsthaandværk, som hun flittigt brugte,
og hun leverede selv Udkast til forskellige Glas, egnede til forskellige Slags Blomster,
og lod dem fremstille i et Glasværk.

Naturligvis er Miss Jekyll blevet hædret paa forskellig Vis i sit Hjemland, saale¬
des tildelte Royal Horticultural Society hende allerede i l8Q7 den da nystiftede „Vic¬
toria Medal of Honourog 25 Aar senere „ The Veitch Memorial Gold Medal'1, hvor¬
til hører en Pengepræmie paa 50 Guinees i Guld. Ogsaa Udlandet har hædret hende,
saaledes havde Massachusetts Horticultural Society tildelt hende „The G. R. White
Gold Medal'1.

Maaske kan det synes lidt mærkeligt at ledsage en Omtale af Gertrude Jekylls
Liv og Virke med Billeder fra Det kgl. danske I laveselskabs Have; men dels vilde
Valget af et Par Billeder blandt den Rigdom, som findes i hendes Værker, være me¬

get svært, og dels kunde de her valgte Billeder godt have været brugt som Illustra¬
tioner i et eller andet af disse Værker, hvis de havde eksisteret, og de kan forment¬
lig benyttes til at vise, at ogsaa i vore egne Haver har Miss Jekylls Idéer fundet
Indpas, — ja, var Jens K. Jørgensen ikke saa nær i Slægt med Gertrude Jekyll, som
den kunstneriske Gartner eller gartneriske Kunstner, at man føler næsten at have
kendt Gertrude Jekyll gennem Jens K. Jørgensen? Michael Gram.
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OMLÅGGNING AV EN FORVUXEN GAMMAL
„LANDSKAPSTRADGÅRD"

Att bli anfortrodd ett eller annat .uppdrag i en trådgård, som redan år skon och
utmårkt och sin agares ogonsten, emotfages visserligen av os anlaggare ined storsta
tacksainhet, men vad ar den tacksamheten mot glådjen att få lågga om en verkligt
ful trådgård! En vanvårdad och miserabel trådgård med en ågare, som år en over-
måttan intresserad blomstervån. Som just har kfipt trådgården, och som såger: „Finns
det något hopp om båttring?"

Dessa voro några av forutsåttningarna for omlåggningen av trådgården vid ett
sommarstålle på Oland, tillhorigt Konserthuschefen S. Ehlin, Stockholm. Tomten lig¬
ger just vid stranden av Kalmar sund; ja i sjålva verket år en stor del av trådgår¬
den en utfyllning, vilken sticker ut som en udde i sundet. Denna utfyllning hålles
kvar av murar. Trådgården år således omgiven av dels hoga murar, dels låga bar-
riårer, utanfor vilka vattnet kluckar och sundet breder sig blått.

Samtidigt med att utfyllningen hade foretagits, for några tiotal år sedan, hade
den forrå planteringen utforts i slentrianmåssig landskapsstil. Efter år av vanvård voro

buskagerna forvuxna. 1
Planen for omlåggningen gick ut på att hålla trådgården tippen och fri i mitten

men kantad av låhålten ocli blomsterplanteringar. De gamla buskagen rojdes bort
eller gallrades. Genom att forsiktigt skåra ut och låmna kvar diverse krokiga och for-
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Stenparti lagt av olandssten.

vuxna buskar och trad åstadkommos en del pittoreskå effekter, vilka icke framgå av

planritningen. Dar ta sig istållet de till synes planlost lamnade buskarna ganska en-

faldiga ut.
For ovri^t lades gångar och „grupper" igen i så stor utstråckning som mojligt.

Vilian ar i <SO-tals stil och skulle forvisso inte tåla någon blomsterplantering eller dylik
idyll i sin nårhet. Den låga gastrums- och diverse-flygeln daremot blev en liimplig
bakgrund for en mindre blonistergård. De forna krusbarslanden fingo har ge vika for
en liten bassang, kring vilken grupperades osymmetriska blomsterland med varjehanda
perenna vaxter. Det enda samlande „motivet" i detta rabattmonster aro stora klun-
gor av laventlel, vilka komma igen i de ttesta rabatterna.

Triidgårclen set mot vilian.
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Eft stenparti var mycket onskvart, ty
ågaren var, som forut nåmnts, en stor
blomstervån. Det lades utnied norra mu¬

ren men utfordes en del annorlunda an

planritningen visar.
For den som till iiventyrs tror på de

gamla historierna om isbjornar på ga-
torna i Sverige, skall hår omnåmnas att
klimatet på Oland år sådant, att i denna
trådgården våxar l)åde v in och persikor
mot murarna och åven ett gammalt fikon-
tråd, vilket dock skyddas at några upp-
resta bånkfonster. Når solen skiner, år

sundet blått, klarblått, och vinrankorna se helt sydlåndska ut. Det tycktes mig, att
man med utsikten och vegetationen till hjalp borde kunna gora en „italiensk" terrass
mot vattnet; inte en sådan dår ståtlig villaterrass som fotograferas i trådgårdshisto-
rior, utan en mera rustik och enkel. Av den typen som finns vid varje liten lantgård
utmed italienska inedelhavskusten.

Med tanke på en dylik anlåggning
utformades terrassen. Den år begrånsad
mot trådgården av kalimur med taklok
m. m. Vid de båda kortsidorna avslutas
den av enkla pergolor. På barriåren mot
sjon stå kraftiga og rustika „urnor" av
olandskalksten. Denna del av anlågg-
ningen gor nu ett någorlunda naturligt
sydlåndskt intryck med morka tallar,
Chamaecyparis och klångvåxter mot de
vita pelarna och det blå vattnet, mot ter¬
rassens golv och murarav den varmt riida olandsstenen. — Fotografierna ha tagits under
anlåggningens utforande. Dårav det ganska kala utseendet. Margareta Moberg.

THUYA G I G A N T E A NUT1
1 mange Tilfælde vil man saavel i mindre som i større Haver have Brug tor skygge-

taalende stedsegrønne Planter til f. Eks. under ældre opstammede Løvtræer at ude¬
lukke Indsigt, at adskille Havens forskellige Rum, at yde Læ o. s. v. Blandt de tem¬
melig faa stedsegrønne Træer, som vil kunne trives saadanne Steder, forekommer det
mig, at Thuya gigantea, især hvor Jorden er fugtig nok, er en af de betydeligste.

Dette særdeles hurtigvoksende Træ har en smuk, mørkegrøn Farve, som endog
holder sig godt om Foraaret. Adskillige Steder i Gisselfeld Have er T. g. anvendt
som Underplantning under gamle Ege, under Ask og blandet Bestand af Løvtræer
og synes her at befinde sig udmærket (se Billederne). Bøg og lignende stærkt skygge-
givende Træer generer dem dog. De Steder, hvor T. g. trives bedst, er alt andet
lige, hvor Jorden er ret fugtig, — helt ud i næsten moseagtig Jordbund er Væksten yp-
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petlig; men ogsaa paa inere tørre Loka¬
liteter (tæt ved gi. Træer) opnaas god
Udvikling.

Hr. Forstkandidat C. Syrach Larsen
skriver i Dansk Skovforenings Tidsskrift
om Gisselfeld I lave: 1 „Øvre Have"

plantede man lørst i Halvfemserne
en større Gruppe T. g., hvoraf der dog
nu kun er nogle taa Træer tilbage, idet
Størsteparten omkring 1Q00 blev gravet
op og plantet ud i en Lysning i Sned¬
kerskoven. (GI. Eg med enkelte Bøge).
Baade her og paa det første Sted er Bun¬
den ret fugtig, og begge Steder trives T.
g. godt, selv om Sideskyggen fra de om¬

givende Løvtræer i Snedkerskoven synes
at tiltale den særlig. De tilbageværende
T. g. i „Øvre Have" staar langs Nord¬
siden af et Parti gammel Løvskov, og
lire af Træerne havde her i 1Q24 Mid¬
delhøjden 17,95 m og 1,3 »i o. J. et Mid¬
delomfang al 184,7 cm.— Det sidste Bil¬
lede viser to af de omtalte fire Træer.

Paa ganske unge Planter ses ofte 0111 Foraaret nogen Svidning af Foraarsvinden;
men dette taber sig ret hurtigt med Al¬
deren; — mindre Grene kan ogsaa dø
som Følge af Svampeangreb.

Som det fremgaar al ovenstaaende,
taa ler T. g. Omplantning i temmelig stor
Størrelse. Uden andre Foranstaltninger
end omhyggelig Opgravning og Plant¬
ning med efterfølgende Grundvanding
er her 0111 Foraaret med Held Hyttet
Eksemplarer af 3—4 ni's Højde i Halv¬
skygge.

lait en stedsegrøn Vækst, som mange
Steder vil kunne anvendes, og som uden t

I vi vi vil opfylde de Forhaabninger, som
vil blive stillet, selv under Forhold, hvor
de fleste andre Naaletræer maa give op.

'Men, som Navnet antyder, og som
det ogsaa vil fremgaa af det ovenfor an¬
førte saavel som af Billederne, bliver Thuja
gigantea meget stor og bliver det ret
hurtigt, saa for smaa Haver egner den
sig absolut ikke. H. Wedege.

47



HAVEKUNST OG DET KGL DANSKE
H AVESELSK AB

Mellem „Havekunst"s Udgivere og Det kgl. Danske Haveselskab, som allerede
gennem en Aarrække har ydet „Havekunst" økonomisk Støtte, er indgaaet Over¬
enskomst om, at Selskabets Medlemmer gennem Selskabet kan abonnere paa „Have¬
kunst" for et meget beskedent Tillæg til Medlemsbidraget.

1 den Anledning udsendes nærværende Hefte, bilagt Meddelelse herom, som Prøve-
hefte til alle Selskabets Medlemmer, og da der sikkert ved den trufne Ordning af¬
hjælpes et Savn, som har været lølt, særlig af de udenbys Medlemmer, siden „Med¬
delelser" ophørte at udkomme, haaber man fra begge Sider, at Ordningen vil blive
paaskønnet al Medlemmerne, og at et stort Antal vil benytte sig af Tilbudet om at
laa det smukke Tidsskrift for en yderst rimelig Betaling. For de Medlemmer, som inden
en vis Frist tegner Abonnement, og som ønsker det, vil det faa tilbagevirkende Kraft
fra Nytaar 1933> idet de 3 hidtil udkomne Hefter efterleveres, naar Abonnementet
for 1Q33 er betalt.

DANSKE HEKREGAARDSH AVER 5. - EGESKOV
Det kongelige danske Haveselskab er nu naaet til det femte i Rækken af de statelige Hefter, som

udsendes med Støtte af Ny Carlsbergfondet; og Læserne præsenteres her for en lille Perle blandt de
fynske Herregaarde. Det er ikke her saa meget det storslaaede, der fængsler; men det er det char¬
merende, det venlige, som passer saa godt i den fynske Natur. Mest Vægt er der lagt paa Gengi¬
velsen af det gamle, endnu velholdte Barokanlæg, som særlig karakteriseres af sine mange klippede
Hække, hvorimod der ikke findes mere end et Par Alléer.

Det er jo i disse Hefter Billederne, som er det væsentlige, og af dem er der mange dejlige (ikke
mindst de nydeligt udførte Snit af Have- og Hækdetailler), som giver et fortrinligt Helhedsindtryk
af Egeskov Gaard og Have. Teksten giver en kortfattet historisk Analyse, - man kunde have ønsket
lidt fyldigere Oplysninger om det mere gartneriske, - men enfin, Barokhaverne var jo mere Have¬
arkitektur end Haver. Man maa haabe, at Tiderne ikke bevirker noget Afbræk i det Vierk, her er
paabegyndt. . Af. G.

DANSK CHRYSANTHEMUMSELSKABS UDSTILLINGS-
KONKURRENCE

Dansk Chrysanthemumselskab har udskrevet en offentlig Konkurrence om en Plan til Selskabets >
Udstilling i „Forum" i Efteraaret 19.13. Propositionerne faas hos Selskabets Sekretær, Helsebakken 15,
Hellerup, mod et Depositum paa 10 Kr. Indleveringsfristen udløber 15. Maj. Der er udsat 3 Præmier
paa henholdsvis 6iX), 400 og 2<X> Kr. Bedømmelsen foretages af en Komité bestaaende af Selskabets
Bestyrelse, nemlig Handelsgartnerne Aug. Hansen, Allr. Mikkelsen, Aage Rosendal, Edm. Clasen, Slots-
gartner J. Maag, Overgartner II. Jacobsen og Docent .11. Paludan og 2 Repræsentanter for Dansk
Havearkitektforening, nemlig Havearkitekt E. Erstad-Jørgensen og , Inspektør Chr. Bech Skrydstrup.

Planerne vil blive offentligt udstillede 1.-8. Juni.

UDSTILLING
I Hannover afholdes 24. Juni til 10. Oktober, under Rigspræsident llindenburgs Protektion, en af

liere tyske faglige Foreninger, hvoriblandt „Die deutsche Gesellschaft fiir Gartenkunst" og „Der Ver-
band deutscher Gartenarchitekten", arrangeret Udstilling: „Jahresschau Deutscher Gartenkultur".

Under den permanente Udstilling vil der blive arrangeret en Række Særudstillinger.
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N ÅGR A AV H AI SING BO II G S STADS
N Y A II E PAKKAN L A G G N I N G A II

Slottshagen. Parti av blomsteranlaggningarna.

Bland de offentliga planteringar i Hålsingborg, som mest besokas av framlingar,
intaga Slottshagen, Margaretaplatsen och Vikingsbergparken de fråmsta platserna.

Slottshagen år genom silt låge intill Kårnan såkert den mest kånda av dessa tre.
Någon mera passande plats for en parkanlaggning kan knappast tiinkas och någon
battre vågvisare till parken an Karnan kan man icke få. Alia resande, som komma
till statlen, skola se resterna av det gamla slottet och fastningsverket Karnan och den
lilla inblick, de samtidigt få av Slottshagen, lockar gårna till narmare granskning av
parkens innehåll. Den egentliga parken anlades åren 1QOQ—1Q11, men 19-0 har till-
kommit en modernt anordnad lekplats for mindre barn.

l ack vare den kuperade terningen, resteina av en gammal vallgrav, numera ut- .

Slotshagen - ruickrosdammen.
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formad som en naturlig nackrosdam samt smakfulla blomsterarrangemang erbjuder
parken stor omvaxling. Någonting på sin tid nytt for parkanlaggningar i Sverige år
det siitt, varpå så gott som alia blomsteranordningar iiro koncentrerade till en enda
plats i parken. Denna plats får derigenom en mera intim priigel och effekten av blom-
sterprakten blir betydligt storre. Då blommorna dessutom alitid åro frodiga ocli syn-
nerligen smakfullt ordnade, ger detta parti under sommaren den besokande en mycket
god bebållning.

Margaretaplatsen ar belagen vid Drottninggatan och har fått sitt narnn efter Sve¬
riges forutvarande Kronprinsessa Margareta.

Planen till denna park har tillkommit genom offentlig priståvlan, utlyst av ffal-
singborgs stad med avsikt att på detta sått få fram ett vårdigt forslag dels till en min-
nesvård over den avhållna blomsterprinsessan, dels forslag till parkanlåggning, vari
denna minnesvård skulle placeras och få en vacker ram.

Forste pristagare i denna tåvlan blev Arkitekten Peder Clason, Stockholm, vilken
åven fick i uppdrag att utarbeta arbetsritningar såval till sjiilva minnesvården som
till parken. Det senare dock i samforstånd med Stadstradgårdsmåstare Landsberg.

Huvudentréen till parken iir forlagd till Drottninggatan. Dårifrån leder en sten-
lagd gång igenom en stor oppen blomsterang och vidare genom en mindre ortagård fram
till en i backslånten indragen, av stora tråd overskuggad minneskålla. Hur sjiilva kalian
och nårmaste området kring denna iiro utformade framgår tydligt av vidstående bild.

Vikingsbergsparken. Dammen
med Stenpartiet.



I or att den omtalade bloni-
sterången verkligen skall gora
skal for namnet, år det menin¬
gen att så småningom genom
sådd och plantering forsoka få
fotfåste for diverse vilda blom-
mande våxter.

I parkens sodra del finnes
en plaskdamm samt en stor gras-
plan med en hel del anordningar
for barn av olika åldrar.

Parken anlades under åren
1925-1928.

Den tredje och nyaste av de
har omnamnda parkerna — Vi-
kingsbergsparken, år donerad till
Hålsingborgs stad af framlidne
Skeppsredaren Otto Banck och
hans maka.

Denna park har ett utom-
ordentligt vackert låge på en

hojdstråckning våster om Hålso-
vågen,men år mojligen for fråm-
lingar något svår at finna. Til
parken leder tre ingångar från
Hålsovågen,Nyborgsvågensamt
från Vikingsgatan.

Parken har under åren 1930
—1932 genomgått en fullståndig
omlåggning och modernisering,
vilket uppdrag har varit anfor-
trott åt Stadstrådgårdsmåstare
Landsberg. Uppdraget har så
till vida varit tacksamt, då hår, mot vanligheten, finnes en byggnad, vilken utgor den
fasta punkten, varomkring anlåggningen kan sluta sig. Makarna Bancks bostad år nam-
ligen bibehållen och omåndrad til Kunstmuseum. Anlåggningen har dårfor kvar ka¬
rakteren av en storre privattrådgård, vilket måste anses vara en fordel.

I parkens nordvåstra del har anordnats sårskilda blomstergårdar for såvel ett- som
flerårige våxter. Vid val av ettåriga våxter lågges sårskilt vikt på att visa sådana, som
kunna sås direkt på våxtplatsen, varfcir allmånheten hår har rika tilIfållen att gora iakt-
tagelser. Då dessa blomstergårdar åven omgivas av spaljé med såvål vanliga som min¬
dre vanliga slingrande våxter, finnes åven mtijligheter for studier av sådana. Alia
våxterna i blomstergården åro etiketterade.

I parken finnes vidare en konstgjord hassång samt en mer naturlig damm, kom-
binerad med stenpartianordningar av kalksten, lagda i horisontella lager. De natur¬
liga forutsåttningarna for stenpartier, som hår finnas, ha åven utnyttjats for sådana
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anlaggningar. — En annan sevårdhet i denna park ar den storslagne utsikt, man hår
har over Sundet och bort mot grannstaden Helsingor, vårs stolta Kronborg under
århundraden har tåvlat med Kårnan om herravåldet over Oresund. •,

O. H. LAND S B E R G

Stadstradgårdsmåstaren i Hålsingborg, Herr O. H. Landsberg fylde 22. april 60 år.
Herr Landsberg år den egentlige skaparen av planteringarna i Halsingborg. Då han

år 1899 anstålldes som foreståndare for planteringarna, utgjordes dessa endast av en
enda storre park och några småplatser, upptagande i areal cirka 42,000 kvm., altså
något over 4 har. Utvecklingen har sedan gått raskt framåt och for nårvaranda upp-
taga planteringarna en areal av over 100 har., en i forhållande till stadens folkmångd
ovanligt hog siffra. Men trots denna starka tillvaxt så har icke ens den mest kritiske
fackmannen annat an idel lovord for de många nya parkar och planteringar, som
tillkommit under Herr Landsbergs ledning. Detta bevisar mer an något annat, att Herr
L. ar sin uppgift vuxen. Anlåggningarna båra vittne om att ha projekterats av en syn-
nerligen duktig tackman med vaken blick fik tidens krav och med formåga att utt-
nyttja de mojligheter, som stå till buds. »

Halsingborgs stads planteringar hava icke endast varit en kiilla till gladje och stolt-
het for stadens egna innevånare, utan också for de frtimlingar som från nar och fjår-
ran besoka staden vid sundet. Dessa kunna vanligtvis icke fmna superlativ nog, nar
de vilja uttrycka sin beundran for stadens planteringar och siikert ar, at många goda
ideer och smakfulla anordningar via Halsingborg hava spritt sig runt om i Sverige. Herr
Landsbergs arbete har dårfor icke varit ofruktbart, utan har haft sin mycket stora
betydelse for hela landet.
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Nar jag nu gor mig till tolk for alia dem, vilkas uppgift det ar att efter basta for-
måga skapa nya skonhetsvården i form av planteringar och (ramfor deras tack till
jubileraren for den stora insats, han gjort till tradgårdskonstens fronima, tir jag for-
vissad om, at en mycket stor del av hela Sveriges tradgårds mannakår forenar sig
med mig i detta. V. A.

Vikingsbergsparken, parti från
sfidra blomstergården.

NUTIDENS HAVEKUNST
Radioforedrag af havearkitekt E. Erstad-Jørgenseii, April 193.1.

Nutidens havekunst er det jeg skal sige nogle ord om, men hvad er havekunst
egentlig for noget?

Der er visse forretninger som tager betegnelsen i brug for deres produkter: vaser,

solure, stenbænke og andet lignende, „havekunst" kalder de det uden videre, men
det er nu lidt af en tilsnigelse. Ordet betyder ganske simpelt den kunst at anlægge
haver, dette sidste taget i videste udstrækning for alle anlæg i åbent terræn med an¬
vendelse al plantevækst og helt eller delvis med et vist æstetisk formål for øje.

Havekunsten har været kendt til alle tider, men de opgaver den har tumlet med
har været højst forskellige. For ligesom arkitektur og anden såkaldt anvendt kunst
er havekunsten nøje alhængig al samfundsforholdene og hele tidsånden. Maleri, skulp¬
tur, musik og digtekunst bærer ganske vist også præg af sin tid, men den anvendte
kunster dog i endnu højere grad samfundets tjener og derfor ganske alhængig af
sit herskab.

Lige indtil midten af det 18. århundrede, den gang den landskabelige havestil
fremstod, havde næppe nogen europæer tænkt sig muligheden af at anlægge en have
der ikke var regelmæssig. I de tider var landenes opdyrkning kun yderst primitiv.
Kun den bedst egnede jord var pløjet, medens store arealpr henlå i naturtilstand med
skov og krat, moser og lyngbakker, og vejene snoede sig frem som de usleste hede-
veje i Jylland den dag idag.

Naturen med dens vilde dyr og alle de oude væsner menneskenes egen fantasi havde
befolket dem med føltes dengang som noget fjendtligt, noget der skulde overvindes
og så vidt mulig bringes ind under ordnede forhold. Det kan derfor ikke undre at
de der havde magt og evne søgte at bringe orden og system i boligens nærmeste
omgivelser eller med andre ord, at haverne den gang altid blev anlagt i regelmæssig
form netop som modsætning til den vilde, uhyggelige natur.
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I baroktiden under den franske konge Ludvig den 14- førerskab kom havekunsten
til at spille en særlig fremtrædende rolle i Europas lande. Parken ved Versailles der
er af størrelse som hele Frederiksberg kommune og menes at have kostet 200 millioner
guldfrancs var ganske vist det største samlede anlæg, men overalt blev der anlagt
kostbare parker og haver.

Alle vore gamle alleer her hjemme som dem i Kongens-have, ved Frederiksberg Slot,
Fredensborg og Frederiksborg stammer fra store anlæg i denne stil, og hist og her
paa herregårdene findes ligeledes levn fra denne tid: lindealleer, gamle aunbøg- og
buksbomhække, vandgrave, havevaser og skulptur. Mod slutningen al denne periode
voksede der en stemning frem mod al denne ødselhed, denne hensigtsløse magtud¬
foldelse, og der vågnede samtidig en sans for naturens skønhed og poesi. I løbet af
få år vendte alle sig imod det stive og regelrette, naturen blev taget til forbillede,
baroktidens haver blev sløjfet eller omdannet efter den ny mode med slyngede gange
i stedet for alleer, med vandløb og småsøer under hængepile og pyramidepopler i
stedet for bassiner og vandgrave mellem klippede hække, og den nye landskabelige
havestil blev førende ja næsten eneherskende hele forrige århundrede ud.

Da velhavende borgere omkring år l800 begyndte at flytte udenfor byen, var det
derfor havekunstens opgave at anlægge haverne i tidens landskabelige stil ved de nye
landsteder ved sø og strand. Og da byernes gamle fæstningsværker med volde og
grave et halvt hundrede år senere skulde sløjfes, blev det havekunstens opgave at
omforme en del deraf efter naturens forbillede ved at afrunde alle kanter og udviske
alle lige linier. På den måde fremstod et anlæg som Ørstedsparken her i hovedstaden.

Da Christianshavns volde igen et halvt århundrede senere blev udlagt til offent¬
lig park var opgaven for så vidt den samme, men tiden havde ændret idealer, og
ingen faldt nu paa at ville bortforklare voldenes oprindelse som fæstningsværk. Man
optrak tværtimod de lige linier, planerede de nedtrådte skråninger og indføjede
trapper og retliniede ramper, hvor man i tidligere tid vilde have anlagt slyngede gange.

På den anden side ønskede man heller ikke at genfremstille den gamle fæstning
som den oprindelig var anlagt, utilgængelig fra ydersiden og med fortifikatoriske en¬
keltheder for opstilling af kanoner o. s. v., man indrettede derimod legepladser for
større og mindre børn, soppeplads i voldgraven og hvilepladser hist og her for de
spadserende, og man søgte at bevare flest mulig af de gamle træer der kroner vol¬
den saa smukt og spejler sig i gravenes stille vandflade.

Ørstedsparken — Christianshavns vold er et godt eksempel på forskellen mellem
ældre tiders og nutidens syn på havekunstens opgaver.

Man kalder vor tid den funktionalistiske, fordi vi ved løsning af en opgave først
og fremmest spørger os selv 0111 hvilken funktion anlæget skal udøve, hvilken nytte
det skal gøre, og former det derefter uden at skæve til tidligere tiders stil og op¬
fattelse og uden tilføjelse af enkeltheder der mangler reel betydning.

Det var på Christianshavn hverken opgaven at fremstille en pastiche af et natur¬
ligt landskab eller at bevare volden som en museumsgenstand, men derimod at udnytte
det forhåndenværende til brug for kvarterets beboere af alle aldersklasser, uden over-
llødig bekostning fremhæve de skønhedsmomenter der forefandtes og indrette det
hele paa en sådan måde, at anlæget let lod sig vedligeholde og ikke krævede for
meget opsyn.

Jeg skal nu i korte træk pege på de opgaver nutiden kan og bør stille på have-
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kunstens område, og begynde med at minde om de store ændringer samfundsfor¬
holdene er undergået siden verdenskrigen. Med lå ord kan det karakteriseres ved
en stadig stærkere og stærkere fremadskridende demokratisering. For havekunstens
vedkommende har det i første række medlert en sørgelig tilbagegang lor herregårds-
haverne landet over. Endnu for en menneskealder siden var herregårdshaverne førende
i så godt som alle henseender. Der ude på landet var al ønskelig plads, omgivel¬
serne var indenfor grænserne af herremandens ejendom, hvorved udsigten fra haven
var sikret, de fornødne pengemidler var tilstede, lønnen til gartner og havemænd var
tilmed lav, og det den enkelte ejer plantede havde al udsigt til at komme børnene
eller dog slægten tilgode. Alle betingelser var således tilstede og ofte tillige en ikke
ringe æstetisk kultur og planteinteresse. Men som alle ved er tiden gået det store
hartkorn imod, len og stamhuse er ophævet, store ejendomsskatter og ugunstige
konjunkturer for landbrugs- og skovbrugseffecter er kommen til, og der kæmpes for
tiden en alvorlig kamp for at bevare det fra fædrene nedarvede selv i meget for¬
enklet skikkelse. Mange godsejere har desværre opgivet kampen uden sværdslag, har
bortforpagtet haven til en handelsgartner, er selv flyttet ind til byen og lader det
gå som det bedst kan.

Her ligger ellers en smuk opgave for nutidens havekunst. Det er ikke drivhusene,
de mange blomsterrabatter og de velrevne grusgange der er det vigtigste i en herre¬
gårdspark, lad det blot forsvinde, men de prægtige gamle alléer, de ældre træer og
trægrupper der i forbindelse med smukke bygninger ofte danner et harmonisk hele
af bedårende skønhed, det er disse værdier der er uerstattelige om de går i forfald,
og her er det man bør sætte ind for at redde hvad reddes kan.

En forstående udhugning med års mellemrum, sløjfning af overflødige gange, bede
og rabatter, klipning al de store græsflader med heste- eller motorkraft eljer ved at
lade en fåreflok holde græsset kort, det er foranstaltninger dér ikke koster alver¬
den og som kan bevare alt det væsentlige indtil samfundet igen engang lår øjet op
lor hvad herregårdenes skønhed betyder for vort Ilade land, der dag for dag Hades
mere og mere ud, indtil det hele er husmandsbrug ved husmandsbrug, brugsloreninger
og andelsmejerier.

Adskillige af inflationstidens storevill aanlæg er udstykket eller gået i forfald, prw-
stegårdshaven tynger stærkt på præstens beskedne budget med de nuværende ar¬
bejdspriser og ligger ofte uskottet hen, men omkring byerne er det endnu ikke gået
væsentlig ud over de mere beskedne villahaver. Mange af disse gennemgår, navn¬
lig ved ejerskifte, en forenkling med fjernelse al overflødige grusgange, der erstattes
af fliser eller helt forsvinder til lordel lor et ubrudt græstæppe, stenplanterne vinder
stadig frem medens de høje stauder der skal opbindes taber terræn, rhododendron,
lyng og andre surbundsplanter har man lært at kultivere, og et bassin med vand¬
planter og fisk er ofte villahavens fornemmeste pryd.

Alle disse anlæg er skabt for den enkelte familie, privathaver, men det der er
særlig karakteristisk for nutidens havekunst er netop haven for de mange, de oflenl-
lige anlæg og de kooperative foretagender indenfor havekunstens områder.

Det er ikke alene samfundets stærkere og stærkere demokratisering der har med¬
ført denne udvikling men også det stadig 0111 sig gribende irilultsliv, soldyrkelsen og
sportsinteressen. Medens man tidligere altid indrettede skyggefulde siddepladser i park
og have, anbringes bænkene nu hvor solen rigtig kan bage, og alle solåbne græs-
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sletter er blevet tumleplads i tie offentlige haver, livor skiltet med „publikum anmodes
om ikke at betræde græsset" stille er sat til side.

Det er ungdommens århundrede vi lever i, og medens alle ældre parker er skabt
til artig spadseren, er der i de moderne særlig lagt vægt på sportspladser for de unge

og legepladser tor de små. Gadernes rivende trafik der er livsfarlig for mindre børn
har øget trangen til legepladser for småbørn, en trang der langtfra tilfredsstilles som
den burde selv 0111 der anla^gges en del både af det offentlige og af private bolig¬
selskaber. Enten må man komme ind på at anlægge legepladser på husenes tag, hvad
der i og for sig ikke skulde synes at være noget til hinder for, eller også må der
afsættes plads i ethvert boligkvarter til en eller flere legepladser hvor børnene kan
tumle sig i sol og uden fare for liv og lemmer. De lukkede parkers tid må også snart
være forbi. Der er ikke mening i at genveje gennem en park der forkorter afstan¬
den i den travle by bliver spærret ved mørkets frembrud. Det var ganske rimeligt
i gaslygternes periode, de egner sig ikke til parkbelysning, men med det elektriske
lys og moderne teknik er der ikke større vanskelighed ved at oplyse en park end
en gade, navnlig da et nutidsanlæg som mest består af åbne græssletter.

Gadetræernes tid synger også på det sidste vers. De hører kun hjemme på brede
boulevarder eller enkeltvis og i mindre grupper på større pladser, ingen ønsker dem
foran sine vinduer, og for trafiken er de kun til fortræd. Selvklatrende slyngplanter
opad husfacader bringer hurtigere og ligesaa fuldkomment grønt ind i gade- eller
gårdbilledet og er ikke til gene for nogen. Slyngplanternes lyddæmpende egenska¬
ber er endnu ikke gået op for dem der bygger de store boligkarreer, hvor grammo¬
fon- og højttalermusik akkompagneres af børneskrål og klapren af skarnkasselåg dagen
igennem.

Også anlæg af skolehaver er en af nutidens opgaver indenfor havekunstens om¬

råde, men desværre er det en sag som til trods for et ihærdigt arbejde gennem en
menneskealder endnu ikke har fået den tilslutning blandt de ledende pædagoger
som den uden tvivl fortjener. Intet er fornøjeligere end at komme ind i en velord¬
net skolehave hvor børnene hver har sin egen lille parcel med grøntsager og blom¬
ster som de selv har sået eller plantet, selv har passet og plejet og nu betragter med
en ejerglæde så øm og inderlig at den ikke står tilbage for den følelse hvormed en

ung moder pusler om sin lille nyfødte.
Den der som barn har ejet en lille plet jord og har følt lykken ved at se plan¬

terne spire frem og bliver rigtige radiser eller rigtige blomster, forstår næsten ikke.
at pædagoger kan have så svært ved at se skolehavens store opdragende værdi.

Når jeg siger at skolehavernes anlæg er en opgave indenfor havekunstens område,
er det ikke sådan at forstå, at alle skolehaver anlægges af havearkitekter, profes¬
sionelle eller amatører, det er desværre så langtfra tilfældet.

Som oftest er det en lærer uden særlige forudsætninger der får opgaven over¬
draget, og resultatet bliver derefter. '

Det er nemlig så besynderligt, at medens der ofres ubegrænset på opførelsen af
nye skolebygninger, må anlæget af en skolehave næsten altid hutles igennem ved
gratis arbejdskraft af lærer og børn.

En gennemtænkt plan der kan tilrettelægge arbejdet og livet i haven på praktisk
måde og samtidig skabe skønhed og hygge er af stor betydning for skolehaven og
for dennes opdragende værdi.
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De nye kirkegårde der anlægges landet over projekteres i nutiden som regel al
havearkitekter, hvorved det rene dilettanteri indenfor dette område er blevet sjeldnere
i forhold til tidligere, og der arbejdes en del med kolonihavespørgsmdlet for at komme
ind på en mere planmæssig udnyttelse af jorden navnlig med hensyn til en rimelig
fordeling af lys og skygge, således at den ene haves beplantning ikke ødelægger
nabohaven mod nord.

Dette belysningsproblem er særlig vigtigt lor kolonihaver på grund af disses ringe
udstrækning, men er iøvrigt af stor betydning for alle haver der ligger side om
side sådan som rækkehushaver og haverne i et almindeligt villakvarter, hvor træerne
i den ene ofte berøver naboparcellen nord lor al direkte sol. Det er ganske besyn¬
derligt at dette forhold endnu ikke er blevet gjort til genstand for en lovgivning.
Der skulde formentlig ikke være noget til hinder for at opstille bestemte regler som
sikrede enhver parcel mulighed for solbestråling én bestemt tid midt på dagen. Selv¬
følgelig kunde det ikke ske uden samtidig at begrænse den enkeltes frie dispositions¬
ret i denne henseende over hans ejendom, men (let er jo ikke andet eller mere end
hvad der finder sted i så mange andre forhold inden for et samfund, og der vilde
næppe være noget til hinder for at tinglyse overenskomster naboejere imellem, hvori
der dispenseredes fra disse regler, når noget sådant fandtes formålstjenligt.

Havekunsten har store byplanmæssige opgaver i nutiden ved indordning i bypla¬
nen af alle forekommende elementer af mere eller mindre naturlig oprindelse der kan
få betydning i sundheds- og skønhedsmæssig henseende. Åløb, større eller mindre
vandsamlinger, smukke træer eller træsamfund, skrænter, bakker, engdrag og moser,

gamle alleer, fæstningsvolde og -grave, gadekær, kyststrækninger og lignende, der
forefindes i den egn sonv indgår i de nye bydele og som med virkning kan indføjes
i byplanen, alene eller i forbindelse med større eller mindre parkanlæg eventuelt med.
sportspladser, soppedamme, børnelegepladser, rulleskøjtebaner, mere eller mindre per¬
manente kolonihaveanlæg og skolehaver.

I villakvarterer har vejene fra gammel tid været børnenes tumleplads. Den stadig
voksende biltrafik gør dem mindre og mindre egnede, dertil. Men børn er selskabe¬
ligt anlagte og lader sig nødig isolere i familiens egen have, og da kun de færreste
villabeboere ønsker at stille haven til rådighed for en større part af kvarterets mere
eller mindre uvorne unger, vil man rimeligvis inden længe komme ind på at udlægge
fælles legepladser i midten af villakvarterets karreer med direkte adgang fra de om¬

givende haver.
En sådan større samlet grønning bag haverne, måske udstyret med gymnastikap¬

parater, soppedam, sandkasser o. I. hvor der kunde graves huler, slås telt, brændes
bål og al anden herlig tidsfordriv, vilde holde børnene borte fra vejen, skåne den
egentlige have der kunde være mindre og derfor lettere at holde i orden, og vilde
borttage det indestængte præg der næsten altid er over villahaver af mere almindelig
størrelse.

I endnu højere grad gælder dette rækkehuskvarteret, hvor haverne aldeles ikke
egner sig til tumleplads for raske drenge.

Jeg sagde til at begynde med at havekunsten er nøje afhængig af de sociale for¬
hold og af samtidens hele mentalitet, og det er rigtigt nok, men de tekniske frem¬
skridt er også en faktor af væsentlig betydning. Indførelsen af en stor mængde hidtil
ukendte træer og buske fra andre verdensdele var således stærkt medvirkende ved
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overgangen fra den franske lil den engelske havestil i den sidste halvdel af 1700-
årene, og noget lignende var tilfældet ved den tilbagevenden til den mere regelmæs¬
sige udformning der fandt sted omtrent hundrede år senere, hvor plantematerialet
yderligere var blevet forøget med adskillligt der ikke godt lod sig anvende i den rent
landskabelige have. Når der i de moderne parker og haver i særlig grad lægges vægt
på store, ubrudte græsarealer er det heller ikke uden forbindelse med plæneklippe¬
rens fremkomst og stadige forbedring navnlig også som motordreven maskine, ganske
tilsvarende den betydning barbermaskinen har haft (or nutidens skægløse herremode.

De mere eller mindre offentlige anlæg er særlig karakteristiske (or nutidens have¬
kunst, men det er ikke alene disse der er påvirket af de samfundsmæssige forskyd¬
ninger. Også boligforholdene er undergået betydningsfulde ændringer efter krigens
tid og derved også de private haver.

For at begynde med tie største, de egentlige villahaver, gør der sig en bevægelse gæl¬
dende i retning af at gøre sommervillaen til helårsbolig. De stadig forbedrede biler
og bilveje har i væsentlig grad udvidet den cirkel med byen som centrum indenfor
hvilken en forretningsmand med fordel kan bo, og hellere end to gange om året at
skifte bolig: om vinteren en lejlighed i byen og om sommeren en villa ved kysten,
indretter adskillige nu deres sommervilla til helårsbolig, og mange hvis sommervilla
alligevel lå for langt fra byen til vinterbrug har foretrukket at opgive begge boliger
og indrette sig for hele året i en villa nærmere byen.

Heldrsvillahaven er altså blevet aktuel. .Man har derved fået øje for de stedsegrønne
træer og buskes værdi, rhododendronbusken der både er stedsegrøn og samtidig en
af forsommerens prægtigste blomsterbuske er kommen på mode, flisegange der altid
er til at gå på også i tøbrudsperioden, hvor grusgangen ofte er ufremkommelig,
vinder mer og mer indpas, og der ofres ganske naturligt mere på den have der er
hjemmets store, lyse stue året rundt end på den man ikke ser hverken forår eller
efterår, de tider hvor de fleste havemæssige ændringer og forbedringer foretages.

Helårsvillaen har næsten alle fordele på sin side fremfor systemet med de to bo¬
liger. Hvor herligt er det ikke i disse dage at kunne åbne havedøren når solen skinner
og lade forårsluften strømme fuglekvidrende ind med lyset, og hvor skøn er ikke
haven igen i efterårstiden, når de gule blade drysser, når vanddråberne glimter i det
stedsegrønne løv, og når stauderabatten flammer op i de sidste gyldne farver blan¬
det med bløde blå og violette toner.

En særlig art af havekunst har fået forøget interesse sammen med helårsvillaen
nemlig vinterhaven, denne udbygning til villaen der både er have og stue, lys, grøn
og blomstrende som en have med fugle og guldfisk, og lun som en stue, skønt sneen
ligger højt eller det er regn og blæst og sjap derude.

Parcelboligbeviegelsen går vel nok lige i de allersidste arbejdsløshedens år frem med
lidt langsommere skridt end tidligere, men det ér ellers en bevægelse der må hilses
med glæde ikke mindst med henblik paa børnenes sundhed'. De altfor små parceller
med fritliggende huse er dog af lidt tvivlsom værdi. De små villaer kommer til at
ligge og glo på hinanden, vindue mod vindue i få meters afstand, og den smalle
jordstrimmel foran og ved begge husets sider er næsten ikke til at anvende på en
anstændig måde. Med en så stærk udparcellering vil rækkehussystemet være langt
at foretrække. Selve huset bliver billigere og lunere, vinduerne vender enten mod
vej eller have, og denne sidste får en ganske anderledes reel og sluttet form.
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Desværre har den honette ambition hidtil stået hindrende i vejen for rækkehus-
bevægelsen hvor det drejer sig om ganske små boliger, men antagelig vil de store
og ikke helt billige rækkehuse der har haft en så ualmindelig succes i de senere år,
virke lorløsende og skaffe denne boligform indpas også under mindre forhold, hvor
dens fordele i ganske særlig grad vil kunne gøre sig gældende.

Og ligesom helårsvillaen for de mere velstående er at foretrække for en etage¬
lejlighed i byen og en sommervilla på landet, er parcelhuset eller rækkehuset fol¬
den mindre bemidlede at foretrække fremfor etagelejligheden 0111 vinteren og koloni¬
havelysthuset i sommertiden.

Den stræben mod det egne hjem, et familiehus med have, der gør sig så stærkt
gældende i nutiden, er ikke alene dikteret af en forøget sans for det sunde frilufts¬
liv og af den stigende trang til at omgive sig med skønhed og hygge, men det spiller
i mange tilfælde for den mindre bemidlede samtidig en rolle at kunne forsyne sig
med grøntsager og frugt fra egen have, et forhold der antagelig vil få større og større
betydning efterhånden som en mere fornuftig levemåde vinder indpas og navnlig hvis
dette falder sammen med den indskrænkning af arbejdstidens længde og dermed for¬
øget fritid som meget tyder på at fremtiden vil bringe.

Både i kunstnerisk og teknisk henseende står havekunsten bedre rustet end i no¬
gen tidligere periode, der mangler ikke lydhørhed hos de bestemmende faktorer for
rimelige krav 0111 anlæg til almenhedens gavn og glæde, og lysten til selv at eje en
have er levende i hele landets befolkning både i by og på land. Alt tyder derfor
på at havekunsten står foran en ny blomstring den dag den økonomiske despression
har kulmineret og vi atter går lysere tider imøde. Gid det ikke må vare for længe.

Ved Tesdorpfsvej paa Frederiks¬
berg har Arkitekt H. Dahlerup Ber¬
thelsen gjort et ikke helt almindeligt
Forsøg paa at skabe en ny Villaform.
Lys, Luft, Komfort og rene Linier har
været de Krav, som Arkitekten har
stillet sig selv ved Bygningen af disse
Beton-Dobbelthuse, der trods deres
indbyrdes tætte Beliggenhed tilsam¬
men danner et friskt, luftigt, ja næsten
festligt Billede med deres skinnende
kroingule Mure, lakrøde Døre, sorte
Hækværk og kraftige Kontrastvirk¬
ninger mellem belyste og ubelyste Mur¬
flader.

Det smukkeste Billede vil Husene
sikkert danne ud imod Vejen i Løbet af
et Par Aar, naar forskellige Slyngplanter hænger over den lave Mur, og enkelte smukke
Birk og Fyr tegner sig mod de gule Mure. Forhaabentlig tilraades det alle Husej-
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erne at lægge Forhaverne ud med Græs alene og enkelte Træer. Baghaverne er jo
lovlig smaa; men til Gengæld er omtrent hele Husets Tagflade anvendelig som

god Opholdsplads i det Frie. Heroppe vil der altid være rigeligt af Lys og Luft og
altid en Læplads, og her burde Familien indrette sig saa praktiskt og behageligt som
muligt. Her kan dyrkes Friluftssport, tages Solbade, holdes Sommerbal, og her kan
Børnenes Sandkasse være og meget mere; den lille Baghave burde saa være den
fredelige Plet, hvor Husets Frue eller Herre kan dyrke deres Blomster i Ro.

Hosstaaende Plan viser en Hjørnehave anlagt for Hr. Direktør Henry Jensen. Til
Terrassens høje Støttemur er anvendt meget store, firkantede Granitsten med forskel¬
lige Fugeplanter, og alle Rabatter mod Plænen er kantede med nye Brosten, hvilket
giver en udmærket kraftig Reliefvirkning for den lille Plæneflade. Mod Syd er plan¬
tet lave Stedsegrønne, og Siddepladsen overskygges af en smuk gammel Hyld.

Eig. Kiær.

AXEL HOLZHAUSEN* ANNUELLA VAXTEll
Albert Bonniers lbrlag, Stockholm, YJ1 S., 117 III., Pris 8,50 sv. Kr.

En ny Bog i Rækken af denne kendte og skattede Forfatter af Bøger om Planter, af hvis tidli¬
gere Boger skal nævnes: „Perenna Viixter", „Vårblommor", „Orchidéer", „Kaktéer", „Boken om Lil-
jor", „Om Rosor" og „Tusen olika Triid och Buskar".

Den sidste kalder Forf. selv Bogen om Vækstrigets Oldinge, - „her kommer de, Mylderet af alle
de glade Sommerbørn, som leger ved deres Fødder", - „de er kun en Sommers Børn, — de er unge,
— men dem, Guderne elsker, dør unge".

Forf. elsker aabenbart ogsaa sine Sommerblomster, og han ønsker dem en Benæssance, efter at
Stauderne nu har været de dominerende Blomsterplanter gennem en Periode, - og man maa ønske
det samme som han, - alle de dejlige „Sommerbørn", vi nu har, bør ikke staa i Skammekrogen, men
have deres Plads i Solen sammen med Stauderne, og man faar god Besked 0111 dem i Bogen, hvis
Flovedafsnit er en alfabetisk ordnet Liste med Beskrivelse af og Dyrkningsanvisning for alle de vig¬
tigere Arter og Sorter af Sommerblomster. De mange Billeder er dels gamle Kendinge, dels nye, ikke
alle lige gode, men dog til stor Støtte navnlig for Begynderen. M. G.
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KONKURRENCEN I RINGSTED

Flyveroptagelse af Set. Bendts Kirke med Torvet. Mellem dette og Kirken de til Nedrivning dømte
Ejendomme, bag Kirken Kirkelunden og tilvenstre den gamle Klosterhave.

Som tidligere meddelt hår der været afholdt en Konkurrence om Forslag til en
Regulering og Planordning af Omgivelserne ved Set. Bendts Kirke i Ringsted. Den
væsentligste — og vanskeligste Del heraf er vel ilok Løsningen af Forholdene mellem
Kirken og Torvet, som en i sin Tid nedsat Borgerkomité har lagt sig i Selen for at
skaffe Midler til. Det er lykkedes, dels ved Indsamling, dels ved t ilskud fra Kirke¬
ministeriet, at erhverve de private Ejendomme, som ligger ud imod l orvet, og det
er nu Tanken, at disse, sammen med Raadhuset og Arresthygningen, som ligger mel¬
lem disse Ejendomme og Kirken, skal nedrives, saaledes at en Regulering af hele
dette Areal kan tages op til fri Behandling. Det er dog Hensigten atter her at op¬
føre et nyt Raadhus paa mindst ca. 4°° in2 og en Forretningsbygning, evt. Bank¬
bygning af en lignende Størrelse. Konkurrencedeltagerne var frit stillede overfor disse
Bygningers Placering og Form; men naturligvis skulde de udformes saaledes, at der
opnaas et smukt Forhold mellem Kirken og den omgivende Bebyggelse. Arealet har
et meget stærkt Fald paa tværs af Kirkens Længdeakse, og der er betydelige Niveau¬
forskelle. Tre gamle Tingsten paa Forvet ønskes bevarede paa deres nuværende Plads.

Desuden skulde Forslagene omfatte Plan for Nyanlæg af Klosterhaven syd lor
Kirken og Kirkelunden vest og nord for Kirken, saaledes at disse sammen med de
tilgrænsende Omraader kommer til at danne et harmonisk Hele med Kirken som
Hovedfaktor. Der skal tilvejebringes en Tilkørsel til Kirkens Hovedindgang mod Vest,
og Parkeringsforholdene her ordnes. Den gamle Kirkegaardsmur mod Set. Bendts-
gade ønskes bevaret.
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Parkanlæget ønskedes udformet enkelt og brugeligt og saaledes, at Vedligeholdel¬
sesomkostningerne ikke bliver for store, og der skulde tages Hensyn til Træer af bli¬
vende Værdi, ligesom der skulde gøres omhyggeligt Kede for Fremgangsmaaden ved
Bevaring og Supplering i Fremtiden af Bevoksningen.

Grundlaget for Konkurrencen var, foruden ovenstaaende Bestemmelser, Akade¬
misk Arkitektforenings og Dansk Havearkitektforenings Konkurrenceregler, gældende
Servituter og Byggelove og de udleverede Planer 111. m.

Bedømmelsen af de indkomne Forslag, ialt 57. er foretaget af en Komité, bestaa-
ende at Professor Ivar Bendtsen og Arkitekt Holger Mundt, valgte af Akademisk Ar¬
kitektforening, Kommunegartner G. N. Brandt, valgt ai Dansk Havearkitekllorening,
en Repræsentation paa 8 Medlemmer for Bingsted By og Arkitekt Mogens Clemmen¬
sen som særlig Raadgiver for Udvalget. Udfaldet af Konkurrencen blev, at

/. Præmie tildeltes et Forslag af Arkitekterne frits Schlegel og Niels Svendsen, Kø¬
benhavn,

2. Præmie: Forslag af Arkitekt Steen Eiler Rasmussen og Havearkitekt C. Th. Sø¬
rensen, København,

3. Præmie: Forslag af Arkitekterne G. V. Juul Frankel og Karl Larsen, København, og
4. Præmie: Forslag af Arkitekt Ib Lunding, København.
Desuden indkøbtes et Forslag af Arkitekt Carl SchiøtCharlottenlund, og et af

Havearkitekt Jakob Bergmann, København og Arkitekt /'. Halleløv, Haslev.
Alle Projekterne har været udstillede i Bingsted tekniske Skole og vil formentlig

ogsaa blive udstillede i København.
Havekunst vil i næste Hefte bringe Gengivelser og nærmere Omtale af nogle af

eller alle de præmierede Projekter. Af. G.

'
•

AN LÆGET VED GARNISONS KIRKE
I Begyndelsen af 1Q31 blev jeg anmodét om at udarbejde Forslag til Omlægning

af Anlæget ved Garnisons Kirke. F^n Omlægning kunde ogsaa nok tiltrænges, idet
den daværende Beplantning og i særlig Grad et Par store, gamle Asketræer ganske
udelukkede den Smule Lys, der ellers kunde falde ind mellem den omliggende høje
Bebyggelse.

Kirkeværgen, Hr. Stabsintendant A. I. Andersen, var klar over, at en rationel
Udtynding i Beplantningen var nødvendig. En Del af Asketræernes større og mange
af de mindre Grene blev kappet af. Jorden blev grundigt gravet og gødet, ligesom
Arealerne, der skulde beplantes, fik tilført rigelige Mængder Tørvestrøelse.

Arbejdet blev udført i Foraaret 1931 paa særdeles tilfredsstillende Maade af Hr.
Anlægsgartner Eigil Kia;r, og den ny Beplantning, der udelukkende bestaar af sted¬
segrønne Planter, trives fortrinligt.

Alle Mure er nu bekla;dt med storbladet Vedbend, og samme Plante er anvendt
som Bunddække i 3 Meter brede Bælter paa Anla^gets Nord- og Østside. Adskillige
større og mindre, liggende Gravtavler er anbragt i disse Bælter og er helt omgivet
af det smukke mørkegrønne Vedbendtæppe.

Bet ud for Kirkens Hovedindgang var rejst en Buste af Provst Olfert Ricard.
Busten er anbragt paa en ca. 2 Meter høj, smal Sokkel, hvilket uden Baggrund var
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Plan af Anlæget.

af en uheldig Virkning. Ved
en Baggrundsbeplantning af
3 store, kraftige Taxus baccata,
der jo er bredtvoksende og
2 store Taxus hibernica, der er
slanke og opretvoksende, er
der skabt Balance i Arran¬
gementet saaledes, at baade
Sokkel og Buste virker sniukt
paa Baggrund af de dystre og

forskelligt voksende Taks.
Overgangen mellem de

store Taks og det lave tætte
V edbendtæppe er gjort min¬
dre skarp ved Anbringelsen
af en Del Mahonia aquifolia.

Fra Gangen mod Nord
fører 3 Trin op til en rekt¬
angulær Græsplæne. I denne
Græsplænes Vestside er pro¬
jekteret en Flisegang, som der
dog ikke blev Raad til at
lægge i første Omgang. Mel¬
lem denne Flisegang og den bebyggede Grænse mod Vest er plantet følgende stedse¬
grønne Planter:

Ilex aquifolium laevigata polycarpa. - Taxus baccata robusta. - Buxus sempervirens
macrophylla. — Cotoneaster pyracantha Lalandi. — Mahonia japoiiica.

Foran denne Beplantning, der naturligvis rummer flere Eksemplarer af hver Art,
er anbragt en 50 cm høj Hæk af Buxus arborescens. Syd for Kapellet findes en til¬
svarende Beplantning; men Hækken her bestaar af Buxus Hørsholmii.

Naar jeg betragter Anlæget nu, 2 Aar efter dets Udførelse, saa synes jeg, at jeg
har naaet, hvad jeg tilstræbte, nemlig ved Valg og Anvendelse af Planter, egnede for
Stedet, at skabe den Harmoni og Ro, som Kirken og dens Omgivelser kræver, uden
derfor at stemme Besøgendes Sind til Sørgmodighed. V. Termansen.

FOR AAR SU DSTII, LING EN I FORUM
Vi har nu to Foraarsudstillinger i København, - den gamle paa Charlottenborg og

den nye i Forum, som konkurrerer om Københavnernes Yndest. Det er vel ikke
endnu saaledes, at enhver skal se Gartnernes Foraarsudstilling; men den har dog
efterhaanden faaet en vis Position i Byen, — man mødes gerne i Forum, naar der er
Gartnerudstilling, selv om den, som i Aar, maa konkurrere med selve den straalende
Natur, som netop i Udstillingsdagene udfoldede sig i det dejlige Foraarsvejr.
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Torvegaden set fra Indgangsterrassen. Tilvenstre liirketræspergolaen.
Orkesterkurven skimtes bag Birketræerne.

Lektor Georgsen, som i Aar havde leveret Ideerne, havde særlig lagt Vægten paa
to Hovedmomenter, en Cade paa Københavns Blomstertorv og en Foraarseng. Den
første udfoldede sig i al sin Pragt for ens Blik, saa snart man kom ind ad Svingdø¬
rene, og den virkede absolut festligt i al sin brogede Farvepragt af Rhododendron,
Azaleer, Hortensier, Pelargonier, Cinerarier m. m. Engen maatte selvfølgelig blive mere

stilfærdig og virkede lidt tamt ovenpaa „Gaden"s Farveorgie, og selv 0111 der var mange
gode Enkeltheder, saasom de udmærkede gamle Pilestubbe, Langesø's brogede Plant¬
ning, Errboes Forgrundsplantning med Foraarsblomster, R. Petersens lille Vandhul,
som virkede udmærket naturligt i Forbindelse med Engen, — ulige bedre end de fir¬
kantede, overjordiske Zinkkasser med Vandstraalerne, — var den dog ikke helt god.
Der burde have været mange flere rigtige Engblomster i Stedet for Cinerarier o.

lign., og en rund Syrengruppe passede heller ikke i Ensemblet. Paa den anden Side
af Gangen virkede de dejlige Syrenhække derimod udmærket. Birketræspergolaen, som
ellers var en yndet Siddeplads, virkede nøgen, — den burde jo have været overvok¬
set med Slyngplanter.

Ellers maa det siges, at der ikke var sparet paa Blomster i Aar; men Arrangø¬
rerne maa nok se at faa endnu flere Idéer frem, særlig til mindre Arrangementer,
hvis Udstillingerne skal kunne vedblive at trække det noget forvænte Københavner¬
publikum til. Blomster alene gør det ikke, selv ikke i Forening med Hj. Kofoeds Or¬
kester, som i Aar var lidt uheldigt anbragt i en stor Blomsterkurv, som virkede no¬

get umotiveret og trykkende paa sine Omgivelser, særlig paa den ellers vellykkede,
farveafstemte Rotunde med Bergs Calceolarier. Ophængt under Taget havde Kurven
ikke generet det øvrige.

Skulde man ikke prøve med en særlig Konkurrence for Idéer til Detailler?
M. G.

64



KOLONIHAVEBEVÆGELSEN I DANMARK
er navnet på den jubilæumsbog som Kolonihaveforbundet for Danmark har udsendt i
anledning af forbundets 25 årige stiftelsesdag den It. Maj.

Bogen er redigeret af formanden lir. C. Nielsen og statskonsulent A. Dalskov.
Det er et stateligt værk på henved 300 sider i stort format med talrige billeder, og
det bringer ikke alene forbundets egen historie gennem de 2,5 år men som titlen an¬

giver en redegørelse for selve kolonihavebevægelsen i Danmark, og da kolonihave¬
brug under kooperative former daterer sig fra 1884, det år den senere landstings¬
mand Jørgen Berthelsen i Aalborg tog initiativet til dannelse af den første havekoloni
i Danmark, spænder beretningerne altså nærmere over de halvt hundrede end over
de 25 år, der betegner forbundets jubilæum.

Som så mange bevægelser der senere har vokset sig store, har også kolonihave¬
sagen måttet kæmpe sig møjsommeligt frem gennem den første menneskealder.

I mange år måtte de der lejede jord til kolonihaver gå med til en opsigelsesfrist
på 14 Dage, og kommunerne foretrak som oftest at leje arealerne ud til en enkelt
mere velsitueret mand, som derefter anlagde en havekoloni med alt for små parcel¬
ler for senere, efterhånden som jorden kom under kultur og når efterspørgslen steg,
at skrue lejen højere og højere i vejret til egen fordel men til skade for de lejere
der havde bundet deres penge i og ofret tid og kræfter på deres lille have.

1 mange år stillede det offentlige sig mærkvandig vrangvilligt overfor denne me¬
get betydningsfulde sag. Først i 1916 da der alene i Hovedstaden var over 100 for¬
eninger tilsluttet Kolonihaveforbundet, og efter at landstingsmand Jørgen Berthelsen
havde overtaget „præsidiet" lykkedes det at få et statstilskud paa 1000 Kr. I 1919
ansattes havebrugskandidat A. Dalskov som statskonsulent, og to år senere kunde
man notere et medlemstal på 21000 fordelt på 375 foreninger og et årligt statstilskud
paa 30000 kr.

Først i disse sidste år kan man sige at kolonihavebevægelsen vandt autoriteternes
anerkendelse, men der er endnu langt igen før idealet er nået.

Af en kronik i Politiken jeg skrev i 191.5 kan det måske have interesse at citere
.slutningen:

„Man kunde også tænke sig kolonihaveanlæg som dele af en stor park, kolonierne omgivet af
plantning og mellem disse åbne sletter til sport og leg. Smukke promenadeveje kunde lobe over ter¬
rænet, skolehaver og legepladser, damme til at soppe i og alt andet smukt og nyttigt kunde der
være. En sådan park kunde ankegges og vedligeholdes langt billigere end en almindelig park, og der
er ingen sammenligning mellem, hvad nytte en kolonihavcpark kunde gøre i forhold til en park som
Fælledparken eller en af de andre store haver ved København.

Og ikke alene hovedstadens styrelse skulde tage sig af kolonihavesagen, opgaven ligger heller
ikke staten så fjern, da der landet over er endnu en halv snes tusind småhaver fordelt ved de større
provinsbyer. Lige så vel som staten i en lang årrække kunde uddele præmier for havemæssigt vel
dyrkede husmandslodder og endnu stadig årlig anvender 4-50(X) Kr. til Uddeling af frugttræer til
småkårsfolk på landet, lige så vel vilde der være grund til at gøre et og andet til opmuntring for
kolonihavebevægelsen. Hvor stor samfundsmæssig betydning har det ikke, at så mange som mu¬
ligt lærer at anvende grøntsager i den daglige husholdning i stedet for kalfe og wienerbrød? I
kolonihaverne lærer den ene af den anden, og alle grøntsager, der nogenlunde let lader sig pro¬
ducere og anvende, vinder hurtig udbredelse, men med nogen kyndig vejledning vilde der selvføl¬
gelig kunne komme endnu mere ud deraf. Vilde det være så urimeligt, om staten derfor ansatte
en kolonihavelærer eller konsulent, der ved foredrag og demonstrationer rundt omkring i koloni¬
haverne arbejdede for disses forbedring? Med den rette interesserede mand på pladsen vilde disse
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penge komme samfundet mangefold til gode. Statstilskud til et selskab, der blandt andet kunde
virke ved udgivelse af et billigt og tilstrækkeligt populært lille haveblad, beregnet på kolonihaver¬
nes små forhold, vilde være i hoj grad på sin plads, men intet af alt dette er der gjort hverken af
stat eller kommune.

Begge disse institutioner udlejer grunde til kolonihavebrug, oftest til en leje, der er betydelig
større, end hvad der ellers kan påregnes ved udlejning af ubebyggede arealer, og med et halvt års
opsigelsesfrist fra ejerens side, et forhold der selvfølgelig er til stor skade for sagen, da ingen har
lyst til at ofre altfor meget på en have, som måske en skønne dag bliver inddraget uden erstatning.

Kolonihavesagen er af den allerstørste betydning, i særlig grad tilmed for de dårligst stillede
1 samfundet, og dog modtager den hverken fra stat eller kommune den fjerneste støtte eller blot
velvillig opmærksomhed. Vor gode bys magistrat burde tage sagen op, benytte det forspring Køben¬
havn allerede har, og gå i spidsen for den udvikling, der her må og skal komme, sig selv til be¬
rømmelse og byens borgere til gavn og glæde".

Statskonsulenten kom altså fire år derefter, adskillige andre konsulenter er senere
kommen til (jubilæumsbogen bringer portrætter af I kvindelig og 13 mandlige kon¬
sulenter fordelt over landet) men først i de allersidste år er man nået frem til anlæg
af permanente havekolonier som kolonien „Bernstorff" ved Jægersborg og „Rynkevang"
ved Kallundborg anlagt efter henholdsvis kommunegartner G. N. Brandts og have¬
arkitekt Georg Georgsens planer og omtalt i Havekunst nr. 10 årgang 1932 og nr.
2 årgang 1Q33-

Foruden de egentlige kolonihaver giver jubilæumsbogen forskellige lignende be¬
vægelser indenfor havevæsnet en kortere omtale således „Uldalls Nationalhaver" der
indtil dato har udlagt småhaver på mere end en kvadratkilometer, der blandt andet
rummer 15881 frugttræer og 34014 frugtbuske, og „Vonsyld-Haverne" der tæller over
2000 småhaver samlet i 59 haveselskaber spredt over Jylland. Med særlig varme om¬
tales skoleinspektør Folke-Jakobsens arbejde for „Den unge Mands Kolonihaveanlæg"
en foreteelse midt mellem skolehaven og kolonihaven, og sluttelig gives også en kort¬
fattet omtale af skolehavesagen og P. W. Lindholms utrættelige arbejde for denne sags

fremgang.
Alt ialt en indholdsrig og interessant oversigt over grene af det danske havebrug,

hvor der i højere grad end hidtil burde gøres brug af havearkitekters bistand for
at bringe orden og fornuft ind i det der anlægges. E. Erstad-Jørgensen.

DANSK CHRYSANTEMUMSELSKABS
U D S T1L LI N G S K O N K U R R E N C E

vedrørende en Plan til Efteraarsudstilling i Forum er nu afsluttet. Der indkom 10 Korslag, og Be¬
dømmelseskomiteen har eenstemmigt vedtaget følgende Præmiering:

1. Præmie et Forslag af Havearkitekt G. Georgsen og Anlægsgartner Johs. Jørgensen: „Blomsterla¬
byrinten".

2. Præmie et Korslag af de samme to Herrer: „Chu-Chin-Chow", og
3. Præmie et Forslag af Havearkitekt V. Termansen: „Bunga".
Samtlige Forslag vil i Dagene 31- Maj til 5. Juni være udstillede i Det Kgl. danske Haveselskabs

Havesal.

UDSTILLING I A A R IIU S — K O N'K U R R E N C E
1 Anledning af Det jyske Haveselskabs 60-aarige Bestaaen afholder Selskabet sammen med Aar-

huskredsen af Aim. d. Gartnerforening i Dagene 9.-17. September i Aar en „Jysk Havebrugsudstilling"
i Aarhus. Den agtes slaaet op til en storslaaet Landsdelsudstilling, og der agtes udskrevet en Konkur¬
rence om den bedste Plan for Arrangementet. Udstillingens Formand er Forstander N. Klougart, Beder.
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BOGANMELDELSER
Dansk Naturfredning.

Danmarks Naturfredningsforenings Aarsskrift 1932-33- 'O" S.
Det smukke Skrift beretter, at Fredning af Naturomraader og -genstande er i jævn og glæde¬

lig Stigen, og at Antallet af gennemførte Fredninger i det forbigangne Aar var større end i noget
tidligere. Der har været afsagt 15 Kendelser, og ikke mindre end (X) Fredningssager har været be¬
handlet; det er særlig i Jylland, at Arbejdet har været frugtbart. Dette er i og for sig let forklarligt,
thi dels er Jylland den Del af Landet, som endnu ejer de største uberørte Omraader, og dels har
Modstanden mod Fredningen været stærkere, eller Forstaaelsen af dens Betydning mindre her end
andre Steder, fordi Befolkningen - naturligt nok -, saa længe store Dele af Landet var uopdyrket,
ikke kunde interessere sig væsentlig for denne Sag, men netop stræbte efter at faa Jorden bragt under
Spade og Plov, faa den grøftet, drænet og merglet.

Aadalen gennem Hjerl
Hede.

(Velvilligst stillet til Raadighed
af Naturfredningsforeningen).

Af vigtigere Fredninger, der er gennemført, maa nævnes: Randbøl Hede, der omfatter 13<K) Tdr.
Land. Til denne Frednings Gennemførelse har Foreningen haft den Glæde at modtage betydelige
Gaver fra forskellig Side, ialt 7(XX) Kroner, l'aa Bornholm er store Dele af Ibsker Højlyng bleven
fredet. Paa Sjælland er ved Lave Skov et 6(H) m langt Stykke Strandbred med Udsigt over Øresund
blevet sikret mod Bebyggelse og anden privat Anvendelse. Da dette Omraade ligger i en ret tæt be-
bygget Landsdel, vil der her ikke blive Naturfredning i Ordets egentlige og rette Betydning; men

Foreningen har med denne Fredning føjet endnu et Blad til sine talrige Bestræbelser for at skalfe
fri Adgang til Naturen, især til Strandbredden. Man maa ret haahe, at det store jyske I rednings-
omraade Randbøl Hede og den forventet fredede Hjerl Hede ikke vil bliye belemret med Oprettelse
af Festpladser til Afholdelse åf Folkemøder, hvorved en Del af det ved Fredningerne vundne vilde
udsættes for en Ødelæggelse af en anden Art end den, Opdyrkning vilde forvolde. Af andre Fred¬
ninger afsluttede i 1932-33 kan nævnes: Langdysse ved Gundsømagle og Baunehøj i Kirke-Syv Sogn.
I Sønderjylland er Faarmandshøj i Tønder Amt, et 60 Tdr. Land stort Areal, fredet.

Foruden Beretningerne om afsluttede og forberedte Fredninger giver Aarsskriftet forskellige Af¬
handlinger vedrørende Fredningssagen. Landsdommer Alb. Dornonville de la Cour fortæller om Na-
turfredningslovgivning i Udlandet, og Professor Chr. Raunkiær skildrer Tvekamp mellem Fg og Bøg
i Jægersborg Dyrehave, baade hvor de to Træarter kæmper en mod en, og hvor Fgen, trængt af
talrige Bøge, maa ligge under i Kampen. Professor Knud Jessen, skriver om „De danske Heders Na¬
turværdier" og om „Hjerl Hede og Flyndersø", medens N. H. Ødum beskriver de geologiske For¬
hold omkring flyndersø. Naar det endelig nævnes, at der i Skriftet findes en omfattende Redegø-



relse for Danmarks Naturfredningsforenings Forslag vedrørende Fredning af Stranden langs Ebel¬
toft Vig med en fyldig tabellarisk Oversigt over Lodsejerne paa Omraadet, Grundenes Værdi og Er¬
statningsforslag, er de større Dele af Beretningen blevet nævnt.

Hele Aarsskriftet er prydet med en meget betydelig Række af fortræffelige Billeder fra de alle¬
rede fredede Omraader og fra Steder, som forventes fredet. Axel Lange.

Havebrugskandidat Frk. Anna Weber: Kvinden som Gartner og Havebruger.
104 Sider. Pris 2 Kr. Nyt nordisk Forlag, Arnold Busck.

En lille Bog i et festligt og fikst, græsgrønt Omslag, som det egentlig var fristende at gengive. Ind¬
holdet er ogsaa fornøjeligt, men ikke blot det — naturligvis. Frk. Weber er gaaet grundigt til Værks,
- hendes Metier, Forsøgsvirksomheden, røber sig i Bogen, hvis Grundlag, foruden Forfatterens per¬
sonlige Kendskab til Sagen, er 89 Spørgeskemaer besvaret af kvindelige Gartnere og 9 af Principaler,
som har haft kvindelige Elever eller Medhjælpere. Man man imponeres, naar man ser, at Bogens
Indhold er Kvintessensen af over 3000 Enkeltsvar. Det er helt vanskeligt at staa for Fristelsen til at
gaa i Detailler, — ja citere af det righoldige Stof; men det faar være nok at røbe, at Emnet er be¬
handlet fra alle Sider og Synspunkter, — hvorfor Kvinder bliver Gartnere og Havebrugere, hvorledes
de bliver det, og hvilke Chancer de har i Fagets forskellige Grene o. s. v. o. s. v.

Frk. Weber har med dette Arbejde gjort mange en stor Tjeneste, for Spørgsmaalet rummer et
Problem for mange unge Piger og deres Forældre. De køber naturligvis uden Betænkning Bogen;
men det anbefales ogsaa alle mandlige Gartnere og Havebrugere at gøre sig bekendt med, hvordan
en kvindelig Kollega, som vi allesammen ser op til, ser paa det Spørgsmaal. M. G.

Professor Mathias Thomsen og Magister Prosper Bovien: Haveplanternes Skadedyr.
412 Sider med 304 Illustrationer. Pris 10 Kr. Fh. August Bangs Forlag, Ejvind Christensen.
Fremkomsten af dette Standardværk maa hilses med Glæde. Man har hidtil savnet et Værk, i

hvilket man kunde faa udførlig og nøjagtig Besked 0111 alle de Plageaander, vi efterhaanden er ble¬
vet belemrede med i vore Haver. Det er kun rimeligt, at der er lagt mest Vægt paa at komme det
økonomiske Havebrug og Gartneri til Hjælp; men det betyder ikke, at Prydhavens Fjender er ble¬
vet forfordelte, - saa vidt det kan ses, er alt taget med, lige fra de smaa nederdrægtige Aal paa vore
Chrysanthemum til vore Allélindes værste Plage, Spindemiderne, som vi desværre endnu ikke er ble¬
vet berigede med noget rationelt Middel imod.

For dem, der ikke blot betragter de nydelige Sommerfugle som en Pryd for Haven, eller Blad¬
lusenes Kolonier som noget ækelt Griseri, giver Bogen indgaaende Besked, - mere indgaaende end
nødvendigt for den almindelige Haveejer; men det skyldes, at Bogen ogsaa er tænkt som Lærebog
for unge Gartnere, - og enhver uddannet Gartner bør vide Besked med disse l ing, om ikke for an¬
det, saa for at kunne klare de Spørgsmaal, han uvægerligt bliver stillet overfor. Skadedyrene er ord¬
nede efter Slægtskabet; men der findes ogsaa en alfabetisk Liste over videnskabelige og danske Navne
og et Afsnit, hvor de er ordnede efter Værtplanterne, saa det er let at finde, hvad man søger. En¬
delig findes en udførlig og meget nyttig Oversigt over Bekæmpelsesforanstaltninger og -midler.

Det turde være overflødigt at sige, at de mange med stor Omhu valgte Illustrationer er gode og
til stor Hjælp for Identificeringen af alle disse uvelkomne Gæster i Haverne, - den første Betingelse
for at kunne komme dem til Livs. M. G.

Albert von Huth: Undulatbogen.
93 S. ill. Pris 2,50 Kr. Forlaget for Naturvenner, Hage & Clausens Eftllg.

En klar, letfattelig og livligt skrevet Vejledning lor saavel Amatører som Opdrættere af de smaa
vævre Papegøjer, som er saa lette og taknemlige at have med at gøre. M. G.

C. B. Schau: Hvad Roserne lærte mig.
Gyldendal. 32 S. Pris 1,25 Kr.

En lille, af og med Kærlighed til Roserne skrevet Vejledning for Amatører i at behandle deres
Roser, saa de virkelig bliver til Glæde for sin Dyrker og til Pryd for Haven. De Heste vil vel nok
blive skuffede over ikke at finde nogen Vejledning i Valg af Sorter, som netop er et ret vigtigt Spørgs¬
maal og er lidt for let klaret ved Henvisning til Rosengartnerierne og disses Kataloger. M. G.
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KONKU RR E NCEN I R I NG STED
Idet vi hosstaaende bringer Gengivelser af de præmierede og indkøbte Projekter

til Ordning af Set. Bendts Kirkes Omgivelser, skal vi, støttet paa Dommerkomiteens
Udtalelser og Beskrivelserne, gøre nærmere Rede for Forholdene.

Fritz Schlegel og Niels Svendsens Forslag, som tildeltes 1. Præmie: 2000 Kr. - Maalestok 1:2500.

1. Præmietagerne, Arkitekterne Fritz Schlegel og Niels Svendsen, har placeret de
to Nybygninger i det højest beliggende, nordøstlige Hjørne af Terrænet. Der aab-
nes herved den bedste Udsigt til Kirken fra den lavegte Del af Torvet, hvorfra den
ogsaa virker mest monumentalt. Fra Torvets højeste Del er der kun et lille, vistnok
for lille, Kig ind mellem de to Bygninger; men herpaa kan der let raades Bod. Kirke¬
pladsen planeres iøvrigt omtrent i de eksisterende Koter og udlægges med Græs,
saa der bliver frit Udsyn, og den indrammes mod Gade og Torv af Støttemure.

Torvet foreslaas beplantet med 3 Rækker Lindetræer, hvorved det stærke Fald i
Terrænet skulde forekomme mindre voldsomt, og Træerne skal give Skygge til Par-
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Steen Eiler Rasmussen og Cv. Th. Sørensens Forslag, som tildeltes 2. Præmie: 1500 Kr.

kerings- og Torvepladsen, — vil vel ogsaa mildne det noget øde I orv med den ikke
skønne Bebyggelse paa Østsiden.

løvrigt giver Projektet med sine Plæner helt omgivende Kirkebygningen en dej¬
lig Enhed og Ro over det hele, ligesom der maa siges at være taget Hensyn til, at
saavel Anlæg som Vedligeholdelse bliver forholdsvis billig.

I Klosterhinden (vest for Kirken) er Tilkørslen lagt den korteste Vej lige fra Set.
Bendtsgade, medens Frakørslen sker gennem „den biigelske Allé'' i Sydsiden, hvilket
maa anses for en god Løsning. Der er tidligere udhugget et aabent Bælte midt for
Kirken for at lægge denne frit; men det har kun fremhævet de bevarede Præers
Ranglethed og ringe Værdi, hvorfor de fleste af disse foreslaas fældet, saa Alléen
kan faa bedre Vilkaar, og der foreslaas plantet nye Træer langs Landevejen.

I Klosterhaven syd for Kirken anlægges kun de nødvendige V eje for Gennemgang,
Alléen mod Syd og Træerne omkring Dammen bevares, alle de værdiløse Frugttræer
ryddes, og der foreslaas anlagt en stor Legeplads med Sandkasse, Soppedam o. s. v.

2. Præmietagerne, Arkitekt Steen Eiler Rasmussen og Havearkitekt C. Th. Sørensen
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liar placeret de to Bygninger paa lignende
Maade som 1. Præmietagerne, men med
større indbyrdes Afstand, hvilket absolut
maa betragtes som en Fordel. Der bliver
derved bedre Udsyn til Kirken og en

god Forbindelse mellem den nye „Raad-
husgaard" og Torvet, paa hvis højeste
Punkt Tingstenene ligger. Pladsen om¬

kring disse er ordnet paa en meget til¬
talende Maade, bl. a. med Beplantning af
store Asketræer, — Ygdrasils Ask skyg¬
gede i Henhold til Mytologien over Aser¬
nes hellige Tingsted, Verdenslivets Midt¬
punkt. Det maa vist anbefales, at Ringsted
By sikrer sig nogle Ask saa store, som
de kan faas nu, til Udskoling og med se¬
nere Henplantning her for Øje.

Den større Aabning mellem Bygnin¬
gerne er bl. a. opnaaet ved at rykke
llaadhuset frem imod Nord, hvorved Ru¬
tebilerne mister deres Holdeplads her.
Erstatning herfor foreslaas skaffet ved at
rasere det nuværende Anlæg paa Tor¬
vet, — og derved vilde sikkert ikke ske
stor Skade, især hvis man i Stedet plan¬
tede nogle Træer til Markering af Pladsen.

Ved Indretningen af den fredelige „Raadhusgaard", som indrammes af Stamme-
hække af Lind, er tilstræbt en Virkning lignende den ved Palæet og Domkirken i
Roskilde.

Hele Planet, hvorpaa Kirken ligger, foreslaas reguleret og tilsaaet som et Græs¬
plan, og Stierne belagt med Brosten som de Brostensrækker, der kranser Kirkens
Fod,— sikkert nok meget smukt.

Tilkørslen til Kirken er lagt øst for de fredede Huse i Set. Bendtsgade og Ud¬
kørslen gennem den bugelske Allé, og en Parkeringsplads er lagt nord for denne,
idet den herværende Bevoksning ryddes. Foran Kirken imod Vest foreslaas en lang,
ret smal Græsplæne indrammet af høje Hække af Tjørn, Thuya gigantea eller an¬
det, som kan trives her i Halvskyggen. Hele „Lunden" foreslaas indhegnet ved en
Fortsættelse af Kirkegaardsmuren langs Sorø Landevej til Kastanieallén (den bugel¬
ske) eller ved, at den derværende Beplantning suppleres og udvikles til et tæt Hegn,
indenfor hvilket indrettes Siddepladser med Adgang fra den viste Sti i Lunden. Træ¬
erne i den nordlige og vestlige Del af Lunden er gode, ikke ranglede og opløbne
som de øvrige, og der foreslaas under dem indrettet en Fpraars- og Skyggehave med
Løgvækster og Skyggestauder og Bunddække af Vedbend og Vinca.

Den nuværende brede Grussti fra Torvet til Klostervænget foreslaas, hvis det er
gennemførligt, omlagt til en brolagt Gangsti, for ikke at skille saa stærkt.

Klosterhaven udlægges som en stor Græsslette med fritstaaende Træer, Alléen

Kirken set fra Syd, efter Udhugning
Klosterhaven.

Skizze til 2. Præmieprojektet.
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G. V. Juul Frankel og Karl Larsens Korslag, som tildeltes 3. Præmie: 1000 Kr.

mod Syd beskæres omhyggeligt, og mod Øst og Vest plantes to nye Lindealléer.
Som Hegn foreslaas Stengærde, og Anbringelse af Bænke indenfor, idet der her nede
fra det lave Terræn er en storslaaet Udsigt op mod Kirken, som med sit lange Ho¬
vedskib virker imponerende paa Toppen af Højden.
Man kan ikke undgaa at lægge Mærke til, at der ved Udarbejdelsen af dette Pro¬

jekt og Beskrivelsen dertil har været særlig gartnerisk Sagkundskab medvirkende.
3. Præmietagerne, Arkitekterne Frankel og Karl Larsen har, som mange af de øv¬

rige Konkurrencedeltagere, placeret de to Nybygninger'symmetrisk øst for Kirken, med
en aaben Plads imellem og frit frontalt Udsyn til Kirkens Østside, hvilket afgjort ikke
er saa godt, som naar den ses diagonalt fra SØ. eller NØ. Den gamle Kirkegaards-
mur foreslaas fortsat nord og øst 0111 Kirken, hvilket synes meget tiltalende, — den
skiller her mellem den flise- eller brolagte Gaard og det græsbelagte Areal omkring
Kirken, hvori foreslaas plantet enkelte slanke Træer, som, siger Forfatterne, ikke
tager for meget af Synet fra Kirken, medens det vil være smukt at se de 5 Apsider
gennem Træerne,— en ikke utiltalende Maade at mildne det Irontale Udsyn paa.
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Arkitekt Ib Lundings Forslag, som tildeltes 4. Præmie: 700 Kr. *

Forfatterne til dette Projekt finder, at de slanke Stammer i Kirkelunden mod Vest
fremhæver Kirkens storladne Karakter, vil altsaa ikke rydde Træerne lier, men sup¬
plere med et Husket langs Sorøvejen, netop højt nok til at skjule det ikke skønne
Smedeværksted paa den anden Side af Vejen, naar man ser fra Kirken imod Vest.,
løvrigt foreslaas Grønsværet beplantet med Blomster å la Frederiksberg Flave.

I Klosterhaven bibeholdes Bevoksningen i saa stor Udstrækning som muligt, na¬
turligvis først og fremmest Alléen, og der plantes ny Beplantning mod Øst og Vest.
Udformes iøvrigt å la Frederiksberg Have o. lign. Parker, „som passer til vore For¬
hold og er lette at vedligeholde". »

Om 4. Præmie-Projektet, af Arkitekt Ib Lunding, siger Dommerne, at „Dets Idé¬
rigdom og kunstneriske Værdier placerer det saaledes blandt de andre Projekter, at
man har ønsket at fremhæve det, selvom det maa anses for økonomisk vanskeligt at
gennemføre". Projektet taler jo til en vis Grad for sig selv. I Nicherne ved Zigzag-
muren, som afgrænser Kirkepladsen imod Klosterhaven, er tænkt anbragt Mindes¬
mærker for Valdemarerne, som hviler i Kirken, ved Kirkens Kor et Mindesmærke
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Arkitekt Carl Schiøtz' Forslag, som indkøbtes for 4«K) Kr.

for Dronning Dagmar, og syd for Muren indrettes Siddepladser'med Sol og Udsigt.
Paa den Maade, de to Nybygninger er placeret, aabnes der et storslaaet Udsyn fra

Torvet imod Syd-Sydvest ud over Klosterhaven, og der opnaas en god, intim For¬
bindelse mellem Torv og Klosterliave.

De to spiralformede Veje i Klosterhaven ser morsomme ud paa Planen, men vil
maaske forekomme ganske naturlige i Virkeligheden — den ene omsluttende Søen og
endende i en lille Pavillon, den anden udmundende i den sydvendte Solplads med
Støttemur og Siddeplads for Smaabørn og deres Paarørende, — med et gammelt, hult
H. C. Andersensk Æventyrtræ i Spiralsvingets Centrum. Græsset skal være som i
Frederiksberg Flave, - Tumleplads for Børn og Voksne.

Ingen af de andre Projekter er ledsaget af en sda omhyggeligt udarbejdet Beskri¬
velse,—et helt lille Kunstværk, illustreret med en Mængde ganske fortræffelige Foto¬
grafier af Kirken og dens Omgivelser m. m. — sluttende med en Række glade Børn
paa Solpladsen.
I det indkøbte Projekt af Arkitekt Carl Schiøt^ er Raadhuset placeret midt for Kir-
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Jakob licrgmann og F. Halleløvs Forslag, som indkøbtes for 4'*' Kr.

ken. Arkitekten mindes med Sorg Nedrivningen i Iloskilde, hvor Torvet nu er for
stort, ode og uroligt, og har villet undgaa noget lignende her. Den anden Nybygning
er forbundet med Kaadhuset ved en Buegang, hvorigennem Kirken ses fra Torvet.
Det er paa Grund af denne Placering af Bygningerne, at dette Projekt er indkøbt.
Det fremgaar af Beskrivelsen, at Arkitekten er meget haveinteresseret, idet han giver
adskillige detaillerede Anvisninger og foreslaar mange Blomster, Stenpartier, Busket¬
ter o. s. v.; men i det store og hele savnes den Ro og de store Linier i det have-,
mæssige i dette Projekt, som de øvrige gennemgaaende har.

Det indkøbte Projekt af Havearkitekt Jakob Bergmann og Arkitekt F. Halleløv er
indkøbt paa Grund af Parkens saglige Behandling i Plan og Beskrivelse. Her lægges
de to Nybygninger symmetrisk, forbundne med et Trappeparti til Afgrænsning af
Torvet og med en Plads imellem, smykket med et Springvand eller lignende. Mellem
denne Plads og Kirken en Blomsterhave, historisk-botanisk eller med gammeldags
Iloser ell. lign. Der foreslaas en Hække Træer imod Nord og en lignende syd fol¬
den anden Nybygning.
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Kirkelunden udformes som en virkelig Lund med nogen Udhugning og supplerende
Beplantning, navnlig for at skabe Læ og dermed Betingelser for Udvikling af Skov-
bundsflora.

Klosterhaven foreslaas som en stor Græsslette, som kan benyttes som Kælkebane,
og Søen, - som ganske vist heller ikke er andet end et andemadsbevokset Vandhul,
- foreslaas fyldt, hvad ingen af de andre Forslagsstillere har turdet. I Alléen mod
Syd, som bestaar af en ydre lla^kke gamle maleriske Elme og en indre Bække yngre,
ganske almindelige, uens Træer, foreslaas disse sidste udtyndede, ja de i første Om¬
gang skaanede maaske endda senere helt fjernede, - ligesom de syd for Alléen langs
den offentlige Gangsti plantede Træer, som generer de gamle Elmes nedhængende
Grene. Sikkert rigtigt, - de to Kontraster klæder aldeles ikke hinanden, hvorimod her
ved Bydning vil fremkomme et smukt, karakteristisk Bryn.

Det siger sig selv, at der ogsaa blandt de mange Projekter, som ikke har faaet
det officielle Anerkendelsesstempél, findes ypperlige Ting, og navnlig værdifulde og
interessante Detailler, som vi dog her maa renoncere paa at komme ind paa. Det er
navnlig vedrørende Placeringen af de to Nybygninger, at de konkurrerende har delt
sig, — saa at sige i to Lejre, den ene med to symmetrisk anbragte Bygninger med en
helt aaben Plads foran Kirken, den anden med Bygningerne placeret usymmetrisk,
undgaaende det direkte „frontale" Udsyn fra Torvet til Kirken.

Dommerkomitéen har givet det sidste Synspunkt Fortrinet, og uden Tvivl med
Bette. Kirken virker absolut bedst, naar den ses fra et af Hjørnerne, og ved den
symmetriske Bebyggelse vilde det uheldige Forhold tillige komme stærkere frem, at
Torvet har et saa stærkt Fald paa tværs af Kirkens Længdeakse, og altsaa ogsaa paa
tværs af den aabne, vandrette Plads mellem Nybygningerne.

Opgaven maa have været uhyre interessant at tumle med, ikke mindst for de del¬
tagende Havearkitekter, for her var virkelig havearkitektoniske Problemer at løse.
Man kan maaske være lidt skuffet over, at ikke flere Havearkitekter er naaet op i
de præmieredes Bækker, skønt de maaske talmæssigt har hævdet sig ganske pænt
i Forhold til det store Antal deltagende Arkitekter. Hvis ikke det store Flertal af
Havearkitekter havde besluttet sig til den symmetriske Bebyggelse — eller allieret sig
med Arkitekter, som har givet denne Fortrinet — havde de uden Tvivl hævdet sig
endnu bedre. Nogle har dog ogsaa nok udfoldet altfor megen Opfindsomhed, hvor¬
ved Projekterne har mistet en Del i Enkelthed og Storslaaethed, og tillige i Billig¬
hed i Udførelse og Vedligeholdelse, hvilke Hovedmomenter gennemgaaende er de
præmierede Projekters Styrke.

Om ikke alle Konkurrencedeltagerne kan være lige tilfredse med Resultatet, maa
man vist anerkende, at Dommerkomitéen i det store og hele har grebet rigtigt i den
store Bunke al Projekter, og der er for Bingsted Bys Vedkommende kun Anledning
til Tilfredshed over den store Interesse, der er vist Konkurrencen, og der er Grund
til at gratulere med Resultatet. Nu maa man saa blot haabe, at Fortsættelsen maa følge
om ikke altfor lang Tid, Klosterhaven kan man ikke være bekendt at lade henligge
ret meget længere i sin nuværende Tilstand, --1 et lidt mistrøstigt Syn at skue for en,
som i sin l id har været med at anlægge og pleje den.

Var der noget i Vejen for, hvis Midlerne til hele Planens Realisation ikke er til¬
stede, da at begynde paa den mest paatrængende nødvendige Del deraf, Klosterha¬
ven og Lunden,— som har den Fordel, at det tillige er „den billige Ende"?

Michael Gram.
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DANSK CHRYSANTHEMUMSELSKABS
U D S I ILLINGSKONKURR E N C E

Som meddelt i Juniheftet er der truffet Afgørelse i Konkurrencen om en Plan for
Ghrysanthemumudstillingen i Forum til Efteraaret, og vi bringer hosstaaende Gengi¬
velser af de 3 præmierede Forslag.

1. Præmieforslaget: „Blomsterlabyrinten'1 af Lektor G. Georgsen og Anlægsgartner
Johs. Jørgensen har Selskabet senere vedtaget at søge gennemført ved den kommende
Udstilling i November i Aar.

Planen gaar i I lovedsagen ud paa, at der indenfor I lovedindgangen udbygges en
stor, med „Brudfliser" af forskelligt farvet Icopalpap belagt Terrasse med Balustrade
af lakrødt Træværk, fra hvilken man kan nyde Udstillingen, inden man gaar ned i
Hallen tilhøjre eller tilvenstre. Musikken faar Plads tilhøjre, og tilvenstre faar man
et godt Vue ud over Blomsterlabyrinten — en Chrysanthemummark med lakrødt Træ¬
værk langs Gangene, og med et „Vandgardin" eller Tæppe af Vandstraaler som Bag¬
grund, Straalerne faldende i en lang, snæver Kanal, som ender i Bassiner med Spring¬
vand. Paa modsat Side af Vandgardinet indrettes 6 Gaarde, som udstyres paa for¬
skellig Maade, — formentlig af forskellige Havearkitekter, og i Husene til disse Gaarde
forskellige Udstillinger. 1 Salens ene Ende en Fyrrelund og en stor belyst Fontæne,
i den anden Ende et „Kaktustaarn", hvis Bagside bliver et Frugttempel med Vægge
af Æblekasser og Søjler af Æbler* — ja, og inden Planen bliver endelig udformet, vil
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Havearkitekt V. Termansens Forslag, som tildeltes 3. Præmie: 200 Kr.
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der sikkert yderligere være tilført den adskillige Overraskelser og Paafund, som først
kan røbes senere.

2. Præmieforslaget af de samme to Herrer: „Chu-Chin-Chow-China" — fordi Japan
ikke synes populært i Øjeblikket, — har som Hovedmotiv en Diagonalkanal med Chry¬
santhemum paa begge Sider og Zig-Zag Pergolaer med indbyggede Boder til Tom¬
bolaer, Udstillinger m. m. Et Vartegn, — en „Radiomast", — med radiære Traade til
Propagandaplakater, Flag o. lign. rejses i Salens ene Ende, og der er en „Helsevej"
(Frugt og Grøntsager), en „Vandgang" med Springvand paa Siderne og en Urskov m. m.

Præmieforslaget: „Bunga" af Havearkitekt V. Termansen byder ikke paa noget
overraskende nyt—et Vandbassin i Midten, hvorom et symmetrisk inddelt Rum om¬
givet af Palissadehække, indeholdende Plæner med Chrysanthemum. I den ene Ende
af Hallen foreslaas et stort Drivhus, i den anden en Villa med Loggia til Musik¬
ken og dekoreret med Kaskadechrysanthemum. Foran Villaen et Haveanlæg.

Mellem de ikke-præmierede f orslag fandtes adskilligt af Interesse. Et Forslag vat-
bygget op som en „F,ventyrets Have" over 1001 Nats Æventyr, — den nærmere Ori¬
ent i Stedet for den fjernere — Japan-Kina, et andet Forslag havde udnyttet og un¬
derstreget Forums Længde ved at anlægge en Blomstergang i hele Hallens Længde,
med Cellotexvægge som Baggrund, — med „Vandtæppe" m: 111., et tredie Forslag aab-
ner et Indblik i Forum udefra, gennem Hjørnet ved Rosenørnsallé, — som Reklame
eller Trækplaster; — men vi maa standse her og lade den righoldige Pose ined Idéer
forblive lukket, indtil der med l iden lukkes op for den til Brug ved de kommende
Udstillinger. Michael Gram.

Y U C G A
FILAMENTOSA

Tucca filamentosa hedder paa dansk
Palmelilje. Det er egentlig et godt Navn,
da den er en Liliacé og har noget vist
palmeagtigt ved sig.

Man er i en slem Knibe, hvis man

skal sige, til hvilken Gruppe Planter den
hører. Den er ikke en Staude, da den
ikke mister Toppen om Vinteren, og den
er heller ikke en rigtig Busk, da den ikke
har Grene eller Stamme. En Halvbusk
kan den ikke være, dels fordi den ikke
er en Busk, og dels fordi den ikke fry¬
ser ned. De fleste siger, den er en Halv¬
busk, — af hvilken Grund er ikke godt at
sige. Man kan imidlertid løse Problemet
ved at kalde den en Stenplante, saa har
man samtidig placeret den i rette Selskab.

Planten har som sagt ingen Stamme,
den er gaaet ned i Jorden og er blevet til
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en tyk, lodret Rodstok, og fra denne udgaar Rødderne og Rodskuddene, hvormed
Planten formerer sig. 1 Jordoverfladen gaar Rodstokken over i en Rladroset, der be-
staar af 30 til 4° cm lange, sværdformede graagrønne Rlade, som er overvintrende.
Ved Bladene er der noget meget ejendommeligt. Taverne i dem har en I ilbøjelig-
lied til at fortsætte ud over Bladranden, og derved faar Bladene et flosset Udseende,
der dog ikke er af en saadan Art, at det skæmmer Planten. Naar Planten har staaet
et Par Aar paa Voksestedet, kommer der fra den ældste Roset en Blomsterstængel,
der bliver 5° til 80 cm høj. Et Stykke oppe forgrener den sig, og paa Smaagrenene
sidder de flødehvide Blomster i smaa Klaser. Blomsterne aabner sig en for en fra
Slutningen af Juli til Slutningen af August, og er ret holdbare, saa Blomstringen un¬
dertiden varer helt ind i September. Blomstringstiden er altsaa ret lang; yderligere
er Knopperne ret store, allerede længe før Blomstringen, og saa gaar man og glæ¬
der sig til, at de skal springe ud. Af og til dør den Bladroset, hvorfra Blomster¬
stænglen udgaar; men det er afgjort ikke Reglen.

Yucca ynder Sol og en varm Jordbund, og derfor skal man plante den paa Sten¬
højen. Da Rødderne gaar lige ned i Jorden, ynder den ikke at flyttes for ofte, og
derfor er det bedst at plante Eksemplarer, der er kultiverede i Urtepotter; dog er
der intet i Vejen for at plante Yucca, der er taget fra Bed, blot man planter dem
tidligt om Foraaret. De fleste angiver, at denne Plante skal . dækkes om Vinteren;
men det er ikke nødvendigt. Selvom Vinteren er streng, ses der ikke anden Skade,
end at de yderste Blade er blevet lidt gule; men det skyldes maaske lige saa meget
Alderdom som Svidning. Willy F. Hansen.

MEDDELELSE FRA K O N K U R R E N C E U D VA L G E T
Projekterne fra Konkurrencen i Ringsted udleveres mod Forevisning af Konkurrenceudvalgets eller

Postvæsenets Kvitteringer fra Akademisk Arkitektforenings Kontor, Set. Annæ Plads 11, København,
daglig fra den 26. Juni lil den 8. Juli - inclusive - og fra Ringsted Kæmnerkontor fra den 13-Juli til
den 27. Juli - inclusive. Efter denne sidste Dato paatager man sig ikke noget Ansvar for Tegninger,
der ikke er udleverede. Deposita tilbageleveres mod Forevisning af Kvittering kun paa Ringsted Kæm¬
nerkontor, men Kvitteringen kan paa Akademisk Arkitektforenings Kontor forsynes med Paategning,
hvis Tegningerne udleveres derfra.

BOGANMELDELSER
Nordisk Illustreret Havebrugsleksikon.

2. Hefte er nu udkommet og er ikke mindre righoldigt end 1. Hefte. Af Artiklerne skal nævnes:
Binderi, Huketter, Blomstergartneri, Blomsterhaven og forskellige andre om Blomster, Botaniske Ha¬
ver, Byhaver, Broer, Bregnekultur, Chamaecyparis, Cedrus og Chrysanthemum (med en farvetrykt
Tavle af Sorten Mrs. R. Luxford) samt om Blomkaal, Blomme, Benne o. s. v. M. G.

Ernst Dageforde: 25 Kleingarten.
32 S. (l Mark).

Det tyske Tidsskrift „Bauwelt„Zeitschrift fiir das gesamte Bauwesen", som udkommer ugentlig,
bringer ikke sjældent Artikler om Haver og Havekunst, ligesom det af og til udsender Særhefter,
som er helligede enkelte Emner. Et saadant er ovennævnte; men man imponeres ikke af det. Hvis
Forlaget endda ikke havde skrevet, at med dette lille Hefte i Haanden kan enhver, som ønsker sig
en lille Have (Haverne i Heftet er fra 200 til 1250 m') ganske roligt give sig i Lag med Værket,
kunde man maaske have anbefalet det til Begyndere og Kolonihavefolk; men de større Haveejere
kan man ønske noget bedre ud af deres Lod end det, Heftet giver, - prøv hellere en Havearkitekt.
Saa er selve Bauwelt og dets Artikler adskilligt bedre! M. G.
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P1LDAMMSPARKEN I MALMO
Pildannnsparken år anlagd å det område, som lialtiska utstållningen disponerade

år 1914. Redan då lattades beslut 0111 att platsen skulle reserveras for parkanlagg-
ning, men kristiden lade hinder i vågen for planens realiserande under de narmaste
åren.

Den ursprungliga planen till parken, som uppgjordes av havearkitekt E. Erstad-
Jørgensen i Kopenhamn, omfattade en areal av cirka j6 har. Anliiggningsarbetet på-

Flygbild, tagen innan parken iinnu iir helt fiirdig.

borjades år 1Q21, då det giillde att skaffa liimpligt nodhjalpsarbete for att råda hot
på den stora arbetslosheten.

I samband med utarbetandet av stadsplanen for omkringliggende stadsdelar visade
det sig nodvåndigt gora vissa iindringar å den ursprungliga planen, då de for denna
giillande forutsåttningarna ej langre voro for handen. Med anledning hårav uppdrogs
åt l:ste stadsingeniør Erik Biilow Hiibe att omarbeta planen. Att det måste bli en
avsevard justering av det forstå forslaget forstår man liitt, då parkens areal begriin-
sades till 2/a av den ursprungligen avsedda ytan, eller till ca. 50 har.

Parken grupperar sig omkring den cirka 11 har. stora pildammen, stadens forna
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vattenreservoar. Dårav kommer det forhållandet, att dammen iir betagen å områdets
hogst belågne del. Fil mindre damm ar emellertid utgråvd å parkens liigst liggande
område.

Då Malmo nårmaste omgivningar sakna naturlig skog, iir parken anlagd med tanke
på att bli en folkpark, dår tiita skogsbestånd omvåxla med stora oppna gråsytor, å
vilka allmånheten får rora sig fritt.

Vaxtbeståndet består huvudsakligen av bok med insprångda bjorkar, avenbok,
naverlonn, vanlig Ionn, ål och pil. Jorden var synnerligen ogråsfull, och for att så lort
som mojligt komma ifrån en dyrbar rensning planterades plantorna på et avstånd åv
1X1 m. For att man under de forstå åren skulle kunna rensa med håsthacka, plante¬
rades i rader, dock så, att vid var 20-de meter raderna biotos i trubbig vinkel. På

Faslplalsen inviges. Skolflickorna dansa in på planen.

så satt kom ej radplanteringen att bli så markbar. f or narvarande pågår den forstå
kraftiga gallringen av del 8-åriga tradbeståndet.

Från uttstållningstiden fanns kvar några enstaka trad samt en liten intim plante¬
ring med blomsteranlaggningar omkring den kungliga paviljongen, dar bl. a. Dan¬
marks kungapar halsades valkomna vid sitt besok å utstiillningen. Paviljongen, som
nu bar namnet Margaretapaviljongen, ar inredd som en minnesball till minne av vår
avlidna blomsteriilskande kronprinsessa Margareta. Blomstergatan finnes iiven kvar
0111 ån i något forandrat skick.

Parkens tyngdpunkt ligger i den stora cirkelrunde fastplatsen. Denna ar 20.000
kvm. stor och skålformigt utformad, så att dess centrum ligger 2 meter under den
omkringlopande promenadvagen, vilken har en langd av x/2 km. Från fastplatsens cen¬
trum utstråla radielt åtta utsiktslinjer genom skogsbiiltet.
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Niickrosdnmmen i

l'ildammsparken.

Som fond for den breda luivudaxeln år tånkt en blivande restaurang å den i dam¬
men utskjutande udden.

I motsatt riktning kommer huvudaxeln att avslutas av en oppen plats ingående
i stadsplanen. I det fastplatsen omgivande skogsbåltet kommer efter hand att uthug-
gas glantor och framdragas smala promenadstigar. Aven en annen av parkens huvud-
vagar utmynnar i en oppen plats i den blivande stadsplanen.

De for parker mycket vanliga smågrupperna av trad och buskar å planerna sak-
nas i Pildammsparken. De stora grasytorna aro oppna och soliga och bereda for de
besokande riklig rorelsefrihet. Under sommarhalvåret, från den 15- maj till den 15-
oktober, tiro alia grasmattor upplåtna for allmånheten, ett fcirhållande som livligt npp-
skattas. En storre plan iir upplåten for fotboll och sport, och skolbarnen ifrån nar-

liggande skolor anvånda dagligen parken for sina lekar under larares ledning. Under

Svanorna aro et(

dekorativt inslag i
parkbilden.
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Illomstergatan.
Phloxen blommar.

I bakgrunden upp-
gang till friluftstea-
tern.

snoiga vinterdagar, som tyvarr åro alii lor få, vimlar det av skidåkare i parken, och
dammamas isbanor åro till trångsel overfyllda.

Blomsterfloret år koncentrerat till kronprinsessans blomstergata. I e(t par breda
rabatter, llankcrade av avenbokhåckar, år planterat ett fåtal sorter perenna våxter
representerade ett glidande blomsterflor från vår till host.

Som inledning blomma diverse lokvåtter, narcisser och tulipaner, dårefter folja
Iris, Paeonia, Delphinium, Phlox, Achillea, Artemisia och Aconitum. Mittpartiet ut-
gores av en gråsmatta med trenne rader plattor.

Bakom Margaretapaviljongen reser sig en 5.5 li»g gråsvall med uppgång till en
blivande friluftsteater. Denna har karaktåren av ett romantiskt miniatyrlandskap med
kullar och raviner. Xskådarplatserna, som komma att rymma 1.200 personer, gruppera
sig halvcirkelformigt framfor en dalsånka, vilken kommer at bilda scenen. 1 lela Iri-
luftsteatern omslutes utåt av en 4 meter bog jordvall med kullar, som i sin ordning

Iriluftsteatern.
Scenen med omgi
vande kullar.
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0m ramas av skogen. \ flygbilden synes endast uppgångarna (ill friluftsteatern. For
ordnande av terningen till friluftsteatern har åtgått omkring 40.000 lass fy lining, vil¬
ken gratis erhållits från grundgråvningar i staden.

I nåra anslutning till parken ligger dels Idrottsplatsen och dels ett storre koloni¬
område „Sodra Sommarstaden" med cirka 400 kolonilotter.

Lilla dammen er reserverad for nåckroser och andra vattenvaxter, niedan stora
dammen dåremot helt disponeras av fåglarna. Ett trettiotal svanar och tidvis stora
flockar av ander och måsar ge liv och fiirg åt tavian. Det ar ett allmant gouterat
noje att mata svanorna, vilka ofta spatsera omkring bland de parkbesokande for att
tigga brodbitar. På en udde reser sig det gamla vattentornet, och dammens yta bry-
tes av kraftiga ruggar av Typha och Phragmites.

Runt 0111 parken leder en cirka 2 km. lang allé av (Jlmus camp. pyramidalis plan¬
terade på ett avstånd av 4*4

\nnu återstå åtskilliga detaljer att utforma, men llom byggdes ju inte på en dag,
och „Havekunst"s låsare bora val ej haller uttrottas med långa beskrivningar, ty då
kan man kanske riskera att ej lå komma igen. I ovrigt får bildmaterialet tala.

Birger Myllenberg,
Stadstradgårdsmttstare.

Redaktionen har været så elskværdig at give mig lejlighed til at knytte et par be¬
mærkninger til lir. stadstradgårdsmåstare Myllenbergs ovenstående artikel 0111 Pildamms-
parken, hvilken lejlighed jeg gerne benytter, da det jo kan se lidt mærkeligt ud, at
denne park som jeg havde projekteret og som delvis allerede var anlagt blev fuld¬
ført af andre.

For at forstå det må man vide, at jeg projekterede parken i nøje overensstem¬
melse med „kommitéen" og ganske særlig med dennes formand, Malmøs daværende
højt ansete første stadsingeniør hr. major Anders Nilsson, og i nøje tilknytning til
den af majoren projekterede udvidelse af byen.

I året 1Q20, da der allerede var anvendt 400.000 kr. på realisering af min plan,
fratrådte imidlertid den 76-årige stadsingeniør sit embede, og lians efterfølger hr. Biilow-
1 liibe foretog forskellige ret gennemgribende ændringer i planen til byens udvidelse,
ændringer der på højst uheldig måde løsnede parkens planmæssige forbindelse med
byen. I)a nu tilmed den nye stadsingeniør, der nærer megen interesse for parkvæsen
og har ikke ringe ambitioner som havearkitekt, ønskede at være den ledende ved den
nødvendige omarbejdelse af den endnu ikke anlagte del af parken, fandt jeg det rime¬
ligt at trække mig tilbage, hvorefter lir. Biilow-Hiibe i samarbejde med stadstradgårds¬
mastare iMyllenberg på udmærket måde fuldførte arbejdet.

Jeg kan dog ikke tilbageholde en beklagelse af, at man ikke fandt anledning til
at give den allerede anlagte parkdel en erstatning for den hovedrestaurant, der var
regnet med som hindeled mellem de højtliggende Pildamme og den del af anlæget
der allerede var gennemført omkring den udgravede åkandedam.

E. Erstad-Jergensen.
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ROSENSORTER I CHR. RØMERHAVEN, AARHUS
Chr. Rømerhaven i Mindeparken indeholder bl. a. en større Rosenhave: en SOX 1,5 111

Græsplæne omgivet af Rosenrabatter, hvor der siden Anlægningen i Foraaret 1Q30
er prøvet et større Antal Rosensorter.

Jordbunden er raa, lermuldet Markjord, hvilende pad Grusunderlag, beliggende
frit, men dog lunt. Ved Anlægningen tilplantedes Rabatterne med ca. 100 Sorter,
for en stor Del helt nye l ing, der næppe alle var tilstrækkeligt gennemprøvede i
Planteskolen. Dette viste sig gennem tre Somre uheldigt. Bortset fra det umulige i
at skabe en nogenlunde harmonisk Farvesammensætning ved Brugen af saa mange
Sorter, var Væxten saa forskelligartet og Dødelighedsprocenten for mange Sorters
Vedkommende saa stor, at man maatte være endog særdeles velvillig for at indrømme,
at Resultatet var godt.

Det forsøgtes at erstatte de daarligste Sorter med andre; men dels var faktisk
det disponible Sortiment af kendte gode Sorter opbrugt, dels voldte det Vanskelig¬
hed at fremskaffe enkelte Planter til Supplering i de af de nye Sorter, der havde
vist sig velegnede.

Resultatet blev da, at man i Efteraaret 1Q32 ryddede Rabatterne og efter en for¬
nyet, grundig Jordforbedring plantede ialt 21 af de bedste Sorter, de med Ax mær¬
kede. 80 Stk. af hver, og med en vis Hensyntagen til Farver.
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Hosenrabat terne i

Chr. Reinerhaven.

Inden dette skete, havde man foretaget en Sortsbqdøminelse, hvis Resultat med¬
deles her. Betegnelsen: A betyder særdeles egnet, B egnet og C mindre egnet. Der
er kun taget Hensyn til Væxt og Levedygtighed. Sorternes l arver. 1 ormer og hele
æstetiske Værdi er ladet ude af Betragtning.

Tehybrider:
Arabella B Luna AX
lietty Uprichard AX Margaret Dickson Hamill C
Charles P. Kilbam C . Margaret Mc. Gredy C
Columbia C ' Mcvrouw G. A. van Rossem AX
Dame Edith Helen c Mine Abel Chatenay C
Dronning Louise AX Mme Butterfly AX
Earl of Gosford C Mme Caroline Testout X<
Elsie Beckwith B Mme Jules Bouché AX
Etoile de Hollande AX Mme Leon Pain AX
Florex B Mme Ravary B
Freiburg 11 AX Mrs A. R. Barraclough C
Fru Xenia Jacobsen C Mrs George Shawyer C
General Mc. Arthur B Mrs Henry Bowles A
Gloire de Hollande C Mrs Henry Morse A'
Golden Ophelia B Mrs H. Vinnet AX
Hadley C Mrs John R. Allan AX
Haulmark Crimson C Ophelia AX
H. E. Richardson C Pink Pearl B
Hermann Neuhoff c Portadown Bedder B
Herzogin von Calabrien B Prins Hamlet C
James Gibson C Red Cross B
Jonkheer J. L. Mock B Red Star C
Kaiserin Augusta Victoria C Roselandia C
Kitchener of Khartum C Shot Silk AX
Lady Ashtown C Sir David Davis B
Lord Charlemont C Souvenir de H. A. Verschuren C
Lord Lambourne C Sunburst C
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Sunstar C W. C. Gaunt C
Swansdown A Westfield Star AX
Victory C William F. Dreer AX

Pernetiana:

Angéle Pcrnct BX Marie Adelaide de Luxembourg C

Fru Gerda Helmuus B Mine Edouard Herriot AX
Golden Emblem C Mrs \\ emyss Quin C

Jean C. N. Forrestler AX Padre li

Lady Inchiquin AX Souvenir dc Georges Pernet li

Fos Angeles A Ville de Paris AX
Louise Katharine Brcslau C \\ i 1 he 1111 Kordes B

Remontant :

Alfred Colomb C George Dickson A

Charles Bonnet C Magna Charta C

Eugéne Fiirst C Mrs John Laing A

Fisher & I lolmes c Sachsengruss C

l'rau Karl Druschki B Ulrich Brunner fils A

General Jacqueminot C
.

l'olyantlia:
D. T. Poulsen C La Marne A

Fblouissant B Lindbergh A

Ellen Poulsen A Manhattan A

Else Poulsen A Miss Edith Cavcll A

Grethe Kluis It Mrs W. H. Cutbush A

Grethe Poulsen A Orange King A

Gruss an Aachen li Orleans-Hose A

Katharine Zeimet A •Prinsesse Juliane A

Joseph Guy A Bodhætte A

Lady Iteading A Yvonne Kabier A

Det maa tilløjcs, at denne Bedommelse, soni nævnt, kun har afgørende Betydining
for tic givne 1 orliold og sku 1 ikke være en Underkendelse <if Sorter, der uiiii iske

paa andre Lokaliteter vil vise sig 1 iildt tilfredsstillende.— L. Sandberg

BO G ANMELDE L S E K
Gertrude Jekyll: Wall, Water and Woodland Gardens.

Gertrude Jekyll naaede lige for sin Død at faa denne S. Udgave af „Wall and Water Gardens"
færdig. Den er udvidet med Kapitler om „Woodland Gardening" og Asiatiske Primula. Bogen er,
som alle Miss Jekylls Bøger, fornøjelig, lærerig og fuld af praktiske Anvisninger, og der er en Mængde
dejlige Billeder, - nogle af de store Terrasser bliver vel desværre kun Minder om, hvad man før havde
liaad til. (Tilsendt af Arnold Busck's internationale Boghandel. Prfc 15 Kr.) M. G.

A. E. Hodge: Garden Ponds and Pools.
126 S. ill. (5 shill.)

Giveren populær Vejledning i at anlægge og vedligeholde smaa Vandpartier i Haven med Plan¬
ter og Fisk. Forfatteren skriver i Forordet, at hvis hans Raad følges, skal det være muligt at holde
en kunstig Dam ren og sund i aarevis, og samtidig vil Fiskene formere sig saa stærkt, at Bestanden
fra Tid til anden maa udtyndes. (Tilsendt af Arnold Busck's internationale Hoghandel). M. G.
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INGENIØR PER KAMPMANNS HAVE
Syd for det skønne areal ved Ordrup Krat, der optages af havebrugshøjskolen

Vilvorde, ligger en smal og hyggelig vej, Mosehøjvej, med fire ældre landsteder el¬
ler større villaejendomme, hvad man nu skal kalde dem. Midt på vejen lå der ind¬
til 1930 en større ubebygget grund af ca. 100 111 bredde, hvor ingeniør Per Kamp¬
mann nu har bygget sig et meget anseligt hjem.

Arkitekt Thomas Havning har været mester for huset, og han har også været stærkt
med, da haven blev tegnet. Bassinet ved vestgavlen er eksempelvis tegnet af arkitekten.

Det rektangulære areal begrænses mod øst og vest af trærige baver, i særdeles¬
hed er der en overordentlig smuk løvvæg mod øst.

Syd for den egentlige have ejer ingeniør Kampmann et omtrent lige så stort jord¬
stykke, hvor der findes en tennisbane, og hvor der iøvrigt er plantet en lund af birk,
lærk, fyr, gran og andre nåletræer, som med tiden skal da^kke den lidet harmoniske
bebyggelse, der er groet op på arealerne over mod Ordrupvej og Femvejen.

Mod nord er der en henrivende udsigt over det eventyrlige moselandskab og
mod Ordrup Krat.

Arealet var ret plant.
Haven skulde være blomsterrig, og blomsterne skulde være synlige fra husets syd¬

vendte stuer. Der måtte ikke være grusede gange og vedligeholdelsen skulde være let.
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Græsgangen langs østgrænsen set mod nord.

Arkitekt Havning ønskede meget, at der blev en udtalt forbindelse mellem havens
rum og de enkelte stuer.

Havens sydvendte hovedrum afgrænses mod øst og vest af lette pergolaer med
murede piller. De ligger skråt i forhold til bygningen med retning efter store vinduer,
således at man inde fra stuerne ser lige ned igennem pergolaerne.

Dette er forment¬
lig en heldig virkning,
men skulde pergola-
erneliggeparalleltmed
husets axe, vilde ho¬
vedrummet blive me¬

get snævert. Derfor
har de fået denne skrå
retning og derfor er de
tre fag nærmest huset
kun ensidige. Det er
muligt, at denne ord¬
ning på en vis måde
er uheldig, men mon
det opnåede ikke vejer
lige så meget for? Per¬
golaerne er intimt for-

Østre femkant.
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Østre pergola og blomsterplantning set fra halkonen over udgangen til haven.

bundne med to af husets bedste rum, og husets sydside forstyrres ikke af noget have¬
element. Pergolaerne ender mod syd i to femkantede rum, hvis vægge dannes af
skovranke, medens pillerne her er bevoksede med småbiddet vedbend.

Pergolaernes konstruktion fremgår formentlig tydeligt af billedstoffet; pillerne er
opførte af samme røde sten som huset, afdækningen er af beton og espalieret mel¬
lem ydersidens pil¬
ler og i femkanter¬
ne består af lodret
hængende kæder af
galvaniseret jern. —

Beplantningen er

væsentlig slyngro¬
ser, med en del cle¬
matis og caprifolier,
en enkelt vin og et

Den runde have ved

vestgavlen med vand¬
bassinet. Dette er teg¬
net af arkitekt Thomas
Havning.Afdækningen
af svensk kalksten. Fi¬
guren en bronceafstøb-
ning af H. V. Bissens
„Merkur". - Fotografi

fra 1931.
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par aristolochia, soin ikke vil vokse. (Hvad gør planteskolerne mon ved aristolocbia
nu om stunder?).

De brede blomsterplantningers inddeling fremgår formentlig tydeligt af planen.
Fliserækken nærmest den store græsflade sigter imod samme vinduer som pergola¬
erne, men jeg tror, at det vilde være bedre, om blomsterplantningernes inddeling
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Udsigt fra femkanten mod
vest gennem pergolaen mod
et af spisestuens vinduer.

havde været noget an¬
derledes, uden denne lige
yderlinie. Alle havens
blomster er samlede lier,
der er lave stenhøjsplan¬
ter langs fliserne, masser
af stauder og en hel del
roser. Alle fliser er af
beton, også fliserne på
terrassen foran huset. De
er støbte med en meget
ru overflade og af et ma¬
teriale der virker for¬
holdsvis „varmt".

Plantningen mod syd
er blomsterbuske med
mange malus, prunus og
Crataegus, samt lidt eg

og birk. Lige for den
store plæne er der en del rhododendron.

Vandhaven mod vest har hække af thuja occidentalis fastigiata.
Den store plæne mod nordøst ligger ret højt i forhold til Mosehøjvej, og der er

herfra en meget smuk udsigt over mod Ordrup Krat. Derfor består plantningen på
skråningerne mod vej og gård af „vildroser" i mange forskellige arter og varieteter,
som danner et meget smukt krat, der ikke hindrer udsynet.

Hegnet mod vejen er et ret tæt stakit af finske lægter, tilplantet med mange slags
kaprifolier.

Gårdbelægningen er macadam med et mønster af brosten.
Arbejdet og beplantningen er i det væsentlige udført i eftersommer og efterår

1930 af anlægsgartnerne Sørensen og Nørgaard.
Planterne er hovedsagelig leverede af havebrugshøjskolen Vilvorde, en del stam¬

mer dog fra Aksel Olsen, D. T. Poulsen og Mathiesen.
Fliserne er leverede af P. Hansens betonstøberi.
Entreprenørfirmaet Person Klein har udført macadamiseringen af gården med bro-

stensmønstret. C. Th. Sørensen.

DE NYE LUPINER
For 10 Aar siden var Lupinen en ordinær Blomst. Der existerede hovedsagelig

kun de almindelige blaa, hvide og lyserøde Lupinus polyphyllus. Attraktionen var vel
nok Moerheimi, medens Nora og enkelte andre Varieteter af prosaisk ^ dre var de
sidste, men mislykkede Skrig. Vel var Sunshine en Kendsgerning; men denne smukke
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Lupinus polyphylitis
= arborcus Hybrid.

(Eftcr „Gartcnsch&nhcit").

Filtrækning over-
levcde som bekendt
aldrig en Vinter un¬
der vore Bredde¬
grader, og dermed
var dens Skæbne
beseglet.

Lupinen er nu

Dagens Blomst—og
med Bette. De nye

Lupin-Hybrider,
der at (liltige en¬

gelske Gartnere er
tiltrukket ved

Krydsning af Lupi¬
nus polyphyllus og

Lupinus arborcus,
spiller i saa fanta¬
stiske Farver, at in¬

gen anden Frilandsblomst her i Norden kan optage Konkurrencen med dem. Men
ikke blot Farverne er forbløffende, ogsaa Blomsterstandenes Længde og Fylde er i
Sandhed imponerende. Naar man betragter Countess of March, dette Vidunder i hvidt
og blaat, føler man sig hensat til en anden, mere fantasifuld Verden end den, vi lever
i. Denne Blomst er enkelt sagt saa smuk, at den ikke kan beskrives; ogsaa Orpheus,
Elisabeth Arden og Box Apricot er vidunderlige. Desværre gaar Ophavets gode Egen¬
skaber kun i Arv til Børnene ad vegetativ Vej, idet mindst QO pCt. af Frøplanterne
— de saakaldte Regnbuelupiner — er ganske værdiløse som Handelsvare, grumsede i
Farverne og med korte Blomsterstande, der tillige mangler Moderplanternes Fylde. Set
fra et Planteskoleejer-Synspunkt er denne Omstændighed vel næppe at foragte, idet
den absolute Henvisning til Formering ad vegetativ Vej medfører en i en uoverskuelig
Fremtid høj Katalogpris paa disse nye Vidunderplanter.

Formeringen sker ved Stiklinger, dels tidligt paa Foraaret i halvvarm Bænk eller
Drivhus, dels i Juli, idet Stænglerne paa dette Tidspunkt er særdeles villige til at
sætte Sideskud, der egner sig til Stiklinger. Nogle Sorter slaar meget villigt Rod i
Bænk, saaledes Ada, C. M. Prichard, Elisabeth Arden og Happiness, medens andre Sor¬
ter er vanskeligere at formere. Downer's Delight kræver Formering i Hus. August-
Deling paa Friland inaa absolut fraraades, specielt for de gule og orange Sorters
Vedkommende.

De bedste Plantetider ligger fra 15. April—1. Juni og fra 15- August—1. Oktober.
De nye Hybrider trives stort set alle bedst i fuld Sol, men er forøvrigt fordringsløse
med Hensyn til Jordbund.

Angaaende Haardførheden gælder følgende Regler: Jo mere gult Blod, desto mere

sart, medens omvendt det blaa Blod betinger Haardførheden. Kun én gul Sort, Ada,
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Downer's Delight.
(Efter „Gartcnschonhcit")-

er absolut haardfør. \f orange Sorter
overvintrer C. M. Prichard og Elisabeth
Arden smukt. De rode Sorter er stort

set ret liaardføre; dog er Downer s De¬
light lunefuld.

Blomstringstiden falder i Juni, kul¬
minerer i Midten af Maaneden — kun
er Ada 8 Dage senere — men vedvarer
forøvrigt, omend svagt, hele Sommeren.

Udvalg af Sorter:
Ada. Majsgul, rigtblonrstrende og

haardfør, meget værdifuld.
Box Apricot. Mørk aprikosfarvet

med bronce Schattering. Ret haardfør.
Chocolate Soldier. Den øverste Del

af Blomsten er guldgul, den nederste
brunviolet. Haardfør.

C. M. Prichard. Laxfarvet med
gult, dog er Hovedindtrykket orange.
Haardfør.

Countess of March. I ør Udspringet,
hvid, senere en Drøm i hvidt, lilla og

mørklilla; skønnest blandt alle. Haardfør, frodig og meget rigtblomstrende.
Downer s Delight. Den øverste Del af Blomsten er karminrød, den nederste lyserød.

Smuk og ejendommelig, men i høj Grad lunefuld, hvad I laardlørheden angaar.
Downer's Pink Pearl. Ensfarvet mørk lax. Prægtig, haardfør, mere værdifuld end

foregaaende.
Elisabeth Arden. Orangerosa og mørkgul. Smuk, sund og haardfør.
Gold Crest. Flerfarvet, men Helhedsindtrykket er orangegult, lysere end foregaa¬

ende. Ikke synderlig haardfør.
Happiness. Mørkpurpur, prægtig, udpræget haardfør.
Highlander. Ensfarvet lyserød, fin og let. Ret haardfør.
Ivanhoe. En Drøm i laxrosa og gult. Desværre ikke synderlig haardfør.
John Milldale. Blommefarvet, lidt ordinær, men meget haardfør.
Joy. Lysegul med rosa, ejendommelig, ret haardfør.
Lady Colman. Lavendelrosa med gult. Vidunderlig) men desværre svag af Vækst

og næppe haardfør.
Lady Greenali. Aprikosfarvet, af frodig Vækst og ret haardfør.
Magnificence. Mægtige Blomsterstande i purpurviolet og hvidt. Maaske lidt ordi¬

nær, men haardfør.
Marionette. Gulbrune Blomster med rode Vinger. „Sommerfugleblomsten", fin og

let, men næppe udpræget haardfør.
Miss A. E. Groll. Lyserød, meget smuk, men svagtv oksende.
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Mrs. Stevens. Lyserød, haardfør, meget værdifuld.
Northern Queen. Lavendelviolet med hvidt, meget smuk og ret haardfør.
Orpheus. Broncegul med lav. Afgjort henrivende. Forhaabentlig haardfør.
Redgrove. Mørkrosa. Muligvis endnu bedre end Downer's Pink Pearl.
St. George. Smuk rosa, velformet, haardfør.
Tunic. Lyserød, nydelig, haardfør.
Yellow Cloud. Lysegul med ambrafarvede Vinger. Skøn, men desværre ikke videre

haardfør. Birger Errboe.

TULIPANER
Naar det tidlige Foraars fagre, lyse Flor af Vintergække, Kobjælder, Adonis og

ligesindede, der maa frem paa Soltidens første Varsel, har kastet deres farveskære
Dragt, i hvilken de ved et Under har brudt den frosne Jord;—naar Solen i Dagens
Timer har faaet Magt til at betvinge Vinterfrosten — til at smuldre den stivnede Skorpe
og faa den til at dufte og dampe, saa rykker der frem her i Nordens Haver en mun¬
ter Skare med snart sagt hele Farveskalaen indvævet i deres sydlandske Dragt — mest
de glødende stærke røde og purpur Farver, kun den rene blaa har de ikke faaet
med i deres Klædebon; men — de savner den ikke, som de staar der og straaler
mod Foraarets blaa Himmelhvælv. — Tulipaner kalder vi dem.
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Som et levende Aladdin-Eventyr er de kommet til os i det blege Nord — lor at
ildne os med Sydens fyrige Glød; — fra Aladdins Land er de kommet, og der fik de
deres Navn - hvem ved for hvor mange Sekler siden; — internationalt skrives det Tu-
lipa — fra det persiske Toliban, hvilket betyder Turban.

Ikke blot straalende er de i deres Fremtoning imod det nordiske Foraars uende¬
lig fine Blomsterflor, men tillige store og kraftfulde — enkle og bolde af Bygning; ro¬
buste og dog elegante af Form. „De andre er Lilier og Iloser, men — du er en Tulipan".

De første Oplysninger, man har om Tulipankultur i Europa, angives at omhandle
en Sending Tulipanfrø fra Tyrkiet i 15.S4 til Wien, hvorfra de hurtigt fandt Vej til
den Tids Havecentrer, bl. a. til Holland; ca. et Par Hundrede Aar senere beskrev
Linné de paa hans Tid dyrkede Tulipaner under den fælles Stamform Tulipa Gesne-
riana, hvis Oprindelse taber sig i det uvisse, idet Tyrkerne har kælet for deres Tuli¬
paner saa langt tilbage i den forhistoriske Tid, at deres Ophav blandt de nu beskrevne
— omkring 100 vilde Arter — ikke lader sig fastslaa. Flere af disse vilde Arter, der næ¬
sten alle har hjemme i Centralasien med Udløbere i Middelhavslandene, er store og
farveprægtige, og en Del af dem har da ogsaa fundet Vej ind i andre Haver end
de botaniske; med god Grund er vel den storblomstrede, skinnende røde Tulipa
Greigii fra Turkestan blandt de mest anvendte.

I Løbet af faa Aar efter Tulipanens Ankomst til Wien fremkom der en forbav¬
sende Mængde Varieteter; Tulipanen blev „Modeblomst" som maaske ingen anden
Blomst er blevet det; de nye fine og ejendommelige Varieteter betaltes med svimlende
Priser, og særlig i Holland udviklede der sig en stærk Mani blandt Tulipansamlerne;
Højdepunktet naaedes omkring 1635? hvor Tulipanløg solgtes til Formuer, og Spe¬
kulationerne i Tulipannyheder gik over Gevind, saa at det blev nødvendigt for Be¬
geringen at skride ind og ved Lovforanstaltninger sætte Bremse paa Galskaben. Alen
Tulipanfeberen satte sine Spor, den gik Hollænderne i Blodet, og de har siden da
paa afgjort Maade domineret Verdensmarkedet paa dette Omraade. Lige til Begyn¬
delsen af det attende Aarhundrede holdt Tulipanerne Skansen som højeste Mode
ved de stadig nye Former, der fremkom; mep ved den lid fangedes Interessen af
de mange nye Planteformer, der kom til de europæiske Haver — navnlig fra Amerika.

Tyrkernes Tulipaner var alle med tilspidsede Blomsterblade, og langt de Heste var
i stærke røde og gule Farver; —men Hollændernes Blod flyder aabenbart roligere —

selv under en Tulipan-Feber; de havde andre Idealer end Spyd og Ild, Tulipanerne
maatte undergaa en Forvandling. Man maa Skik følge —eller Land fly, og Hollæn¬
derne havde for Skik at være brede i det; det maatte ogsaa deres Træsko, Skibe og
Bukseender være, og Tulipanerne undgik heller ikke deres Skæbne, de maatte ogsaa
være brede i det, og fra alle at være tilspidsede naaede de snart den modsatte Yder¬
lighed — til næsten alle at have bredt afrundede Blomsterblade, og Forvandlingen synes
udelukkende at være foregaaet ved Udvalg. Ogsaa Farverne maatte give Udtryk for '
et blidere og mere flegmatisk Temperament; Tulipaner i blege, afdæmpede Farver —

saavel som helt hvide —kom højt i Kurs; de klare stærke Farver har dog ingensinde
maattet vige helt, og i de senere Aar er Sorter med langstrakte tilspidsede Blomster¬
blade dukket frem i større l al.

. «

Denne Mangfoldighed af Tulipansorter har man i mange Aar klassificeret i 3 Ho¬
vedgrupper: tidlige — sildige — og Darwin-Tulipaner med Undergrupper, hvis Antal
stadig er blevet forøget, indtil det nu er blevet et værdigt Studium for Specialister.
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Darwin og andre sildige Tulipaner i Det kgl. danske Haveselskabs Have. 1932.

Linnés Tulipa Gesneriana fik ikke længe Lov at staa ene som Stamform til Have-
tulipanerne; de tidligtblomstrende, duftende Tulipaner henregnede man som stam¬
mende fra Tulipa suaveolens, en ret konstant Form, der voksede vildt i S. 0. Europa,
og som bl. a. havde nævnte Egenskaber; men — da Tulipa suaveolens formenes at
være en forvildet Form af Tyrkernes dyrkede Tulipaner, og da Hovedmængden af
de dyrkede Sorter har de to „Arters" Egenskaber gribende i den Grad ind i hin-,
anden, at det er umuligt afgjort at henføre dem under den ene eller den anden, synes
det, at noget af det mest iøjnefaldende de to paagældende Arter har at sige os er,
at Tyrkerne har blandet de vilde Fulipaners Blod grundigt, inden de sendte dem
paa Langfart ud over Kloden.

Darwintulipanerne blev for en Menneskealder siden udskilt fra de sildige Tulipa¬
ner som selvstændig Gruppe; de er store, kraftige, langstilkede, med langstrakte, men
bredt-buttede Blomsterblade, næsten altid ensfarvede; selv 0111 en Del har stærke Far¬
ver i rødt og purpur, er dog langt de fleste afdæmpede, ofte med et fint mat Skær.
Med Darwintulipanerne slutter Tulipansaisonen, der, regnet fra de tidligste Sorter, kan
vare i ca. 2 Maaneder.

Da de sentblomstrende Tulipaner —og ganske særlig Darwintulipanerne har vun¬
det stærkt frem i de senere Aar — og dette med god Grund — skal i det efterfølgende
nogle Sorter omtales kort. Afterglow er en herlig Tulipan —dyb rosa med laksfar¬
vede Rande og orangefarvet Inderside. Aphrodites KaSnipeblomster er af en herlig
ren karminrosa Farve. Bartigon er vel en af de allerbedste ildrøde Darwintulipaner,
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2(KW) Darwin og andre sildige Tulipaner i eet Med i Frederiksberg Kommunes nye Anlæg,
Lindevangen. 1933-

og blandt tie bedste til Drivning. Bleu Aimable har meget store og smuktformede
blaaviolette Blomster. City of Haarlem — en herlig kæmpemæssig, skarlagen Blomst
paa hvidkantet blaasort Basis.

Clara Butt ejendommelig skøn laksfarvet Blomst, changerende i svagt violet, god
til Drivning. Dream meget smuk lilla. Faust — Kæmpeblomst af meget mark dyb Pur¬
purfarve. Veu brillant, en straalende skarlagen Blomst. Flamingo, af ejendommelig lang¬
strakt Bygning, lyserød med hvidt. Harry Veitch, mørk brunrød med hlaalig Basis kan¬
tet med hvidt. King George V— herlig stor dybrød Blomst. La tulipe noire — den „sorte"
Tulipan, en Kæmpeblomst med Fløjelsskær. Loveliness — en ikke særlig stor, men me¬
get smuk rosa Blomst. Mrs. Krelage — stor rosa med lilla Schattering, ogsaa god til
Drivning. Painted Lady — ejendommelig cremefarvet med svagt rosa Skær. 'Petrus Hon-
dius — stor, straalende karminrosa. Pride of Haarlem — meget store røde Blomster, en
prægtig Sort til Afskæring—og til Drivning. Psyche—blød sølvagtig rosa med blaa-
lig Basis. Su^on — stor smuk mørkrosa. W. Copland — lavendelblaa, god til Drivning.
Whistler herlig, klar skarlagen, mørk Basis med hvid Kant. Zwanenburg — store, smukke,
velformede, renhvide Blomster, sorte Støvdragere.

De nævnte Sorter er kun nogle faa ud af den store Mangfoldighed, der er prø¬
vede herhjemme, mange andre kunde vel med lige saa god Grund komme med, men
disse er i hvert Fald fremragende.

Det synes saa kort siden, at de frydede vort Øje —og dog nu er l iden lige for
os, da vi maa tænke paa dem igen; Løgene skal lægges. — Naturligvis er det af stør¬
ste Betydning, at Løgene er sunde og veludviklede; at d?t er en Fordel, at Løgene
tillige er store, er ogsaa alle klar over; men ikke alle synes at tænke paa, at Vækst¬
betingelserne spiller en fuldt saa stor Rolle som Løgstørrelsen; en dybtbearbejdet,
næringsrig — men ikke friskgødet Jord er en Betingelse for et kraftigt udviklet llod-
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system, og dette igen for kraftige, storblomstrede Tulipaner; store Løg kan kun i
ringe Grad bøde paa daarlige Vækstbetingelser. Plant aldrig Tulipaner i vaad, tung
Jord; ikke heller, hvor Lysforholdene er saadan, at Planterne maa strække sig skraat
frem efter Lyset, Regnskyl vil da let slaa dem til Jorden. — Hvælvede Rabatter fan¬
ger Solens Straaler ulige, hvilket har en meget mærkbar Indflydelse paa Tulipaner¬
nes Udviklingsmulighed, Højden bliver ulige og Blomstringen ikke samtidig; man kan
se udsprungne Blomster paa den sydvendte Del — og grønne Knopper paa den nord¬
vendte; gør derfor Jordfladerne tilnærmelsesvis plane til Tulipanlægning.

En ensartet Plantebestand betinger som Regel en Tulipangruppes Skønhed; Be¬
tingelserne herfor er — foruden det allerede nævnte, — et ensartet Løgmateriale, der
lægges i lige Dybde i en ensartet og ensbehandlet Jord.

Løgene lægges i 12-15 cm. Dybde, store Sorter dybest; Jorden maa ikke va>re
fastpresset under Løget, men trykkes ret fast omkring Løget. Drejer det sig 0111 Læg¬
ning af fine Mønstre, kan Jorden udgraves til knapt den ønskede La^ggedybde; paa
den velløsnede og fintplanerede Bund tegnes Mønsteret, Løgene lægges, og Jorden
trykkes om dem i nøjagtig Stilling, hvorefter den opgravede Jord forsigtigt bringes
paa Plads. Naar Jorden ved den første Barfrost har dannet Skorpe, er det godt at
dække med udbrændt Gødning, eller evt. med Tang eller andet Dækkemateriale,
der fjernes igen i det tidlige Foraar. At Vanding kan gøre godt i et meget tørt For-
aar, har vi set i Aar; men i Reglen er der intet væsentligt at foretage fra Af¬
dækningen til Afblomstringen; saafremt man ønsker Løgene anvendt til Blomstring
det paafølgende Aar, fjerner man Blomsterbladene, naar disse er ved at drysse, af¬
brækker evt. ansatte Frøhoveder og lader Planterne staa i c. 14 Dage; for Løgenes
Skyld helst lidt længere, men — for Synets Skyld — helst lidt kortere; man kan ogsaa
afskære Stængelen over det øverste udviklede Blad, Planterne bibringes jo herved
et l ab, og det er vel et Spørgsmaal, om Stængelstumpen, der undertiden ruller det
indvendige udad — frembyder et mere tiltalende Syn end de elegante Stængler-uden
Blomsterhoved.

Tulipaner „udstrøede" paa de rette Steder i aabne Trægrupper —i Udkanten af'
Busketter — og mellem Stauder, hvor de bliver liggende en Aarrække, kan være af
herlig Virkning; oftest anvendes hertil Sorter med lyse klare Farver, men — ingen Re¬
gel uden Undtagelse.

Darwintulipaner er ikke egnede for tidlig Fremdrivning i Stue, derimod kan for¬
trinligt Resultat opnaas med en Del Sorter til senere Drivning; nogle saadanne Sor¬
ter er nævnt i det foregaaende.

Tulipaner er festlige — lad os dyrke dem — udenfor, saavel som indenfor Hjemmets
Mure, for—Livet bør være festligt. Carl Johan Hansen.'

KOLONIHAVE-FORBUNDETS JUBILÆUMS-UDSTILLING
Denne, hele Landet omfattende, Kolonihaveudstilling er nu planlagt til Afholdelse i „Forum" den

14.-17. September. - Planen til Udstillingen er udarbejdet af Anlægsgartner V'ald. Hansen.
Landbrugsminister Kr. Hording og Borgmester Peder Hedebol har lovet at overtage Hvervet som

henholdsvis Præsident og Vicepræsident.
Anmeldelsesblanketter er udsendt til alle de 500 under Forbundet staaende Foreninger, der¬

fra gaar de videre til de ca. 28,(XX) Medlemmer, og selv om det kun bliver en Brøkdel af det store
Medlemsantal, der deltager, vil det sikkert blive en meget stor Udstilling.
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FORSTHAVEN VED AARHUS
Oppe i Skovbakkerne Syd (or Marselisborg Slot, i den saakaldte Jægerskov, lin¬

der man den forstbotaniske Have, som Aarhus Kommune har halt under Anlæg i
de sidste 10 Aar.

Det var ikke tilfældigt, at Valget netop faldt paa dette Areal til et Arboret, nej,
det var snarere dette Skovpartis Velegnethed, der skabte Forsthaven. Her havde man
indenfor et mindre Areal den store Forskel i Jordbund, som er heldig, hvor saa mange
fremmede Træer med deres forskellige Krav kunde finde Plads. Her fandt man stift
Ler, lettere, sandblandet Jord, rent Sand og en hel Del Tørv. Dernæst var Beliggen¬
heden, kun 2 km fra Aarhus, meget passende, — langt nok fra Byens skadelige Gas
og Kulstøv og dog kun en passende Spadseretur fra denne. Forsthavens Beliggenhed
mellem to saa fredelige Naboer som Marselisborg Slotspark til den ene Side og Skov-
ridergaarden med Have og Mark til den anden Side bør ogsaa fremhæves som et

A7 irjelijbory 5LotipArH

/. Jb/oulus
2. Fb/ouius Garya.
3. BeLula
1 Larix .Stendal-
5. Lafix /Knus
b. fayus, 7fhodod*n<ir-.Jujlani
7. /aqua Tthu* Tfoja
S. r,-axin,csGur~sS«*
t' Cha>n#GyfXf-t*, Oty/Home***
9. f)btei
to Jo.
//. Fagus. TfhootoctenO,"-
/2 Lynqpa>*U
/g ffiunus
tS fayus.flbtes
/6 Faqiis
/7 fllnu-s
It. Taxui.
lo /untpcus Thuya. Cedrus.
2! 3a.li*. Cnalatyus
Z'i. Fraxtnus.
ii. Thunui. Taxuy Tjuja Coloneasten

Plan af Forsthaven i Maal 1 :4000.

Gode. I Skovridergaarden bor tilmed den Mand, der har Forsthavens Tilblivelse og
dens daglige Tilsyn paalagt som et rent Ekstraarbejde til sin øvrige Embedsgerning;
det er godt at have dette Arbejde ved Haanden, saa enhver ledig Stund kan ud¬
nyttes til Gavn for Haven. Og det er da ogsaa saadan, at de Heste af de Tanker—
gode eller mindre gode — der er blevne realiserede i Forsthaven, er opstaaet, medens
Aftenpiben blev røget under stille Vandring i det fremadvoksende Anlæg; det er altid
godt at forene det nyttige med det behagelige.

Forsthaven er 7>5 ha stor. Den ligger ca. 50 m over Havet og kun 1 km fra dette
— Aarhusbugten —, der kan være skarp med Østenvind; men Haven er godt beskyttet
af mellemliggende ældre og yngre Bevoksninger.

Før I923 var Forsthaven en utilgængelig Naturskov. Naturskov kan være smuk
og virke velgørende; men denne var utilgængelig paa Grund af lave, langstrakte,
sprællemandsformede Partier, der enten var vaade eller bevoksede med meterhøje
Nælder. For at komme ind til de højere liggende Dele af denne mærkelige Skov
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l'ritstaaende Piceagruppe paa Baggrund af gamle Bege.

niaatte inan trænge sig gennem et tæt Filter af Slaaen, Tjørn, Kvalkved og mange
andre Blødtræer og kunde saa derinde finde anselige Træer: Bøg i Grupper, Eg og
Ask i enkeltvis Placering. Et eneste Vejspor listede sig malerisk ind gennem dette
Vildnis; følgende nogenlunde fast Bund snoede det sig om Foden af en Kæmpehøj
og endte i en gammel Grusgrav. Det kunde vel hænde, at et elskende Par eller en
ensom Botaniker lod sig lokke af dette Spors indbydende Begyndelse til en Fordy¬
belse i Urskoven; men de vendte beskæmmede om, naar de havde set Grusgraven
— en rædselsfuld, stinkende Losseplads. Bag Grusgraven var der et aabent Areal, en
Lod paa ca. 1 ha, hvor nogle Faar fandt Føden.

Saadan saa der ud, og jeg maa sige, at intet af dette kunde jeg have ønsket mig
anderledes ved Starten af Forsthavens Anlæg; ja, naturligvis Skramlet! — men ogsaa
dette gav Anledning til en Opmuntring, thi da det først var fjernet, viste den gamle
Grusgrav sig at være interessant og fin i Formen, velegnet til sit særlige Brug.

Nu var det saadan, at saasnart det skadelige Vand var fjernet, og der var fore¬
taget en passende Udtynding i Bevoksningerne, saaledes at de mest monumentale
Træer traadte frem, samt anlagt Gange, saa var der virkelig med det samme et net
og interessant Anlæg og dertil en god Ramme for Finesserne — de fremmede Træarter.
Saa vandrer de fremmede Træer efterhaanden ind og placeres efter deres Trang til
Lys eller Skygge og saavidt muligt efter deres Krav til Jordbunden.

I Foraaret 1Q24 lykkedes det at faa en Del Lystræer: Lærk, Birk og Poppel, som
fik Plads i det aabne Areal mod Nord (Afd. 1—5) med Poplerne i yderste Linie. Samme .

Efteraar og følgende Foraar vandrede en stor Del Abies- og Pieea-Arter ind, hen¬
holdsvis i Skygge- og Lysarealerne (Afd. 15 og j). Og saa gaar det Slag i Slag:
Picea, Tsuga, Cryptomeria, Ceder, El, Ahorn, Pil osv., mer eller mindre sjældne Ting;
af og til kommer saa lidt til Stads, som Rhododendron, A/alea, Lyng og Græs m. v.
Hver Træart holdes saavidt muligt indenfor samme Afdeling, og er det Arter, som
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Indgang med Thuja fasti-
giata, i Baggrunden Skov-

ridergaarden.

man har Tro til som

fremtidige Skovtræer,
holdes de i Grupper
paa 20—30—40, ja op
til 80 Stkr., saaledes
at det er muligt at give
dem forstlig Opdra¬
gelse, den naturlige
Oprensning.

I 1Q26 var Antallet
af Arter og Varieteter
416, 1928 744, og nu
er Tallet over 1200.

Vil man nu spørge,
hvorfra disse mange
Planter er kommet,
maa Svaret lyde: den
langt overvejende Del
er afgivet af Landets
førende Planteskoler,
som aarligt er gen¬
nemtrawlede og altid
viser sig at have flere
Plantearter, end Ka¬
talogerne giver Med¬
delelse 0111. En Del
Planter er fremkom¬
met som Gaver især

fra Forstbotanisk I lave
ved Charlottenlund og
Universitetets botani¬
ske Have. Fra sidstnævnte Sted modtages ogsaa hvert Aar en Del Frø af Træer og
Buske. 1 Aarene 1918 til 1932 har Haven faaet sin væsentligste Forøgelse af Planter
fra Herm. A. Messe i Hannover, men dog ogsaa mange gode Sjældenheder fra Aksel
Olsen og Dr. Børgesen m. fl.

Fiter Anbefaling af Overgartner Axel Lange, hvem Forsthaven i det hele skylder
stor Pak for ubegrænset Hjælpsomhed og Kaad, benyttes i Flovedsagen Rehder's
Plantenavne, og forinden der gives Bestilling paa, de endelige F,tiketter, der er Den
kgl. Porcelænsfabriks graa Stentøjsetiketter, har Hr. Axel LanSe venligst gennemgaaet
Bestillingens Navneliste. Det kan naturligvis ikke undgaas, at en endog forholdsvis
stor Del Planter er indkøbt under fejlagtige Navne; men det maa blive senere Tiders
Opgave at bringe denne Sag i Orden.

I et Kartotek, som findes paa Skovkontoret, har hver Plantegruppe sit Blad med
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Parti fra Stendalen

Oplysningerne om Navn, Hjemsted, Alder, Planteaar, hvorfra leveret og Plads i Haven;
endvidere anføres — alt eftersom Lejlighed gives — Henvisninger til Litteratur om ved¬
kommende Plante samt Notater for særlige indtrædende Begivenheder, f. Eks. Syg¬
dom. For en Del Arter noteres tillige det aarlige Løvspring.

Planternes Vækst har gennemgaaende været god, for nogle Arter saa overraskende
god, at man bestandig griber sig i at sysle med l anker om noget hidtil ukendt; men
man bør dog være varsom med at drage Slutninger efter kun 10 Aars Vækst. En
Gruppe Populus certinensis f. Eks. viste i nogle Aar en saa voldsom Vækst, indtil
2,5 m i Højden pr. Aar, at alle besøgende Forstmænd ønskede at faa Stiklinger af
dette Vidundertræ. Imidlertid gik det — som med al Overdrivelse her i Verden—galt,
et ondartet Rustangreb slog Poplerne helt ud. I Hedeselskabets Tidsskrift for 1932,
Side l8q, vil man finde interessante Oplysninger om Væksten af 8 Lærkearter her
fra Forsthaven. 1 de først indplantede Lystræer har der fundet Tynding Sted indtil
3 a 4 Gange, og liere af Grupperne er paany underplantede, saaledes Birke med
Lonicera, Popler med Bog, Avnbøg osv.

Foruden Beplantningen og dennes Pasning har der jo ogsaa været forskellige an¬
dre Arbejder at foretage i Forsthaven i de forløbne Aar. Hugning af Overstandere
maatte passes, saavelsom Rydning af Krat, Anlæg af flere Gange og bedre Afledning
af Vand. En af de store Moser blev uddybet, saa der fremkom en Dam paa ca. 2000
m", og den med dens Beplantning er af god V irkning i Landskabet. Gennem 3 Tempi
er Grusgraven — der nu hedder Stendalen — belagt med Sten og tilplantet med lavere
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Dammen med en Ask og en gammel Begegruppe.

Vækster. Dette Arbejde er paa den skønneste Maade lidført af Anlægsgartner Klaa-
borg efter de Metoder, han har lært i Kew Gardens. Et særligt Surbundsareal (Afil. 12)
er lavet til Lyngarter og andre kalkskyende Planter fra Heder og Klinter. Afd. 8 er
et lavtliggende, men tørt Parti, der er tæt tilplantet med Chamaecyparis Lawsoniana,
som ved at holdes afklippede i ca. 70 cm.s Højde frembyder en ejendommelig „Plæne".
Stedet giver endvidere Plads til højstammede Træer: Ask, Kastanie, Robinia m. v.

Forsthavens Anlæg er ingenlunde afsluttet endnu og bliver det maaske aldrig; men
med den tiltagende Vanskelighed i at fremskaffe sjældne Planter er der i de senere
Aar kun sket ringe Vækst i Arternes Forøgelse. Interessen samler sig nu særlig om
at følge de enkelte Individers Udvikling, og denne Interesse følges af mange, vel nok
særlig af Forstmænd; men formentlig maa det ogsaa faa Betydning for haveiritesse-
rede at kunne studere fremmede Træers og Buskes Vækst under ret barske Forhold.

Da Aarhus Byraad under Anbefaling af Landbohøjskolens ledende Mænd gik ind
paa og gav Bevilling til Forsthavens Anlæg, var det i Ønsket om at gavne vort Land,
specielt det jydske Universitet, som nu er en Kendsgerning, i Studiet af udenlandske
Træarter og i Haabet om at kunne finde saadanne, der maatte faa Betydning for Skov
og Park. Byraadet stillede to Betingelser, dels at Bevillingerne blev indenfor beskedne
Grænser, dels at det hele Anlæg blev saaledes, at ogsaa de Mennesker, der manglede
den videnskabelige Forstaaelse af Foretagendet, maatte glæde sig over dette. Jeg tror
i al Beskedenhed at turde sige, at begge disse Betingelser er sket Fyldest, maatte nu

ogsaa det, der er Havens Hovedformaal, nemlig at gavne vort Land, engang lykkes.
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Der er nu tilbage — næst at sige Tak til Aarhus Byraad for Forstaaelsen og Rea¬
lisationen af denne specielle Opgave — at takke alle cle Institutioner og Mænd, der
har støttet Foretagendet niecl Kaad og (Javer; maatte begge Dele ogsaa i Frem¬
tiden i rigeligt Maal tilflyde Forsthaven i Aarhus. N. J. Bang.

SLYNGROSER At WICHURAIANA-GRUPPEN
Hvem kan nævne Navnet paa den smukkeste Rose? — den, der vil forsøge det,

vil eftertrykkelig faa bekræftet det gamle Ord, at — „Smag og Behag er forskellig";
mange, mange „store" og „smaa" Mennesker har haft deres bestemte Yndlingsrose;
mange har nævnt La France eller Caroline Testout som deres Rose; — Theodore Roose¬
velt havde T)uchesse de Brabant som sin Rose; —hvor mange kender vel den?

Selv om mån vil ændre Spørgsmaalet til: hvilken Rose er den bedste, naar Egen¬
skaber som Sundhed, Flaardførhed, Vækst, Løvfylde og Blomsterrigdom vejer med
ved Bedømmelsen, — vil det sikkert vise sig ugørligt med Majoritet at vælge en Rose
til at sætte øverst paa Listen. I Blomsterriget er — den yndigste Rose — endnu ikke
funden. Den, der i Hosernes Tid har sin Gang blandt Roser, vil fremdeles have Mu¬
lighed for at møde sin Rose — en Aabenbaring saa herlig, at Sansernes Maalen og
Vejen ganske bliver sat ud af Spillet. —

Dog maa det være tilladt at nævne Navne paa Iloser, der er blandt de allerbedste;
mon nogen vil benægte, at Dr. W. van Fleet er een af dem? — næppe nogen, der
i Sommer er gaaet gennem Løvporten, der fører ind til det nye Rosenanlæg i Det
kgl. danske Haveselskabs Have; her mødte der een en ubeskrivelig Pragt — overdaadig
og yndefuld paa samme l id.

Den gamle Linde-Løvport afsluttes paa Sydsiden af to Dr. W. van Fleet Roser —

een paa hver Side; de omkranser og overvokser et Par af de gamle Glorup-Statuer,
der i overnaturlig Størrelse flankerer Løvporten, — sender deres Ranker mod hinanden
højt over Portbuen, — og fra hinanden — langt ind over de tilstødende glasoverdæk¬
kede Siddepladser; disse to Roser blev i Fjor Foraar skaaret ret kraftigt tilbage (en
Operation, der ikke for ofte bør foretages); denne Tilbageskæring resulterede i en

meget frodig Vækstfornyelse, der i Sommer er fortsat med usvækket Kraft.
Dr. W. van Fleet blev tiltrukket i U. S. A. i lQtO og bærer Navnet paa sin Til¬

trækker — en amerikansk Plantefysiolog, der i en lang Aarrække i meget stor Stil har
arbejdet med Rosenforædling, ved hvilket Arbejde en Række herlige Rosensorter er
fremkommet; blandt disse er vel American Pillar og Silver Moon næst Dr. W. van Fleet
blevet stærkest udbredt.

Dr. W. van Fleet er en Krydsning mellem Rosa Wichjuraiana og Rosensorten Sou-
venier du President Camot og hører saaledes til Wichuraiana-Gruppen, der paa Slyng¬
rosernes Omraade vel kan betegnes som den mest værdifulde; alle karakteristiske
Repræsentanter af denne Gruppe har en frodig, sund og gratiøs Vækst, skinnende
blanke Blade i forskellige Afskygninger af grønt; de er haardføre og trives paa saa
at sige alle Arter sund Jord fra Sand til svær Lerjord, hvor Læ- og øvrige Vækst¬
forhold ellers er nogenlunde rimelige.

Dr. W. van Fleet har ret store, let fyldte, herligt duftende Blomster; Farven er

hvidlig med karmin-rosa Skær, navnlig de ædelt formede Knopper har mere end en
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Dr. W. van F leet i Det
kgl. danske Havesel¬

skabs Have.

Antydning af den
nævnte Farvetone;
I lovedblomstrin-
gen falder i Juli
Maaned;— men her
faar vi i Tilgift ikke
saa faa Blomster til
langt ud paa Efter¬
sommeren.

En remonteren¬

de Sport af Dr. W.
van Fleet har i de
senere Aar vundet
storUdbredelse tin¬
der Navnet New
Dawn.

Nogle andre af
debedst kendte Ro¬
sensorter, i hvis Aa-
rer rinder \\ ichu-
raiana-Blod,børvel
i Tilknytning til
dette nævnes, saa-
som Dorothy Per¬
kins og Lady Gay,
der begge har me¬

get store Klynger af
smaa, dobbelte, ly¬
serode Blomster; de ligner hinanden saa meget, at de let forveksles, hvis man ikke
har bemærket sig, at sidstnævnte Sort har en langt blødere Grenbygning, der gør
dens Blomsterklynger stærkt hængende (en Egenskab, der ikke i alle Tilfælde er

attraaværdig); endvidere giver Dorothy Perkins som oftest ret mange Blomster efter
den egentlige Hovedblomstring, til langt ud paa Eftersommeren, hvilket man almin¬
deligvis ikke kan vente sig af Lady Gay. Medens Dr. W. van Fleet er meget mod¬
standsdygtig overfor Angreb af Meldug, — hvilket iøvrigt gælder de fleste Rosensorter
af Wichuraiana-Gruppen — er Dorothy Perkins og Lady Gay desværre ikke uangri¬
belige i denne Henseende (Forstyrrelser i Planternes Saftsammensætning, der kan for-
aarsages f. Eks. ved Overgødskning — ved forkert afbalanceret Gødskning eller ved
stærk Tilbageskæring, — fremmer i kendelig Grad Modtageligheden for Meldug).

En god, lys kødfarvet Sport af Dorothy Perkins, der har yundet stor Udbredelse,
bærer Navnet Lady Godiva.

Alberic Barhier er en gammel, fortrinlig Sort med store, fyldte, flødefarvede Blom¬
ster; den er af frodig Vækst med mørkegrønne, skinnende Blade, der ofte holder sig



smukke, til Frosten tager dem. — Den skinnende skarlagen Excelsa minder i Vækst
om Dorothy Perkins — men er ikke saa modtagelig for Meldug; intet Under, at denne
Rose har vundet saa stor Udbredelse.

Fraulein Octavia Hesse udmærker sig ved store, dobbelte, hvide Blomster af ud¬
mærket Form, sund og frodig Vækst, smidige Stængler med lysegrønt, skinnende Løv
og stor Modstandsevne mod Meldug.

Jean Guichard er en meget virkningsfuld Sort med fyldte, laksfarvede Blomster, der
i Knopstadiet er gyldenrøde.

Hiawatha med de enkelte smaa, kraftigrøde Blomster med hvid Midte maa ogsaa
nævnes med —og det burde maaske endnu liere al denne herlige Bosengruppe med
lige saa stor Bet; men de nævnte giver dog et Billede af Gruppens Karakter.

Ønsker man sig en Søjlegang dækket af herlige, sunde, haardtøre Boser, saa søger
man ikke forgæves blandt Wichuraiana-Roserne; og hvor findes bedre egnede Boser
til Plantning paa Skrænter, — hvor Blomsternes Kaskader i Rosentiden kan frembringe
en eventyrlig Pragt; og anvendt som højstammede „Hængeroser" finder vi de fleste
af disse Roser anvendt med fortrinlige Resultater, t. Eks. Hiawatha — og mon ret mange
Rosensorter gør Excelsa Rangen stridig paa dette Omraade, straalendc virkningsfuld,
haardfør og levedygtig, som den er.

Naturligvis finder vi Wichuraiana-Gruppens Roser stærkt anvendte som Espalier-
Roser — op ad Murværk, og nægtes kan det ikke, at de i høj Grad kan virke for¬
skønnende paa en Stenvæg; noget andet er, at Roserne selv utvivlsomt befinder sig
bedst med den friske Vind legende omkring deres Løv; det er langt fra altid hensigts¬
mæssigt at klistre Rankerne saa tæt op ad deres Murflader, som Tilfældet oftest er,
naar det drejer sig om „velplejede Espalier-Roser"; ved en forsvarlig Fortøjning af
Hovedrankerne — i Forbindelse med en formaalstjenlig Beskæring, der giver en Del
frit hængende Ranker, vil det meget ofte være muligt at frembringe en langt skønnere
Virkning end ved den strengt bundne Form for Espaliering. Bøde Roser kan vel i
visse Tilfælde med god Virkning plantes mod en Rødstensmur; men kun alt for ofte
ses her en mindre heldig Farvevirkning; — selv Dr. W. van Fleet, der jo nærmer sig
stærkt det hvide, berøves noget af sin herlige bløde Ben hed ved Naboskabet med
de røde Mursten; her er f. Eks. Alberic Barbier med sine gyldengule Knopper og
flødefarvede Blomster af en ganske anden Virkning. Carl Johan Hansen..

DEN JYSKE HAVEBRUGSUDSTILLING
Jyderne havde Succes med deres Udstilling paa et Tidspunkt, hvor Byens raske

Udvikling paa anden Maade markeredes, bl. a. ved Indvielsen af Universitetet. Ud¬
stillingen var fremtryllet ved et intimt Samarbejde mellem Det jyske Haveselskab, som
fejrede sin 60-Aars Fødselsdag, og Aarhus-Kredsen af Aim. dansk Gartnerforening.

Blomsterne fyldte den ene Stadionhal, og Arrangementet skyldtes Havearkitekt
G. Boye, der havde placeret Blomsterne paa begge Sider af de paa langs ad Hallen
løbende Gange, medens Midten var græsklædt, oplivet at morsomme, smaa, plaskende
Springvandsfigurer; et labyrintisk System af Bække ledte Vandet ned til det store
Bassin foran Indgangen til Hallen; store Birke brod de store graa l.ndegavle. Kul-
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lilonisterhallen, arrangeret efter Havearkitekt G. IJoyes Plan.

furerne var gode, for enkelte fremragende som E. Christensens Cyclamen, Jacobsens
Nelliker, Chr. Rasmussens Chrysanthemum og Emil Andersens Bregner.

Den anden Hal, hvor man væsentlig var gaaet frem efter Havearkitekt Wads Ud¬
kast, anvendtes fil Grønsager, Frugt og Binderi. .Ogsaa her fandtes Varer af høj Kva¬
litet, medens Publikum begejstret flokkedes om kgl. Hof-Blomsterhandler Abels smags-
sikre og iderige Stand. Frilandsudstillingen manglede Plan og havde som Baggrund
et grimt Skur til tekniske Stands; men Beliggenheden var smuk op langs Skoven, og
Planteartiklerne gode, ofte arrangerede med Smag af stedlige Anlægsgartnere i Sam¬
arbejde med Havearkitekter. H. Valudan.

SVENSK STUDIEBESØG l KØBENHAVN
Søndag den 13. august ankom et selskab af svenske tradgårdsarkitekter hertil for

sammen med danske kolleger at studere disses nyere arbejder og andet al faglig in¬
teresse. Sverige som Danmark har hver sin forening for havearkitekter, der i mangt
og meget ligner hinanden, bl. a. derved, at et stort antal af medlemmerne er embeds¬
mænd. Man havde bedt Danskerne tilrettelægge turen, og det hele samvær forlob på
en aldeles udmærket måde. Der deltog 1,5 svenske og 9 danske.

Man samledes kl. 11 i Det kgl. Haveselskab, gik rundtur i haven før en frokost, som
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Dansk I lavearkitektforening gav hos .losty. Svenskerne holdt nogle aldeles fortræffe¬
lige taler, der kan vi danske slet ikke være med. Efter bordet spadserede selskabet
gennem Frederiksberg Have og Søndermarken til Vestre Kirkegård, som gæsterne
højligt beundrede, ikke mindst de smukke plantninger af stedsegrønne.

1 inspektør Beck Skrydstrups have serveredes en herlig forfriskning af frugt og
forskellig vædelse, før man spadserede til Enghaveparken med dens hundreder af le¬
gende børn.

I vogn gik det videre til Landbohøjskolens rosenhaver, til gårdhaver ved Horn¬
bækhus og f uglevænget, langs parkanlæget ved Grøndalen, over Bellahøjvej til Ut¬
terslev Mose, op mod Grundtvigskirken, til andre gårdhaver ved Østergården og Sol¬
gården, gennem Fælledparkens muntre og rige folkeliv ind i byen til Kongens Ny¬
torvs blomsterpragt og Bibliothekshavens stille fred og idyl. Til slut spadserede vi
igennem den nyomlagte Kongens Have, nød aftenstemningen i skulpturhaven foran
Kunstmuseet og kørte langsomt over Amalienborg Slotsplads til Langelinie, hvor den
lange dag sluttede med en festlig og fornøjelig middag.

Vore svenske kolleger overgik her om muligt sig selv i en hjertelig og fornøjelig
veltalenhed, hvor det stadige tema lød på samarbejde i fremtiden, på nye sammen¬
komster, hvor Nordmænd og Finner må være med. Om dette var alle enige, — det må
inderligt håbes, at ønskerne bliver virkelighed.

Mandagen var væsentlig helliget privathaver. Man mødtes i Erstad-Jørgensens
smukke hjem, gik rundt i de tre Vibe-Hastrupske haver, som står i indbyrdes forbin¬
delse, og kørte derfra til det nye anlæg, Lindevangen. Videre gik turen langs søerne til
ingeniør Krogboes have i Ryvangen og til Hellerup Strandpark. På hjørnet at Tuborg¬
vej og Niels Andersensvej viste vi gæsterne en hel gruppe samstødende, men meget
forskellige haver, nemlig ingeniør Axel Monbergs, overretssagfører Aage Parks, fa¬
brikant E. Nobels og grosserer Andreas Petersens.

Næste station var haven ved Niels Steensens nye, allerede verdensberømte hospital,
vi kørte ad Jægersborg Allé, beundrede et indblik i en amatørhave med lange blomster¬
rabatter, der går diagonalt igennem haven, adskilte ved en græsgang, beså ingeniør Per
Kampmanns have, kørte igennem det nye villakvarter på Krathusets og Skovgaards
jorder, holdt stille ved blomsterengen på Ordrup kirkegård, og inden frokosten måtte
deltagerne endnu se på ingeniør Jens Jarls have og Hvidøre Strandpark.

Efter et hårdt tiltrængt foder så vi lidt på badelivet ved Bellevue, og nu gik turen
ad Strandvejen til Bel Mare, Gammeltoft-Schougaards og V. Ragoczy's haver. Aller¬
sidst til landstedet Constantia i Hørsholm, hvor ejeren gæstfrit bød på et herligt glas
vin til de trætte og øre deltagere.

Hjemturen gik over det skønne landskab ved Birkerød, Stavnsholt og Farum. Vore
svenske gæster fik til slut et indtryk af dansk natur i en form og med et vejr, som
vi elsker og beundrer den mest.

Jeg tror, at alle deltagere var glade for disse to dage.
For en anden gangs skyld finder jeg anledning til at fremføre en beklagelse. Be¬

styrelsen for den danske forening havde to gange bedt sine medlemmer meddele,
hvilke haver de hver især ønskede, at vøre gæster skulde se, og sørge for, at ejerne
vilde give adgang til vort selskab. Der var faktisk ikke eet medlem, som efterkom
denne opfordring. Hvis dette skyldes beskedenhed, så er det et meget forkert udslag
af denne iøvrigt så prisværdige følelse. C. Th. Sørensen.
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Deltagerne i Ekskursionen samlede paa Frederiksberg Slots Havetrappe.
Øverste Række, fra venstre:

Kirkegaardsinspektør C. E. Elers-Niel-
sen, Frederiksberg. Planteringsinspektor
Kr. L. Nilsson, Stockholm. Tradgårds-
arkitekt G. V. Walberg, Malmø. Triid-
gårdsarkitekt J. G. Jansson, Stockholm.
Tradgårdsdirektor Erik Hjelm, Gøteborg.

Antlen Række:
Overgartner Carl Johan Hansen, Det

kgl. danske Haveselskab. Planteringsin¬
spektor Linus Olsson, Stockholm. Triid¬
gårdsarkitekt Victor Anjoii, Hiilsingborg.
Overtradgårdsmåstarc Georg Billstrom,
Giiteborg. Havearkitekt J. P. Andersen,
København.

Tredie Række:
Havearkitekt C. Th. Sørensen, Køben¬

havn. Planteskoleejer Svend Poulsen, Fre¬
deriksberg. Kirkegaardsinspektør Chr.
Bech Skrydstrup, København. Havearki¬
tekt J. Tholle, Frederiksberg. Havearki¬
tekt Birger Errhoe, Hellerup. Tradgårds-
arkitekt Gosta Schuwert, Stockholm.Kom¬
munegartner Michael Gram, Frederiks¬
berg. Triidgårdsarkitekt Anton Johansson,
Stockholm.

Forreste Række:
Tradgårdsdirektor M. Hammarberg, Stockholm. Tradgårdsdirektor T. Nathorst-Windahl, Gflteborg.

Havearkitekt E. Erstad-Jørgensen, Frederiksberg. Tradgårdsdirektor E. Cederpalm, Stockholm.
Triidgårdsarkitekt Paul Olsson, Halsingfors.

Foto: Trttdtfårdsarkitckl Sven A. Hermelin, Stockholm.

BOGANMELDELSER
Under Titlen „Trddgdrdsskiitsel" har Havearkitekten, I rk. Margareta Moherg i Lund forfattet en

Skildring af Skånes Havebrug og Havekunst, navnlig i Perioden 1814-1914, - et Arbejde, der af Skån-
ska Hushållnings-Sållskapen er udgivet i Anledning af 100-Aars Jubilæet, som et Led i en Serie
Skrifter. Det er paa 132 Sider og koster Kr. 5,(X) (svenske).

Under den beskedne Titel skjuler der sig en Række Afsnit oin Herregaardshaver, Almuehaver,
Økonomihaver m. m., og hver for sig bringer disse Afsnit en Rigdom af Oplysninger, der som Regel
er uigendrivelige, og som i mange Tilfælde har Hud ogsaa til den anden Side af Sundet. Forholdene
paa de to Sider af Oresund har gennem Aarhundreder paa dette Omraade kunnet paralleliseres, og
det er tydeligt, at den kulturelle Paavirkning fra Oresunds Vestkyst, derunder ikke mindst Folk fra
„Konungens by", har været overordentlig stor, selv 0111 den dog ikke har været eneraadende. Mænd
som Bent/ien, Edv. Glæsel, Flindt, Høegh Hansen, J. P. Andersen, Erstad-Jørgensen m. 11. har for-
niaaet paa afgørende Vis at præge de skaanske Storanlicg, det være sig Herregaardshaver eller offent¬
lige Parker o. 1., og i mindre Maalestok har bl. a. Danskere som Herregaardsgartneren C. Batzke,
Seminariegartneren Jens Mortensen samt senere Seminariegartner Christensen, der har taget Bopæl
i Landsdelen, øvet deres Indflydelse.

Det forekommer Anmelderen, at Forfatteren, navnlig i Afsnittet om Almuetriidgården, har ydet
sit bedste liidrag, - maaske paa Grund af, at Frk. M. her har kunnet høste af næsten uudtømmelige
friske og klare Kilder, - maaske ogsaa fordi Kvinden i Forfatteren instinktivt har følt sig mere til¬
trukket af dette Emne: Hammen 0111 Hjemmet og Husmoderens særlige Arbejdsomraade. Det vil føre
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for vidt i en Anmeldelse at referere ret meget af, hvad dette Bidrag bringer; men jeg skal ikke und¬
lade at henvise til den nøje Forbindelse mellem skaansk og rigsdansk Kultur,-en Forbindelse, der
paa dette særlige Omraade (Almuehaverne) synes at vise, at Laalands og Skaanes Almuehaver har
været de nærmest beslægtede. Der kan henvises til Risgærderne, der her som der er velbevarede,
men som ellers praktisk talt er forsvundne fra Danmarks Rige, - paa Træet som Skytstræ for Hjem
og Gaard, de stynede Pilehegn o. s. v. - Frk. M. illustrerer sine velunderbyggede Teorier om Almue¬
havernes Stilarter med særdeles instruktive og humorfyldte Tegninger og paaviser i disse bl. a. Herre-
gaardshavernes store Indllydelse paa Almuehaverne.

Skønt Frk. M. ikke har haft til Hensigt at skildre Tiden før 1800, har det dog naturligvis ikke
kunnet undgaas helt, at hun ogsaa har maattet kaste et Blik tilbage. Man kunde have ønsket lidt
mere Forsigtighed i de Udtryk, der er bleven brugt om den fortidige Havekultur. Det maa saaledes
ikke gerne tages helt bogstaveligt, naar Frk. M. skriver, at der i Begyndelsen af 18-Tallet egentlig
ikke fandtes andre Haver i Skaane end dem ved Slottene, - og det rimer heller ikke helt med, hvad
der S. 34 siges oin Almuehaverne før 1800, — selv om Frk. Moberg ikke helt anerkender de primitive
Almuehaver som egentlige Haver (triklgårdar), saa har de dog været en Form for disse, baade Kaal-
gaarden, Kommen- og Humlehaven o. s. fr. Og der er Vidnesbyrd om Skaanehaver for Aarhundreder
siden, - selv om Udtrykket „hauge" i Skaanske Lov af 1232 næppe kan forstaas som egentlig Have. -

Enhver, der sysler med gammel dansk Havekultur og Havekunst, vil i Frk. Mobergs foreliggende
Arbejde kunne finde meget af overordentlig stor Værdi. I det største Værk om dansk Havebrug gen¬
nem Tiderne har Smaahaverne været stedmoderligt behandlet. De er af Frk. M. her sat i Højsædet
sammen med Herregaardshaver m. fl„ og naar engang den danske Almuehaves Historie skal skrives,
kommer Forfatteren ikke uden om Frk. Mobergs Arbejde, men vil i dette finde ind til Urgrunden,
det inderste Væsen i Sagen. Johannes Tholle.

Der Wohngarten af Stadtbaurat Guido Harbers, Miinchen, Georg D. V. Callweys Forlag.
To Bøger, som tydeligt og i hidtil ukendt Form anskueliggør vore Dages Havestil, er udkommet

i Aar, nemlig „Zeitgemasse Wohngarten" af Valentieh og „Der Wohngarten" af Guido Harbers.
Medens Valentien viser os en Række brogede Billeder, fører Harbers os dybere ind i de Love,

som behersker Havekunsten. Selvom disse ikke synes os Fagmænd absolut nye, har de dog meget
at sige Lægmanden om de væsentlige Retningslinier i Havens Tilblivelse, og er Bogen os just heri¬
gennem en værdifuld Hjælp i vore Bestræbelser for at indvie Almenheden i Lovene om „Rummet"
og dets Forhold til Omgivelserne. I store Træk klarlægger Harbers Havens Tilkomst i og af Guds
frie Natur, og viser, hvorledes Menneskets ordnende Haand, ved paa passende Maade at indføre Gart¬
nernes Skatte af Plantemateriale, skaber Hygge, Harmoni og opløftende Rytme i det grønne Rum,
viser, hvorledes Arkitekt og Havearkitekt i ærligt Samarbejde og ved gensidig Hensyntagen kan skabe
et organisk rytmisk Liniespil mellem Hus og Have. Huset aabner sig mod Haven gennem Terrasser,
Haverum, Siddepladser o. lign., og er saaledes indefra og ud forbundet med det grønne.

Desværre viser Praksis ikke altid dette ideelle Forhold, men snarere en Mangel paa Erkendelse
af bestaaende Muligheder. Just derfor har Harbers Bog et stort Savn at udfylde, hvis den læses af
Fag- og Lægfolk og bliver Banebryder for ovennævnte Samarbejde.

Efter min Mening er det dog ikke absolut lykkedes Harbers at vise den nøjsomme Have af idag,
hvilket turde have sin Grund i mangelfuldt Foto-Materiale, thi ban siger selv paa et Sted i sin Bog:
„Die freie Landschaft gibt dort, wo sie zum Verweilen einliidt, recht zuverliissige Massstiib, worin
und auch wie weit allenfalls sich der Wohngarten von der freien organischen Struktur der Land¬
schaft unterscheiden darf und geråde an diese, der Wochenendbewegung nahestehenden Giirten wird
die kommende Gartenkunst stark ankntipfen".

Der ligger et Fingerpeg for Fremtiden, som allerede begynder at vokse sig fast selv i Lægfolks
Bevidsthed, og vil tiltage i Styrke, jo mere de faar Øjnene op for det egentlige Haverum, - ikke be¬
lemret med overflødigt Tilbehør.

Bogens Maal, at klarlægge disse Haverummets indre Love og deres æstetiske Virkning, er naaet
gennem udmærket Tekst og rigt Billedstof. 4

En haveteknisk Del, bearbejdet af Havearkitekt Paulus, Hamburg, afslutter Bogen og giver værdi¬
fulde Vink for interesserede Lægfolk saavel som Fagfolk. Richard Homann,

Havearkitekt, Bremen.
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EN VILLAHAVE
Som ovenstående plan viser er parcellens side mod vejen der ligger nord for

betydelig bredere end den modstående søndre side, og dette har i væsentlig grad været
bestemmende for den plan¬
mæssige udnyttelse af arealet.

Hvor man ved villaanlæg
ikke vil undvære en nogen¬
lunde højtliggende liælder bli¬
ver et al de vanskeligste pro¬
blemer altid på en let og na¬

turlig måde at borteliminere
den derved uundgåelige høj¬
deforskel mellem stuegulv og
terræn og at tilvejebringe den
så ønskelige intime forbindelse
mellem stuerne og haven.

I dette tilfælde er spørgs¬
målet løst netop ved en ud¬
nyttelse af parcellens større
Terrasseindhegningen før den blev

tættet med eternitskiferplader.
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Udsigt fra stuen til terrassen.

bredde nærmest vejen til anlæg af en ter¬
rasse. Fra stuen fører et enkelt trin ned til
vinterhavens flisegulv, herfra to trin til ter¬
rassen, og fra denne er der atter ganske
lave trapper ud i den egentlige have.

Terrassen der på almindelig vis er op¬
fyldt af kælderudgravningens jord er ind¬
kredset med en væg af armerede cement¬
stolper som i højde med terrassens fliser
og til støtte for dens jordopfyldning er
samlet med betonplanker indfalset i stol¬
perne, og højere oppe er der hikket med
vandrette tremmer med påsømmet honse-
væv og plader af eternitskifer.

Et af billederne viser et kig fra stuen
gennem vinterhaven til terrassen med dens
vedbendbeklædte indramning, men paa et
af de andre fotografier fra samme terrasse
taget et par år tidligere vil man se at
der dengang endnu ikke var nævneværdig

vækst i vedbendplanterne. Det viste sig nemlig, hvad jeg måske burde have kunnet for¬
udse, at vedbendplanterne under disse forhold ikke på vilkår lod sig tvinge op ad det
udspændte ståltrådsfletværk. Rankerne kunde selvfølgelig bindes til så de i sommerens
løb dækkede en halv eller hel meter op, men når foråret kom hang de brune og
og døde i deres bast, og så kunde man begynde for fra. Alle gode gange er tre,

Haven set fra terrassen.
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Hagdoren til garagen.

ranker fra en clematis montana rubens
de er bøjelige nok til at følge med når døren åbnes.

Syd for huset ligger en llisegang med smalle flisestier ind mellem buksbomkantede
rosenrabatter og med firkantet klippede større buksbom langs hovedgangen. Midt
for husets symmetriske haveside liggeren græsplæne noget forsænket mellem rabatter
med stenplanter, enkelte småbuske og halvhøje stauder. For den søndre ende ligger

Ved møllestenen.
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Den ene brudflisegang.

hus og have drejer sig, og ham bliver man

et lysthus, og langs ydersiderne er dels
stauder dels rhododendron. Mod vest

nydes der godt af nabohavens løvgangs-
væg, og til de andre sider er lukket nied
taksbække der skal have lov at gå op
i 2—3 meters højde. Et par hjørner uden¬
for hækkene har kun til opgave med
sine træer at skaffe dækning mod nabo¬
villaerne, hvad de dog endnu ikke fuldtud
magter. En særlig værdi ved denne lille
have er Jenci Meisters fortrinlige have¬
skulpturer. De fire småfyre hver med sit
instrument giver holdning og fasthed i
kompositionen, og springvandsdrengen
der står med snekalot på hovedet i den
kolde vinter, som hilser foråret velkom¬
men med en blinkende vandstråle og som
sommeren igennem kalder ind gennem
de åbne døre med trommehvirvler af
vanddråber der falder på åkandebla¬
dene, den lille fyr er den tap hvorom
aldrig ked af at se på.

E. Erstad-Jørgensen.

S O R B A R I A
Denne Slægt af Blomsterbuske kaldes ogsaa Basilima og Schi^onotus og indordnes

undertiden i Spiræa-Slægten. Men den er saa særpræget, at saa godt som alle Bo¬
tanikere holder den for en virkelig Slægt. Bladene er spredt stillede, uligefinnede og
minder hos nogle Arter om Røn, deraf Navnet. De enkelte Blomster er hvide, typi¬
ske Spiræablomster, og de er, som hos mange Spiræa, samlede i sammensatte Toppe,
undertiden firedobbelt sammensatte.

Den bedst kendte Art, indført allerede 1759 'ra Nordasien, er S. sorbifolia A. Br.
Den er i Reglen lav, men kan blive et Par Meter høj og breder sig stærkt ved un¬
derjordiske Udløbere. Bladene bryder meget tidligt i Foraaret, hvilket maaske er dens
mest værdifulde Egenskab næst dens umaadeligt sammenbidte Haardførhed; thi de smaa
laadne Blomstertoppe i Juni-Juli er der ikke stor Stads ved, og Bladene ser ogsaa
lidt magre og forkomne ud. Men hvad andet kan man jvente? Skulde man ikke undre
sig over, at den i det bele taget kan leve i Nordsibiriens iskolde, klamme Klima?
Vilde det ikke være urimeligt at forlange sydlandsk Skønhed af en saadan „Eskimo"?

Sydlandsk Skønhed kan man under fine Forhold finde hos den himalayanske
S. Lindleyana Maxim., som ogsaa er gammelkendt, indfort 1840 eller maaske før. Den
er næsten saa stor og statelig som S. arborea, med lignende vældige hængende lilom-
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stertoppe, men o Ve, saa kuldskær og utilfreds med Danmarks Klima, at den kun
surmulende hænger nogle faa Blomstertoppe ud i særlig varme Somre. Dens fulde
Højde, 6 Meter, naar den næppe i Danmark.

Dernæst kom S. Aitchisonii Hemsl. ud af det lukkede Afghanistan 189.5; men Dan¬
mark fik den langt senere. Ogsaa den bliver omtrent 6 Meter høj i Hjemlandet, er
betydeligt mere haardfør, dog fryser Skudspidserne lidt de fleste Vintre, og i strenge

Sorbaria arborea glabrata Rehder. Foto: A. o.

Vintre fryser hele Grene ned. Dens Blade er store og frisk grønne i smuk Modsæt¬
ning til dens rødlige Stilke og Skud. Dens 20—25 cm. høje Blomstertoppe knejser paa
en ganske anden Maade end hos Lindleyana og arborea. løvrigt er der noget my¬
stisk ved den, idet man sjældent finder en Plante, som svarer til Signalementet, saa-
ledes sjældent de røde Skud og Bladstilke, maaske fordi det er hybride Frøplanter,
vi dyrker?
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Aaret efter indførtes S. assurgens Vilrn. & Bois., rnaaske fra Kina, ingen ved rigtig
Besked. Den er fuldt haardfør, bliver 3 Meter høj. Bladene er meget dybt indskaarne
og tæt ribbede, skarpt savtakkede og langt tilspidsede. Blomstertoppene er middel¬
store og temmelig oprette.

I Aaret 1Q08 kunde alle de omtalte Arter lige saa godt have begyndt at pakke
sammen, for da kom S. arborea Schneider fra Vestkina eller Midtkina. Dens Varietet
S. a. glabrata Rehder er i enhver Henseende aldeles overlegen, ganske vist uden at
lade sig mærke med det; men man kan ikke undgaa at opdage det ret hurtigt. Den
er uforstyrrelig haardfør i alt Fald i Danmark, hurtigtvoksende, 6 Meter høj naar
den er fuldvoksen, med Blade saa store og fint byggede, at Planten vilde være værd
at dyrke som Bladplante. Men efterhaanden som Grenene gradvis skyder op, ender
hver eneste een i en Blomstertop, lige saa vældig i Størrelse som elegant i Bygning
og dejlig i Farve og Stof. Grenene bøjer sig under Vægten af de store Toppe, som
derfor nikker ud til alle Sider eller hænger dybt paa de tyndere Grene. Og det er
ikke en kort Forestilling; nej, den varer fra hen i Juli til hen i September, netop i
en Tid, da næsten ingen andre Buske blomstrer. Allerdejligst er Toppene, naar de
første Blomster begynder at springe ud, mens Knopperne sidder som mat lysegule,
kuglerunde Perler i Rader og kunstfærdige Mønstre, ofte henimod tre Tusind i en
Top —hvad siger man dertil? Hver Blomst er som en lille Exochorda, 6 min bred,
hvid med svagt gulligt Skær. Ligesom alle Sorbaria tager den til Takke med enhver
Jord; men paa mager Jord bliver Busken naturligvis ikke saa overvældende pragtfuld
og saa henførende yndefuld som paa rig Jord. Aksel Olsen.

EN HAVE VED FAABORG FJ O R D
Den blev anlagt i Vinteren 1933 omkring et Sommerhus, som Ejeren, Overlærer

Christophersen, Faaborg, lod opføre af Materiale fra et gammelt Bindingsværkshus,
som blev solgt til Nedrivning. Huset har rødt Stolpeværk og Munkestensfyldinger og
— naturligvis — Straatag. Det blev meget smukt og er af et Sommerhus at være sær¬
deles rummeligt. Det er i sin endelige Form tegnet af Arkitekt Bohn Jespersen, Faa¬
borg.

Grunden er ret kuperet og meget uregelmæssig af Form. Mod Forstranden af¬
grænses den af et Dige med stynede Popler. Efter Ejerens Ønske skulde der være
mange Frugttræer og mange Blomster i Haven. Følgelig maatte Arealet nord for
Huset næsten helt beplantes med Frugttræer, og bortset fra lidt Blomster langs Ad¬
gangsvejen maatte disse anbringes paa Arealet mellem I luset og Forstranden, hvor
der egentlig blot burde have været Græs og lidt Buske og I ræer.

Mod Nord og Vest er Terrænet vindaabent. Derfor plantedes i Skellet en Linde¬
hæk, der skal vokse sig høj og bred. Den bøjer i spids Vinkel ind mod Huset og
lukker staaende paa et Stengærde 0111 en lun, flisebelagt Siddeplads ved Vestgavlen.
Fra Siddepladsen er der fri Udsigt over Fjorden. Lind er et yderst vindført 1 ræ og
burde vist anvendes meget mere til Læhække.

Østhjørnet er beplantet med blomstrende Krat, der slutter til en forhaandenvæ-
rende Beplantning paa Skrænten udenfor Grunden. Mellem Busketterne er der græs-
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lagte Stier, der i Midten udvider sig til et Solbad — usynligt fra Stranden, der er ret
befolket i Sommertiden.

De lavendelkantede llosenfelter i Græsset Syd for Huset er kommet til mere af
Nødvendighed end af Dyd - der skulde være Roser—voila! P. )Vad.'
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F O R H A V E R
I vore Byggeforskrifter (Byggelove samt lokale Vej regulativer m. m.) figurerer der

den Bestemmelse, at Huset skal ligge i en bestemt Afstand fra Vejbanens Midte, og
denne Bestemmelse foraarsager, at der fremkommer en Kategori af Kvarterer med
den saakaldte „tilbagetrukne Bebyggelse". Saavel ved Villa- som ved Etagebebyg¬
gelse spiller Bestemmelsen en Rolle, og den er indsat dels for, at der mellem de høje
Huse kan blive tilstrækkelig Plads („Luft"), dels for at Vejen, naar Tidens Fylde ind¬
træffer, kan blive udvidet, uden at dette kommer til at gaa ud over Huset. Resultatet
er, at der mellem Fortov (el. Vejbane) og Hus udspares et større eller mindre Areal,
der ofte udnyttes til Haver („Forhaver") og faar Lov at ligge som saadanne i kor¬
tere eller længere Tid. Erfaringerne viser, at mange af disse Flaver ret hurtigt ind¬
drages til Vej; men selv med den rivende Udvikling af Automobiltrafiken in mente,

og selv med den Mulighed for Øje, at denne Tidens Molok skal fordre endnu mere
Plads, er der dog ogsaa saadanne Veje, hvor der forefindes tilbagetrukken Bebyg¬
gelse, om hvilke det er øjensynligt, at en Udvidelse af Vejbanen vil være ganske hen
i Vejret. Dette kan være Tilfældet paa Steder, hvor Vejens Funktion (f. Eks. som
blind Vej) af sig selv forbyder, at der nogensinde kan blive Tale om væsentlig mere
Trafik, end Tilfældet nu er —og navnlig ganske udelukker, at Vejen kan komme til
at fungere som Gennemgangsled og fordre væsentlig større Trafikkapacitet, end der
nu er beregnet for den. Det er synligt for enhver, at den tilbagetrukne Bebyggelse
kræves gennemført i langt flere Tilfælde, end den burde; den er der et uberettiget
Indgreb i de private Dispositioner, — opfattes som saadan og virker derfor irriterende.

Saa meningsløst Kravet sine Steder kan være, ligesaa meningsløs er tit den Ud¬
formning, man giver det mere eller mindre diminutive Areal, der er udsparet. Der
kunde gives mange Eksempler paa, hvor bombastisk disse minimale, ganske smalle
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Arealer liernes, og det vilde ikke være vanskeligt at give Illustrationer til de Mis-
forstaaelser, der her breder sig,— endog ved de saakaldte Funkishuse, hvor enhver
Form ellers skulde have en til Funktionen svarende Karakter. Da imidlertid de saa¬

kaldte „Gegenbeispiele" ved hastigt Blik paa mange Læsere ikke virker efter Hensig¬
ten, og da der selv i Modeksemplerne kan være noget at beundre (fotografisk f. Eks.),
misforstaas de ofte i saa høj Grad, at de endog bliver brugt som gode Eksempler.
Af denne Aarsag skal jeg ikke afbilde de urimelige Hegn og forfejlede Indretninger
al Forhaver, — men skal i de her medfølgende Billeder søge at vise nogle Løsninger,
som jeg vil kalde gode.

Den mest primitive og enkle „Forhave" fremkommer, naar man lader Planterne
gro i den Del af Vejbanen eller Fortovet, som ligger umiddelbart ind under Husets
skærmende Mure. Typen er velkendt, hvor den fremtræder med sine fredlyste, stolte
og provinsielle Stokroser ved Stuedøren og imellem Fortovets Sten (l. Billede). Der er
noget baade malerisk og rørende, ja noget selvfølgeligt og rigtigt over dette Arrange-

2. Billede.

ment med Stokroserne, som kan klare sig selv og garderer sig ved deres Skønhed. Det
kan ses varieret med en Bevoksning af Valmuer, Studenternelliker m. fl., og den kunde
varieres endnu mere ved Brug af Nepeta (i Lyssiden), V edbend (i Skygge) eller andre
haardføre, robuste og nøjsomme Planter, og „Forhaven" kan fortsætte opad Væggen
som Espalier af Slyngroser o. s. v. Denne primitive Form forudsætter Fred mellem
Naboer, Forbipasserende og Husets og Havens Ejere, — og ikke mindst i dette Mo¬
ment virker den tiltalende. Motivet turde ogsaa kunne finde Anvendelse i Hoved¬
stadens Gader, — ikke i de egentlige Trafikgader, men paa de smaa stille Veje og i
de „grønne Gader".

Er Forhavearealet blot lidt bredere eller rettere: Er der afsat egentlig Plads til en
saadan; men er denne Plads blot en Meter eller saa bred, vil man ogsaa ved primi¬
tive Midler kunne opnaa en vis Skønhedsvirkning. Et Par af de hosstaaende Billeder
viser saadanne Løsninger, dels en lille Forhave med Roser og en ganske lav Forhæk
(3. Billede), dels en Forhave i Form af en Ligusterhæk, der (ved et Rækkehus) udfylder
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3. Billede.

hele Partiet (2. Billede).
At den første Løsning er
„helt rigtig",skønnes let¬
test ved Sammenligning
med de to tilstødende, af
Stakitter indhegnede Ha¬
ver. Ogsaa endnu bre¬
dere Arealer kan med
Fordel udlægges uden
egentlig Indhegning. Paa
et Billede (5- Billede) ses,
hvorledes en Forhave er

udlagt med Græs. Dette
Areal er hævet en Snes
Centimeter over Forto¬
vet, og alene dette er nok
til, at Haven ikke i sær¬

lig Grad generes af Uvedkommende. Dertil er der plantet et Par klippede Buske,
hvis Mission det er at vise Indgangen med Fliserne samt afbryde dem i deres Gang,
som maatte forsøge at balancere paa Kanten langs Fortovet, navnlig Børn. Nærmest
Huset er der lidt Stedsegrønt, - en venlig, hyggelig og praktisk Ordning.

Undertiden vil en naturlig formation kunne danne et naturligt og tilstrækkeligt
Værn om en forhave. Et Billede (4. Billede) viser en saadan Forhave ved et landligt
Hus. Selve Forhaven bestaar af en Bække Polyantharoser, foran hvilken der er en

Nepeta-Kant; men ud mod Vejen (Landevej) er der intet egentligt Hegn, men en
Grøft, hvis Græs holdes
sirligt klippet og danner
tilstrækkeligt Værn imod
Uvedkommende, og det
danner en synsmæssigt
fortrinlig Virkning og en

god Forgrund for Blom¬
sterne.Hvor Bebyggelsen
nu er trukket endnu mere

tilbage end i de nævnte
Eksempler, vil Udform¬
ningen af Forhaven ikke
stille Problemer, der af¬
viger synderligt fra an¬
dre Dele af I laven. At
Bilindkørselen, Laage-
partiet og selve Indgangs-

4. Billede.
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5. Billede.

partiet ved Huset skal
have en smuk, venlig og

fornuftig Ordning, siger
sig selv; men denne Side
af Sagen falder uden fol¬
den Ramme, der er lagt
fordenneArtikel, og disse
Spørgsmaal skal derfor
ikke behandles lier.

Som det sidste Motiv
for Forhaver skal næv¬

nes Græsbaandet foran
Række- eller Etagehuset.
Efter engelsk, tysk og
amerikansk Mønster har
dette Motiv nu ogsaa fun¬
det Indpas hos os, og det
forekommer mig: med ganske ypperlig Virkning. Græsbaandet, langs Rækken af Huse
(6. Billede) binder Husene sammen, danner en værdig og beroligende Forgrund for
dem og er som formgivende Element overordentlig vellykket, Fliserækkerne trækker
de fornødne Trafiklinier op uden at skære det Grønne helt itu, og Arealet er over¬
kommeligt at holde vedlige. Maatte det vinde Indpas mange Steder!

Den gammeldags Udformning af Forhaven som en almindelig Have og dens „Møb¬
lering" med Lysthuse, Siddepladser, Plæner og Grusgange turde være en Misfor-
staaelse af Rang. Disse Haver pynter ikke ved noget Hus, og deres Brugsværdi for
Mennesker er øjensynlig saare ringe. Der er hverken Hygge eller Fred at finde for
Beboerne, knapt nok vover man sig derud til en Kop Kaffe, — alt mens Genboer og

f orbipasserende nysger¬

rigt ser til!
Maaske har de haft

deres Berettigelse i en
l id; hvor Trafikintensi¬
tet og Bebyggelsesinten¬
sitet var ringere end nu,
altsaa i „de gode, gamle
Dage". Deres Tid er for¬
længst udspillet, og om
en Nyskabelse af disse
Typer bør der ikke være
Tale i vore Dage.

Johannes Tholle.

6. Billede.
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DANSK CHRYSANTHEMUMSSELSKAB
aabner den 3- November Forums Porte for sin 35* Udstilling. Den arrangeres efter
Lektor G. Georgsen og Anlægsgartner Johs. Jørgensens Projekt, „Blomsterlabyrinten",
som ved Konkurrencen belønnedes med 1. Præmie.

Der har meldt sig særdeles mange Udstillere, saa Forum skal komme til at frem¬
byde et virkeligt Blomsterhav.

Hver Dag Kl. 2V2 afholdes et sagligt Foredrag, og ligeledes hver Dag Kl. 2—3
og 6—7 afholdes forskellige interessante Demonstrationer, — og der skal være adskil¬
lige Overraskelser, som skal bidrage til at fange Publikums Interesse.

BOGANMELDELSER
Af Nord. ill. Havebrugsleksikon er 3- og 4- Hefte udsendt, og de lader ikke deres 2 Forgængere

noget efter i Lødighed. Der er flere nye, store Artikler, og de mindre og smaa er forbedrede og ofte
forsynede med nye, bedre Illustrationer.

Vi nævner i Flæng nogle af de betydeligere Artikler: Danmarks Havebrug (6 S.), Finlands Ha¬
vebrug (4 S.), Dræning (13 S.), en hel lille videnskabelig Afhandling, Foreninger (10 S.) Elektr. Jord¬
opvarmning og Elektrokultur (5 S.), Emballage (6 S.), Ernæring (2 S.), E,spalier (2 S.), Etiketter (2 S.),
Farver, Farve- og Lysvirkninger i Haver in. ill. og Farvetavle (9 S.), Fliser, Dyrelivet i Haverne
(mon Egernmotivet er helt rigtigt paa en Fuglebrønd?), Drivbænke og Drivning (4 S.) Dekoration og
Dekorationsgrupper (8 S., 17 Fig.) og nogle Plantearter: Chrysanthemum (8 S.), Clematis (2 S.) med
Farvetavle, Cotoneaster (2 S.), Cratægus (3 S.), Dahlia (5 S.), Delphinium (2 S.), Dianthus (11 S., 2 Fig.),
Erica (2 S.), Fagus (2 S.), Ficus-Figen (2 S.) og en Del Cactusarter. q

Den lille Kaktusbok - praktisk Raadgiver for Amatører, - uds. af A/S Norsk Havebruks- og Land-
brukslitteratur, tiis. af G. E. C. Gads Forlag. 4° S., 24 Billeder af forsk. Kaktusarter. En virkelig prak¬
tisk lille Raadgiver, som behandler de forskellige praktiske Spørgsmaal koncist og let forstaaeligt—
det norske Sprog lægger ingen Hindringer i Vejen. G.

Roser fra nære og fjerne Lande og Tider, - en lille Oversigt paa 16 Sider, som Aksel Olsen, Kol¬
ding, udsender sammen med sit Katalog, - en god Idé, for Roserne er vist Dagens Blomst, selv om
nogle har faaet den Idé at sætte dem i Skammekrogen i Køkkenhaven. Man faar særlig Besked om
alle de „vilde" Hoser; men ogsaa Kultur-Roserne eller ALdel-Roserne faar man lidt — og god Besked
om, — burde næsten have været skrevet som en Artikel i Havekunst. Q_

Johannes Tholle: Kirkegaards-Haandbog.
G. E. G. Gads Forlag, København, har udsendt denne nydeligt udstyrede Haandbog paa 208 Sider,

forsynet med 147 Illustrationer og mange I'laner og Tabeller. Dette er den første Bog paa dansk,
der specielt omhandler Kirkegaardsforhold; Bogen er inddelt i otte Afsnit: Kirkegaardenes Væsen
og Udvikling, Kirkegaardenes Ejendomsforhold, De gamle Kirkegaarde, Anlæggelse af nye Kirkegaarde,
Kirkegaardsanlægets Grundtanke, Enkeltheder i nye Kirkegaardsanlæg, Kirkegaardens Benyttejse og
til sidst Kirkegaardens Vedligeholdelse.

Maaske kunde der kritiseres lidt paa denne Inddeling i Afsnit, da Afsnittets Indhold ikke helt
svarer til sin Titel; at gaa i Detailler ved Omtale af hvert enkelt Kapitel vil her føre for vidt; men
der skal blot om Billedstoffet siges, at medens de store Billeder fuldt ud er Bogen værdige, er mange
af de smaa Billeder lidet oplysende og daarligt trykte.

Kirkcgaardshaandhogcn er ikke alene en nyttig Bog for Kirkegaardsgartnere, men vil hjælpe til
at oplyse i andre Kredse, der staar Kirkegaardssagen nær, a't der indenfor denne Sag virkelig gøres
et stort Arbejde for at forbedre de mange nuværende daarlige Forhold. £/g-, Kiær.
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BLOMSTERLABYRINTEN I FORUM 1933
Lektor Georgsens plan till Forums disposition*) var fantasifuil ocli god. Det var ett

sardeles gott grepp att lagga upp en stor altan vid sjiilva entrén, så att man omc-
delbart vid intrådet tick en overblick over utstiillningens centralparti. Från denna
upphojda plats — vilken inom parentes belagts med en „mosaik" av olika takpapp-
sorter — lick man en miiktig overblick over blomsterlabyrinten, vilken utgjordes av
ett omraade av omkring 30 meters bredd och 45 meters liingd. Detta var overvii-
gande fylli med krysantemum, men åven med cyklamen och genomskuret av ett la-
byrintartat gangsystem. Området till hoger från ingången raknat hade reserverats åt

Jørgen Olsens „Spiraltriidgård".

plantskolor och tradgårdskonst ocb till vånster åt fruktodling. Tvårs over labyrinten,
nedanfor restaurangen, låg en pergolaartad anlaggning forbunden med kiosker inne-
bållande olika viixtkollektioner. Denna anordning skiides från labyrinten på ett ori-
ginellt satt, namligen genom ett draperi av vatten, som från en hogt uppe i luften
placerad rorledning droppade ner i en smal kanal, vilken i avdelningen for trad¬
gårdskonst avslutades med ett system av fontiiner och dammar.

Man noterade med tilfredsstallelse, att utstållningsplanen icke slaviskt hållits i någon
viss stil. Den forenade i sig både den traditionella fruktavdelningen, labyrintens stora
blomstermatta och de fritt och naturligt anordnade plantskolealstren; alltså trenne vå-
sentligt olika utstallningstyper. Vad sedan sjiilva realiserandet av idéerna betraffar
kan det vara på sin plats att påpeka både de lyckade anordningarna och de, som

*) Som återgivits i jutihåftet av „Havekunst". »
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kunde varit battre. En tiel av labyrintens blomsterprakt stordes av ett allt for hogt
staket — jag skulle tro omkring QO cm — som skulle skydda blommorna från att bliva
nertrampade. Det avtecknade sin roda linja mot blommorna och ej mot bladverket.
Man kan fråga sig, om icke knåhojden, ca. 50 cm, hade varit bettre. Vaser och kru-
kor voro placerade i en bådd av bokltiv, kvarteren voro inramade med remsor av
gråstorv, en god anordning. — Labyrintens estetiska verkan hade våsentligt hojts, om
cyklamenutstållarna placerat sina aister på bord, så att blommorna koinniit i samina
nivå som krysantemerne. — De omkring 1,30 m breda gångarna inom labyrinten, lik-
som alla andra oppna ytor, voro belagda med „dammfrit" „Samsøgrus", vilket emel-
lertid visade en viss benagenhet att belagga både skor och byxben med damm. —

Den beråknade effekten av vattendraperiet uteblev. Pumpens kapacitet var for ringa,
och foljden var, att vattnet strilade som ett trist hostregn. Det var endast når man

såg det mot solen, som man anade vilken effekt, som skulle kunna uppnåtts med okad
vattenmångd.

Det ligger knappast inom „Havekunst"s ram att mera ingående behandla detal-
jerna inom sjalva krysantemumavdelningen. Vare nog sagt, att de storblommiga jåtte-
sorterna dominerade. Man måste beundra den odlarprestation, som ligger bakom
dessa blommor; men man gladde sig åt, att de enkelblommande krysantemerna och
de småblommande kaskadformerna likval vunnit sådan popularitet, som tycks vara
fallet i Danmark.

Bland våxthuskulfurer forekommo utom krysantemum åven fortraffliga cyklamen,
begonior, orchidéer och succulenta våxter, varemot nejlikor och rosor voro ytterst
sparsamt foretradda.

Fruktavdelningen var ordnad på traditionellt sått — fruktstaplar på bord och stora
fait av lådor med packad frukt. Frukten var perfekt, vackert fårgad, stor och vålut-
vecklad, og i många fall var sortering och packning monstergill, som t. ex. Guld¬
borghaves Cox's Orange. — Ett dekorativt och attraktivt inslag i fruktavdelingen var de
båda Pterocarior, som D. T. Poulsens Planteskole planterat i stora baljor och be-
hångt med frukthången av ett originellare slag, nåmligen halvmeterlånga trådar med
påtrådda åpplen. På etiketten stod inté, som mart våntat sig, Pterocarya caucasica X
Pyrus Malus, utan: „Plant D. T. Poulsens Trær, — de bær".

Attraktivt ordnade voro åven de succulenta våxterna i Hans Thomsens utståll-
ning och Botanisk Haves kollektion av akvarievaxter. Varje kruka hade nåmligen pla-
cerats bakom en glasruta i en fritstående spaljér med diagonalstållda sprojsar.

Inom avdelningen tor trådgårdskonst och plantskolealster låg Birger Errboes lilla
„naturparti" grupperat runt en cirkelformad fontån med trenne kraftiga strålar. Det
år inte lått att i november månad anordna en uttstållning, i vilken stenpartivåxter
skola utgiira det viktigaste inslaget. Det år dårfor intet under, att denna anlåggning
verkade en smule lårgfattig och kanske inte kom till sin fulla rått vid jåmftirelse med ,

labyrintens fårgprakt.
Havearkitekt Jørgen Olsen hade i stållet valt att såtta fårg på sin anlåggning ge¬

nom att i en cirkelrund, ftirsånkt gråsmatta kigge in en bruten spiral av omvåxlande
gult och rcitt murtegel — en dekorativ anordning inom en vacker ram av stådsegrona
våxter. Synd blott, att den forsånkta gråsplanen kom att ligga hogre ån den grus-
gång, varifrån anlåggningen skulle beses av utstållningsbesokarna. (Den spiralformade
stigen, som hår var omgiven av grås, var av båttre verkan ån vid Insulin-Hospitalet
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vid Gentofte, dår blandade perenna våxter med orolig effekt ersåtter gråset). Nåsta
utstållare i raden var D. T. Poulsens Planteskole, som fritt grupperat en samling
stådsegrona och fruktbårande tråd ocli buskar omkring några oregelbundna dammar.
En del berberisarter, såsom B. Wilsonii, B. polyantha m. fl., tilldrogo sig uppmårk-
samlieten, liksom Cotoneaster praecox på stam. Synd blott, att etiketterna ånnu på
sondagen lågo samlade i en hog ocli icke voro utplacerade vid respektive våxter.

Harald Kjær & Son gjorde god rcklam for sin firma genom två små samkompo-
nerade anlåggninger, en vintertrådgård med funkismobler stående på ett golv av be-
tongplattor, fårgade i beige, ljusgront och svart, och en blomstertrådgård av kloster-
gårdstyp, inramad av tegelroda jutevåvsvåggar, mot vilka morkgrona coniférer och

Haruld Kjær & Sens „Blomstertrådgård".

andra grona våxter vackert kontrasterade. Golvet var belagt med rod tegelsten, i
mitten stod en liten bronsstaty i en rund fontån, och på trappstegsartet forhojda ra¬
batter våxte succulenta plantor, vilkas grågrona fårg stod fortråffligt mot den roda
tegelinramningen. Jorden emellan plantorna hade tåckts med krossat tegel, ett ma¬
terial, som såkerligen år låmpligt i praktiken, men som just hår gjorde, att hela an-

låggningen verkade litet for tegelrod. Dette var emellertid ett fel, som våxterna så-
kert sjålva hade justerat, om de fått sprida sig under ett år eller två.

Vid den fortsatta vandringen kunde man icke undgå att falla i beundran infor
skulptoren Bregnøes vackra fontån med en sjojungfru omgiven av sex vattensprutande
sjohåstar. • Sven A. Hermelin,

Tradgårdsarkitekt, Stockholm.
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CORYLUS AVELLANA CONTORTA
Corylus Avellana contorta
Foto fra A/S B. Ruys' kongl.
Planteskole, Moerheim.

og^ en klar
Vinterdag henad mod Aften, ses det mod Himmelen som en lin Silliouet. Man ser

en Birk med sirlige, tynde, sitrende Grene, Avnbøgens massive, svagt krogede Stamme
og den uægte Jasmins Kiskoste; Cornusgrenene skinner rødt, og de unge Pileskud
skinner i alle tænkelige røde og gule Farver. Der er alt, livad Hjertet kan begære
baade af Farve- og Linievirkninger, det gælder bare om at se det!

Nu er det vel ikke alle, der er i Stand til det lige straks, og disse skal til at be¬
gynde med have noget letfatteligt, haandgribeligt at se paa, saa de kan betages af
Grenenes Ynde. En saadan Busk, der ved sin ejendommelige Grenbygning præger

sig i Hukommelsen, saaledes at man sent glemmer den, er Corylus Avellana contorta.
Det er en Hassel; men, som man ser paa Billedet, ligner den slet ikke en Has¬

sel; men det var jo heller ikke Meningen. Væksten er betydelig svagere end hos den
almindelige Hassel; Grenene er vredne og drejer sig som en fantastisk, stor Prop¬
trækker; det besynderlige Indtryk forstærkes ved, at en Del af Grenene vokser nedad.
Da det er en Hasselvarietet, er den (uldstændig haardfør og har ingen særlige Krav
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mecl Hensyn til Vokseplatls; clen kan plantes paa en større Stenhøj eller paa et Sted
i Buskettet, hvor den ikke bliver generet af stærktvoksende Naboer.

Nu skal det siges, at Corylus Avellana contorta er en virkelig Nyhed, den er slet
ikke omtalt i større, beskrivende Kataloger eller lignende Værker.

Dette Eksemplar er fotograferet i Ruys' Planteskole, „Moerheim" i Dedemsvaart i
Holland, og dette Firma har udsendt Planten som Nyhed i 1932—33- Derfor er der
næppe nogen Sandsynlighed for, at den er at finde i danske Planteskoler; men da
Planten er saa ejendommelig, tror jeg, at den vil blive optaget i Sortimentet af sjæld¬
nere Sirbuske. Derfor skulde den egentlig have et dansk Navn med det samme. Var
det ikke passende at kalde den for Troldhaslen, da Synet af den henleder Tanken
paa I roldeskoven ved Tisvilde? Willy F. Hansen.

PRUNUS (C E R A S U S) SARGENTII
hører til de japanske Kirsebær, som sammenfattes under Gruppen Pseudocerasus eller
Cerasus serrulata, og den er vistnok synonym med Primus serrulata var. sacchalinense.

Prunus Sargen ti i som Allétræ i Forhaverne ved.Regenburgsvej, Frederiksberg.
Med Ribes og Forsythia under Træerne er Vejen en henrivende lille Foraarsidyl.
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Prunus Sargentii i Blomst. Bufcken her er mere „løs" i det end almindeligt,
paa Grund af, at den staar i ret stærk Skygge.

Den ligner ikke de mest kendte af Gruppen: Hisakura, Mount Fuji o. lign., idet
den er meget spinklere i hele sin Bygning, tættere i Væksten og mere smaabladet,
den minder egentlig mere om Myrobalan eller Primus Pissardi (dog ikke rødbladet)
og mest om den her i Landet vistnok ikke helt haardløre Prunus subhirtella. Bladene
ligner Prunus triloba's, er blot lidt mindre. Slægtskabet kan jo i Praksis være ret lige¬
gyldigt; men jeg nævner Slægtningene, for at dem, der kender disse, herigbnnem
kan laa en Idé om Plantens Habitus.

Saa vidt jeg kender P. Sargentii, er den ret svagtvoksende og ser kun ud til at
blive en stor Busk eller et lille Træ, mindre kraftig og mindre end de ovennævnte
Slægtninge. Den blomstrer tidligere end disse, førend Bladene, og er afblomstret, naar
Hisakura begynder at springe ud, og den er overQrdentlig rigtblomstrende. De hvide
eller ganske svagt rosa Blomster dækker saa at sige Grenene helt. Den afskaarne
Buket er taget med lor at vise, hvor elegant Grenene er byggede, og de er meget
lette at faa til at springe ud i Stue ret tidligt paa Aaret. Kronen er dertil gerne saa
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tæt, at man hvert Aar uden Skade
kan skære en Del Grene ud til
Drivning.

Om Efteraaret faar Løvet en
herlig rødgylden Farve. Alt i alt
vil jeg anbefale P. Sargentii til
meget hyppig Anvendelse i saa-
vel store som smaa Haver, — man
er saa taknemlig for dens tidlige
Bebudelse af Foraaret, og den
bliver ikke større, end at den kan
faa Plads i enhver almindelig
I lave. I'aa Stamme er den, synes
det mig, særlig rigtblomstrende,
og den giver et ualmindelig yn¬
defuldt lille Allétræ. Paa Grund
af den svage Vækst maa den po¬
des i Stammehøjde.

Michael Gram.

Afskaarne (irene af Prunus Sargentii,
stuedrevne i Marts-April.

TYSKLANDS HAVEBRUGSORGANISATIONER
CENTRALISERES

Som et Led i den nazistiske Omorganisation af Tyskland ér ogsaa Havebrugets
og Gartneriets Organisationer efter Paalæg af „Amt fur Agrarpolitik" blevet sammen¬
sluttede i en Centralorganisation, den alt forud bestaaende „Reichsverband des deutschen
Gartenbaues", som herefter omfatter følgende 7 Faggrupper: Frugtavl, Gemyseavl, Frø¬
avl, Blomster- og Plantedyrkning, Planteskoledrift, Have-, Park- og Kirkegaardsan-
læg og Embedsgartnerne (tidl. Reichsverb. d. d. Gartenbaubeamten).

For hver Gruppe er udpeget en „Fører", saaledes for Gruppen „Garten-, Park- uhd
Friedhofsgestaltung": Havearkitekt Gustav Allinger, Berlin. Denne Gruppe er atter delt
i 3 Særgrupper: „Deutsche Gartenarchitekten1, „Gartenausfiihrende" (Anlægsgartnere)
og „Friedhofsgartner'1.

Embedsgartnergruppen er delt i 4 Særgrupper: „Gartenverwaltung" (Embedsmænd
og andre ansatte i offentlige gartneriske Forvaltninger), „Friedhofsvenvaltung", „Nut£-
gartenbau" og „Fachschulett".

Sideordnet, men dog i intimt Samarbejde med denne rent faglige Organisation er
der under „Kampfbund ftir deutsche Kultur" dannet en Organisation, som skal tage
sig af de rent kulturelle Sporgsmaal. 1 Spidsen for denne skal „Deutsche Gesellschaft
fiir Gartenkultur" staa, og herunder skal i forskellige „Søjler" indordnes: 1. For-
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Havearkitekt Gustav Allinger,
Præsident for D. G. f. G. (efter Gartenkunst).

eninger for Havekunst under Ledelse af
„Deutsche Gesellschaft fiir Gartenkunst'',
2. Foreninger for Studium afsærlige Plan¬
tearter, saasoni „Dendrologische Gesell¬
schaft„Deutsche Dahliengesellschaft",
„ Verein der Rosenfreunde" o. s. v. og 3-
Foreninger, som i Almindelighed be¬
skæftiger sig med Havekultur, f. Eks. de
mange „Flora"-Selskaber.
„DeutscheGesellschaftfiirGartenkunst",

som ved Repræsentantskabsmødet i Som¬
mer i Hannover har skiftet Ledelse og
faaet Havearkitekt Gustav Allinger, Ber¬
lin, til Præsident i Stedet for den hidti¬
dige, mahgeaarige Præsident, Stadtgar-
tendirektor Kube i Hannover, vil blive
helt nyorganiseret, og dets fremtidige
Opgaver, som vil blive indskrænket til
rent kulturelle, fastlagte i en nær Frem¬
tid. Herunder vil ogsaaTidsskriftet,, Gar¬
tenkunst" blive inddraget, og det vil om¬

hyggeligt blive overvejet, 0111 der kan og bør ske Forandringer, som kan gøre det og
de Ideer, det kæmper for, tilgængelige for en langt større Kreds, fremfor alt blandt
Ungdommen. Af. G.

KONKURRENCE OM EGET HUS MED HAVE
Dansk Spare- og Byggeforening indbyder danske Arkitekter, Bygmestre, Havearkitekter og An¬

lægsgartnere til en Skitsekonkurrence om Tegninger til Een- og To-Familiehuse med Haver.
Program udleveres, saa længe Oplag haves, fra Foreningens Kontor, Vester Farimagsgade 20. -

Foruden Programmet danner Akademisk Arkitektforenings og Dansk Havearkitektforenings Konkur¬
renceregler Grundlaget for Konkurrencen.

Forslag skal indleveres inden 1. Februar 1934- For Huse uddeles 3 Præmier, ialt 1000 Kr.; for
Haver 2 Præmier, paa 300 og 200 Kr., og der indkøbes i begge Kategorier ialt 10 Forslag til en Pris
af 100 Kr. pr. Stk. I Bedømmelseskomitéen sidder: Arkitekterne Ole Holst, E. Mindedal Basmussen
og Povl Stegmann og som Bepræsentant for Dansk Havearkitektforening: Havearkitekt G. Th. Sørensen.

DANSKE HERREGAARDSHAVER 6. - SERRJDSLEVGAARD
Det kgl. danske Haveselskab har nu udsendt det sjette i Bækken af disse smukke og statelige

Hefter, som det altid er en sand Nydelse at faa i Hænde.
Vi bliver her præsenteret for en Herregaardshave, som oprindelig er anlagt i „den franske Stil",

Barok, men senere blev omlagt i „den engelske Stil", - som det hedder i den daværende Gartner, Hans
Hansen Hallings Beskrivelse af Haven, som gengives i Heftet; „især efter Anviisning af sal. Justits-
raad og Professor Hirschfeld i Kiel og efter Vejledning af General-Have-Inspekteur Schmidt".

Heftet er, som dets Forgængere, redigeret af Lektor Georg Georgsen. Af. G.
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