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Landskabsarkitekt Dr. phil. Jens Jensen
„Jens Jensen faar Doktorgraden". „Landskabsarkitekt bliver Dr. phil." „Æresud-

nævnelse ved Wisconsin Universitet". Under disse og lignende Overskrifter omtalte
den amerikanske Presse den celebre Begivenhed, der overgik vor kendte Landsmand,
da han i Juni Maaned sidste Aar blev udnævnt til Æresdoktor ved det nævnte Univer¬
sitet. „Jeg var først imod det", hedder det i et privat Brev, „men det blev mig paa-
vist, at det var en Ære at modtage Graden, og at det viste Amerikas Paaskønnelse
af det Arbejde, jeg har udrettet herovre".

I et efterfølgende Brev suppleredes denne Udtalelse med en væsentlig Tilføjelse,
der yderligere understreger Æresbevisningens Betydning; Brevskriveren meddeler, at

hans Skole for Natur- og Kunststudium, som han for et Par Aar siden har oprettet
i „The Clearing" ved Ellison Bay, nu vil komme under Staten Wisconsins Skole¬
love, og at Wisconsin Universitet vil sikre Skolen økonomisk, „saaledes at den ikke
vil savne noget ved min Bortgang".

Den her fremsatte pædagogisk farvede Karakteristik vil maaske falde Læseren lidt
fremmed; men den turde ikke desto mindre være paa sin Plads. Jens Jensens mange-
aarige Ven og Arbejdsfælle, Professor i Havebrug ved Wisconsin Universitet, Fran%
A. Aust har for nylig offentlig udtalt om ham: „Det er udmærket paa sin Plads, at
en videnskabelig Læreanstalt anerkender de varige dg virkelige Værdier, der skyldes
en Personlighed som J. J. Gennem sine Foredrag og sin personlige Berøring med
talrige Mennesker, ikke mindst med Ungdom af begge Køn, har han vakt sine Med¬
menneskers ideelle Trang; gennem sin Person og sit Arbejde har han øvet en didak¬
tisk Indflydelse, der vil spores op gennem Tiderne".

I næsten en Menneskealder indtil 1920 havde J.,J. sit Virkefelt ved Chikagos
Parkvæsen, i det længste Tidsrum endda som Direktør. Han er født 13- September
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Soppedam i Columbia Parken

i860 paa Dybbølsned ved Foden af Dybbøl Møllebanke og saaledes lige passeret
de 77- Efter sin Uddannelse paa Tune Landbrugsskole og efter Militærtjeneste og
Studieophold i Tyskland drog han i 1884 til De forenede Stater. Endnu samme Aar
giftede han sig med sit Bysbarn, en ung Pige ved Navn Anna Marie Hansen. Det
blev et langt og lykkeligt Ægteskab. Fru J. døde i Ægteparrets Guldbryllupsaar. Hun
var altid sin Mands trofaste Medarbejder.

Paa „Guldkysten", Søbredden i Chikago, hvor de fornemme Villaer ligger, vandt
den begyndende unge Landskabsarkitekt sine første Sporer som Anlægsgartner for
private, et Job, han senere har forfulgt i endnu større Stil ved de Parkanlæg, han
har udført paa flere Dollarsfyrsters Landsteder, saaledes hos Familien Ford.

Han har i rigt Maal haft Lejlighed til at udnytte sine Evner ved Løsning af pri¬
vate saavelsom offentlige Opgaver. Hans store offentlige Gennembrud skete i 1Q06
med Udførelsen af Humboldt Park i Nordvest Chikago, der blev et direkte Forbillede
for nyere amerikansk Parkudvikling. I den amerikanske Bevidsthed stod han dermed
som den nye Tids Mand: Folkets Park til Folkets Brug og Folkets Barn. Det var i
de Aar Sociologen, den kendte engelske Forfatter H. G. Wells gjorde sin Rejse til
Amerika og skrev den opsigtvækkende Bog „The future of America", særlig om¬
handlende Chikago. „Men are makers — american men, I think, more than most men",
udbryder han, idet han spiler Øjnene op og undres over, hvad han ser. Han be¬
skriver og fængsles særligt af „Den nye Verden"s Friluftsliv, der lokker og kalder
paa Børn og voksne i alle Aldre. Det er offentlige Foranstaltninger, hvorom her er
Tale, og ikke en privat Filantropi, iværksat for „sammentiggede Penge eller for Bi¬
drag fra Standard Oil". „Det er en ny Tidsalder,' der oprinder".

En Menneskealder senere betragter moderne Bymennesker den skitserede Udvik¬
ling, der efterhaanden har holdt sit Indtog Jorden over, som en Selvfølge. I Kraft af
sin offentlige Stilling, erkendende Tidens Trang og med sin sønderjydske Aarvaagen-
hed og hele sit Initiativ greb J. J. til og gennemførte den nye Tids Krav. Hans For-
staaelse viste sig ikke mindst ved hans praktiske ogk smukke Udformning af Børne-
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Foroven: Franklin Boulevard, 50 Fod
bred Parkallé med Græsrabatter.

Forneden: Sandbassin med Legesliske
ved Kanten.

legepladserne med Redskaber og alt, hvad der hører saadanne Fristeder til. At be¬
skrive dette nærmere i Enkeltheder lader sig dog ikke gøre i denne Forbindelse. Lad
nogle Billeder illustrere det sagte!

Barnet føler sig som ude i den „rigtige" Natur, naar det sopper ud i en Soppe-
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Prairie River i Humboldt Parken.

dam, der ikke er en kedelig Firkant med de nødtørftige Centimetermaal Vand.
Legeslisken, der kræver blødt Underlag ved Nedspringsstedet, stilles med sin Kant

ved Randen af det store Sandbassin, — en praktisk og endelig Løsning af et Legeplads-
spørgsmaal een Gang for alle.

Og selve Parklandskabet? Det er blevet et „Naturlandskab", der virker, som om
Menneskehaand aldrig har rørt derved, end sige „skabt" det. Landskabsarkitekten
har gjort det muligt for Bybeboeren at finde Naturensomheden i Storbyen!

Som det vist er almindelig kendt, indtager J. J. en førende Stilling som Naturfred-
ningsmand i sit nye Fædreland. Han er Præsident for „The friends of our native
landscape", en omfattende Bevægelse, han selv har rejst; allerede i den tidligere Præ¬
sident Theodore Roosevelts Tid og efter Samraad med denne gjorde han det grund¬
læggende Arbejde.

J. J. forener i sig en rig Menneskelighed med genial Forstaaelse af sit Fag; hans
Egenskab som Naturdyrker gør al hans Gerning til en lykkelig Harmoni. I saa Hen¬
seende danner det Arbejde, hvoraf han nu er særlig optaget, og som Omtalen af
Æresbevisningen allerede har givet Anledning til at nævne, nemlig Jens Jensen-Sko¬
lens Stiftelse, en Slutsten paa hans Værk. Skolen vil under hans Ledelse og med
kyndig Bistand fra mange Sider føre Jens Jensens Lære videre. Selv har han i Ar¬
bejder som „From the notebook of landscaping" og i det nye Arbejde „A land¬
scapers notebook", der udkom i Fjor samt i en lang Række Skrifter, Dagblads¬
artikler og Radioudsendelser givet et alsidigt Bidrag til Udformning af denne Læres
Indhold. I den danske Presse foreligger der, saavidt undertegnede bekendt, kun et
enkelt Bidrag fra J. J.s Haand, nemlig „Jydepottékunst" i „Politiken" 2. Januar 1931.

J. J. har givet sig i Kast med alle Slags Problemer inden for Faget. „Skolen i
Parken", er et af Problemerne, „neighborhood-center" et andet. For dem begge gæl¬
der det, at Parken, Naturen, Landet skal danne Baggrund for Menneske- og Bylivet.

Foruden de tre nævnte Parker skal blandt de mange Arbejder, J. J. har udført
i Chikago saavelsom i Staterne andre Steder, særlig nævnes „Lincoln Memorial Gar-
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Prairie River og Græssletter i Columbia Parken.

den" i Springfield, indviet 1936. Det er en ægte „Jens Jensen", hvor al Vegetation
er egnsbestemt som paa Lincolns og Pionerens Tid, naar denne første Gang drog
ind i Illinois og skuede ud over Landskabet.'Som i Humboldt og Columbus Parkerne
har J. J. her vedkendt sig sit Særpræg ved at bruge det hjemlige, naturlige Plante¬
materiale. Det meddeler hans Havekunst en Simpelhed i god f orstand, og den Skøn-
hedsfylde, han finder i „Ting, som gror", vil han jo altid kunne regne med, naar
Materialet har 100 pCt. Vækstbetingelser.

J. J. har været en klog og frugtbar Formidler af de kulturelle Værdier, han bragte
med sig fra sit Fædreland, — i hvor mange Retninger ved han selv bedst. I det frem¬
mede var han altid en god Søn mod sit gamle Land, som han i det svundne lange
Tidsrum dog kun har haft Lejlighed til at gense een Gang for nogle Aar siden.
Hans Barndomsven, nu afdøde Minister H. P. Hanssen har skrevet i „Hejmdal" den
23. og 26. November 1925 om hans kulturelle og offentlige Indsats, ogsaa med Hensyn
til Danmark. Han var en af de kendte Danskere, der gik til Wilson angaaende
Sønderjyllands Sag efter Verdenskrigen. Den statelige Sønderjyde, der sidder som
Medlem af en Række kendte Selskaber og Foreninger for Kunst og Videnskab, der¬
iblandt den eksklusive „Cliff Club", har altid, Renæssance-Natur, som han er, følt
Trang til mangesidigt Virke, særlig hvor Pioneren skulde tage fat, og han har altid
fulgt denne sin Trang i Aand og Sandhed.

Til sin Skole og sit nye Hjem, efter at han har forladt Chikago og Omegn, har
denne Naturens Søn, ogsaa et Tilnavn, den amerikanske Presse har fæstet til hans
Navn, set sig godt om for at finde den bedst egnede Plads. Paa Halvøens Spids, der
stikker ud mod Nordøst i Michigansøen, Nord for Chikago, hvor Fyr, Gran og Birk
gror frodigt, har han købt sig en Ejendom paa 120 acres. Her flammer Nordlyset i
Vinternætterne som et Symbol paa den Lysbringergerning, her skal gøres inden for
Havekunstens og Naturstudiets Felter. Hans Dragehjelm.
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Havens fugleliv
Man er jo efterhånden blevet klar over at dyrene ikke er til for menneskenes

skyld men for deres egen.
De lader sig derfor ikke uden videre inddele i nyttige og skadelige, da de alle

mere eller mindre er både — og, altså set fra et menneskesynspunkt, og havens fugle
danner ingen undtagelse herfra. Se f. eks. til solsorten. Dens sang om foråret er
fuld af sødme når den sidder i det sidste solstrejf på en husgavl og signaliserer til
andre solsorter og drosler i nabolaget. Det vekslende tonespil der kalder og svarer fra
fjernt og nær oppe over de skumrende haver er lige så vidunderligt som forårets
fugletræk, er selve de lyse nætter omsat i toner.

Men når de grønne saxifragapuder er ved at vokse sammen til det ønskede sma¬
ragdgrønne tæppe, så er det samme solsort der splitter det hele ad blot for at få sig
et par orme til sin frokost — ikke spor af lyse nætter eller forårspoesi. Det er også
solsorten der nyder de første jordbær og sætter smag på Doyenné de Comice pæ¬
rerne, når de begynder at modne mod solsiden. Inden man rigtig har fået tid til at
glæde sig over de smukke rønnebær, ildtornens orangefarvede klaser, paradisæblerne
og hyben har solsorten også værpt der, og et par dage før hyldebærrene skulde være
indhøstet var det igen solsorten der kom først. Det er ganske overflødigt at gå til
busken, for de store blåsorte klatter på de hvide havebænke er dens kvittering for
rigtig modtagelse.

For 30—40 år siden var solsorten en sjælden fugl i byens haver. Den gang vrim¬
lede det derimod med stære og stærekasser, der begge dele er blevet sjældenheder
nu, enten det så er stærene der har svigtet eller det er boligmangel der har haft bør¬
nebegrænsning til følge.

Om det nu var bedre med mange stære end med mange solsorter og sangdrosler
er ikke godt at sige, men „al zu viel ist ungesund", som tysken siger, og det-passer
også i dette tilfælde.

Det er netop dette altfor meget der er gråspurvens ulykke. At den er en lille klog
og forsoren rad kommer man jo ikke udenom. Navnlig hvis den vilde holde lidt mere
hævd over sit ydre, havde den mange betingelser for at samle sig venner også mel¬
lem de vingeløse tobenede. Men den er en lille gris med sit tøj. Musvitten derimod!
Tro ikke dens slips kommer til at sidde skævt, fordi den står med hovedet nedad.
Det er en pillen lille fyr, om end knap så fin som stillidsen, der nærmest må beteg¬
nes soin lapset.

Hvilke midler har vi nu til at regulere lidt på fuglebestanden, og hvilke arter er
der mening i at fremme og hvilke andre trænger til at hæmmes i deres frie udfoldelse?

Reguleringsmidlerne falder i to grupper, de positive og de negative, dem der frem¬
mer og dem der hæmmer tilgangen. Absolut hæmmende er navnlig tilstedeværelse af
herreløse katte. Det er mærkeligt at se, hvordan en kat på sin tur gennem haverne
kan sagtne sine fjed og skotte op til den buksbom hvor rødirisken har sin rede. Gang
på gang går den forbi, og først den dag eller måske en dag eller to før ungerne er
flyvefærdige er reden flået ned og ungerne væk. At ringe til „Svalen" og bede in¬
spektøren komme med sin kattefælde er det sikreste middel mod herreløse katte der
sulter og lider ilde, og som derfor er en stadig [are for fugleunger — og guldfisk.

Af positive foranstaltninger er de vigtigste: Fremskaffelse af redepladser enten i
krat, træer og hække eller ved ophængning af redekasser, at skaffe adgang til vand
både til drikke og bad og endelig . ved at holde liv i fuglene vinteren igennem,
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hvor det mange gange kniber for de små kræ med at få fat i tilstrækkelig føde.
På dette sidste punkt har en tysk professor udtænkt forskellige metoder til at

skille mellem får og bukke eller mindre teologisk og præcisere udtrykt mellem mej¬
ser og andre fuglearter.

Af mejserne er musvitten den mest almindelige her, men også blåmejsen, sump¬
mejsen og sine steder tillige halemejsen holder til i haverne, og rigtigt er det vel nok,
at disse små livlige fugle er særlig ønskværdige, da en væsentlig del af deres føde er
insekter som de forstår at finde frem fra træstammernes barkrevner og helt ud til
grenenes yderste spids.

Og med den grundighed der er tyskernes særkende har de nu konstrueret for¬
skellige foderkasser, der sælges under navne som Antispatz, Kontraspatz og Spatznit,
hvad jo ikke kan lyde helt godt i gråspurvenes øren.

Det gøres gældende at der i Tyskland årlig opfodres 400,000 kg hampefrø i disse
foderautomater. Hvis gråspurvene kunde spise med, vilde der medgå 4 gange så me¬
get frø. „Dette vil vi forhindre", siger reklamebrochuren. „Hjælp De med til at spare
vort fædreland for denne unødvendige ja skadelige udgift". Fælles for de forskellige
automater er deres indretning til at rumme et så stort kvantum hampefrø at automa¬
ten kun behøver at fyldes ganske få gange i vinterens løb for altid at være leverings¬
dygtig til mejsernes husholdning, men midlerne der tjener til at hindre spurvene og
andre større fugle i at spise med er forskellige. Antispatz bygger på forskellen mel¬
lem mejsernes tynde, spidse næb og det tykkere mere kegleformede spurvenæb, Kon~
traspatz er baseret på mejsernes forholdsvis ringe vægt, idet den lille trapetz fuglen
må sidde i for at naa truget er sådån konstrueret, at den tynges ned når en uind¬
budt, tungere spurv prøver på at luske sig til fadet, og for at få udbytte af et besøg
i Spatznit fordres der en akrobatik, der ligger over gråspurvenes evne, idet truget
kun kan nås af den der hænger på siden af en lodretstående lille pind. Brochuren
taler kun om gråspurve og mejser som om der ikke var andre fugle i Tyskland, men
det er jo ikke nogen særlig tysk opfindelse kun at nævne det i en varereklame, der
taler til varernes fordel.
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Ikke desmindre kunde jeg godt lide at have sådan en automat, da det hidtil ikke
er lykkedes mig at faa lejere i de ophængte mejsekasser, og da jeg hverken er inter¬
esseret i at få min bestand af solsorter eller gråspurve forøget. Jeg skulde desuden
tro at der ved siden af lodrette pinde til mejser og andre luftakrobater må kunne
opsættes vandrette pinde så tæt ved truget, at kun små fugle som rødkælk, irisk og
fuglekonge kan holde balancen mens de spiser.

Foruden disse spurvefjendtlige automater anbefaler samme tyske firma en anden
automat til anbringelse umiddelbart på vinduesruden, sådan at man fra stuen kan følge
måltidet på nærmeste hold.

Da det ikke er sandsynligt at valutakontoret vil give tilladelse til Indførsel af fod-
ringsautomater fra Tyskland selv om man vilde fremlægge ovennævnte nationaløko¬
nomiske betragtninger, har jeg nu selv konstrueret en sådan, der forener de to tyske
forbilleders egenskaber ved at være åben indimod stuen og være „spatznit". Tegnin¬
gen vedføjes til anvendelse for eventuelle ligesindede. E. Erstad-Jørgensen.

Pontedéria cordata.
Pontederia er en smuk Vand- eller Sumpplante, hvis Hjemsted er det sydlige Nord-

Amerika. Den bliver indtil 8o cm høj, fra en krybende Rodstok hæver de slanke Stilke
sig over Vandet, bærende den 20 cm lange, noget callalignende Bladplade. Blomsterne
sidder i 10 cm lange Aks og er blaa, lidt neden for Blomsten sidder et stort Højblad.

Selv om Pontederia ikke hører til vore mest straalende og farveprægtige Planter,
fortjener den dog en langt større Udbredelse, end den i Øjeblikket har, idet den
med Hensyn til Blomstringstidens Længde overgaar de fleste andre Vandplanter; alle¬
rede først i Juli begynder de første Blomster at vise sig, og endnu sidst i September
staar den i fuldt Flor. — Ogsaa udenfor Blomstringstiden er Planten smuk som

Bladplante betragtet.
Pontedéria forme¬

res almindeligvis ved
Deling og plantes i

kraftig, næringsrig
Jord, i fuld Sol, ved
Bredden af Sø eller
Bassin paa 5—15 cm

Vanddybde. Planten
er tilsyneladende fuldt
haardfør her, vokser
godt til og danner
store, tætte Bevoks¬
ninger; men for at
være paa den sikre
Side, kan man be¬
skytte den mod den
værste Frost med nog¬
le Hør eller lignende.

Henry E. Nielsen,
Havebrugskandidat.
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Trillium

grandiflorum
Hjemsted Nord-America.

Er en smuk foraarsblomstren-
de Staude hørende til Con-
vallariaceae. Den knoldfor-
mede Rodstok skyder nogle
25—30 cm høje Skud, der lidt
over Midten bærer tre spidst
ægformede, grønne Blade, og
i Spidsen den noget nikkende
Blomst, der bestaar af tre ydre,
smalle, grønne, og tre indre,
brede, ægformede, hvide Blo-
sterblade. Blomstringen fore-
gaar i Maj, og med sine store,
smukke Blomster vil den let
tiltrække sig Opmærksomhe¬
den.

Formeringen foregaar ved Deling. Planten er fuldt haardfør her og trives bedst i
Halvskygge, i en humusrig ikke for tør Jord. Som Plantesteder kan anbefales Lyng¬
hede og Partier ved Foden af Stenhøje. Henry E. Nielsen,

Havebrugskandidat.

Romneya Coulteri
Hører til Valmuefamilien; — den er opkaldt efter 2 Irlændere, Botanikeren Th. Coul¬

ter, der omkring 1840 i 10 Aar botaniserede i Californien og Mexico, - Romneya
efter Coulters Ven Astronomen Romney Robinson. Paa dansk kaldes Romneya of¬
test for „Californisk træagtig Valmue" — i Californien er den nemlig en Busk, og det
angives, at den der vokser ved Flodbredder—, 2 Egenskaber, som slet ikke passer
for vore Breddegrader, hvor den maa behandles som Staude, og plantes den i Nær¬
heden af Aaer eller Søer, hvor Jorden er særlig fugtig i Vintertiden, vil Rødderne
uvægerligt raadne.

Efter ovenstaaende maa man undre sig over, at denne Pragtplajite overhovedet
kan kultiveres paa Friland hos os; men det gaar udmærket, blot de rette Forhold er
tilstede. — En lun sydvendt Vokseplads, f. Eks. en større Stenhøj, eller opad en Mur
eller Bygning, helst i et sydvendt Hjørne, hvor Solvarmen ret kan gøre sig gældende.
Jorden maa være porøs, let lermuldet, og om fornødent maa der sørges for godt Dræn.
Om Efteraaret bortskæres Skuddene ca. 25 cm over Jorden, og der dækkes godt
med Løv, derover Granris, for at Løvet ikke skal blæse bort. R. C. har noget tor¬
nede Stængler, fjersnitdelte, smukke, blaagrønne Blade — og saa Blomsten! — tænk Dem
en Valmue 10—15 cm i Gennemsnit j den herligste silkehvide Farve og med lysende
gule Støvdragere, vellugtende, mindende om vilde Roser, — kort sagt en Pragtblomst,
som næppe kan sidestilles med en anden Frilandsblomst hos os. — Endnu en god
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Romneya Coulteri ved Slotsmuren paa Wedellsborg.

Egenskab, Blomsterne holder sig helt godt som afskaarne, og Knopperne udvikler sig
let efter et Par Dages Forløb. .

Romneya C. ser man kun sjældent her i Landet; — desværre har næppe nogen

Staudegartner den i Formering, og med de senere Aars Valutavanskeligheder er det
vanskeligt at faa indførte Planter; —dog lysner det maaske nu, saa de kan indføres
fra Holland, hvor der er Forraad i de store Staudegartnerier.

Ovenstaaende Billede er fotograferet i Sommer her paa Wedellsborg, jeg skal nu
kort fortælle lidt om denne Romneyas Historie:

Jeg plantede den i Foraaret 1Q2Q i et sydvendt Hjerne ved Slottet, hvor Kirke¬
fløjen springer godt frem; af Frygt for Fugtighed lavede jeg en lille 30 cm høj Paa-
fyldning af lettere Jord, den indrammedes af Sten, og her plantede jeg en Plante, der
straks voksede godt til, i Aarenes Løb har den bredt sig stærkt langs Slotsmuren,
mod Vest 5 m og mod Øst hele 8 m. I forskellige Havebøger er Højden gerne an¬

givet til godt 1 m, her er den godt 2 m. Voksestedet langs den gamle, metertykke
Slotsmur tiltaler den øjensynligt i høj Grad, saa meget, at et Skud er trængt ind mel¬
lem Grundstenene og er havnet i Kælderen. — Foran Romneyaen er der en herlig, stor
flisebelagt Siddeplads, her skyder den ogsaa op mellem Fliserne.

Naar Romneyaen blomstrer fra hen i Juni til langt hen paa Efteraaret, er det en
sand Vellyst at dvæle der; tilmed er der plantet andre vellugtende Blomsterplanter,
en enkelt Lavendelbusk, Nelliker og Crusianella stylosa, ligesom Reseda ogsaa er godt.

For Aar tilbage blev der plantet Romneya i Fridhem Slotspark helt oppe i Ve¬
ster Gotland, den trivedes-saa glimrende i Bjerggrunden, at en voksen Mand kunde
staa skjult der; forhaabentlig vokser den der endnu, saa vor danske Prinsesse Inge¬
borg, — Hertuginden af Vester Gotland bestandig kan glæde sig over de skønne Blom¬
ster paa sin Sommerresidens.

Romneyaen paa Wedellsborg beundres af alle, og jeg tror sikkert, det er det stør¬
ste og smukkeste Eksemplar her i Landet. Carl V. Lange, Slotsgartner.
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Et og andet
Skal græsplæner gødes med kalk ? Om dette spørgsmaal har overgartner Jens Østergaard skrevet

en instruktiv artikel i Gartner-Tidende for 16. November. Da der i vore haver altfor ofte kritikløst
bliver udstrøet gødningskalk både hvor det gavner og hvor det skader er besvarelse af spørgsmaa-
let af stor betydning, men det ser ikke ud til at være så helt let, idet der vistnok mangler ratio¬
nelle forsøg for et par af de vigtigste plænegræssers vedkommende.

Af forsøg med enggræsser synes det dog at fremgå, at rødsvingel, festuca rubra trives nogen¬
lunde lige godt på sur og alkalisk jordbund, at aim. hvene, agrostis vulgaris foretrækker sur bund,
at eng-rapgræs klarer sig bedst i neutral eller nærmere sur jord medens fioringræs, agrostis alba
eller stolonifera foretrækker kalkholdig jordbund.

Om forholdet for aim. rajgræs og aim. rapgræs mangler der konkrete oplysninger, og man må
give Jens Østergaard ret når han udtaler, at der sandsynligvis let kunde anstilles en sådan under¬
søgelse af statens forsøgsvirksomhed i Spangsbjerg. Det vilde være ønskeligt om det måtte ske sna¬
rest, så vi kunde få faste holdepunkter ved valg af græsarter og ved kalkning i haven. E.-J.

Podevoks til snitsaar. Ved tilbageskæring af træer og buske, syren, tjørn, naur og deslige, kniber
det ofte med brydning lige under snitfladen; der bliver let lange døde stabbe mellem snitsaaret og
de første nye skud. Anlægsgartner H. H. Sørensen har gjort den erfaring, at tilbageskaarne grene
bryder umiddelbart under snitfladen, hvis denne straks smøres med podevoks.

Før brugen er det praktisk at varme dette, saa det kan paasmøres med pensel. Virkningen er
ganske forbløffende.

Tiden for Tilsaaning af Græsplæner. I Litteraturen har jeg ikke fundet Angivelser om, hvor sent
paa Aaret Græsplæner kan tilsaas. Da Spørgsmaalet kan have nogen Interesse, skal jeg nedenfor
omtale et lille Forsøg, der i 1936 udførtes i Landbohøjskolens Have ved Rolighedsvej.

Nogle Plæner, der havde været brakket Sommeren igennem, kunde først tilsaas saa langt hen paa
Aaret, at det efter aim. Praksis var for sent. Alligevel blev Arbejdet udført, idet Tilsaaningen fandt
Sted i Tiden fra 15. Oktober til 15. November. Det maa her erindres, at Vejret var meget mildt i
Fjor Efteraar og vedblev at være det Aaret ud. 1 Januar 1937 fik vi en lang Frostperiode med ud¬
tørrende Blæst.

Græsfrøet, der var saaet i Oktober, spirede efterhaanden frem, og de paagældende Plæner fik
et grønt Skær, men Græsplanterne blev kun meget smaa, mange af dem stod med den rødlige Skede
omkring Bladene, og da saa Frosten kom, tog en Del af dem Skade, idet de faldt om og blev svedne.

Frøet saaet i November spirede slet ikke, udover at der kom nogle Planter af Hvidkløver op,
som imidlertid alle blev ødelagt af Frosten. I Foraaret skete der saa dette, at det sentsaaede Frø
spirede særdeles rigt, og Planterne blev hurtigt store og gav en meget fin Plæne. I de først saaede
Plæner spirede der ogsaa mange Planter frem, og disse Plæner blev efterhaanden upaaklagelige, men
var til at begynde med uensartede og med for tynd Plantebestand.

Efter dette ene Aars Forsøg at dømme kan man altsaa uden Risiko saa Græs sent om Efter-
aaret og helst saa sent, at det ikke spirer før næste Foraar.

Det kan tilføjes, at de paagældende Plæner er tilsaaet som Forsøgsplæner med Græs i forskel¬
lige Blandinger og i Renbestand. ^ Pedersen.

Anlægsgartneriske Nyarbejder, Omlægninger m. m.
Ved Amtssygehuset i Gentofte er der foretaget ret store anlægsarbejder under kommunegartner

G. N. Brandts ledelse med Sørensen og Nørgaard som anlægsgartnere.
Ved Amtssygehuset i Næstved paabegyndtes i sommeren 1937 opførelsen af en ny medicinsk af¬

deling og forskellige andre byggearbejder under arkitekt N. P. P. Gundstrups ledelse. Samtidig fore¬
toges en omlægning af haven, projekteret af C. Th: Sørensen.

Ved licitation i november indkom følgende Tilbud:
Anlægsgartnerne Folmer Madsen og K. Nielsen kr. 22,940, anlægsgartner H. Gram kr. 15,800, an¬

lægsgartnerne H. Hansen og N. O. Paulsen kr. 10,501. Arbejdet er overdraget sidstnævnte. Den
samlede bekostning er kalkuleret til ca. 21,000 kr.

Havearkitekt P. Wad i Odense arbejder for tiden med flere større arbejder, saaledes et stort
stadion i Odense, som udføres under ledelse af arkitekterne,professor Edvard Thomsen, København,
V. Kyed, Odense. Jordarbejderne er kalkulerede til en kvart million kroner.
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Ved Skanderborg forestaar P. Wad for byraadet en del arbejder i en 20 hektar stor naturpark,
ved sygehusene i ÆrøesKøbing og Aarup nye haveanlæg, 1 Faaborg en regulering af kirkens om¬
givelser, samt forskellige steder udvidelser af kirkegaarde, omlægninger af præstegaards- og andre
kaver m. m.

Recension
Gerhard Hin%: Peter Josef Lenné und seine bedeutendsten Schopfungen in Berlin und Potsdam.

Deutscher Kunstverlag. 214 sidor. Haftad: 9,50 Rm.
Assistenten vid Institut fttr Gartengestaltung, Universitiit Berlin, har i sin doktorsavhandling stu¬

derat den på sin tid hdgt betrodde kungl. tr&dgårdsd i rektoren Peter Josef Lenné och dennes stora
insats på triidgårdskonstens område i Tyskland på 1800-talet.

Lenné fick en mycket allsidig triidgårdsutbildning. Efter studier i sitt hemland, i Frankrike och
Osterrike (langre fram aven i England) hamnade han så småningom i Potsdam, diir han under 50 år
levde och verkade till sin dfid 1866. Under Lennés ledning ffiretogs synnerligen omfattande omlagg-
ningar och planerades nya parker, trådgårdar, stadsplanteringar, ja, hela stadsdelar.

FOrst Pttckler, Sckell och Lenné aro de tre stora namnen, som på 1800-talet foretradde den en-
gelska triidgårdsstilen i Tyskland. Av dessa kan man anse Sckell och Lenné som de forstå yrkes-
trådgårdsarkitekterna. Tradgårdskonstens utfivare hade Ju fårut huvudsakligen legat i hånderna på
arkitekter och ingeniorer.

FOr vår tids tradgårdsarkitekter ar det av stort intresse att taga del av P. J. Lennés personliga
utveckling och hans verksamhet, i all'synnerhet som han intresserade sig fftr problem, som åro hOg-
aktuella just i vår tid, t. ex. viigars och jarnviigars inpassande i naturen, stadsplanering, vården av
kulturlandskap, trådgårdsarkitekturutbildning m. m.

I kapitlen „Lennés Leben" och „Schlussbetrachtung" får man en god fiverblick over Lennés liv
och verksamhetsfalt (ca. 40 sidor). Resten av boken upptages huvudsakligen av ytterst detaljerade,
nogranna beskrivningar Over de arbeten Lenné utfort i Potsdam och Berlin. Illustreringen (70 bilder)
består dels av mycket goda reproduktioner av planer och skisser, dels av iildre och nytagna fotografier.

Genom detta arbete har ffirfattaren dragit fram i ljuset en f&regångsman inom tradgårdsarki-
tektyrket, som hittills endast varit kSnd av ett fåtal. Som en komplettering till litteraturen på detta
område ar ifrågavarande arbete mycket vålkommet. Mojligen skulle man vilja siiga, att analyserin¬
gen av Lennés personlighet och hans betydelse ffir utvecklingen inom triidgårdskonsten i proportion
till de nogranna detaljupplysningarna fått intaga en alltfftr liten plats. Inger Wedborn.

Dansk Tidsskrift-Index, udgivet af Statens Bibliotekstilsyn, udarbejdet af Biblioteksdirektør Th.
Døssing og Biblioteksinspektor Robert L. Hansen, 22. Aargang, 1936, er udkommet. Pris Kr. 6,00. Nyt
Nordisk Forlag, Arnold Busck. Det er en Opslagsbog, som er nødvendig i Nutiden for enhver, som
vil følge med paa sit faglige Omraade, idet den er en Fortegnelse over de vigtigere Artikler, som
fremkom i Aarets Løb i saa godt som alle danske Tidsskrifter, deriblandt naturligvis ogsaa Have¬
brugets. De færreste har jo Lejlighed til at følge med i alle sit Fags Tidsskrifter; men ved Hjælp af
Tidsskrift-Index'et er det let at gaa Aarets Høst igennem, notere sig, hvad man skal have læst, og
saa ved given Lejlighed gaa paa Biblioteket og indhente det forsømte. , jyj. Q\

Werden und Wachsen IQ38 er en Billed-Afrivnings-Kalender, som er tilsendt Red. at Havebrugs¬
forlaget Trowitzsch & Sohn, Frankfurt. Man faar til Jul og Nytaar saa mange Kalendere forærende,
at man kan forsyne hele Familien, - de faar dem saa efter deres forskellige Interesser og Indstilling.
„Werden und Wachsen" gaar til ,en ung Dame i Familien, som har særlig Sans for Naturen, for
Blomster og for den smukke Udførelse, og den vilde blive savnet, hvis den ikke kom. Jeg tror, jeg
før har sagt, at denne Kalender er et Eksempel, værdigt til Efterfølgelse. Hvis „Havekunst" havde
Raad, vilde jeg foreslaa, at der med vort Januarhefte fulgte en lignende Kalender paa Dansk. Hvis
hver Abonnent skaffede en ny, kunde det lade sig gøre!

Under „Et og andet" er det Hensigten fremtidig at bringe Læserne smaa Meddelelser om, hvad
der sker indenfor vort Fag af Interesse saavel for Fagets Udøvere som for haveinteresserede i Al¬
mindelighed. Red. vil derfor være taknemlig for at modtage saadanne Meddelelser, - om praktiske
Erfaringer, om betydende Arbejder, som er under Forberedelse eller Udførelse eller som allerede
er færdige-og andet af almen Intetesse. Vi haaber derigennem at opnaa bedre Kontakt mellem Læ¬
sere og Redaktion.

l ak for Samarbejdet i det gamle Aar og godt Nytaar. Redaktionen.
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Svømmebassiner
Badelivet har her hjemme som andre steder i de. senere år antaget nye former,

og flere og flere nyder godt af den kilde til sundhed og glæde badelivet er eller i
det mindste kan være.

Vort land af øer i det salte vand giver rigere lejlighed til badning end de fleste
andre Iandes naturforhold og det er derfor rimeligt, at vi her hjemme kun i ringe
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grad er fulgt med i den bevægelse, der ger sig sta-rkt gældende i udlandet for ind¬
retning af badebassiner såvel i private haver og parker som også under større former
i offentlige anlæg.

Hosstående billeder er taget fra tryksager udgivet af The cement & concrete as¬
sociation i London altså et selskab af lignende art som det danske Cement fabrikernes
tekniske oplysningskontor.

Det første viser en særlig smuk samvirken mellem svømmebassin og haveniæssige
elementer i en stor privathave ved Bourne end, Buckinghamshire. Vandet i dette
bassin lader sig opvarme fra en varmtvandskedel, antagelig i en nærliggende bygning.
Det andet viser et badebassin til anvendelse for beboerne af et større boligkompleks
i Nord-London. Mon ikke den ide var værd at tage op. Som billedet viser er pladsen
til at lukke med låger i stakittet, og der holdes antagelig kun åbent til bestemte tider
på dagen skiftevis for voksne og børn, i sidste tilfælde vel nok med et vist tilsyn.

Det tredje et et vinterbillede af et bassin i Hampstead, fortrinlig placeret på en
villagrund der støder op til en skovpark. Læg mærke til hvordan den udgravede
fyld er anvendt til opfyldning omkring den ende af bassinet der strækker sig ud
over den laveste del i terrænet. Fliserne der dækker bassinkanten er kun brede nok
til færdsel langs den ene side, hvor også vippen er anbragt, og se hvor smukt den
skarptskårne bassinkant indrammer det yndefulde spejlbillede af de nøgne grene mod
en perlegrå vinterhimmel. E. E.-J.

Kongelys
Kongelys Verbascum er nærmest toårig, men antager ofte karakter af staude, altså

flerårig, når dens blomsterstængel skæres tilbage straks efter afblomstringen sådan
som det iøvrigt er tilfældet med mange andre toårige urter som f. eks. Stokrose,
Bjørneklo, Gaillardia, Gyldenlak og Natviol.

Ikke for svær, gærne sandet og stenet jord uden stående fugtighed tjener også
til at bevare Kongelys gennem årene og hosstående billede der er taget på Born¬
holm viser netop en gunstig plads for denne
plante, lyst og solåbent, i læ for blæst og

på stenet bund. — Det er Verbascum olym-
picum med de gråfiltede blade og stærkt
forgrenede, mandshøje stande afgule blom¬
ster, en prægtig fremtoning i sommerferie¬
tiden. V. pannosum er noget mindre og med
blomster af en varmere gul farve men også
med gråEltet løv. — V. densiflorum er vel
nok den under almindelige forhold mest
anbefalelige sort. Den bliver kun meter¬
høj har grønt løv og kobberbrune blom¬
ster, men også phoeniceum med violette
blomster og dens hybrider er smukke og
ret holdbare. — Billedet giver et smukt eks¬
empel på begrænsningens store værdi for
den dekorative skønhed. £ E.-J.
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En Have ved Ordrup Mose
I 1936—37 anlagde jeg Haven for Grosserer M. Arentzen, Klampenborg. Arealet

er opfyldt Mose. Huset, som er bygget af Arkitekt Ejnar Rosenstand, er bygget paa

Pæle, og af Hensyn til Kloakforholdene kunde Kælderen ikke lægges ret dybt. For
at mildne noget paa den store Højdeforskel mellem Hus og Terrain blev Arealet
yderligere opfyldt med 2000—3000 m3 Jord.

Forhaven er skilt fra den øvrige Have dels ved en lille Mur i den ene Side og
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Grosserer M. Arentzens Have i Klampenborg.

ved Garagen og Gaarden i den anden Side. I Vejskellet er bygget en 35 cm høj
Støttemur af Nexøsten, hvorover er plantet en bred og ca. 70 cm. høj Buxbomhæk.
Flisebelægningen i Forhaven er halvslebne og raa Ølandsfliser i Indgangen og Ind¬
kørslen.

Fra Stuerne er der ved 2 Trin Adgang til en meget rummelig Terrasse, idet hele
Terrainet syd for Huset og en Del vest for Huset er opfyldt hertil. Terrassen er
ved 3 lave Støttemure forbundet med den øvrige Have. Men ogsaa her er Terrainet
opfyldt ca. 50 cm.

Stenplantninger og lavere Buske er anbragt mellem Terrassemurene. I selve Ter¬
rassen er der af Hensyn til Dræningsforholdene gjort Plads til nogle Rosenplantnin¬
ger foruden enkelte Træer og Buske. Ved Syd- og Vestskellet er Beplantningerne
væsentligt Azalea, Taks og Rhododendron o. I. Ved Nordskellet mod Kommunens
Oplagsplads er der plantet Stauder, dog brudt af fofskellige Buskplantninger.

Haven ligger ugenert. Sol hele Dagen, ogsaa Aftensol. Der er en dejlig Udsigt
nedover Ordrup Mose med Dyrehaven i Baggrunden, og mod Øst Christiansholms
gamle Trækroner. Anka Rasmussen.

17



Om moderne Haver og dansk Landskab
Det lader sig ikke bestride, at Havearkitekternes Linealer begynder at samle Støv.

Hvis det ikke var for, at Skel og Huslinjer i det store og hele stadigvæk er rette,
saa der i den Anledning alligevel nu og da blev lidt Brug for dem, kunde de godt
henlægges, i den Grad rykker de buede Strømninger, ogsaa i de arkitektoniske Ha¬
ver, sejrrigt frem, de saakaldte „Forsøg paa at opløse det rektangulære Areals Al¬
mindelighed".

Et Tidens Tegn var i saa Henseende „6. nordiske Havebrugsudstilling"s Haver.
Bortset fra et Par af Bassinerne var hele Resten tegnet uden Lineal, saaledes Guld¬
medaljehaven, der karakteristisk nok ikke indeholdt een ret Linje. Som andre typi¬
ske Eksempler kan nævnes: Danmarks dejligste Krohave (ved Store Kro i Fredens¬
borg), der er projekteret af G. N. Brandt, bestaar udelukkende af Cirkler og Kurver
(en Have, der i Parantes bemærket vel kunde fortjene en Omtale i „Havekunst"),
Michael Grams Lindevangspark er i sin Vejføring een stor Elipse (se Planen i „Have¬
kunst" i 1932), og i en Villahave af C. Th. Sørensen er der Mure af Nexø-Skaller
i Tunger rundtom Huset. Disse tilfældige Eksempler kunde suppleres i det uendelige.

Denne Trang til at svigte Linealen paa Steder, hvor den godt kunde være brugt,
maa vel nærmest søges i en bevidst Reaktion mod det tilvante. Den lige Linje be¬
gynder at kede, ikke alene den, der skal projektere, men ogsaa den, der skal op¬
leve. Holder vi os til Vejføringen, saa kender de fleste sikkert det dragende, der
kan være over en Sti, der fra Vejen, man gaar paa, drejer ind i en lille Lund og
forsvinder. Er denne Sti snorlige, saa kigger man en Gang ned ad den, og saa er
det sket. Den giver ingen Løfter, rummer ingen Overraskelser, den udtømmer sit Ind-

Fra Store Kros Have i Fredensborg.

18



Alléen ved Herrenhausen
i Hannover.

hold med det samme, og man

gaar roligt videre. Her er ikke
mere at opleve.

Det samme gaar igen med
de lange monumentale Alléer,
som er en uendelig Gentagelse
afdet samme Virkemiddel uden
Variation. En saadan Allé er

en Skueret. Man ser ned ad
den og siger: Wunderbar, hvil¬
ken Rumvirkning, hvilken Ak¬
sevirkning, hvilket storladent
Syn og alt det der, og det
skal man helst nøjes med. Har
man gaaet den første Kilome¬
ter, har man set sig mæt, man
haren Fornemmelse af at være

spærret inde, Alléen fortoner
sig i det uendelig fjerne, og
man keder sig jammerligt.

Fra Hannover fører en saa¬

dan imponerende Allé ud til
Herrenhausen. Den bestaar af 1300 mægtige Lindetræer og er i sin Art den smuk¬
keste i Tyskland, og dog er det en Ørkenvandring at gennemtrave den.

Virker forresten ikke alt (ogsaa indenfor Havekunsten), der bevidst er lagt an paa
at imponere, forstemmende paa et moderne Sind? Man mærker Hensigten, sagde alle¬
rede Goethe i anden Anledning.

Alle de stolte Alléer ender foran Solkongens Trappe, og dér skal man betaget
knæle.

Den krumme eller snoede Vejføring giver langt rigere Muligheder for Variation.
En Have, man opfatter i eet Blik, kan vel være en ypperlig Have, baade i Udform¬
ning og Tilplantning, men kun den Have, der efterhaanden afdækker sit Indhold for
Beskueren, kan give de mange Oplevelser. Ønsket herom var let at opfylde i Rum- ,

delingens Tid, men nu kan det kun imødekommes i de større Haver, og i saa Fald
lettest ved Hjælp af den buede Vejføring.

Et godt Eksempel herpaa er en Jævnføring af de to Strandvejshaver, Stokkerup
og Beau-lieu (projekteret af henholdsvis C. Th. Sørensen og Erstad-Jørgensen), der
har fundet Omtale i „Havekunst" 193^. Det er begge glimrende Arbejder, som er
løst i Overensstemmelse med de Krav, som vidt forskellige Forhold har stillet, men
for den, der har besøgt begge Anlæg paa samme Dag, var det interessant at kon¬
statere, at medens hele Stokkerup-Haven lod sig samle i eet Blik fra Terrassen, af¬
slørede Beau-lieu først efterhaanden alle sine Ynder for den, der fulgte de buede
Ganges Lokketoner.

Om det kun er, fordi Forandring fryder, at den rette Linje forlades i Haverne,
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Den nye Øresunds-
Strandvej,*) Fremti¬
dens Ve): „En Ma¬
skine til at kere paa".

skul ikke her søges
udredet, men der
kan være Grund til
at glæde sig der¬
over, fordi Vejen,
der i fine Kurver
farer forbi dem, til
Gengæld nu belæg¬
ges med Lineal ef¬
ter alle Kunstens
Regler. Vejteknik¬
erne følger syste¬
matisk det viden¬
skabeligt uangribe¬
lige Synspunkt, at
den korteste (og
ufarligste) Vej mel¬
lem to Punkter er

en lige Linje og
retter derfor Sving ud og gennemskærer Bakker uden nogen Art af æstetiske Hæm¬
ninger. Vejene bliver derved efterhaanden forvandlet til „Maskiner til at køre paa"
for at udtrykke det groft funktionalistisk, paa Bekostning af landskabelige Vær¬
dier. Før var de selv en Del af Landskabet, nu gennemskærer de det blot, og det
gør en Forskel. Fra et Automobil paa en moderne Vej ser man kun Vejen. Blikket
rettes stift fremad. Hurra, der er næste By. Toget derimod synes at køre i Land¬
skabet, fordi man som Passager ikke hypnotiseres af Skinnelegemet, der vel ellers ikke
i ringere Grad end Landevejen er linealprojekteret.

Det er dog værd at gøre sig klart, at da de Veje, man nu retter ud, i sin Tid
blev planlagt, var det ikke med Følelse for Landskabet, men blot saa praktisk og
billigt, som man dengang formaaede, d. v. s. op over lavere Bakker, men' i en Bue
udenom de højere og andre Terrænvanskeligheder, man stødte paa. Derfor har man
overfor de gamle Veje den Fornemmelse af intim Forbindelse med Landskabet, det
Landskab, som Autostradaen blot skærer i Stykker.

Dette skal dog ikke være en Jeremiade over det, der forsvinder. En Skønhed,
der tager sig betalt med flere og flere Mennéskeliv, kan kun en haardkogt Æsteti¬
ker, som Udviklingen alligevel fejer til Side, kræve bibeholdt. Og dertil kommer, at
de moderne Veje, isoleret set, ingenlunde er uden Skønhed. Den, der har kørt paa
de tyske Rigsautobaner, kan ikke nægte der at have modtaget et storstilet og væl¬
digt Skønhedsindtryk, der er i Familie med den Fornemmelse, man har ved at sejle
under Storstrømsbroens Piller eller opleve Lillebæltsbroen. Følelsen har blot intet med
Idyl at gøre, eller skal vi sige Hygge, dette ødanske Begreb, som Udlændinge paa-
staar er dem ganske fremmed, — og Hygge har vore gamle Landeveje. Det er vel der¬
for, vi elsker dem saa højt. , •

*) Efter en Model udført af Ingeniørfirmaet Kampmann, Kjerulff & Saxild.
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Landevej paa Mols. Idyllisk dansk Vej, som man snart ikke ser dem mere.

Prøv at gaa ud ved Vintappergaarden og se, hvorledes Lyngbyvejen i en henri¬
vende Kurve fra Gaarden forsvinder ned om Søen. Man behøver ikke at være en

gammel sentimental Rad for at modtage et Stik i Hjertet ved Tanken om, at en Vej¬
tekniker forlængst har lagt sin Lineal hen over denne landskabelige Idyl.

Det er tit nok sagt, at Haver ikke er Natur, men det er ikke tilstrækkeligt slaaet
fast, at saa er Landskabet det heller ikke. Det er i hvert Fald for de fire Femtedeles
Vedkommende et Kulturlandskab, der bortset fra Jordformen i mindst lige saa høj
Grad som Haverne er Menneskeværk. Det er værd at klargøre sig det- Forhold, naar
Justitsraaden fra J. P. Jacobsens „Mogens" gaar igen med sin Paastand om, at Ha¬
ver er fordærvet Natur. For at citere Kent: „Naturen afskyr den rette Linje", set
fra Luften er Landskabet et Tavlebrædt, og paa den Maade maa den linealløse Have
af i Dag siges at være mere i Slægt med Naturen, end Landskabet er, saa at An¬
lægsgartneren i sit Forhold til den har mindst lige saa rene Hænder som Jorddyr- »
keren i al Almindelighed.

De Naturelskere, der foragter Haver, udmærker sig saaledes ikke ved Logik, netop
fordi de som Regel ingenlunde indskrænker deres Kærlighed til at omfatte de rela¬
tivt faa uopdyrkede Pletter, men groft regner alt udenfor Havelaagen for Natur.
Man kunde nok have Lyst til at faa begrundet, hvorfor en Terrassemur i en Have
er mere unaturlig end en Vindmølle i et Landskab.

Naar Havearkitekten i Dag faar et stort Areal at tumle med, er det kun til at
glædes over, at han lægger Linealen, der let kunde hindre ham i det nødvendige
Arbejde at bevare eller genskabe de landskabelige Værdjer, der Landet over for-
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Fra Lindevangen, som dog ogsaa har et Par rette Linier.

svinder ved Vejreguleringer eller ved, at Jorden tages ind til Dyrkning. De smaa
Arealer maa han stadig behandle arkitektonisk, thi Landskabsbilleder, der ikke skal
virke parodiske, kan nu engang kun skabes, naar den fornødne Plads er til Raadig-
hed. En bølgende Slette paa 400 m2 er helt umulig og brede Bøge paa 300 m2 giver
Uvenskab med Naboen. Men de store Arealer: Tænk paa Staunings Plæne (der
burde hedde C. Th. Sørensen's) eller tænk paa samme Havearkitekts tidligere nævnte
Stokkerup-Have, der begge er Udtryk for en saa fin Føling med typisk dansk Natur,
at første Vers af Nationalsangen næsten uundgaaelig springer en paa Læberne. Ud¬
trykket typisk dog kun brugt om Bevægelsen i Terrænet, Morænelandskabet, fordi
disse Anlæg i alt øvrigt er en Natur, der bliver sjældnere og sjældnere i Danmark.
Kun Naturparkerne og de store Haver faar vel til sidst Mulighed for at fortælle en

Fremtid om det Danmark, Øhlenschlager besang.
Og saa skal det siges til sidst, at Stokkerup-Haven ikke alene skylder en Land-

skabsgartner, men ogsaa en Havearkitekt, sin Tilblivelse. Arkitektoniske Elementer,
Staudehaven og Maaneporten, er indgaaet i Anlæget, der derved som Landskab ikke
er blevet ringere og som Have kun yndigere. Hans Rene.

Et og andet
I Gøteborg har havearkitekt Martin KrooK for H. S. B. samt for stiftelsen Solgårdarne projekteret

omfattende anlæg ved nybyggeri i Gøteborg. Det drejer sig for H. S. B.s vedkommende om 15500 m*
haveanlæg. Solgårdarne 45000 m*, hvortil kommer et barnehaveanlæg paa 4800 ms. Arbejdet er ud¬
liciteret til tre forskellige anlægsgartnere.

Samme har udarbejdet projekt til et parkanlæg foran teatret i Varberg-, som den 1. nov. f. a.
var genstand for udførlig omtale paa den fornemste plads i Norre Hallandstidningen „Vestkusten",
ledsaget af en aksonometrisk tegning.
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I Halsingborg stad er blandt nye arbejder projekteret en speciel rosenhave.
For 1938 har stadsgartneren ansøgt om 48,800 kr. til nyanlæg og materielanskaffelser. Den or¬

dinære arbejdsstyrke ved stadens bcplantningsvæsen er 25 mand om vinteren og ca. 60 om somme¬
ren - til vedligeholdelsen. Ved nyarbejder antages ekstra hjælp.

Gennem nogle år er truffet forberedelser til anlæg af en Botanisk have ved Frederiksdal i Hal¬
singborg, — udelukkende beregnet for skånsk flora. Arbejdet udføres i etapper efter råd og lejlighed.
Plantning af de træer, som skal danne hovedbestanden, påbegyndtes i 1936.

For anlægsgartnerne ved Hålsingborg har året 1937 været noget bedre end sædvanligt. Der har
været beskæftiget en arbejdsstyrke på ca. 80 mand i sæsonen, — ved ca. 30-40 nyanlæg af såvel større
som mindre privathaver og anlæg ved boligkomplekser.

Oslo Foregangsby vedrørende Regulering af Forhaver.
Vi har tidligere i Havekunst bragt Meddelelser om, hvorledes man fra det offentliges Side i Oslo

har faaet sat System i Anlæget af de Arealer, som udlægges til Haver foran Bygningerne, og vi har
bragt Billeder af hele Gader, som er regulerede paa udmærket Maade i denne Henseende, — paa
Initiativ af Stadsgartner Marius Røhne. Nu kommer det offentliges Indseende med disse, for ethvert
Gadebillede saa vigtige Arealer, ind i fastere Former, idet Forslaget til nye Bygningsvedtægter for
Oslo har faaet indsat en Paragraf (§ 149) herom, lydende saaledes:

„a) Hvor omstendighetene taler derfor skal forhagene planlegges således at de danner et har¬
monisk hele. De bar i regelen ikke skilles fra hinanden med gjerde.

b) Ethvert arbeide med forhager, såvel grunnarbeider som tilsåning og beplantning skal fore-
ståes av en av bygningsrådet, efter samråd med bygartneren, godkjent fagmann som er ansvarlig
for arbeidets riktige og fagmessige utførelse. Godkjennelsen kan nårsomhelst tilbakekalles av byg¬
ningsrådet hvis vedkommende viser sig ikke å opfylle de krav som må stilles til pålidelighet og
duelighet".

- Og man går ud fra, at Forslaget vedtages. (Efter Norsk Gartnerforenings Tidsskrift).

Omfattende Forarbejder til Parkanlæg i Københavns Kommune.
Som et Led i de Foranstaltninger, der er iværksat til Afhjælpning af Arbejdsløsheden, har Kø¬

benhavns Borgerrepræsentation under 28. Oktober 1937 tiltraadt et af Magistraten tiltraadt Forslag
om, at nogle Reguleringsarbejder paa Valby Fælled, ved Brenshøj Kirkemose og ved Amager Strand¬
vej udføres som Nødhjælpsarbejder i Henhold til Lov af 1. Maj 1937 on Beskæftigelse af arbejdsløse.
Disse Arbejder vil koste 422,900 Kr., af hvilket Beløb Staten refunderer indtil 156,100 Kr. Alle de
paagældende Arealer skal danne fremtidige Parkanlæg. Arbejderne paabegyndtes omkring Midten af
November Maaned, og der er for Tiden beskæftiget ca. 150 arbejdsløse, - meddeler Stadsgartner
Bergmann.

Korrespondancekursus i Haveanlægsteknik.
Havearkitekt 1. P. Andersen har aabenbart ønsket at dokumentere, at Overgangen til en høj¬

ere Aldersklasse ikke behøver at betyde nedsat Virkelyst. I. P. A. er saa langt fra at lægge op, som
at han nu har vovet at realisere en Tanke, som han naturligvis har gaaet og syslet med i længere
Tid, nemlig Oprettelsen af et Kursus for Anlægsgartnere pr. Korrespondance, naturligvis særlig be¬
regnet for de mange, udenfor Hovedstaden bosatte, som ikke har Lejlighed til at deltage i Under¬
visningen ved Teknologisk Instituts Kursus. Det er altsaa ikke et konkurrerende Foretagende til
dette Kursus, som I. P. A. jo forøvrigt selv er stærkt interesseret i, men et supplerende!

Anlægsgartnerne i Provinsen bør og vil sikkert være I. P. A. taknemlige for det Initiativ, han
her har vist, og han meddeler da ogsaa,' at han allerede har faaet en lang Række Henvendelser og
mange Indmeldelser til sit Kursus, for hvilket han, efter Anmodning til hans Adresse; Cæciliavej 32,
København Valby, sender Program. Kursuset er planlagt til at omfatte 10 Lektioner og skal gennem¬
føres paa højst 15 Maaneder. Indmeldelse kan ske til enhver Tid.

Litteratur
I Arkitektens 1. Ugehefte i Aar, som er helliget „Befolkningsspørgsmaalet og Boligen", findes bl. a.

en lille Artikel af Havearkitekt C. Th. Sørensen: „Hvorfor ikke Haveboliger?", i hvilken han slaar til
Lyd for, at man skulde interessere sig mere for Opførelse af Haveboliger end for store Ejendoms-
komplekser med Etagelejligheder for børnerige Familier, - men mon ikke Forf. ser lidt vel optimi¬
stisk paa Spørgsmaalet, økonomisk osv.? Hus med Have til Udlejning har altid været og vil vel ved¬
blive at være et lidt vanskeligt Problem, - mon ikke man heri har Grunden til den svigtende Interesse?
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Ole Olsen: Hængeplanter og deres Dyrkning er Nr. 5 i den Serie smaa, praktiske Haandbøger,
som udgives af Aim. dansk Gartnerforening paa eget Forlag, 48 Sider med 15 Illustrationer, Pris:
Kr. 1,35. Forf. er blomstergartner i Københavns Kommunes Gartneri, hvor han netop har fejret sit
25 Aars Jubilæum. Han har saaledes der haft rig Lejlighed til at høste Erfaringer paa dette specielle
som paa andre Omraader, og han har ogsaa gennem Aarene ladet andre nyde godt deraf.

„Hængeplanter" er, saa lidt som „Stenplanter" og andre Plantegrupper, man i Tidens Løb har
sammenstillet, noget botanisk Begreb; men de er blevet moderne, - især i de moderne Lejligheder
med de brede Vinduer, og efter at Industrien har fundet paa at opdyrke Feltet Hængepotter, finder
Hængeplanterne nu rig Anvendelse, saa det er meget betimeligt, at Publikum nu faar denne lille
Vejledning.

Forf. giver først nogle Oplysninger om Hængeplanternes Dyrkning i Almindelighed og derefter
om ca. 150 forskellige Arter, priseligt kort og klart, og det ser ud til, at han har faaet det hele med
fra de kraftigste, som Monsteraen, til de spinkleste, og fra vore Bestemødres Campanula til den aller¬
sidste Tids Scindapsis eller Pothos. For den, der ikke er bevandret udi Latinen, findes ogsaa i
Indholdsfortegnelsen de populære danske Navne, — „Mølleren og hans Kone" o. s. v., saa enhver kan
finde sig til Rette. Af. G.

Januarheftet af Gartenkunst er helt og holdent helliget Kolonihaverne, idet det indeholder følgende
Artikler om Emnet: Herm. Steinhaus: Die Neuordning des deutschen Kleingartenwesens, Wiepking-
Jiirgensmann: Uber die Geschichte des deutschen Kleingartens, Wirth-Essen: Der Obstbaum im Kleingarten,
Dr. Hans Wegener: Die Entwicklung des Kleingartenwesens og Hans Schiller-Diisseldorf: Kleindinge im
Kleingarten, - naturligvis alle godt illustrerede.

Forøvrigt er den ene af Forfatterne, Professor og Direktør for „Institut fiir Gartengestaltung"
ved Berlins Universitet, Wiepking-Jiirgensmann nylig blevet udnævnt til Medlem af „Akademie des
Bauwesens".

Handbuch der Marktgartnerei af Gartenbaudirektor Alexander Steffen, 556 Sider med 362 Illustra¬
tioner i Teksten, Paul Pareys Forlag, Berlin, Pris 22 Mark -7- 25 pCt., er den 13. i den Serie udmær¬
kede praktiske Haandbøger, det kendte Firma udsender.

Det er, som Tilfældet har været med dens Forgængere i Serien, en Fornøjelse at faa dette smukke
Værk mellem Hænder, og man faar helt igennem Indtryk af gediegent Arbejde.

Af Titlen vilde jeg have troet, at det snarere drejede sig om Grøntsager; men det er ikke Til¬
fældet, den omhandler kun Potteplanter og Snitkulturer af Blomster og Grønt, og selvom Bogen mest
er baseret paa Handelsgartnere, vil dog enhver Dyrker og Elsker af Blomster og Planter i Stue og
Vinterhave kunne have megen Glæde af at studere den, thi den indeholder, foruden grundige og

formentlig vel afprøvede Kulturanvisninger for Handelsbrug af alle til dette Brug anvendte Plante¬
arter, Oplysninger om alle Arternes og Varieteternes Hjemsted, Opstaaen og Væsen, som giver et
udmærket Grundlag for Forstaaelsen af de forskellige Arters Krav til og Anvendelighed under for¬
skellige Dyrkningsforhold.

Illustrationsmaterialet er gennemgaaende udmærket og omfatter med sin Righoldighed alle Plante¬
arter, som har Interesse i denne Forbindelse, ogsaa de moderne, lige fra de „fineste", Orchideer,
Nelliker og Roser til de „tarveligere", Zinnia, Tagetes osv.

Konkurrence for Havearkitekter
I Anledning af sit 50 Aars Jubilæum afholder Østifternes Haveselskab til Efteraaret en større

Udstilling i Forum, til hvilken Planen udarbejdes af Havearkitekt P. Wad. Anlægsgartner Vald. Hansen
bliver Udstillingens Arrangør. Paa denne Udstilling er det bl. a. Hensigten at lade udføre 4 historiske
Haver, en fra Selskabets Stiftelsesaar 1888, en fra 1913i en fra 1938 og endelig en Have, som den
tænkes at ville komme til at se ud i 1963, altsaa om 25 Aar. Planerne til de 3 første udføres af
P. Wad, medens Selskabet for den sidstes Vedkommende har udskrevet en Idékonkurrence mellem
Dansk Havearkitektforenings Medlemmer. Projekterne skal indleveres til Selskabets Kontor, Stægers
Allé 1, København F. inden 1. Marts Kl. 12.

Her er vel nok en Opgave, hvor især de unge kan faa Lejlighed til at boltre sig og vise deres
Fantasi,-og med Udsigt til at konstatere, om det nu ogsaa'kom til at slaa til, hvad Dommerkomi¬
teen fandt attraaværdigt og sandsynligt som Fremtidshaven.
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Murermester I r. E. Jeppesens Have, Frederiksberg
Arealet, hvorpaa Hr. Jeppesen byggede sit Hus i Somren 1Q35> er en Del af de

gamle Gartnerhaver i Godtliaabs Kvarteret, beliggende paa den østlige Side af Bern¬
hard Bangs Allé. Hele det ubebyggede Areal tilhører Bygherren, men den her om- .
handlede Have med Hus indtager kun en mindre Part af det hele og er udstykket
som en selvstændig Parcel. Der er stadig indtil videre en Slags Samhørighed imellem
Haven og det ubehandlede Areal; men Haven er dog udformet som en Enhed for
sig og Grænsedækningen anlagt med Udstykning af det øvrige Areal for Øje.

Der fandtes paa Grunden en Del gamle Frugttræer, hvoraf adskillige kunde be¬
vares, hvilket, i Forbindelse med det tilstødende Areals mange gamle Træer, straks
gav det hele et bevokset og hyggeligt Indtryk.

I Efteraaret 1935 fik jeg Opgaven, at planlægge denne Have. Hr. Jeppesen er
en baadé interesseret og kyndig Havemand, der forstod at formulere sine Ønsker
angaaende Havens Udformning. I store Træk gik disse ud paa følgende: Et uregel¬
mæssigt formet Vandparti, ret stort, til Vand- og Sumpplanter. Et betydeligt Sten¬
parti til Stenplanter i stor Mængde etc. —

Jeg er forlængst mæt af store Stenpartier i §inaa Haver; thi foruden at Sten er
et' umildt Materiale, der trods alle Anstrengelser og paahængte Modernitetskrav for¬
bliver et fremmed Element i dansk Havementalitet, saa er det tillige saaledes, for at
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smaa Haver, hvor gartherisk Hjælp inaaske kun benyttes to å tre Gange om Aaret,
bliver Stenpartiet let til en ukrudtfyldt Stenbunke. - Men i dette Tilfælde stiller Sagen
sig noget anderledes, ihvert Fald angaaende sidstnævnte Forhold. Ejeren er meget
interesseret i den Mangfoldighed af Smaaplanter, som er anvendelige i Stenparti'er,
og meget kyndig i deres Pleje. Altsaa Sten og Vand og alligevel rofyldt Fladevirk¬
ning, saaledes forefaldt Opgaven, jævnt udtrykt.

Ved at sænke hele Omraadet tor Vand- og Stenparti, ca. 0,50 m, opnaaedes det
at skaffe ophøjet Baggrund for Stenanlæget, og derved give dette en Slags naturlig
Motivering. Endvidere at hele Partiet kom til at virke som en Enhed, uden dog at
være isoleret fra det øvrige. En Trediedel af Dammen blev fraskilt til et Sumpparti,
hvor dog Vandfladen gaar delvis blankt ind. „Inddæmningen" foretoges simpelthen
ved en Muradskillelse gaaende op til nogle faa Centimenter under Vandfladen, hvor¬
efter der indfyldtes Jord og Kogødning. I den øvrige Del af Bassinet lagdes en

Blanding af Ler og Kogødning, ca. 15 cm. tykt, til Iridplantning af Vandplanter,
Aakander og lignende.

Planternes Vækst i dette Madorgie var simpelthen overvældende. Navnlig Sump¬
partiet var allerede første Sommer fuldvoksent, og Blomster og Fugleliv i dette Eldo¬
rado smeltede sammen i en skøn Symfoni.

Ogsaa de haarde Sten blev allerede første Sommer, ved nænsomme og forstaaende
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Hænders Omhu, iklædt en Fylde af Vegetation, saa selv et mod Sten vrangvilligt
Sind som mit, inaatte falde til Føje. — Med Hensyn til Roser var Kravet: Hver Sort
for sig, hvilket gav Anledning til det paa Planen viste Arrangement, nemlig Bede i
Frimærkeform. Fjorten Sorter blev repræsenteret, hvilket var tilfredsstillende.
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Grænsedækningen mod Gaden var paa Forhaand givet, idet et tætsat højt Rafte¬
hegn var projekteret. Ejeren ønskede nemlig Haven helt for sig selv, uden Indblik
udefra. Raftehegnet fristede mig til noget, som vist ikke regnes for rigtig fint, nemlig
en Rosenlovgang. Dette Havemotiv er jo i Tidens Løb blevet saa mishandlet, dels
ved at blive serveret til Morgen, Middag og Aften, dels ved forkert Anbringelse, at
det næsten virker som en Uartighed. Men i sig selv er Motivet jo baade smukt og
praktisk, og bare man anvendte dette noget mere til at hænge vore mange smukke
Slyngvækster paa, istedet for at fylde Husvæggene med dem, var meget naaet. — Saa
lavt i Kurs staar Løvgangen, denne gode Form for Ophængning af Slyngvækster,
at ingen har vovet at arbejde paa Fornyelse af dens Form og Væsen, i Modsa^tning
til Stenarbejder af forskellig Art, hvor der arbejdes paa nye Udtryksformer med en

Ihærdighed, der var en bedre Sag værdig. C. Th. Sørensen, der jo ikke er. bange af
sig, husker jeg, forsøgte en Gang med et System af Kotøjr, et overordentlig nydeligt
Draperi. Er mon dette morsomme Paatund yderligere praktiseret?

Langs Grænsen mod Øst ovenover Stenpartiet plantedes, foruden almindelige
Coniferae, mange mindre Ting af Typen Stedsegrønne. Buskplantningen paa Græs-
omraadet mod Øst, især ved Rosenpartiet, bestaar, for Buskettets Vedkommende,
navnlig af Vildroser og bærbærende Buske. De frit udstrøede Ting i Græsplænen
er dels Vildroser, dels træagtige Pæoner. Af de gamle Frugttræer bevaredes flere af
de mest karakteristiske.

Alle Billeder er optaget af Hr. Jeppesen selv anden Sommer efter Havens Anlæg.
Det praktiske Arbejde blev udført af Anlægsgartner K. Thygesen, Stenarbejdet

dog af Undergartner P. Andersen, Det kgl. danske Haveselskabs Have. Begge ud¬
førte deres Arbejde særdeles godt. J. P. Andersen.
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Fra Murmester Fr. E. Jeppesens Have.

Hegnsloven og haverne
Som bekendt har Borgerrepræsentationen tiltrådt det af Magistraten udarbejdede

forslag til ny byggelov for København. Forslaget vil nu af Indenrigsministeriet blive
forelagt Rigsdagen, men forinden vilde det være af stor betydning for haverne at
overveje, hvilke hensyn der er at tage for deres vedkommende.

Det påtænkes i forslaget at gå bort fra institutionen hegnsynsmænd og give Ma¬
gistraten bemyndigelse til at træffe alle afgørelser angående herhenhørende forhold.
Hegnsloven af 1869 er skrevet med særligt henblik på landboforhold og fastsætter
ikke regler for de mange forhold der gør sig gældende i nutidens villakvarterer, og
da denne lov er det eneste faste grundlag for hegnsynsmændenes virksomhed, over¬
lades derfor alt for meget til disses frie skøn, hvorfor det kun kan blive et fremskridt
at få tidssvarende regler at gå efter. Hvorvidt det også vil være et fremskridt at for¬
lægge afgørelsen af tvivlsspørgsmål fra hegnsynsmændene til Magistraten er mere
tvivlsomt.

Ligesom for bygningers vedkommende må der i bestemmelserne angående hegn
gives plads for nye materialers anvendelse. Det må ikke være som nu, hvor hver af
naboerne har hegnsret og hegnspligt på den halve strækning af skellet mellem to
ejendomme, da det blandt andet gælder om at skaffe den enkelte ejer mulighed for
i det mindste langs een side at få det hegn der tjener hans have bedst.

Det pekuniære forhold må antagelig kunne ordnes således, at hver ejer betaler
halvt hegn mod nabogrund beregnet efter den til enhver tid gældende pris på en
bestemt type hegn (f. eks. et 1,80 m højt fletværkshegn »med vinkeljernssøjler alt efter
nærmere specifikation).
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Retten til at bestemme hegnets art og lade det udføre for egen regning bør der¬
imod tilfalde een at parterne for hele strækningens vedkommende f. eks. den hvis
side af hegnet er mest sydvendt. Dog vel nok under den betingelse at han sætter et
hegn der ikke er mindre effektivt end ovennævnte fletværkshegn.

På steder hvor skellinien ligger nøjagtigt i nord-syd gående retning og hvor enig¬
hed ikke kan opnås, må øvrigheden afgøre sagen, men i alle andre tilfælde vil for¬
holdet fremgå af matrikelkortet og i tvivlstilfælde må det kunne afgøres af matri¬
kelkontoret.

Hvor en grund i lige linje grænser til to eller flere nabogrunde bør dog den først¬
nævnte grunds ejer have bestemmelsesretten.

På den måde skulde det i langt de fleste tilfælde være muligt at få ethvert lige
skel hegnet ensartet i hele sin længde og således at forskellige hegnstyper kun stø¬
der sammen hvor skellene har knæk.

Det må kunne forlanges at hegnet, i alle tilfælde om en større samlet havedel,
hintirer indblik fra nabohaven, hvilket betinger et tæt hegn af mindst 1,8 m højde,
men højere hegn end 3 m skal næppe være tilladt.

Mod vejen må der være mulighed for slet ikke at hegne, særlig hvis huset ligger
tæt sønden for en vej, og hvor to eller flere parceller side om side ikke har hegn
mod vejen, må der heller ikke yære hegn i skellene fra vej til byggelinje. Langs vejen
må høje hegn være tilladt, når mindst halvdelen af havearealet ligger foran bygnin¬
gerne, da haverne i første række bør være til gavn og glæde for beboerne, medens
hensynet til vejbilledet må komme som nummer to.

Et andet spørgsmål af endnu større betydning for haverne i et villakvarter er for¬
delingen af den skyggende beplantning, og hvis hegnslovens bestemmelser skal op¬
hæves for Københavns vedkommende, vil det være meget vigtigt at få indsat be¬
stemmelser angående dette forhold. Som det nu er kan en haveejer plante en række
italienske popler en halv eller hel meter inden for et nordskel og derved berøve nabo¬
have og nabohus al sol. I almindelighed går hegnsynsmænd med til, at grene der
hænger ind over skellet fra nabohaven må fjernes, mén ikke engang dette er sik¬
kert, og mangen have er så godt som værdiløs på grund af naboernes ringe hen¬
syntagen .

Et udvalg indenfor Dansk Havearkitektforening: kirkegårdsinspektør Chr. Beck-
Skrydstrup, havearkitekt C. Th. Sørensen og undertegnede har arbejdet med sagen og
et flertal af udvalget er kommet til følgende forslag: Træer, hegn og andet ud over

bygninger må holdes indenfor sådanne højder og placeres sådan på grunden, at ingen
del rager ud over skellet og at heller ingen skygge den 22. Juni kl. 12 når mere end
1,20 m udenfor grundens grænser.

Hvorvidt denne regel er overtrådt kan direkte konstateres en solskinsdag ved
middagstid omkring den 22. Juni men iøvrigt til enhver tid ved følgende fremgangs¬
måde:

Det punkt, hvorfra skyggen ved ovennævnte tid når længst, nedfældes på ter¬
rænet, og der måles i nordlig retning (efter kompas) til skellet. Da skyggen den 22.
Juni kl. 12 er 8/b så lang som den skyggende genstand er høj, må den skyggende
genstand altså ikke være mere end 6/s gange så høj som skyggens længde til skellet
plus 1,20 in, og hvis det er tilfældet, må træet eller hvad for en genstand det drejer
sig om nedskæres til den tilladelige højde eller placeres i så meget større afstand fra
skellet som nødvendigt for at tilvejebringe det tilladte forhold.

Hosstående billedlige fremstilling viser tre retvinklede parceller der hver er 30x 3°
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m. Den øverste ligger med siderne ret syd-nord og øst-vest. Den nederste er drejet
en kvart omgang og ligger altså med vinkelspidserne imod de fire verdenshjørner,
og den mellemste parcels beliggenhed i forhold til verdenshjørnerne er midt imellem
de to andres. På tegningen er altså nord opad. Ved siden af hver parcel er tegnet
to lodrette tværsnit der på planen er vinkelrette på hinanden, og i snittene er vist de
linier udenfor hvilke alt skyggegivende skal holdes.

De viste træer er 30 m høje og med en kronebredde af 20 m, hvad på det nær¬
meste må betragtes som maksimal størrelse. De indskrevne mål angiver den afstand
hvori et træ af disse dimensioner mindst skal holdes fra de pågældende grænseskel.
Stående' syd for et øst-vest gående skel bliver træets plantesteds mindste afstand
22,5 m Ira skellet, men udenfor et nordligt skel behøver træet kun at holdes i en
afstand af 10 m for at dets grene ikke skal nå ind over skellet.

Når der er regnet med et tillæg af 1,2 meter til skyggelængden, er det dels fordi
et to meter højt hegn alligevel mindst vil kaste en 1,2 m bred skyggestribe den nævnte
dag og tid (6/sX 1,2 = 2,00) og dels for derigennem at få angivet en begrænsning
tor hegnets højde varieret i forhold til skellinjens retning med de to meter for det rene

sydskel, det der på tegningen er vist i den øverste parcel. I de to henholdsvis syd¬
øst og syd-vest gående skellinjer for den nederste parcelplan vil der kunne tolerere«
et hegn af 2,83 m højde. I den midterste parcels mest sydvendte skel må hegnet ikke
være mere end 2,17 m medens det i samme parcels mindre sydvendte skel vilde kunne
gøres indtil 6,65 m højt uden at komme i modstrid med det her fremsatte forslag til
begrænsning af naboernes ret til at tage sol og lys fra hverandre.

For de tre viste, forskelligt orienterede parcellers védkommende, vil det altså kun
i to tilfælde være forment naboen syd for at bygge en 2,75 m høj løvgang eller lig¬
nende i skellinjen.

Hvis alle naboer lod deres beplantning gaa lige til grænsen for det efter ovenstående
regel tilladelige, vilde parcellen ganske vist ikke få ret meget sol i sommertiden, og
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hvis det drejede sig om stedsegrønne træer, vilde forholdet blive endnu værre i vin¬
tertiden, men det vil dog være et stort fremskridt fra forholdene som de nu er, hvor
det store træ uden påtale kan vokse op i en meters afstand fra grundens sydskel,
blot grenene studses ind efter et plan lodret op fra grænselinien.

Når man ikke har ment at burde tilråde endnu større hensyntagen til nabohavers
adgang til lys, er det ud fra den betragtning, at enkelte store træer kan være en

væsentlig værdi for et villakvarter, og at resultatet selvfølgelig ikke må blive, at der
på mindre parceller overhovedet ikke kan plantes træer af passende højde såsom
frugttræer, tjørn, guldregn o. I.

Hensynet til trærødders indtrængen fra nabogrunde kan loven formentlig se bort
fra, da enhver haveejer kan sikre sig i den henseende ved langs skellet at nedsætte
en lodret væg af tagpap i fuld bredde.

Gennemførelse af forslaget ved nye havers anlæg frembyder næppe nogen som
helst vanskeligheder, men at få alle ældre haver ind under de samme regler vil af¬
gjort være betydelig sværere.

Der må formentlig her regnes med en overgangstid på f. eks. 10 år, hvor der i
de første 3 år slås ned på alle de træer der hænger ind over nabohaver og tillige
alle træer og andre genstande der kaster en skygge som til ovennævnte dag og tid
når længere ind på nabogrunden end Vs af denne grunds bredde det påga^ldende
sted. Er den overskyggede grund 30 m bred, må skyggen altså kun nå 6,0 m ind over

skellinjen, er grunden kun 20 m bred tillades kun 4 ni skygge på denne den lyseste
tid. Inden udgangen af de næste 3 år kunde fordringerne strammes til f. eks. 7? af
grundbredden, og derefter var der så \ år til at komme helt i orden efter de ved¬
tagne regler.

Hist og her findes imidlertid store, smukke og tildels også sjældne træer som er
til glæde og pryd for et helt kvarter af byen, og som derfor kun ønskes fjernet af
den nabo der i højere eller ringere grad bliver solen berøvet, og det vilde måske
derfor være rigtigt at nedsætte en lille sagkyndig kommission, der under hensyn¬
tagen til alle forhold havde bemyndigelse til at frede visse enkelte træer for et be¬
grænset åremål, således at spørgsmålet med 10 eller 20 års mellemrum kunde gøres
til genstand for nye overvejelser efter de eventuelt ændrede forhold.

Vi danske er et tålmodigt folk der finder sig i adskilligt uden at gøre oprør, og
dette er den eneste forklaring på det fænomen, at man indtil dato har ladet sig nøje
med den snart 70 årige Og stærkt ældede hegnslov, der tilmed er skrevet for rene
landboforhold. Enhver havearkitekt eller anlægsgartner har imidlertid utallige eksemp¬
ler på, hvor utilfredsstillende forholdene er og hvor mange ærgrelser haveejere må
døje på grund af nabohavers skyggende træer. Man må derfor meget håbe at denne
lejlighed til at få indført tålelige tilstande ikke må blive forsømt.

E. Erstad-Jergensen.

Timian
■*

Blandt de mange stenplanter indtager l imian en fremtrædende plads som en af
dem der bedre end de fleste danner jævne tæpper. Det gælder dog ikke den der
tidligere var mest almindelig anvendt og som derfor bærer navnet Thymus vulgaris.
Den har mere interesse for køkkenet som krydderurt og blev i ældre tid brugt som
kant i køkkenhaven.
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En frodig
Timianpude.
Thymus
lunuginosus.

På mager sandjord mellem lyng og harekløver og andre hedeplanter vokser den
lille Thymus Serpyllum med de mat karminredc småblomster, beskeden og yndefuld
og lilligt duftende når man stryger hen over dét bløde løv. Det er varieteter af denne
danske plante der glæder os i vore stenbede. Billedet her viser den lådne Thymus
lanuginosus der kun blomstrer sparsomt men som svøber sig kærtegnende om selv
den hårdeste sten, løber ud over fliser, ind over grusflader og holder sig frisk og
fejlfri i en længere årrække, når jorden blot ikke er for fed og fugtig. Dens blomster
har farve som hos den vildtvoksende og den blomstrer omkring 1. Juni. T. s. splen-
dens og T. s. coccineus har klarere blomsterfarve end den vilde som de iøvrigt ligner,
men varieteten T. citriodorus adskiller sig stærkere fra arten. Dens vækst er krafti¬
gere, mindre tæppedannende og dens duft der udpræget minder om citron er af en
mere pågående karakter. En særlig gulbroget varietet kaldes Golden Warf og en
hvidbroget Silver Queen. En hvidblomstret, særlig hurtigvoksende varietet står i Land¬
bohøjskolens have under navnet T. montana.

Thymus angribes undertiden af snegle der fordrives ved overpudring med melkalk.
E. E.-J.

Bjørneklo. Heracleum Mantegassianum
er vel næsten havens største staude, idet den når en højde af mellem 2—3 meter

og breder over et areal på 4-5 m2- Den hører altså ikke hjemme i stauderabatter
og er overhovedet lidt vanskelig at anvende. Men pragtfuld er den hvor den kan
få en plads som på hosstående billede. Den er egentlig toårig men overvintrer som
oftest, når bJomsterstænglen skæres tilbage straks efter afblomstringen, idet bladene
derved holder sig længere grønne og rodstokken sætter sideskud til næste års vækst.

Også fordi den ellers spreder .sig i hele haven er det rigtigt at afskære blomster¬
standen eller i alle tilfælde frugtstanden inden Irøene modner. Fremskaffelsen af unge
planter er således en let sag. E. E.-J.
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Bjørneklo,
Hcracleuin Mantegassianum.

Et og andet
Sygdomsbekæmpelse i Privathaver

Hvis man i Privathaver vilde indrette sig paa en Sygdomsbekæmpelse efter samme Retningslinier
som i de store Frugthaver og Erhvervsgartnerier, vilde det blive meget dyrt, og ikke rationelt. En
Rose, der Aar efter Aar er overvokset af Meldug, skal ikke sprøjtes, men graves op og erstattes
med en modstandsdygtig Sort. Skulde de faa Frugttræer sprøjtes efter Plantagernes gode Praksis,
maaske med særskilte Sprøjtedatoer og Vædsker for hver Sort, blev der lidt Arbejde hver. Dag, men
aldrig nogen Ende paa det.

Foruden Overkommelighed i Tid og Penge spiller det i Privathaven en Rolle, at de behandlede
Planter-og Huset-ikke skæmmes af de hvide, gule, brune og blaa Sprøjtevædsker; farlige Gifte
bør ogsaa undgaas. Skal man selv udføre Arbejdet, maa man have Midler med ret alsidig Virkning,
ellers bliver „Apotheket" for stort.

Mange Steder er der imidlertid dannet Sprøjteforeninger, saa Haveejere kan faa deres Frugttræer
m. m. sprøjtet 3~5 Gange aarligt; med fornuftig Ledelse er det ikke blot en bekvem og betryggende
Maade, men ogsaa billigere for Haveejeren, end han selv kan gøre det. I Næstved sidder f. Eks. en
Mand og dirigerer Sprøjtningen af 17-1800 Privathaver, flere Steder har man nogle Hundrede Haver
sluttet sammen. ,

For mange smaa Haver kan en Mellemvej være god: At lade en Anlægsgartner eller anden
Sprøjtemand give Frugttræer, Frugtbuske, Tjørne- og Høgehække en Generalrengøring med en alsi¬
dig Vinterkarbolineum, der tager en Mængde Dyr. En Foraarskarbolineum i liordeauxvædske (eller
Svovlkalk) tager mange Slags Dyr og enkelte Svampe; der er som Regel flere gode Sprøjtedage om
Vinteren end lige ved Knopbrydningen, da Foraarskarbolineerne skal bruges. Begge Slags Vædske
farver Træernes Bark tydeligtog Murene ligesaa; af .farveløse Vintervædsker kan kun nævnes 21/t
Liter Formalin i 100 1 Vand, der kan anbefales mod Stikkelsbærdræber, og Sprøjteolie (10 1 i 90 1
Vand), der dræber Skjoldlus og Mideæg, - altsaa meget begrænsede Virkninger.

Overtager man selv Sonimerbehandlingen, maa en god Puster eller en god Sprøjte foretrækkes
for begge Redskaber i utilfredsstillende Lommeudgaver. Den, der ikke allerede har besluttet sig, kan
ved et Overblik over sin Haves Bestand og efterfølgende Opregning hente nogen Vejledning i Valget.

Sommersprøjtevædsker, der ikke er stærkt giftige eller skæmmende: Brun Sæbe (200 g i 10 I Vand)
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dræber Rosencikader og Bladlus; hælder man 50 K Formalin i Sæbevandet, virker Vædsken ogsaa
mod Stikkelsbærdræber o. a. Meldug. Til Roser med Meldug anvendes ofte 10 g Salicyl, der oplø¬
ses i 100 ccm Sprit og hældes i 10 1 Sæbevand (200 g Sæbe).

Derrispræparater som Katakilla og Væk virker godt mod Bladlus og Spindemider samt smaa
Sommerfuglelarver. Pyrethrumpræparaterne Chrysanthol og Pysect er virksomme mod Bladlus m. m.
De hvide Olier (Albolineum, Olana, Effectol, Redomite) bruges særlig mod Spindemider, men har
ogsaa nogen Virkning mod Insekter og Meldug.

Til Sprøjtning af Frugttræer og Urter kan bruges Kobberpræparaterne Bordinette og Bouisol;
Frugttræerne sprøjtes et Far Gange mellem Lovspring og Blomstring, Æble og Pære tillige 2-3 Gange
mellem Blomstring og Høst for at forebygge Skurv. Selleri og Tomater sprøjtes fra Midsommer hver
10-14 Dage.

Pudring finder de fleste Amatører overkommeligere end Sprøjtning. Svovlpudder bruges paa Frugt¬
træer, Stikkelsbær og Roser, mod Skurv, Meldug og Mider (enkelte Æble- og Stikkelsbærsorter taber
dog Blade, naar de pudres med Svovl). Man kan købe Svovlpudder med iblandet Nikotin, hvorved
Virkningen udvides til Bladlus m. m. Rene Nikotinpuddere anvendes særlig mod Bladlus, Snareorme
og Jordlopper.

Derrispudder bruges i stor Stil mod Hindbærbiller, Gaasebiller og Jordlopper; til Bekæmpelse
af Myrer findes særlig stærkt Derrispudder. Pyrethrumpudder virker mod Jordlopper, Hindbærbiller
o. 11. Insekter. Bordeauxpudder bruges særlig til Kartofler, men kan ogsaa anvendes til Selleri og
Tomat - og det er udmærket til at dræbe Snegle med.

Svampe maa som Regel bekæmpes ved Forebyggelse, Pudder eller Vædske skal være paa Plan¬
terne før Svampen; Bladlus og andre Dyr er vanskeligere at bekæmpe, jo større og talrigere man
lader dem blive.

En Efteraarsrengøring, hvor saa meget som muligt brændes af visne Blade, Staude- og Urtetop,
syge Frugter og Grene - vil spare en for Sorger næste Aar. Ogsaa Sommeren igennem kan Kravene
til Pudring og Sprøjtning nedsættes, naar man stadigt har Opsyn med sine Planter, fjerner de før¬
ste Meldugskud, Larvekolonier, ormstukne og plettede Frugter. Som Helhed maa man altsaa slaa ind
paa en forebyggende Bekæmpelse - selv om denne skulde komme til at medføre en Pudring eller
Sprøjtning, der kunde have været sparet, vil det i det lange Løb være mest tilfredsstillende. For
flere af Bekæmpelsesmidlerne er der paa Brugsanvisningerne givet Vejledning til Bekæmpelse af langt
flere Angreb, end vi her har kunnet nævne; Lovgivningen beskytter her i nogen Grad den ufagdyg-
tige Køber mod urimelige Paastande, men ikke mod „en rimelig Anprisning af Varen".

Ernst Gram.

Havearkitektkongres og Udstilling i Tyskland
I Tyskland afholdes i August Maaned forskellige Kongresser og Udstillinger, som formentlig vil

blive af stor Interesse for Havearkitekter, Anlægsgartnere og andre interesserede.
Fra April til Oktober vil der være Reichsgartenschau i Essen og som en af de mange Særud¬

stillinger i Forbindelse med den aabnes den 17. August en International Udstilling af Haveplaner, og
samtidig en International Kongres for Havearkitekter, som er planlagt at skulle strække sig over hele
4 Dage, med Afslutning den 20.

For den, der ikke mener at faa nok i Essen, er der Lejlighed til at begynde i Berlin, hvor den
XII Internationale Havebrugskongres afholdes den 12.-13. August. Sidstnævnte Dag begyndes med et
Foredrag 0111 Have- og Landskabsudformning og -udførelse, formentlig af en amerikansk Havearkitekt.
Samme Dags Eftermiddag besøges Parkerne i Potsdam.

14. August besøges Hannover, hvor der finder Besigtelse af Parkerne Sted, holdes Foredrag m. m.,
og 15. August gaar Turen videre til Essen. *

Det vil sikkert blive lærerige og fornøjelige, om end maaske anstrængende Dage for dem, der
har Lejlighed til at holde Sommerferie paa denne Maade, og der forventes da ogsaa stor Deltagelse
fra hele Skandinavien.

Som Æresmedlem i Foreningen af danske Havearkitekter optoges ved Foreningens nylig afholdte
Generalforsamling forh. Stadsgartner V. Fabricius Hansen.

Samtidig optoges som ordinære Medlemmer Overgartner A. Nørgaard, København, og Kirkegaards-
inspektørerne O. Raahauge-Askegaardj Odense, og Hans Rønø, Roskilde.
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Litteraturanmeldelser
Danmarks Frugtsorter ved Professor A. Pedersen, udgivet af Fællesudvalget for Frugtavlsøkonomi

paa Aim. dansk Gartnerforenings Bogforlag er et stort, smukt, nyt Værk, hvis 1. Hefte nu har set
Lyset.

Værket er foreløbig planlagt at skulle omfatte 2 Bind, af hvilket det første skal omhandle de
vigtigste her i Landet dyrkede Æblesorter og udkommer i 6 Hefter å 64 Sider, stort Kvartformat,
hvert indeholdende 16 Sorter. Der skal komme 2 å 3 Hefter aarligt, og hvert Hefte koster Kr. 6,50
og faas i Boghandelen. Det maa siges at være en meget lav Pris for et saadant Værk i et saa lille
Land, og det er da ogsaa kun muligt at levere det til den Pris ved Hjælp af økonomisk Støtte fra
Lauritz Andersens Fond og ved, at Gartnerforeningen beregner Omkostningerne yderst rimeligt og
uden Risikopræmie.

Værkets Redaktør, som vist er den mest dækkende Betegnelse for Professoren, kræver ingen
Præsentation, hans Navn turde være en Borgen for den mest samvittighedsfulde Bearbejdelse af
Bidragene fra de mange Medarbejdere, hvis Antal i 1. Hefte løber op til 63, ligesom Professorens
eget Kendskab til Emnet og da ganske særlig hans Sortskendskab ikke overgaas af nogen her i Landet.
Uden det vilde vist den bedste Vilje have maattet melde Pas overfor Spørgsmaalet om at finde den
rigtige Generalnævner for de sikkert ikke altid overensstemmende Enkeltbidrag.

Hver Sort behandles paa 4 Sider, og man faar Oplysning om Sortens Historie, Beskrivelse af
Træ og Frugt, Dyrkningsforhold, Sygdomsmodtagelighed, Dyrkningsværdi osv., ledsaget af for l'or-
maalet optagne Billeder af Blomster og Træ i forskellige Aldre samt en Farvetavle med et Stykke
Kvist og Blade samt flere Eksemplarer af hver Sort i forskellig Udvikling. Originalerne til Farve¬
tavlerne males af Frk. Ellen Backe, naturligvis under Tilsyn af Professoren, som ogsaa sørger for
Udvælgelsen af typiske Eksemplarer, og det maa siges, at begge Dele er godt udført. Man faar,
maaske bedre end i noget tidligere Værk, et udmærket Indtryk af Sorterne, - særlig f. Eks. Ildrød
Pigeon, Maglemer, som absolut frister til at sætte Tænder i, Filippa, hvis violetrøde Solside er
glimrende ramt, Guldborgæblet, Rød Ananas, Signe Tillisch osv. — Cox's Pomona kan synes lidt sur,
én Cox's Orange maaske lidt „pæn"; men ellers er de livagtige alle. Jeg kan ikke tænke mig andet,
end at enhver Anlægsgartner og Havearkitekt maa anskaffe sig dette Værk for at kunne yde sine
Kunder den rigtige Service paa dette Omraade, og saa kan de endda faa det for 5>75 Kr. pr. Hefte
-f- Porto, hvis de er Medlem af Gartnerforeningen eller af Østifternes eller Jydsk Haveselskab.

M. Gram.

Der Wohngarten af Guido Harbers er udkommen i 2. Oplag (6-9000) paa Georg D. W. Callweys
Forlag, Milnchen, tilsendt Red. fra Arnold Buscks internat. Boghandel. 229 Sider, Kvartformat, Pris
Kr. 14,00 (7,90 Mark).

Denne 2. Udgave er noget udvidet i Forhold til 1. Udgave, som kom i 1932, og er en meget
nyttig Bog for Havearkitekter og Anlægsgartnere, - ja for enhver Haveven, - bl. a. for de mange smukke
og instruktive Billeders Skyld. Der er ikke mindre end 483 Billeder, bl. a. fra Anka Rasmussen, Pla¬
ner, smaa Rids og forskellige Tabeller.

Bogen giver først en lille historisk Indledning og er iøvrigt delt, i 3 Hovedafsnit: Die Raumele-
mente des Wohngartens, Die Bauelemente des Wohngartens og Neue Beispiele kleinster Garten, og
herunder falder atter en Række Underafsnit, af hvilke skal nævnes: Haven i Forhold til Omverde¬
nen, Det selvstændige og det uselvstændige Haverums Elementer, - under det sidste: Terrasser, Gaard-
haver, Taghaver, Forhaver, kort sagt Haver, som har Tilknytning til Huset.

Under Afsnittet „Bauelemente" omtales væsentlig den tekniske Udførelse af Gange, Trapper,
Vandbassiner, Løvgange, Hegn osv., samt naturligvis Plantematerialet, - med Udvalg, Plantning og
Pleje, for en stor Del opstillet i Tabeller, hvoraf kan udledes mange nyttige Oplysningér. g.

Til Havekunsts Abonnenter og Annoncører!
Det bedes bemærket og noteret til fremtidig Benyttelse, at Havekunsts Ekspedition er overtaget

af Anlægsgartner Jørgen Olsen, Godthaabsvcenge ld, København F., Telefon Godthaab 1926.
Alle Henvendelser ang. Ekspedition og Annoncer, ligesom alle Ind- og Udbetalinger sker derfor

fremtidig til og fra ovenstaaende Adresse.
Redaktionen er for Danmark fremdeles Martensens Allé 1, København V., for Sverige er den for¬

andret til Villa Diorama, Stockholm Dj. Redaktionen.
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Græsgang langs et Skovbryn i Højesteretssagfører Guy Shaws Have i Fredensborg.
Til venstre et Jorddige med Brombær, vilde Roser, Slaaen og deslige.

G. N. Brandt
I Perioden 1Q10-25 var der en Række Kunstnere, der søgte at gøre sig deres

kunstneriske Arbejde inere bevidst, at undersøge Lovene for de Kunstarter, de ar¬

bejdede med. Wanscher udsendte sine banebrydende Bøger, Arkitekten Carl Petersen
skrev fine Analyser af stoflige Virkninger, af Modsætninger og af Farvevirkninger,
Ivar Bentsen behandlede i kritiske Artikler den samtidige Arkitektur. Dengang fandt
ogsaa Havekunsten pludselig sin Skribent, der ikke stod tilbage for nogen af de andre,
det var G. N. Brandt. Naar man nu bagefter sætter sig ind i det Arbejde, der den¬
gang blev gjort, forbavses man over det mageløse Spild, der finder Sted, naar den
ene Generation glemmer eller overser, hvad den foregaaende har arbejdet sig møj¬
sommeligt igennem. Vi staar jo dog paa det Fundament, der blev lagt dengang. Det
gælder allermest for Havekunsten, der hviler saa sikkert paa Brandts Arbejder, fordi
han har lagt saadan et bredt og godt Fundament, og fordi han selv uden Spring har
bygget videre paa det.

Da Arkitekterne omkring 1Q20 arbejdede saa meget med det formelle, med rene
arkitektoniske Løsninger i Modsætning til den forrige Generations lidt usammenhæn¬
gende romantiske Bygningskunst, saa de i Brandt en Aandsfrænde, der stilede hen
mod en mere arkitektonisk Have efter engelsk Mønster. Det er i Virkeligheden en

meget daarlig Karakteristik af hans Havekunst. Det er jo saadan, at de fleste Teo¬
retikere i Havekunsten er gaaet ud fra enten arkitektoniske eller romantisk-litterære
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Fra Guy Shaws Have. En Stenhave med en forsænket Gang mellem Støttemure af Neksøsten.
Man gaar der gennem et mægtigt bredt Bed med allehaande Foraarsblomster, der senere
afløses af Liljer ug den Slags. Gangen udvider sig til en lille firkantet Plads med et kvadra¬

tisk Bassin. Trædesten fører tværs over dette.

Forestillinger, altsaa noget der er hentet fra andre Kunstarter, og som de saa har
tvunget Plantematerialet ind under. Men Brandt arbejder med en virkelig Havekunst;
thi Basis for hans Teori er bestandigt selve det gartneriske: Plantens Trivsel og Vækst.
Dermed vil jeg ikke sige, at der før ham ikke var Folk, der forstod, hvordan man
skulde faa Planter til at gro. Det afgørende er, at for Brandt bliver det, at give dem
de rigtige Vækstbetingelser og gøre deres Trivsel og Fylde anskuelig, bestemmende
for det stilistiske. I alt, hvad han arbejder med, søger han at skabe en bevidst Sam¬
menhæng, og den opnaar han bl. a. ved at forme ethvert Haverum, han har med at gøre,
som et anskueligt Milieu for Planter, der naturligt hører sammen. Det giver en En¬
hed, men samtidig giver det ham en Rigdom af forskellige Muligheder. For der er

ingen Form og ingen Art af Planter, der er for ringe eller for fine til at anvendes,
naar de blot kommer i den rette Sammenhæng. En Græsstribe med vilde Engblomster
paa begge Sider, en simpel Grøft med en Rigdom af de Planter, der netop kan gro
godt der, et Stengærde, hvor Blomsterne og det Grønne vælter ud af alle Sprækker
eller blot en Havegang af Græs ind under et levende, uklippet Hegn — altsammen
Kulturformer, der yder Planterne saa stærk Beskyttelse og saa gode Betingelser, at
de rigtig faar Lov at tage sig ud — saadan ser vi Grundelementerne i G. N. Brandts
Havekunst. De kan saa føje sig til Omgivelserne efter arkitektoniske Linier eller roman¬
tisk slyngede Kurver, ligesom nu Opgaven kræver. — Han kalder sig Gartner Brandt,
skønt han vel med mere Grund end nogen anden i Danmark kunde kalde sig Have¬
arkitekt. Det er paa samme Maade, som Indehaveren af et anset Handelshus i en
Købstad kalder sig Købmand og ikke Grosserer eller Direktør. Brandt tænker som
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Junihaven paa Svastika.
„Den skulde ikke gøre Indtryk af at være tegnet paa et Havearkitektkontor, men af at være

plantet af en gammel graahaaret Gartner".

en klog Gartner. I alt, hvad han gør, er der gartnerisk Kultur. Han har gjort et* Ar¬
bejde med at kultivere Haven, paa samme Maade som Arkitekten Kaare Klint liar
kultiveret Møbelkunsten udfra en indtrængende Forstaaelse af selve det haandværks-
mæssige i Faget, af Materialets Natur og Muligheder.

En lille Sidebemærkning om offentlige Blomster i en Artikel Ira 1Q19 giver ham
helt, saa at man paa een Gang ser Forskellen mellem Havekunst før og nu. „Saadanne
tager sig afgjort bedst ud mange sammen, saa de virker som en Blomsterhave (Kon¬
gens Nytorv) eller allerhelst plantede i en virkelig Have (Raadhus- og Glyptotek¬
haven). Den spredte Anbringelse af Blomsterklatter er en simpel Uskik, som ikke
bliver bedre ved, at den er mere udbredt i Udlandet end i vore Byer. De virkelige
Blomsterelskere vil se deres Venner trives i lune beskyttede Haver og ikke anbragt
paa Gader og Stræder, endsige, da hængte op paa Husenes Facader eller paa Lygte¬
pælene". Brandt selv er en af de virkelige Blomsterelskere. Men han er jo meget
mere end det. Efter Bøgerne om Stauder og Roser, Vand- og Stenhøjsplanter, Chry-
santemum og Lathyrus, fulgte de finere havekunstneriske Analyser. Han har altid
været fri for Føleri i det, han skrev, og han har aldrig behandlet noget Problem, før
han kunde gøre det ganske stringent. Hver Artikel er formet med uhyre Omhu og er
Resultatet af lange Tiders Arbejde. De første er noget preciøse i Stilen, lidt gammel¬
dags i Sprogtonen og spækket med Fremmedord. Men Indholdet er klart og moderne,
ogsaa naar man læser dem i Dag. Han støtter altid sine Tanker med slaaende Eks¬
empler og illustrerer Ordene ved et meget udsøgt Billedmateriale. Jeg kender ingen,
der bedre end Brandt forstaar at opbygge et Lysbilledforedrag, saa at hvert eneste
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Haven ved Svastika i Rungsted. Plan i ca. 1 : 2000.

Billede er et Pletskud af Anskuelighed. Billede efter Billede kæder de sig til hinan¬
den som en fin Komposition, der snart virker ved en Stigen eller Falden, snart ved
bevidst anvendte Modsætninger. Hans Foredrag er uden al Svada, en nøgtern for¬
tællende Forklaring, fuld af sarkastiske Smaabemærkninger, af nonchalant fremførte
Betragtninger, der ved deres Dybde og Ironi virker stærkere end den mest straqlende
Retorik.

Medens andre tidligt standser i deres aandelige Udvikling og lever videre paa
gold Rutine og tilslører deres Forkalkning ved flere og flere Tillidshverv, har Brandt
i en yngre Alder „aftjent sin VSernepligt" — for at bruge et af hans egne Udtryk —
som Redaktør, som Medlem af Udvalg og Foreninger og al den Slags, for saa i sine
modne Aar at kunne hellige sig et ganske personligt, produktivt Arbejde. Derved har
han faaet Tid til fra det rent gartneriske og fra Havekunst-Æstetik at udbrede sine
Interesser over alle de Felter, som eri Havearkitekt kan komme i Berøring med. Man
maa ikke tro, at han ikke interesserer sig for, hvad der sker omkring ham. Ingen
følger bedre med end han* Stadig udvider han sit Omraade og fortsætter sin Udvik¬
ling. Derfor er det ogsaa rimeligt, at han giver sine'ResuItater fra sig i Tidsskrifts¬
artikler og ikke i afsluttede Bøger. Men alle Artiklerne tilsammen danner en smuk
Sammenhæng, illustreret ved hans Arbejder. Han har skabt alle Arter af Haver fra
Kolonihavepark til den store Rigmandsha've. Kirkegaardsspørgsmaal kender han vist
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Svastika, Rosenhaven. Garagebygningen bagved.

Svastika, Foraarshaven. Den er nu nedlagt.
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Vand- og Blomsterhave ved Store Mariendal i Hellerup.

Plan til Haven ved Store Mariendal t: 1000.
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Have i Hellerup, anlagt for Ingenier Krogboe. Et Eksempel paa G. N. Brandts Afbejde med
kulturlandskabelige Elementer. Haven er en forfinet Omformning af Greften.

bedre end nogen anden; men iøvrigt har han behandlet enhver Form for kommu¬
nale gartneriske Opgaver. Han har tegnet de første store Haver i Boligkarréer. Han
har restaureret gamle Haver og arbejdet med Fredningssporgsmaal, særlig med Fred¬
ning af Kulturomraader. Han er kyndig i alle Problemer om Sportsanlæg og Lege¬
pladser. Paa alle Omraader har han formet noget, som man kan lære af, og som
hans samtidige har lært af, og naar Samfundsudviklingen skaber nye Opgaver for
Havekunstneren, er G. N. Brandt stadig Foregangsmanden.

G. N. Brandt, der saa aabent og saa positivt har kæmpet for sine Idealer i Skrift
og i Tale, og som lægger mere Vægt paa at undervise unge Mennesker, end at gaa
til Møde med gamle — der jo som Begel er alt for forstokkede til at lære noget nyt
— har ogsaa bestandig vist sin Klogskab ved noget, som mange kunde lære af: hans
Privatliv er privat. I den „Blaa liog" kan' man se, hvad Aar han er født, men ikke
hvad Dag. Det kommer jo ingen Mennesker ved, siger han. Milepælene i hans Til¬
værelse er overfor Offentligbeden de Arbejder, han yder. Det er et Standpunkt, man
maa respektere, og naar man kender det, maa man anse Fødselsdags- og Jubelartik¬
ler til Brandt for meningsløse. Derimod vil der altid være god Mening i at betragte
hans Indsats og prøve at lære af den. , Steen Eiler Rasmussen.

G. N. Brandts Forfatterskab
omfatter, som allerede nævnt i foranstaaende Artikel, en lang Række Høger, Artikler og An¬

meldelser, af hvilke de betydeligste er felgende:
Stauder, 128 Sider med 148 Hilleder, Erslev og Hasselbalchs Forlag 191,5.
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Foraarsflor af Narcisser i Øregaards-Parkens Plæner.

Roser, 128 Sider, mange Billeder og Farvetavler, red. af G. N. Brandt, Steen Hasselbalchs For¬
lag 1915, 2. Udg. 1918.

Vand- og Stenhøjsplanter, 210 Sider med Farvetavler, red. af G. N. Brandt, Steen Hasselbalchs
Forlag 1917.

Chrysanthemum og Lathyrus, 128 Sider, 10 Farvetavler, af K. Br. Klixbiill og G. N. Brandt, Steen
Hasselbalchs Forlag 1920.

Marienlyst Have, Architekten 1917> S. 21-25 og S. 32-37-
Træer, Architekten 1919) S. 361-369*
Kirkegaarde og Gravsteder, Architekten 1922, S. 69-92. 1
Det kgl. danske Haveselskab, Gartner-Tidende 1922, S. 222-23 og S. 230-32.
Haveservitutter, Havekunst 1923> S. 40-45.
Statshavernes Administration, Havekunst 1923, S. -55. (Svar paa en Enquete).
Dyrehavens Deling, Havekunst 1923, S. 127-136.
Christiansø, Architekten 1924> S. 29-48.
Københavns Trafiklinier som Forarbejde til Københavns Regionsplan (Svar paa en Enquéte). Ar-

chitektens Maanedshæfte 1927, S. 53.
Ledende Artikler i Architekten, Ugehæfte, S. 125 og 145.
Den kommende Have, Havekunst 1927, S. 101.
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Et af G. N. Brandts sidste Arbejder er Haven ved Brygger Helge Jacobsens
Ejendom i Rungsted. Billedet viser Indkørslen.

To Disputatser om Havekunst, Havekunst 1928, S. 25-36.
Arkitektuddannelse ved Kunstakademiet. Undervisning i Havekunst. Arkitekten, Ugehæfte 1929, S. 73-
Der kommende Garten, Wasmuths Monatshefte 1930, S. l6l—179-
Kongens Have, Svar paa en Enquete, Arkitektens Maanedshæfte 1931) S. 88.
Grønnegaarden (Kunstindustrimuseets Gaard), Havekunst 1931, S. 37-
Erstad-Jørgensens Forfatterskab, Havekunst 1931, S. 119-123.
Den permanente Havekoloni i Jægersborg, Havekunst 1932, S. 101-106.
En velanlagt Have, Arkitekten, Ugehæfte 1932, S. 193-
Den moderne Haveplan, Arkitekten, Ugehæfte 1935> S. 106.
Jægersborg Allé, Arkitekten, Ugehæfte 1936, S. 17.

Blomsterhaven ved Egetofte-set mod Huset, der er opfort af
afdode Arkitekt C. Harild.
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Blomsterhaven ved Direktør I. C. Petersens Hus ved Baunegaardsvej.

Blomstereng paa Ordrup Kirkegaard.
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Sammen ined Direktør Alving, Professor Edv. Thomsen, Arkitekt Frits Schlegel og Ingenier Sverre
Malm har G. N. Brandt planlagt omfattende Forbedringer i Zoologisk Have. Billedet viser den ny

store Plæne ved Svømnieparken og flamingoernes yndige Indelukke set fra Udsigtstaarnet.

Anmeldelser:
„Gartenkunst", i Havekunst 1925> S. ,34-36.
Anka Rasmussen: Moderne Haver, i Havekunst 1929, S. 125-
C. Th. Sørensen og P. Wad: Om Indretning af Haver, i Arkitekten, Ugehæfte 1931> S. 18.
Hirschsprungs Havebog, i Arkitekten, Ugehæfte 1935* S. 117-
Gerhard Hinz: Peter Josef Lenné und seine bedeutendsteh SchOpfungen in Berlin und Potsdam,

i Arkitekten, Ugehæfte 1938, S. 55-

Om G. JV. Brandts Haver kan bl. a. læses følgende Steder: I Architekten 1919> S. 197_208, om
forskellige Haver; 1920, S. 210-216, om Marienlyst Have; i Architekten, Maanedshæfte 1927> S. 208,
210, 211, om Villahaver; 1927* S. 214 ff., om Svastika; 1928, S. 29, om Store Mariendals Have; 1933>
S. 35> om Anlæg til Friluftsundervisning, og 1933i S. 233-245> om Haveanlæg.
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Romantik og funktionalisme
Gartner-Tidende har i årets første uger bragt flere artikler om havekunst end nor¬

malt i et helt år. Begyndelsen var alt andet end lovende, men det viste sig hurtigt
at netop denne artikels ligeså kompromitterende form som indhold var det der skulde
til for at kalde havearkitekterne frem til forsvar for faget og dets udøvere.

Romantik og Funkis var overskriften på den indledende artikel, og den sluttede
med ordene: „Men Linedansen med Funkis i den ene Haand og Romantik i den
anden fortsættes i 1938". Og Havefolket fryder sig.

I de følgende artikler blev skrevet mange gode ord, men det forekommer mig at
der bør siges et og andet til klaring netop af forholdet mellem de to begreber ro¬
mantik og funktionalisme, der af indlederen blev opfattet som en ganske formålsløs
linedans, kort sagt gøgl.

Funktionalisme er tidens løsen indenfor bygningskunsten. Man betragter huset
som en maskine til at bo eller arbejde i, hvor alting skal fungere på bedste måde,
så livet bliver let at leve. Deraf følger logisk at ingenting må blive kostbarere at
anskaffe eller indrette end svarende til den fordel det medfører, da de sparede
penge kan bruges på anden og bedre måde. Høje tage, spir og tinder har ikke noget
fornuftigt formål, har ingen funktion, taler mindre til skønhedssansen end til for¬
fængelighed og vanemæssige forestillinger, og er derfor faldet bort. Der kan ikke
være to meninger om at sådan opfattet er funktionalisme et stort samfundsmæssigt
gode.

At der ved siden af laves en mængde gøgl under fællesmærket funkis er beklage¬
ligt nok, men er en uundgåelig følge af den kendsgerning at kun de færreste men¬
nesker nogensinde kommer længere end til netop at opfatte hvorhen det snerper,
uden at en eneste ting går op for dem i ånd og sandhed.

Ser vi nu sagen fra havens standpunkt, må det erkendes at de nye huse i langt
højere grad end dem af en ældre type egner sig til samliv med en have. De store,
rolige murflader uden overflødigt stads er behagelig neutrale, der er sørget for en
let forbindelse mellem hus og have både direkte og tillige indirekte ved frit udsyn
gennem de brede vinduer. Funktionalismen indenfor bygningskunsten er altså også
blevet til fordel for haven der derved får en inere betydningsfuld opgave at udfylde,
men noget ganske andet er det om haven selv har brug for funktionalismen. Jeg
mener nej.

Haven har ikke andre funktionelle opgaver at løse end dem den altid tidligere
har kunnet klare på tilfredsstillende måde. Der har ganske vist længe været altfor
lidt samvirke mellem hus og have, men det var uundgåeligt sålænge huset lukkede
sig inde bag små ruder og tætte gardiner og kun etablerede direkte forbindelse ved
hjælp af en høj trætrappe. Funktionalisme er et begreb der heller ikke kan over¬
føres til maler- eller billedhuggerkunst, til musik eller digtekunst, det er udelukkende
af betydning for bygningskunst, møbler, inventar og andre direkte brugsgenstande.
Og haven har ikke alle disse praktiske formål som huset. Den er kun et eller flere
rum med det formål at skulle virke 'tiltalende, befriende, beroligende og anderledes
end den øvrige dags oplevelser. Hertil anvendes i første række planterne. Hver eneste
af disse er jo selv et kunstværk fra naturens hånd, så konsekvent og lovmæssigt
gennemført som det meget sjældent lykkes et menneske at gennemføre et kunstværk,
og ved udvalg og sammenstilling af planter har havearkitekten et virksomt middel
til at nå sit mål. Hvis man kalder det romantik, ja så må og skal en have være
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romantisk. Det er så vanskeligt at finde ord der netop dækker tanken. Romantik
og romantisk var for halvandet hundrede år siden betegnelsen for „alt hvad der er
dejligt" og senere har det en overgang nærmest været smædeord, fordi den ene tid
altid står i opposition til tiden nærmest før. Naturefterligning er også et omstridt
begreb, men hvis man i en have træffer en plantesammenstilling der føles som om
det var naturen selv der havde dannet den, ja så vil ethvert kunstnerisk sind glæde
sig i højere grad end over kaskader af slyngroser eller en aldrig så prangende stau¬
derabat. Kan naturefterligning så siges at være noget uvæsentligt eller rent ud dilet¬
tanteri, selv om det til en vis grad også overføres på havens form?

Resultatet af naturefterligning kan let blive dilettantisk, men det viser jo kun at
ophavsmanden ikke har magtet opgaven, ikke at opgaven var uløselig eller i sig
selv dilettantisk.

Og det skal gærne indrømmes at det er en svær opgave at stille sig. Navnlig
lader den sig ikke løse på et tegnebrædt men kun på stedet hvor det foregår og
kun ved at følge anlæget fra år til år for stadig at være med til at forme og lede,
efterhånden som haven vokser frem til det der har været tanken med den.

Derfor behøver alle haver jo ikke at være baseret paa naturefterligning, men

jeg troer ikke Errboe har helt uret i at det er den vej det vil gå, det er der frem¬
tiden ligger efterhånden som havferne bliver så små at der bliver tid og råd til at
kæle for enkeltheder.

1 sin i mange måder klare og rigtige artikel i Gartner-Tidende skriver C. 1 h.
Sørensen: Vi har et Ideal for en almindelig Have af almindelig beskeden Udstræk¬
ning. Den skal være hegnet af Mure eller andet dødt og tæt Materiale, som hele
Aaret lukker for Indblik og Blæst. Den skal indeholde et Par kønne Træer, som

giver Karakter til Stedet og Skygge for en Siddeplads. Bunden er Græs. Langs Væg¬
gene, ogsaa langs Huset vokser i Massevis af Planter, som Ejeren nu ønsker det,
og der kan være forbløffende mange. Det er i Virkeligheden Havebegrebet 'i en
meget klar Form, med Graden af Yndighed, Righoldighed og Naturlighed bestemt
af Beplantningen.

Det lyder meget besnærende, men kun når man tænker på sommeren. Tænk også
på vinteren hvor den firkantede grønne græsplet i midten ligger adskilt fra den
hegnende mur af et bælte, hvor der har været „i massevis af planter" men nu er
sort jord efter at roserne har mistet deres blade og stauderne er skåret af tæt over
jorden. Og sådan vil det jo se ud med den gængse beplantning.

Vilde det Errboe foreslog, da han ind imellem bukkespring til højre og venstre
også sagde et og andet positivt, ikke være en ganske heldig variation med „et Par
store Blokke Bjørnegræs og et blomstrende Lyngtæppe paa ujævnt stenet Terræn
under gamle tyr?" Det dækkede allenfals den sorte jord, og jeg kan ikke se at det
skulde kunne skade nogen, om det på en tøvejrsdag kunde minde ham om en dejlig
dag i Paradisbakkerne sommeren før.

Hvis så tilmed lyngtæppet ikke var afskåret efter en lige linje med en klinke¬
eller fliserække uden oin en firkantet græsplæne, men voksede i uregelmæssige pletter,
snart trukket tilbage og snart buende frem mod den åbne midte der svajede lidt ned
og i stedet for det klippede græs var dækket af flager af saxifraga mellem stier af
thymus og måske et par ener eller stedsegrønne berberis mellem smukke sten, ja, så
vilde al sort jord være dækket, haven vilde blive større, helere og mere mangfoldig,
den vilde blive et lille stykke stiliseret natur, og der vilde altid være farver og levende
form der kunde fryde øjet i de lange vintermåneder hvor man har opmuntring behov.

50



Her er et billede fra en at de naturprægede dele ai det Engelske kgl. haveselskabs have i
Wisley. Også mennesker af høj æstetisk kultur vilde dog vist gerne se den tilknyttet deres
hus, men selvfølgelig egner den have sig hverken til boldspil eller frugtavl. Derfor er det
rigtigt at anlægge netop den have der er brug for i hvert enkelt tilfælde og ikke føle sig
forpligtet til at følge en bestemt moderetning. Det må ikke hedde: „Vi har et ideal for
en almindelig have af almindelig beskeden udstrækning" men derimod „Vi søger at bringe

ethvert anlæg så nær den ideale løsning som vi formår". Så er der fri bane.

Hvis det var gjort med en lykkelig hånd og med levende sans lor planternes
særpræg, vilde det så ikke være en berigelse al den lille have, og vilde det så va*re

retfærdigt at kalde ophavsmanden dilettant, lordi han ikke netop har det samme
ideal som p. t. er mode i Dannevang.

Nu er der vel nok en og anden kollega der kunde have lyst til at spørge, om
det ikke var mig der i år 1Q00 skrev en lille hog hvori jeg ivrede mod de land¬
skabelige anlæg og fremhævede de regelmæssige havers store berettigelse. Og det
skal jeg ingenlunde fragå. Den gang var det imidlertid nyttig tale fordi haverne var
som de var, og den gang kendte vi ikke det plantemateriale af stedsegrønne løvtræer
og løvbuske og ikke alle de stedsegrønne sténplanter der nu står til rådighed, og
endelig er der gået 38 år siden da, hvorfor jeg har ligeså mange års større erfaring
og har haft rig lejlighed til at revidere mine meninger under vekslende havekon¬
junkturer. *

I de store haver er det herligt med det ubrudte græstæppe ind under trægrupper,
åbent for færdsel og leg, men jeg troer som Errboe har sagt det, og som jeg selv
for den sags skyld tidligere har skrevet i dette blad, at græsset ikke er nær så be¬
rettiget i de små haver som i de store og mest måske fordi det klippede græstæppe
er i modstrid med den naturprægede karakter der ellers har så store fortrin fremfor
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den rabatkultus vi altfor længe har været hengiven. Helligere var et hus rigere på
enkeltheder, morsomheder hed det dengang. Store tomme flader hlev med villie und¬
gået, og hvis huset ellers var godt, tjente man det bedst ved at lægge det frit på
en græsplæne. Men de nye huse der står med store hvide flader, nøgne, og frysende
såsnart solen går bag en sky, de trænger netop til noget der bryder fladerne, levende
form — noget romantisk kan man godt sige indtil man finder et mindre belastet ord.

At dette også er arkitekternes syn fremgår klart af deres egne facadetegninger
og perspektiver, hvor maleriske træer — som oftest af ukendt art — spiller en afgørende
rolle for det smukke resultat.

Alt i alt tror jeg vi derfor skal glæde os over arkitekturens funktionalistiske ten¬
dens uden at overføre altfor meget deraf til haverne, hvor naturens ynde og plan¬
ternes skønhed er og bliver den største værdi. E. Erstad-Jergensen.

Selvom Hensigten med Havearkitekt Tholles indledende Artikel om dette Emne
i Gartner-Tidende ikke er umiddelbart indlysende, har den dog gjort den Nytte at
fremkalde en Diskussion om Spørgsmaalet, og det er sommetider rart at faa Tingene
sat paa Plads. Derfor er Hed. glad for Havearkitekt Erstad-Jørgensens ovenstaaende
Artikel, som er klar og grej, — og burde læses af en langt større Kreds end Have¬
kunsts Læsere.

Artiklen giver mig Lyst til et Par supplerende Bemærkninger. Det er undertiden
svært at definere Udtryk som f. Eks. Overskriftens helt nøjagtigt, navnlig fordi de
benyttes saa forskelligt og kan blive baade Slagord og Haansord, alt efter Hensigten.
Det gælder vel baade Romantik og Funktionalisme, navnlig naar det forkortes til
Funkis, at de hver især har faaet en ilde Klang i visse Øren, og derfor burde man
se at faa givet dem deres rette Klang tilbage, for saa vidt man ikke kan finde helt
andre Ord at sætte i Stedet.

Førend jeg læste E.-J.s ovenstaaende Artikel, vilde jeg have holdt pda, at enhver
Have skal være funktionalistisk for at være rigtig, altsaa anlagt saaledes, at den svarer
til sin Funktion, — og er det egentlig ikke en klar og rigtig Anvendelse af Ordet?
Hvis man altid lagde det til Grund for sine Overvejelser ved Planlæggelsen af en
Have, stor eller lille, offentlig eller privat, vilde man vel altid, — forudsat at Evnerne
er til Stede, i Grundtrækkene faa den rigtige Have; inen selvfølgelig gaar det saa
galt, naar den mindre dygtige, Dilettanten, faar fat i det og bare aber efter og
hugger noget hist og her, som han mener at kunne bruge, — eller begynder at lave
Kunster i Stedet for Kunst, bare for at være morsom og vække Opmærksomhed.
Saa er det netop „man merkt die Absicht, und wird verstimmt!"

For at svare til sin Hensigt, sin Funktion, maa da enhver Have behandles indi¬
vidualistisk, - som det er sagt før, formes elter vedkommende Ejers Behov og Ønsker,
saa bliver det jo Planlæggerens Sag at laa en rigtig Have ud deraf, — uden at skele
altfor meget til de skiftende Tiders Tale qm „Haverum", „Hvilehaver" o. s. v.

Den Haveejer, som vil have Fred i sin Have, maa have Lov at skærme den med
Mur eller Plantning, og den, der vil kunne følge det pulserende Liv udenfor Haven
til Søndagskaffen eller prale med sin Have overfor de forbipasserende, maa have
Lov til at have frit Ind- og Udblik. Den, der kun vil have Græs med et enligt Træ
til Skygge, maa have Lov til det, og den, der har en Hobby, som f. Eks. Stenbeds¬
planter maa have Lov til det, og har han samtidig en Flok vilde Unger, maa Haven
deles ind derefter. Og saa endelig den, der ikke har Interesse for en Have, — lad
ham dog endelig faa Lov at bo i et Etagehus. For et offentligt Anlæg maa lignende
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Synspunkter lægges til Grund, - det er mindre „Stilen", det kommer an paa, end
at der tages de fornødne Hensyn til Anvendelsen, Kvarteret o. s. v. — og saa natur¬
ligvis det økonomiske.

Det bliver saa, som før nævnt, Havearkitektens Sag at vise, hvad han duer til, —

at demonstrere sin praktiske Sans, sine kunstneriske Evner, sin Fantasi eller hvad
der nu er det dominerende hos ham, — det sidste er vel nok det farligste, det frister
jo undertiden til at lave lidt for mange Kunster.

Det er vel egentlig ved Udformningen af en Have Kunsten at være naturlig,
hvorved vel bedst opnaas, at det første umiddelbare Indtryk bliver, at det er en god
Have, at man befinder sig vel i den, — uden at kunne mærke, at her er der gjort
saadan og saadan med den og den Hensigt, som man netop undertiden tilstræbte
det i Fortidens romantiske Haver, - det, vi nu trækker paa Skulderen ad.

Men E.-J.s Definition af Romantik munder jo egentlig ogsaa ud i, at man skal
være naturlig, — at man har Lov til at kombinere et Stykke Natur ind i Haven, men
selvfølgelig som en organisk Del af den. Haven er jo dog et Stykke af Naturen og
det er dog Naturens eget Materiale, vi arbejder med, saa det er kun logisk, at vi
gaar til den store Læremester selv, Naturen, som aldrig tager Fejl, som vi kan gøre
det. Vi maa bort fra al Unatur, — derfor ikke nødvendigvis helt tilbage til Naturen.

En altfor stilfuld, friseret Have bliver let uudholdelig kedelig, især naar den er
lille, — og kedelig, det maa man fremfor alt ikke være, selvom det er nemmere. Maa
saa ogsaa jeg med E.-J. bede om Errboes lille Stykke Paradisbakker, og lad os saa
vidt muligt være fri for bar Jord i Prydhaven, — den hører hjemme i Køkkenhaven, —

og maa jeg have Lov at lægge et lille Ord ind for, at Haven ikke friseres altfor fint
paa typisk Anlægsgartnervis, ikke for megen Beskæring af Sirbuskene, ikke øjeblik¬
kelig Fjernelse af enhver vissen Staudetop, men lad os faa Lov ogsaa at glæde os
over Valmuernes elegante Frøkapsler, de herlige Farver i Pæonernes Blade, som høder
hele Eftersommeren paa den korte Blomstring, lad Funkiaernes gulnede Blade faa
Lov at lægge sig fladt henad Jorden, hvorved de ligesom vil præsentere os de fint
formede Frøstængler, og lad Gyldenris og Efteraarsasters staa, saa vi kan faa Lov
at se deres fine Linier tegnet op af Rimfrosten, og deres afblomstrede Hoveder blive
til store Sneklatter paa Stilk, — saa faar vi Glæde af Haven hele Aaret rundt. Ja,
undskyld, nu var jeg vist alligevel ved at blive romantisk; men det har man vel og¬
saa Lov til, — bare hver Ting kommer paa sin rette Plads; men lad os endelig blive
fri for Linedans, Jongleren og Grin, — lad os hellere se at finde vort faste Stade med
begge Ben paa Jorden, det er dog der, det foregaar. M. Gram.

Højesteretssagfører C. C. Heilesens have
I foraaret 1Q37 anlagde jeg haven for højesteretssagfører C. C. Heilesen, Krauses-

vej 6, København 0. Hele grunden vest for huset var nykøb fra en nabohave og
indeholdt en del gamle frugttræer og nogle buske. Huset kom paa denne maade til
at ligge skævt paa grunden med køkken, pigeværelser og køkkentrappen vendt mod
den største og bedste del af haven.

Det var nu min opgave foruden at skabe en fredfyldt og isoleret have at for¬
binde opholdsstuerne mod øst ined haven mod vest. Da den vestlige del laa ca. 30
cm lavere end den gamle have, har jeg overalt bibeholdt denpe højdeforskel, kun
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Terrasse og staudebed set fra vindu¬
erne paa 1. sal.

Rosenhaven. De store træer skærmer

godt mod nabovillaerne og de store
nybygninger.
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har jeg henimod terrassen afgravet, saa denne ligger ca. 30 cm højere end vestha¬
ven. Midt for havestuedøren begynder et staudebed, der straks drejer mod vest, saa-
dan at man ganske naturligt bliver ført om i den nye del af haven. Staudebedet be¬
grænses mod haven af en støttemur af klinker og en klinkegang, der fører hen til
en siddeplads mellem et par piletræer. Herfra fører en lille sti forbi et rhododendron-
busket og andre sniaabuske til rosenhaven i det nordvestlige hjørne. Her er en lille
hævet siddeplads under en gammel stammet hvidtjørn, og rosenbedene strækker sig
frem i solen. Rundt om er plantet vildroser i græsset, og plankeværket er dækket af
slyngroser. Stien fører videre til klinkegangen Ira terrassen rundt om huset. I bedene
mod sydmuren er plantet forskellige cytisus og mod vestmuren er plantet pæoner
med mellemplantning af løg og liljer.

Køkkenindgangen, der før var skilt fra haven ved et plankeværk, er lagt aaben
mod denne, kun begrænset af en lav klinkemur. Trappen er dækket paa siden med
stedsegrønne. Til skarnkasserne er der lavet en lille skærm af rafter med en laage
helt beklædt med vedbend. Den "er anbragt i hjørnet af gaarden. Fra hovedindgangen
føres man paa denne maade direkte til køkkentrappe og cyklekælder, saa man op-
naar saa lidt færdsel som muligt i haven.

Fra hovedindgangen fører en tværgang mellem græs og stedsegrønne forbi hoved¬
trappen til en laage, der fører til garagerne. Pladsen her er belagt med kørefliser,
alle de andre gange med klinker.

Øst for havestuen er der ugenert plads til børnenes haver, der ligger i græsset,
og de gamle sir- og nøddebusketter er bevaret med et væld af løg under i alle far¬
ver om foraaret.

Haven er hele vejen rundt omgivet af et højt plankeværk, der skjuler alt indblik

56



udefra og giver vokseplads til en masse forskellige slyngplanter. De store gamle træer
skærmer godt for de store nabohuse, saa hele haven bliver lun og intim.

Anlægsgartnerarbejdet er smukt udført af anlægsgartner Alfred Nielsen.
Inger Margrethe Jergensen.

Anlægsgartner M. J. Deichmanns have i Lundtofte
Det var en gammel have, der skulde lægges om. Huset, et gammelt lavt bonde¬

hus uden sokkel, er beliggende i den nordlige, lavere del af den lange smalle have.
Lige syd for huset hævede terrænet sig i en lille bakke, der næsten kvalte huset.
Der var forsøgt lidt afgravning for at skaffe lys og luft til huset, saaledes at hele
haven nærmest virkede som en klølt, begrænset af de højerestaaende hække og de
gamle frugttræer.

Anlægsgartner Deichmann ønskede hele haven bevaret som blomsterhave til sin
store samling af sjældne blomster og buske.

Fra indgangssmøgen kommer man ind i en lille fliselagt gaard foran hovedind¬
gangen. Gaarden er lukket mod naboen mod nord med et plankeværk, og under

Klisegangen gennem terrasserne, den forsvinder i baggrunden.
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den gamle valnød er en lun siddeplads. Gaarden fortsæt¬
ter i en fliselagt gang, der ender i en plads foran have¬
døren. Midt for det store sydvindue fører en flisegang
gennem 4 terrasser op til havens højeste punkt, her for¬
svinder den i en krumning hag nogle huske og fører vi¬
dere til drivhus og redskabsrum længst mod syd i haven.
Nord og vest for huset fører en række trædesten forhi et
udhus til den udvendige loftstrappe.

Til flisegange, pladser og mure er benyttet alle mulige
forskellige slags sten, som fandtes paa stedet, klinker, neksø
sandsten, kampesten, gamle møllesten og cementbrokker.

Langs hækkene, hvor terrænet vrider noget, er hoved¬
sagelig plantet buske, ligeledes langs huset, og ned over
alle mure og terrasser vælder de herligste blomster i mange
arter og farver.

Det uensartede stenmateriale og de mange forskellige
plantearter giver hele anlæget et frodigl og landligt præg,
der harmonerer godt med det gamle, lave hus.

Inger Margrethe Jørgensen.

-•y.. /t't

Kig fra siddeplad¬
sen under Val¬

nødden mod syd.



Et og andet
Organ for viigvårclen i Sverige

Det ar framfOrallt tre svenska organisationer, som visat in tresse tor de svenska landsviigarnas
skonhetsvård. Det ur Foreningen for dendrologi och parkvård, Svenska naturskyddsfOreningen och
Samfundet I (ir hembygdsvård. Dessa tre i forening ha enat sig om att inom Samfundets organisatoriska
ram sttka skapa en avdelning fOr vagvård. Dess uppgift ar att få till stånd en battre forståelse fOr
vågnåtets bctydelse fOr landskapet och for bygden. Tillsvidare fungerar trådgårdsarkitekt Sven Linde
som vågbyråns fOreståndare. Genom mångårigt arbete med liknande uppgifter i U. S. A. iir han vål
meriterad for sin uppgift.

Man hoppas att vagbyrån skall sanktioneras och stodjas av statsmakterna. Av stor vikt år det
niimligen att icke blott vågbyråns arbete utan ftvan fOrverkligandet av vågbyråns forslag kan bekos-
tas av allmiinna medel, som anslagits fOr resp. vagbyggen. S. A. H.

Tradgårdsamatorerna bilda sal Iskap
Sedan någon tid ha Stockholms trådgårdsamatOrer vålvt planer 0111 bildandet av ett eget siillskap.

Den 8 mars konstituerades också Siilskapct I rådgårdsamatOrerna och stadgar antogos. Avsikten med
siillskapet iir att sammanfOra landets tradgårdsamatOrer och siirskilt dem i Stockholm till diskussioner
om aktuella problem och exkursioner till intressanta tradgårdsanliiggningar m. 111. Dessutom planerar
siillskapet att utgiva en viixtbyteslista och att eventuellt med tiden utge en årsbok. MOjligen kommer
foreningen att fOr samtliga medlem 111 ar prenumerera på någon triidgårdstidskrift. Till ordfOrande
utsågs revisor E. Wibom och till sekreterare A. Åhlin, Epidemisiukhuset, Stockholm. S. A. H.

Stor Sportsplads i Kolding vedtaget
Kolding Byraad vedtog ved Byraadsmodet den 21. Marts d. A. en af Havearkitekt I. P. Andersen

udarbejdet Plan til en offentlig Park i Dyrehavegaards Eng. Parken skal særlig indrettes med Lege¬
pladser for Horn. Endvidere bliver den indrettet til forskellig Sport, navnlig Skøjtelob ved Overrisling
af dertil egnede Arealer.

Udstilling i Oslo
Til Efteraaret afholdes en stor Gartneri- og Havebrugsudstilling i Oslo, paa hvilken der ogsaa '

vil blive arrangeret en Afdeling for Havekunst, omfattende: Offentlige Grenanlæg, herunder Sports¬
anlæg o. lign., Kirkegaardsanlæg og Privathaver. Der kan udstilles Planer, Perspektiver, Fotografier
og Modeller.

Hele Afdelingen for Havekunst bliver udenfor Bedømmelse.
Der er udskrevet en Idékonkurrence om Planløsningen for hele Udstillingen.

I Geneve afholdes ogsaa Udstilling af Havekunst i Sommer, fra 15. April til 10. September. Den
arrangeres i Villa Bartholoni i den berømte Park, La Perle du Lac.

Litteraturanmeldelser
Gardens and Gardening 1Q3^, udgivet af The Studio, Limited, London, tilsendt Red. af Arnold

Buscks internationale Boghandel, er det aarlige Studio-Hefte, som er helliget Havekunsten. Det er
i dette smukke Hefte, som hos dets Forgængere, væsentlig Billedstoffet man glæder sig over; men
det er ogsaa i Aar særdeles nydeligt og instruktivt og illustrerer de ledsagende Smaaartikler godt.
Der er ogsaa flere danske og svenske Billeder i Aar. Af Artiklerne skal nævnes: Farve i Haver,
Damme og Vandløb og hvordan de benyttes; Sten, deres Betydning og deres Anvendelse i japanske
Haver, Trapper o. s. v.

Der er ogsaa nogle Haveplaner af førende Havearkitekter; men der er egentlig intet opsigts¬
vækkende i dem. M. G.

Hirschsprungs Havebog, redigeret af Havearkitekt E. Erstad-Jørgensen er, efter i nogen Tid at
have vieret udsolgt, nu udkommet i ny Udgavé, som dog ikke afviger væsentlig fra 1. Udgave, som
udkom i 1935- Bogen er paa 536 Sider, er rigt illustreret og koster heftet, med et livligt, grønt Om¬
slag pau hvilket Arne Ungermanns charmerende Gartnerpige liver op, Kr. 12,00.
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Overgartner K. Brandt-KlixbUlI anmeldte Bogen i 1935i <>B det er tilstrækkeligt her at citere et
Afsnit at denne Anmeldelse: „Den Kreds af Medarbejdere, E. Erstad-Jørgensen har vidstat knytte
til Havebogen er, som Redaktøren selv, en Borgen for, at Arbejdet er det bedste, der i Nutiden kan
udføres paa dansk, og Forlaget har utvivlsomt Ket, naar det hævder, at der i Havebogen er samlet
alt, hvad selv den mest passionerede Haveelsker kan ønske at vide". M. G.

Villaejerens Haandbog, redigeret af Arkitekt Viggo Steen Møller, II. Hirschsprungs l orlag, 160
Sider, Pris heftet Kr. 5,50; indeholder en Kigdom af nyttige Oplysninger for den, der er saa lykkelig
at eje Hus og Have.

Foruden Kapitlet om Haven, som er forfattet af Havearkitekterne C. Th. Sørensen og Georg Boye
og omfatter godt en Femtedel af Bogen, kan man i de forskellige Kapitler faa alle orienterende
Oplysninger om: Villaejerens Forhold til Bygningsautoriteterne, om Skatter og andre Afgifter, om
Forsikringer og andre Pligter, om Vedligeholdelse af Hus og Hegn, om Opvarmning ved Centralfyr
eller kakkelovne, Pejs osv. og om Brændselet dertil, og om de elektriske Anlæg, Radio osv., idet
hvert Afsnit er skrevet af sagkyndige paa hver sit specielle Omraade. M. G.

Hos Firmaet H. Trovitsch & Sohn, Frankfurt/Oder, er udkommet 2. Udgave af Karl Freudenreich:
Garlenstauden und Staudegiirten, 120 Sider, rigt illustreret med gode Billeder, som fremtræder smukt
paa det gode Papir, Pris 3,75 Mark -r 25 pCt. Indeholder, trods sin lidet omfangsrige Størrelse, en
Rigdom af Oplysninger om vore Venner, Stauderne, deres Formering og Anvendelse paa alle mulige
Maader, i Rabatter, - med mange Beplantningsplaner og Farvesammenstillinger, i Gruppe- og En-
keltplantning, som Forplantninger til Busketter, til Vandpartier, Flisegange og Terrasser, Bunddæk¬
ning osv. og om Buske og Sommerblomster, der egner sig til Ind plantning imellem Stauder, Løg- og
Knoldvækster, Bregner, Staudegræsser, - ja og saa naturligvis Staudernes Pleje i Almindelighed.

Harry MaasWasserbecken fiir Kleine und grosse Garten, som udkom og blev anmeldt her i
Bladet i 1934 er nu udkommet i 2. Udgave, noget revideret, men ellers den første lig. Den er paa
81 Sider med 142 Afbildninger og Tegninger og koster 3,50 Mark, formentlig -i- 25 pCt.

Endelig er der i Serien af Sinaaskrifter til 85 Pf. kommet dels nye Hefter, dels nye Oplag, hvoraf
skal nævnes: En lille Lærebog i Forædling, som er meget god at faa Forstand af, en lille nyttig Bog
for Amatører: Wan 11, woo, wie saen und pflan^en og Obstbau fiir Fortgeschrittene, - som dog endnu
ikke er naaet til den ogsaa i Tyskland indførte rationelle Frugtpakning. Der Lorette-Schnitl, en speciel
Soinmerbeskæring for Formfrugttræer, Boden, 1Vasser, Diingung, en praktisk lille Vejledning for Have¬
dyrkere, E. Wegner-Horing: Plane for kleine Garten, en Række gode Raad for den lykkelige, som skal
have sig en Have anlagt, hvadenten han hører til de allerlykkeligste, som betror sig til en erfaren
Havearkitekt, eller hører til dem, der vil forsøge at klare sig selv, eventuelt ved Hjælp af en Anlægs¬
gartner. Der er en lille Kalender der SchådlingsbekdmpJ'ung og et nok saa fornøjeligt lille Hefte om
Niit^linge des Gartens af den kendte Dr. Martin Schmidt, og endelig er der et Hefte: Erfolgreiches
Einmachen og et om: Gewiir^krciuter fiir die Kiiche, en detailleret Vejledning i Anvendelsen af alle
Slags Krydderurter. . M. G.

Paa Paul Pareys Forlag i Berlin er udkommet, i Serien „Die gUrtnerische Berufspraxis": Die
Blumen^wiebeltreiberei af H. Schlosser og K. Maatsch, 88 Sider, rigt illustreret, Pris 3 Mark25 pCt.

Det er to kendte og erfarne Folk, vi her møder, den første Handelsgartner ved Berlin, den an¬
den Gartenbauinspektor med Statsdiplom. Bogen omfatter Grundregler for Drivning af Løg og Knolde
og Anvisning for de enkelte Kulturer: Lilier, Iris, Liljekonvaller osv., - ogsaa med Oplysninger ved¬
rørende Okonomien, - som naturligvis maa tages med Forbehold for danske Forhold. Endelig er der
et Afsnit oin Sygdomme og Skadedyr paa disse Kulturer.

Endelig er der den 7: Rosenkultur unter Glas af E. Noach og W. Kallausch. Det er som de øvrige
i Rækken en smuk, vel illustreret lille Bog, som det er en Fornøjelse at faa i Haanden, og uden at
være specielt sagkyndig paa dette Omraade, har jeg Indtrykket af, at det er en god og lærerig Bog
for Snitrosedyrkeren.

Disse Smaabøger er paa fra 74 til 136 Sider og koster fra 2,40 til 3,60 Mark -7- de sædvanlige
25 pCt. til Udlandet. ' M. G.
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Forhaver: sådan eller sådan
Med martsheftet af „Gartenkunst" fulgte som bilag et lille hefte udgivet af Deut¬

sche Gesellschaft fiir Gartenkunst ledsaget af følgende: Vi har udgivet denne brochure
som et påtrængende behov, og beder Dem i organisationen af vore forhavers in¬
teresse at sørge for dette skrifts videst mulige udbredelse. Forordet i heftet slutter
med følgende:

At fremstille den nye tids fordringer i ord og billeder er dette heftes opgave og
mål. Fordringerne rettes til alle forhaveejere af hensyn til vor kulturs anseelse i ver¬
den og af hensyn til den agtelse som folket bør have for sig selv. Dette hefte vil
gå sin vej i alle rigets kommuner, og efter et eller to år vil man med rette kunne sige:

Vis mig Din forhave og jeg skal sige Dig hvem Du er.
Hvad man ellers vil mene om førerprincippet, nægtes kan det ikke, at det inde¬

holder store fremskridtsmuligheder. Når en sag anerkendes som rigtig, gennemføres
den på et eller to år over hele riget, medens den samme sag vil tage årtier at få
anerkendt i et mere menneskeligt styret land og andre årtier at få gennemført.*)

Heftets tekst, der er skrevet af Berlins stadtgartendirektor Joseph Pertl, er på een
gang en lære i nationalsocialisme og en lovsang til føreren, men billederne, der er teg¬
nede af Gartenkunsts redaktør, gartengestalter Michael Mappes, er saglige og meget over¬
bevisende og har i høj grad bud også til andre europæiske byer end netop de tyske,
ikke mindst vore egne.

Med hr. Mappes tilladelse bringer vi en del af billederne med den ledsagende
tekst. E. E.-J.

*) Det viser sig nu, at resolutheden i dette tilfælde er dikteret af en ny forordning angående
aflevering af alt overflødigt jern.

Ingen kan forstå hvorfor der i det 20. århundrede endnu er den art fængselsgitter som på billedet
tilvenstre nødigt om en offentlig administrationsbygning.

Chaffeuren vil glæde sig når gitteret forsvinder og oversigten bliver fri, som på billedet tilhejre.
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Det forekommer ikke sjældent, at mennesker
bosætter sig i en skov for igen at komme i pagt
med naturen. Når de da begynder at bygge, be¬
står det første arbejde i at fælde træer og at
sætte et kraftigt hegn. At andre end vedkom¬
mende selv skulde finde på det samme, derpå
tænker den første nybygger ikke. Snart kommer
der naboer og naboers naboer og farer frem gan¬
ske på samme måde, og i løbet af kort tid frem¬
byder denne såkaldte skovbolig ikke noget andet

billede end det man også kunde have
haft inde i byen,

hvis han var gået frem på den omvendte måde
og som her havde bragt træer og buske og der¬
med naturen selv ind til byen. Forhaven har
kun ringe dybde og er derfor lagt til gaderum¬

met, medens høje hække fra hus til hus
lukker af for den egentlige have.

Hvad er det klogeste, at en husejer rigtig ty¬
deligt viser de tusinde forbigående sit grund-

stykkes grænser,

eller at han bereder tusinde landsmænd en glæde
og øjenslyst.

(Hegnet for den egentlige have står i byggelinien)-
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Ingen har hverken nytte eller glæde af dette
gitter.

Smalle forhaver er praktisk talt værdiløse, da
de ikke har nogen betydning for

opholdet i det frie.

Når det forsvinder har ingen skade deraf, men
alle vil hilse det med glæde.

Lukke for de egentlige haver med mure i bygge¬
linien. Beplantningen har en vis ensartethed,

så der fremkommer en god ^virkning
af gaderummet.
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Æstetisk gartneri på Island
At skrive om æstetisk gartneri på Island er virkelig svært. Der er da heller al¬

drig før blevet skrevet noget om dette emne — og der er i virkeligheden såre lidt at
skrive om.

Ved siden af Island er Danmark et rent eldorado for havearkitekter og have¬
arkitektur.

På Island har uvidenhed, mangel på forståelse og meget uheldige klimatiske for¬
hold sat og sætter stadig snævre rammer for alt gartneri og havebrug på friland. Af
disse grunde må også det æstetiske gartneri nødvendigvis blive ret begrænset.

I Reykjavik, Islands moderne hovedstad, findes der faktisk have ved ethvert hus.
De fleste huse er fritstående, og at der pyntes lidt på grunden er ganske naturligt.
Men haverne er som regel meget små — og små haver er som bekendt just ikke ef¬
tertragtede tumlepladser for havearkitekter. Havens anlæggelse må så vidt muligt ikke
koste noget videre, og det forhøjer jo heller ikke kvaliteten.

De midler, der står til rådighed for havens formgivning, er især hvad plantema¬
terialet angår meget begrænsede. Og som sagerne står nu, er ondt blevet værre, idet
indførsel af levende planter er så godt som udelukket af valutamæssige og patolo¬
giske grunde.

Den islandske flora er ikke rig på store eller prægtige blomsterplanter. Af træer
kan der kun være tale om betula, sorbus, salix, ribes samt nogle få prydbuske. Nåle¬
træer — undtagen larix — kan hverken leve eller dø i klimaet. Ganske vist findes der
i den islandske flora ret talrige alpine repræsentanter, der uden tvivl kan finde
anvendelse på stenhøj eller i stenbede, og desuden en del dværgbuske, såsom juni¬
perus, erica, betula nana, salix, loiseleuria m. m. Men disse planter anvendes kun i
mangel af andet bedre eller som kuriositeter — det fremmedartede d. v. s. udenland¬
ske, for øjet fremmede planter, bliver favoriserede.

Hvad de rent tekniske materialer angår, så bliver der her tale om nogenlunde de
samme ting som her i Danmark. En undtagelse gælder dog en stenart, der finder
udstrakt anvendelse, nemlig lava. Denne findes i alle tænkelige former: blokke, pla¬
der og slaggelignende, og i flere farver, især dog røde, brune, sorte eller grå.

Havearkitekter, hvem man kunde betro ha¬
vens planlægning, og anlægsgartnere, der kunde
udføre selve arbejdet, har indtil for ganske få år
siden været ukendte begreber. Ofte forenedes
begge personer i eep, og så var denne måske en

gammel sømand, en havnearbejder eller en bon¬
demand, som .havde opdaget, at her var en „Ge-
schaft" at gøre, og som måske interesserede sig
for gartneri. Men som oftest måtte man også
undvære denne universalfagmand og klare sig
selv så godt, som det nu lod sig gøre.

Og hvad var så resultatet? Jo — naturen blev
flyttet ind på grunden, mere eller mindre fordrejet
og spækket med individuelle opfattelser og syns-

Udsnit af Reykjaviks byplan, som viser bebyggelses¬
forhold og havestørrelser.
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Akureyri set over fjorden fra træparken GarSurinn, i forgrunden Ren, Pil og Birk.

punkter. Om stilarter var tier næppe tale. Den islandske natur er cle fleste steder
overdådigt forsynet med sten. Og som regel så det ud, som 0111 haveejerne prøvede
at gøre den rangen stridig i så henseende. Først for ganske iå år siden fandt man
ud af, at det vist nok blev meget nemmere og også smukkere at skabe en modsæt¬
ning til naturen. Så røg „havestilen" til den anden yderlighed — den bare jord eller
det hare græs plus nogle buske og enkelte blomster.

Selvfølgelig var der imellem al uvidenheden
også folk, som virkelig fik noget ud af deres
haver uden nogen fremmed hjælp. Men de var
ikke mange.

For nogle år siden kom der unge islændere
til, der havde lært anlægsgartneri på fastlandet.
De stod nu overfor den svære opgave at over¬
føre den viden, de havde samlet under ideelle
forhold, til islandsk jord og indordne den un¬
der de der gældende faktorer. De måtte for
det første få bugt med den efterhånden rod¬
fæstede tro, at alle havens linjer måtte følge
de af hus og skel fastsatte retninger. De måtte
overbevise folk om, at linjeføringen roligt kunde
føres ind i selve haven uden at skade stilen.

Disse unge anlægsgartnere skal som regel
påbegynde deres arbejde, når hus og indheg¬
ning står færdige. Om samarbejde imellem byg¬
mester og anlægsgartner er der aldrig tale. Hu-
Rekonstruktionsplan af den gamle landfogedhave i Rey¬
kjavik, nu restaurationshave, antagelig verdens nord¬
ligste. Plan: 1:400.

65



Byparti i Reykjavik. Busketter af Betula odorata, foran bede med
Papaver nudicaule.

sene, der som regel er af beton og ofte tenderer til yderliggående funkis, bliver
placeret indenfor de af byggevedtægterne tilladte grænser på grunden uden hensyn
til haven og dens eventuelle udformning. Selve terrænet er som oftest stærkt skrå¬
nende, så at haven må anlægges i terrasser. Jordbunden er som regel af ringe dybde
og undergrunden ofte klippe.

Indhegningen er et kapitel for sig. Islænderne holder stærkt på ejendomsretten
og ejer en meget stærkt udviklet besidderglæde. Dette influerer naturligvis på ind-
hegningsmåden, idet indhegningen som regel bliver unødvendig skelsættende og mas¬
siv. Mandshøje betonvægge er ingen sjældenhed. Denne indelukning af havearealet
har to fordele — den yder læ, og den beskytter imod indtrængen af husdyr, nemlig

får. Og disse to ting spiller en uhyre rolle på
island, hvor klimaet er køligt, og hvor et af
landets hovederhverv er fåreavl.

På den andén side har disse høje indheg¬
ninger sine skavanker. Det kan jo ikke næg¬
tes, at privathaven på denne måde fuldstændig
bliver unddraget uvedkommendes blikke — og
at haven af den grund ikke kan gå ind som
et led i by- eller gadepartiers fælles skønheds-
virkning.

På dette grundlag og under disse forhold
arbejder den islandske anlægsgartner og ha¬
vearkitekt. Og hvad er det så lykkedes ham at
skdbe? Der kan med god samvittighed skri¬
ves, at det er lykkedes ham at skabe et stykke

Typisk have i 1930, plan: 1:200.
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Børnelegeplads i Reykjavik. Hele arealet er indhegnet med Caragana arborescens,
nu ca. 12 år gamle, har endnu aldrig blomstret noget videre.

jord, som virkelig kan gøre krav på at kaldes have og endda en - i betragtning af
forholdene — ganske pæn have. Men det er heller ikke mere. Til gengæld har man
måske lov til efter denne begyndelse at vente, at der, når fagkundskaben er blevet
mere hjemmevant, virkelig kan laves haver på Island, som på sin vis kan måle sig
med udlandets.

Man kan dårligt skrive 0111 Islands æstetiske gartneri uden at ofre et par ord på
offentlige haver og parkanlæg. Som helhed er det ikke meget bevendt ved disse, og
ordet park er i sådan forstand i de fleste tilfælde fuldstændig misvisende. De to mest
karakteristiske sådanne anlæg er træparken „gar^urinn" på Akureyri, der fremviser
en for Island sjælden frodig trævækst, og den meget ejendommelige naturhave „Hel-
lisgerSi" i Havnefjord. I Reykjavik findes der nogle offentlige anlæg — men ingen af
dem fortjener betegnelsen park. Det er store eller små arealer dækket med græs og
inddelt af gangstier. Der findes bænke til at sidde på —men ingen træer eller buske,
i hvis læ elskende kan sætte hinanden stævne!

Til gengæld er man inde på at benytte disse grønne arealer i større eller mindre
udstrækning til legepladser, i hvilket øjemed de
forsynes med nødvendigt legemateriale: sand¬
kasser, soppedamme m. m.

Og så til slut en lille spådom: Hvad der ikke
kan opnås i haveanlæggenes udformning særlig
med henblik på plantevæksten kan ékabes i og

overgås af indendørs havearkitektur — nemlig
vinterhaven. På Island står ubegrænsede mæng¬
der af varmt kildevand allevegne til billig afbe¬
nyttelse, bl. a. til opvarmning. Og hvem ved, om
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Typisk islandsk Salix glauca i en
have, 23 år gammel, kun 2, 3 m hø).

ikke en skøn dag enhver fa¬
milie har sin egen, smukke
vinterhave. Og dennes æste¬
tiske udformning bliver også
en havearkitektonisk opgave.

Oscar Bjergvin,
forh. stadsgartner i Reykjavik.

Tilbage til Naturen eller ikke?
Paa sine gamle Dage abdicerede Laertes og trak sig tilbage til et beskedent Hus¬

mandsbrug. Ældre Kontorchefer og andre fine gamle Herrer, der gennem et langt
Liv aldrig har haft Jord under Neglene, drømmer om at tilbringe deres Otium med at
dyrke en lille Have.

Det er denne Venden tilbage til Naturen, der nu manifesterer sig hos ældre Have¬
arkitekter. Efter et daadrigt Liv under Hovedlinealens Auspicier vender Errboe og
Erstad-Jørgensen sig nu bort fra den tegnede — altsaa unaturlige, kunstlede — Have
mod den rene „Natur" i Haveformat.

Deri er forsaavidt intet mærkeligt, det pudsige er blot, at der udfra denne Natur-
haveindstilling profeteres om Fremtidens Have.

Det almindelige Menneske, f. Ex. ovennævnte Kontorchef, finder Naturen i en
Have — i Kartoffelrækkerne, i Blomsterbedet, i Stærekassen paa Husgavlen, med an¬
dre Ord i alt, der gror og lever indenfor Havens Rammer, og det forekommer mig,
at hans ubevidste Opfattelse af Haven er rigtig i Modstetning til den Errboe-Erstad-
Jørgensenske, der gaar ud paa at finde Haven i Naturen.

Man har i denne omfattende og springende Diskussion fremhævet Arkitekturens
Indvirken paa Havens Form og udredet Husets og Havens Afhængighed af sociale
Tilstande, men „Naturalisterne" har, naar de gennem disse Betragtninger finder Vej
til Naturhaven, overset noget meget vigtigt: Havens Forbindelse med gartneriske
Forhold.

Haven vil i det lange Løb ikke kunne løsrive £ig fra Planteskolekataloget. Plante¬
skolernes Forædlingsarbejde standses ikke, og Produktionen omlægges næppe i mærk¬
bar Grad paa Grund af et tilfældigt opstaaet Naturhavelune. Der vil stadig blive
tiltrukket bedre Iris, Helenium, Phlox, Roser o. s. v., og disse Kulturplanter vil frem¬
deles danne Plantebestanden i den overvældende Del af Haverne. For knapt 10 Aar
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siden ansaas det for mindreværdigt at plante udenlandske Træer; man saa med Over¬
bærenhed paa Herregaardsparkernes Arboreter. Teorien blev meget besnærende do¬
ceret, men kunde ikke holde Vand, simpelthen af gartneriske Grunde, saa nu kan
man igen plante en Catalpa, hvis den ellers passer i Sammenhængen.

Wild-garden-Naturalismen som Retning vil formentlig blive ved med at spøge fra
Tid til anden, men den vil altid blive manet i Graven igen, fordi Haven er Have og

aldrig bliver andet. Georg Boye.

Tidens funktionalisme, tidens ånd
Alle tider har sine kunstarter som er neie knyttet sammen, fordi de springer ut

av en og samme historiske periode. Det gir et preg så sterkt, at en kan bestemme
fra hvilken tid et enkelt stykke kunst stammer. Ar legger støv over det uvesentlige,
bare det som særpreger kulturepoken står for eftertiden som verdifullt.

Når vi benevner vår tids stil funksjonalisme, så er det ikke fordi vi tror at andre
epoker i historien har arbeidet uten funksjon for øiet. Men like så visst som de til¬
fredsstillet sine specielle krav, må vi opfylle nutidens krav. Det er vår funksjonalisme.

Alle grener av kunsten innen samme periode er beslektet i ånd, det kan ikke be-
nektes. Det er derfor urimelig å henge sig fast i et ord som „funksjonalisme". Ba¬
rokkens bygning hadde sin spesielle funksjon, og på grunnlag av dette sin stil. Et
barokkt maleri er et maleri fra den barokke tid og ikke noget andet. Det hen¬
ger sammen.

Et godt hus i vår funksjonalisme må ha en hage, som ikke løsriver sig. Det er
ikke bare arkitektens opgave å kombinere hus og hage, hagearkitekten er til for å
skape et fullkomment hele.

At arkitekt og hagearkitekt har så vidt forskjellig materiale å arbeide med, for¬
hindrer ikke, at de hver for sig gir individuelt særpreg i tidens fælles ånd.

Vi kjemper for hagearkitektur som kunstart og kan derfor ikke fornekte dens stil.
Den hviler på de tidsmessige hensyn og krav. Terrenget og stedets egenhet binner
oss, men det døde og levende materiale råder vi over.

Hver plante i sig selv er natur, men er det derfor vår opgave å skape natur, som
vi ikke kan gjøre så godt som naturen selv? Hvis vi arbeider med et sterkt natur-
preget terreng, er det da ikke bedre å kalle vårt arbeide en berikelse av natur, idet
vi tilføier planter som ikke er stedegne? At man har en følelse for naturen er bare
en betingelse for, at man ikke ødelegger den, men gir den det kulturpreg, som en
hage nødvendigvis må være i besiddelse av, ellers kallte man det ikke hage.

Er derimot naturen kuet av byens utbredelse, skulde man tro, det var unødven¬
dig å skape kunstig natur, når plantenes trivsel, sammensettning og rimelige plase-
ring blev tatt tilbørlig hensyn til. * 4

Hvis man engang har oplevet det i naturen selv, vilde jeg tro, at et stykke hede
eller høifjell opkonstruert i en liten byhage vilde være som en evig påminnelse om
menneskenes ufullkomnienhet.

Man kopierer ikke natur, men skaper med ærbødig naturfølelse, som ikke for¬
ringer det av mennesket skapte, linjer og form.

De dillettantiske utslag vil eftertiden avlive. T. Zimmer
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Konkurrencen om I remtidshaven
Bedømmelsen af den af Østifternes Haveselskab udskrevne Konkurrence om en

Have, som den tænkes at skulle være i 1963, har nu fundet Sted. Der var kun ind¬
sendt 5 Projekter, af hvilke 3 fandtes tilstrækkeligt fantasifulde til at belønnes.

Som Nr. 1 udpegede Dommerkomiteen et Forslag af Havearkitekt Georg Boye,
Charlottenlund, kaldet „Sol paa Flasker", som tildeltes Kr. 125,00 i Præmie og natur¬
ligvis kommer til Udførelse paa Udstillingen. Som Nr. 2 valgtes Havearkitekt Troels
Erstads Forslag, kaldet „Græsvejen fra Haven til Taghaven", som tildeltes Kr. 75>00 i
Præmie, og endelig indstilledes det, at man yderligere skulde indkøbe for Kr. 50,00
et Forslag af samme Forfatter, kaldet „Vandspejlet", som Dommerne mente vilde egne
sig fortrinligt til Udførelse paa Udstillingen, hvilket formentlig sker.

Nedenfor gengives Skitser til de præmierede Forslag med forklarende Bemærk¬
ninger.

„Sol paa Flasker"
fandt Dommerne mest fantasifuldt, hvilket ogsaa fremgaar af Forf.'s Bemærkninger, som gengives

i Udtog: „Det karakteristiske for Haven-eller rettere Havehjemmet-1963 er, at Hus og Have er
smeltet sammen til en Enhed. Huset er blevet Have, Haven Hus. Takket været Opfindelsen af Sol¬
konserveringen kan man nu fra solrige Lande indfore Sol paa Flasker. Man bliver derved i Stand
til at bryde med det umulige danske .Klima.

I Stedet for som tidligere at bygge Huse beliggende i Haver, hvori man paa Grund af Vejret
kun kunde opholde sig i ca. 100 af Aarets 8760 Timer, overbygger man nu fuldstændig Grunden med
Konstruktioner af Diatomé-Aluminium, det Stof, som forbinder Staalets Styrke med en Lyd- og
Varmeisolationsevne 20 Gange større end Filt. Energi - Lys og Varme - faas fra i Loftet anbragte
Solradiatorer. Man er paa denne Maade i Stand til at indrette sig med det Klima, der passer Een
bedst. De fleste vælger et varmt-tempereret eller subtropisk Klima for derved at opnaa alle Sydens
Fordele i Retning af Beklædning, Ernæring-og hvad der har særlig Interesse, havemæssigt set-
Plantedyrkning.

Der er her vist et Normalhjem 1963.
Man ser ind gennem Diatomé-Aluminiums-
konstruktionens ene Vægflade, der er fjer¬
net. I Loftet Solradiatorerne, der spreder
et gyldent Lys over Sceneriet. Rummets
Loft og Vægge-er hvide. Væggene beklædt
med Slyngplanter og Espaliertræer. Gulvet
er Græs med Fliser. Paa Fliserne ligger hist
og her smukt for arbejdede Straamaatter. Ha¬
vens Planter er fortrinsvis frugtbærende:
Oranger, Bananer, Figen, Ananas, Yams
o. s. v.; men der er ogsaa rene Prydplan¬
ter: Strelitzia, Billbergia, Anthurium og hvad
de nu hedder allesammen. Fra Loftet hæn¬

ger Orchidéer. Under et Brødfrugttræ er
der en beskygget Siddeplads. I Forgrunden
burde der have været en Victoria regia-
Dam beregnet til Leg for Husets Børn; men
det er der ikke Plads til. Husets Beboere,
klædt i lette Gevandter, forudsættes at leve
et sorgløst, men dog paa en eller anden
Maade nyttigt Liv".

Isometrisk Fremstilling af Projektet
„Sol paa Flasker".

Tag og Væg i Forgrunden fjernet.



„Grusvejen fra Haven til Taghaven".
„Taghaven var 1938-Havens Sensation og Nyskabelse. Haven, der naturligt gaar i et med Tag¬

haven, saa denne helt inddrages i Beboernes Havetilværelse, er det særlige for 1963-Haven. Haven
bliver paa denne Maade baade mere indholdsrig og ogsåa mere anvendelig; man kan flytte efter Sol
og Vind som det passer.

Staar man foran denne 1963-Have, fanges Øjet straks af den elegant svungne Græsrampe, der
snor sig op til Tagets Højde, hvor Græstæppet fortsætter.

Huset er i det hele taget meget modernistisk, saaledes skydes den store Raaglasdør til Side som
en Harmonika, og lader Een kikke ind i et Rum med stærkt kongeblaa Vægge. Husets Murværk er

iavrigt kridhvidt og er en blændende Kontrast til de store Pelse af efteraarsred Vildvin, der hænger
ned fra Murenes Overkanter.

Helt mærkeligt virker det spinkle „Vandtræ", der tegner sig fint mod den hvide Baggrund med
sine olivengrønne Grene, fra hvis Spidser Vandet falder som store, sitrende tynde Vandskærme.

Fliserne i Haven fortsætter ind i Stuen, thi i det moderne Hus ligger Varmen i Gulvet.
Overalt langs de hvide Vægge, der er en flatterende Baggrund for alle Farver, staar mange

Planter med Blomster i meget stærke Farver; Zinnia og Georginer er særlig velegnede.
For altid at have Planter i fuld Blomst nær Huset er disse anbragt i Plantevogne, saa at kun

den Vogn, der er tilplantet netop for denne Aarstid, rulles hen til Husets Siddeplads, naar den er i
fuldt Flor.

I et Hjørne af Haven er en Stenbænk hvorover Vildvinen hænger ned fra et Tremmetag af hvid-
lakerede Strækmetalplader. Ogsaa paa Siden er der Gitter med Slyngplanter. Denne Siddeplads er
om Aftenen elektrisk oplyst, ligesom Vandtræet i Mørket flimrer i en elektrisk Projektørs Straaler.

Det er jo dog et Udstillingsnummer det hele".

„Vandspejlet".
„Fra Husets Dør kommer

man ud paa en lille hyggelig
Plads under det udhængende
Tag. Denne er belagt med
samme Materiale, som dan¬
ner de smalle Stier i Haven,
nemlig vandslebne Nexøsten.

Huset er opført af et Ske¬
let af Træstolper, hvorimel¬
lem er opsat Papplader, ma¬
let i lyse klare Farver. Taget
er Nonnesten. Bag Vindu¬
ernes Skydeskodder af Fi-
nérplader kan spraglede Ja¬
lousier trækkes mere eller
mindre ned for Solen. I det
hele kan Huset males i me-
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get iøjnefaldende Farver eller staa
(maaske mere fint) med alt Træ
ubehandlet.

Haven er et eneste Vandspejl,
hvorover man bevæger sig ad Stier
af vandslebne Trædesten, enten fra
Havens tænkte Indgang i Forgrun¬
den eller til Frilandsbrusebadet og
Solbadsbriksen af Bambus med Hyn¬
der paa.

Det høje Hegn om Haven, som
tænkes at ville lukke Haven helt
for Indblik, er af Straamaatter paa
et Stativ af Bambus. Havens Plan¬
tebestand er Ting som Helianthus
salicifolius, Dimorphanlhus mand-
schuricus, Bjørnegræs langs Kan¬

terne, forskellige Vandplanter og Iris, Slyngplanter paa Hegnet og en smukt formet Fyr i et Hjørne
altsammen Planter, der giver et eksotisk Præg. Majs maa der ogsaa være.

Det hele spejler sig i Vandspejlet, og denne Virkning kan gøres endnu mere fantastisk ved Lys¬
effekter om Aftenen. Haven vil iøvrigt altid virke frisk og uberørt.

For Overskuelighedens Skyld viser Planen en langt sparsommere Beplantning, end det egentlig
er Tanken at anvende. Denne Haves særlige Charme skulde netop være en Kigdom af farvepræg¬
tige og yndefulde Enkeltheder.

Man tænker sig Fremtidens Have præget af Interessen for den enkelte Plantes Karakter, en
Interesse der ikke er en kritikløs Samlermani, men snarere paavirket af Japanernes sikre Sans for
den dekorative Virkning og Begrænsningens Kunst. Denne Profeti er muligvis snarere Udtryk for et
fromt Ønske end nogen Sandsynlighedsberegning".

Boganmeldelse
Johannes Tholle: Anlæg og Vedligeholdelse af Gravsteder. (Praktiske Haandbøger, udgivet af „Alm.

dansk Gartnerforening" Nr. 6).
Udover nogle Artikler i Tidsskriftet „Vore Kirkegaarde" og et Kapitel i Johs. Tholle's Kirke-

gaardshaandbog, foreligger der paa dansk ingen Redegørelse for de tekniske og æstetiske Spørgsmaal,
der knytter sig til Anlæg og Vedligeholdelse af Gravsteder. Havearkitekt Tholle har nu givet en
samlet Fremstilling af Gravstedsanlægets Problemer og udsendt sin Bog (vistnok Opus 15) paa „Alm.
dansk Gartnerforening"s Forlag, der har givet den Seriens sædvanlige nydelige Udstyr.

Bogen er forsynet med et gennemgaaende udmærket Billedmateriale og kan anbefales til alle,
der interesserer sig for eller arbejder paa Kirkegaarde. Da den saaledes i første Række henvender
sig til Gartnere, har Forf. fornuftigvis kun redegjort for den gartneriske Praktik, der er speciel for
Omraadet. Hans Rene.

\

Idékonkurrence om gode Bondehaver i Norge,
Anden Afdeling af denne Konkurrence, hvortil Midler er stillet til Raadighed af K. K. Heje's

og Hustrus Legat, er nu afsluttet. Denne Afdeling omfattede middelstore Haver. Konkurrencen har
været omfattet med stor Interesse, idet der indkom over 20 Forslag, som indeholdt mange gode Idéer.

Første Præmie, 200 Kr., blev tildelt Docent. Olav L. Moen, som forøvrigt for nylig er blevet ud¬
nævnt til Bestyrer af Statens Havebrugsskole paa Dømmesmoen, to Andenpræmier paa 150 Kr. hver
blev tildelt Havearkitekt Eyvind Strem og Norske Hager A-S, og to Tredjepræmier blev tildelt Have¬
arkitekt Karen Reistad og Havearkitekterne Lyftingsmo og Syversen. ^
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I orstbotanisk Haves Hundredaarsdag
Ved kongelig Resolution af 16. Maj 1838 blev Planerne for Anlæget af Forst¬

botanisk Have i Charlottenlund approberede, og Arbejdet sat i Gang.
Formodentlig i den Anledning indeholder Den kgl. Veterinær- og Landbohøj¬

skoles Aarsskrift i Aar en Artikel: „Arboretet og Forstbotanisk Have" af Forstkandidat
Dr. C. Syrach Larsen, Lederen af det til „Forsthaven"s Afløsning paabegyndte Arboret
ved Hørsholm.

Vi benytter her Anledningen til at henlede Læsernes Opmærksomhed paa den
gamle „Forsthave" ved Charlottenlund Station, som er tilgængelig for Publikum og
som indeholder en Mængde smukke, i flere Tilfælde enestaaende Eksemplarer af
Træ- og Buskarter af stor Interesse for planteinteresserede Havevenner. M. G.

Ved Indgangen til Forstbotanisk Havé har man om Foraaret dette smukke
Billede. I Forgrunden den lysrosa Prunus subhirtella pendula og bag den,

hævende sig soni en merk Kontrast en gammel Redet
helt overvokset med Vedbend.
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Scolopendrium och Saxifraga umbrosa trivas båda fftrtraffeligt i skuggan.
Foto fttrf.

Sommarrestaurangens blomsterlådor
Ett forsdk att anvdnda flerdriga vaxter

For oss trådgårdsniån tir det ofta ett lidande att se de smaklost sammansatta
blommorna i restaurangernas blomsterlådor. I de fiesta fall har man stråvat 'efter så
granna farger som mojligt. Mestadels blir det också en skriande dissonans mellan de
starka fårgeffekterna. Se bara på de olika hortensiafårgerna bredvid varandra och
se huru Pelargonior och Begonior forsoka konkurrera ut .varandra! — Nog kan det
ibland vara roligt med lysande farger, men de måste valjas med omsorg och nar
nåstan varje sommerrestaurang prålar med samma grannlåt blir det trist.

Har ar ett stort och viktigt område for den kunnige tradgårdsmannen med god
smak och sakert fargsinne.

Dessa problem ha lange intresserat mig och det var darfor med sårskilt noje jag
antog ett erbjudande att uttarbeta forslag till plantering av ca. 80 in blomsterlådor
till sominarrestaurangen Alhambra på Djurgården i Stockholm, som efter ombygg-
nad framtrådde i nytt skick i våras.

Det Iockade mig att forstfka komma ifrån den tradionella blomsterglådjen och att
byta ut de ettåriga utplanteringsvaxterna mot .fleråriga, som kunne få stå kvar i lå-
dorna år efter år. En idealisk overvintringsplats finnes i en pergola med glastak.

I lådorna på fasaden, som ar starkt skuggad av lindar, planterades Lysimachia
nummularia och spridda grupper av A/elea pontica, som på sommaren bytas mot
Canna. I host låggas dessutom vårblommande lokar i dessa lådor. Då detta ju inte
kunde ske på våren, planterades istållet Mysotis.

Lådorna under restaurangens tålttak åro starkt beskuggade. Dårfor gållde det att
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En låda med vanlig enbuske, ormbunke och Pyrola rotundifolia.
Foto f6rf.

anvanda våxter, som kunna trivas i djup skugga. Redan nu under forstå sommaren
har det visat sig vilka som trivas, och vilka som ej utveckla sig normalt.

Till de vackraste lådorna hora de med Asarum europaeum som bottenplantering.
I några våxa t. ex. Asarum, Cypripedium Calceolus (som blommade vackert), Daphne
Laureola och Litium monadelphum, i andra vaxer Asarum tillsamman med Orchis
maculatus, Hemerocallis minor och Clematis alpina (invid en pelare) och i åter
andra finna vi Asarum tillsammans med Convallaria och Scolopendrium. Aven Saxi-
fraga umbrosa år hra som markbekladnad. Den forekommer tillsammans med t. ex.

Tradescantia virginica och Aucuba eller med Hypericum calycinum och Lonicera
pileata. En låda med Cotula dioica, Gentiana acaulis och Gentiana asclepiadea och ett
exemplar Rhododendron hirsutum år mycket vacker. I en annan ar Cotulan botten till
Daphne cneorum och Epimedium alpinum. Det forefaller emellertid som om platsen
vore val skuggig for Cotula. Den blir for blek. Andå svårare har Sedum sarmentosum
att klara sig. Den måste sannolikt bytas.

1 några lådor år våxtinaterialet nåstan uteslutande vildvåxande svenska våxter. I
några utgores bottenplanteringen av Pyrola rotundifolia (som står mycket vacker)
med Orchis maculatus, Anemone nemorosa och Adiatum pedatum och i några våxa
Polypodium vulgare, Polygonatum multiflorum och Strutiopteris germanica. Aven Blech-
num spicant och Dryopteris Filix mas gora god effekt, liksom en liten enbuske hår
och dår.

Stor vikt har lagts på att arbeta med så mycket vintergront material som mojligt,
for att lådorna skola vara vackra redan omkring den 1 maj nar restaurangen opp-
nas for såsongen. Under såsongen inplanteras hår och var blommande krukexemplar
av låmpliga våxter. Under torsommaren anvåndes Calceolaria och småblommande
Cinerarior for detta åndamål.
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Planteringen har vackt en viss uppmarksamhet. En bidragande orsak till detta ar
att den utforts med stor omsorg och sakkunskap av plantskoleågare Magnus Johnsson
i Sodertålje. Den friska gronskan står så vackert till mahognylådornas varmt bruna
fårg. Våxterna aro emellertid icke planterade direkt i dessa lådor, utan i plåtlådor,
som kunna lyftas ur for omplantering. Sven A. Hermelin.

Ildtorn (Pyracantha coccinea)
Skont Ildtornen er en af de værdifuldeste af alle stedsegrønne buske er den dog

først i de allerseneste år blevet mere almindeligt plantet her hjemme. Hvor den står
under forhold der er gunstige for træets modning inden vintertiden, ikke for fugtigt
og gerne i fuld sol eller endnu bedre espalieret på en sydmur, er den temmelig hård¬
før. Den er som fritstående en mandshøj, bred busk med et sommerligt udseende løv,
der dog står en almindelig vinter igennem uden væsentlig skade. Dens blomster er
hvide, og i blomstringstiden minder Ildtornen mest af alt om et slåenkrat, kun endnu
rigere og med endnu friskere grønt løv under blomstersneen.

Buskens største pryd er dog de ildrøde frugter som små blanke rønnebærklaser
der sidder vinteren over hvor fuglene ikke er alt for pågående.

Varieteten P. c. var. Lalandi vokser mere opret, kan nå adskillige meter op ad
en mur, og bærrene er af en mere orange eller teglstensrød farve. Mange regner den
for den mest hårdføre.

Pyracantha coccinea er hjemmehørende i Middelhavslandene, men i de senere år
er indført østasiatiske arter, der næsten overgår de europæiske i pragt, når de 0111 efter¬

året stråler i gule, orange

og ildrøde farver-fra tu¬
sindtallige små skinnende
frugter.
. P. crenulata var. auranti-
aca og P. c. v.JJave er hen¬
holdsvis orange og gule,
medens P. Gibbsiis frug¬
ter er røde som små ko¬
ral perler.

Hvor hårdføre disse Ki¬
nesere er har endnu ikke
stået sin prøve, men de er
under alle omstændighe¬
der værd at forsøge, hvor
der findes et dertil egnet
sted i haven.

E. Erstad-Jørgensen.

Ungt eksemplar af Pyra¬
cantha coccinea Lalandi.
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Geranium
De allerfleste stauder blomstrer kun en uge eller to, og adskillige sorter får efter

afblomstringen et noget forpjusket udseende, der gør dem uegnede på mere frem¬
trædende plads.

En hæderlig undtagelse danner den gammelkendte Geranium Endressii. Den 'er
hjemmehørende i Pyrenæerne, bliver 40 cm høj og danner hvor flere plantes sam¬
men en tæt, smukt afrundet pude. I Juli begynder den at blomstre, og langt ind i sep¬
tember står den endnu med sine talrige rosenrøde blomster, ikke pragtfuld som mange
andre stauder men tækkelig og sød, og efterhånden som blomsterne visner, drysser
deres blade som æbleblomsters et for et, uden at det bemærkes, fordi der stadig
kommer nye blomster til afløsning. Løvet holder sig lysegrønt langt ind i vintertiden.

Også en anden art af samme slægt har den gode egenskab at bevare et soigne¬
ret udseende efter afblomstringen. Det er den noget yppigere voksende Geranium
platypetalum, der har større blomster af lysende violetblå farve som i halvskygge næ¬
sten bliver blå, og mørkere, mindre indskåret løv. Dens blomstring er næsten lige
så vedholdende som hos G. Endressii, men den fordrer større plads og holder sig
ikke så længe grøn som denne. Ingen af dem stiller store (ordringer til jordbund
eller vand, men lys skal der til. , E. E.-J.

Dværggraner
Den almindelig kendte rødgran, juletræet, har som bekendt mange former både

høje og lave ligefra Picea abies pyramidalis der er mere hø"j og slank end arten selv
til P. a. procumbens der breder sig langs jorden og med årene danner store lagdelte,
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kageagtige formationer af tæt grent nåleværk, begge værdifulde hvor de passer. —
I en strandhave der ligger udsat for blæst fra vandet og hvis jord er sandet og ma¬

ger, skulde plantes noget mørkt og fast som modsætning til altfor meget med birk og
el og andet flagrende grønt. Jeg plantede der en række Picea abies Clanbrasiliana ved
hver side af en udsigt, og nu en halv snes år senere tog jeg ovenstående billede der
viser hvor ensartet og sundt de har udviklet sig. Af og til har en af dem gjort til¬
løb til at vokse igennem, men ved blot at få klippet den obsternasige kvist bort, faldt
planten til ro og gik pænt i spænd med de andre. E. E.-J.

Enkelteksemplar af Picea
abies Clanbrasiliana.
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Saxifraga cortusifolia var. Fortunei
Indenfor Saxifragaslægten har vi et'Utal af forsommerblomstrende Arter, men ef-

terhaanden som Tiden skrider frem bliver Udvalget stadig mindre, og tilsidst staar
denne smukke, fra Japan stammende Art, alene tilbage. Det er en lav Staude med
nyreformede, lappede Blade paa 20 cm høje Stilke, paa Oversiden er de grønne,

glinsende, og paa Undersiden brunrøde. Blomsterne, der fremkommer fra sidst i Sep¬
tember til først i November i en stor tapformet ca. 30 cm høj Stand, er snehvide,
stærkt uregelmæssige, idet det ene eller undertiden to Kronblade er tre Gange saa

lange og tilsvarende bredere end de andre. For at udvikles tilfredsstillende maa Plan¬
ten staa paa en lun Plads, enten paa Stenhøjen eller opad en Mur. Den trives bedst
i en fugtig, humusrig Jord, men er ikke kræsen. Selv om Blomsterne af og til tager
Skade af Frosten, kan den dog anbefales til Plantning, da det paa denne Aårstid
er meget sparsomt med blomstrende Planter. Ovenstaaende Billede er fotograferet
den 2. November 1937* Henry E. Nielsen, Havebrugskandidat.

Havekunsten paa Bellahøj-Udstillingen
Efter Forlydende havde man oprindelig tænkt sig en betydelig fyldigere Repræ¬

sentation for Havebruget paa dette vort hidtil største Landbrugs-Stævne, end det i
den endelige Udformning blev til. Det vilde have været morsomt, om Havebruget —

Havekunsten kunde have faaet Lov at danne en Ramme om hele dette store Stævne,
— derpaa har der vist imidlertid ikke været tænkt, og maaske skal man ikke beklage
det, — saa er da i alt Fald Duften ikke paa Forhåand taget af den virkelig store
Havebrugs- og Gartnerudstilling, som vel engang maa komme.

Som det var, maatte Havekunsten nøjes med at optræde som Specialudstilling i
et Hjørne af det store Terræn, i Form af
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Juni-Haven,
som var projekteret af Havearkitekt C. Th. Sørensen og udført af Anlægsgartner

Vilh. Svenningsen. Den bestod af to Hovedafdelinger, en tilplantet med fleraarige Blom¬
ster, hvortil Materialet var leveret af D. T. Poulsens Planteskole, og en med eenaarige
Blomster, hvortil Materialet var leveret af Fællesforeningen af Danmarks Brugsforenin¬
gers Frøafdeling.

Gangsystemet var formet som to Labyrinter, ikke særlig indviklede, men saaledes
at man med ensrettet Færdsel \ ilde komme det hele igennem. Paa skraa ned gennem
begge Labyrinter var Udstillingens blaa Baand lagt i Form af et 5 m bredt Bælte af
forskellige Viola cornuta i den fleraarige Afdeling og blaa Stedmoder i den een¬

aarige Afdeling. Det var af ganske storslaaet Virkning, naar man kunde faa Lejlig¬
hed til at se det for Publikum. Labyrintens skærende Gange var lidet generende i
Baandet, hvor de var smallere end ellers.

Paa begge Sider af det blaa Baand var der et broget Flor, i den fleraarige Af¬
deling især domineret af Regnbuelupiner, i den eenaarige af Tagetes, Caleudula 111. m.
Roserne lykkedes det paa Grund af den kolde Forsommer kun at faa til at vise
enkelte Blomster i de sidste Dage af Stævnet, - det er jo umuligt paa Friland at
kommandere en saadan Have til at udfolde sin fulde Pragt indenfor saa snævre Ram¬
mer som 10 Dage.

En lille morsom Detaille fra en helt anden Afdeling paa Udstillingen skal ogsaa
nævnes, nemlig „Feriehaven", som Havearkitekt Troels Erstad havde projekteret til
Feriehuset i Skovbrugsafdelingen. Den var anlagt i en Lysning i Fyrreplantagen og
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Plan af „Feriehaven".

bestod derfor ganske naturligt
af en Græsflade med „Rand¬
plantning" af Fyr, hvorimellem
var anbragt nogle Formationer
af Blomster (Tropæolum); men
det nye og morsomme ved Ha¬
ven var „Fliserne" og „Træde¬
stenene", som bestod af runde
Skiver af Træstammer, som var

af god Virkning og sikkert vil
blive benyttet i stor Udstræk¬
ning under lignende Forhold i
Fremtiden. Afmorsomst Virkning
var Trædestien langs Randplant¬
ningen, — den illuderede udmær¬
ket som Fodsporet af en mæg¬

tig Elefant. M. Gram.

•»al«- »j <^uU røo|ij*<&
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Dansk Naturfredning
Danmarks Naturfredningsforenings Aarsskrift 1Q37~38, redigeret af Foreningens

Formand, Erik Struckmann, udsendt paa Gyldendals Forlag.
Det er, som altid, en Fornøjelse at faa dette smukke Skrift i Hænde. Udstyret

er det sædvanlige første Klasses, saavel hvad Billeder som den øvrige Udførelse angaar.
Hovedafsnittet i Bogen er naturligvis Omtalen af de i Aarets Løb gennemførte

Fredninger, af hvilke de betydeligste er Fredningerne under Godset Gram i Sønder¬
jylland, som er foretaget paa Initiativ af Ejeren, Kammerherre, Hofjægermester, Greve
A. Brockenhuus-Schack, og omfatter Slotsparken, Søen, Dele af Gram Aa og de un¬
der Godset hørende Skov-, Mose- og Mark-Arealer i et Omfang af ca. 100 Tøn¬
der Land. Ejeren giver selv en kort Skildring af Slotsparken, hvis Historie kan følges
tilbage til omkring 1700, og som omkring 1750 blev omlagt i fransk Stil, og af sine
øvrige Herligheder. Sammen med de smukke Billeder faar man et udmærket Indtryk
af denne sønderjydske Idyl, som endelig ikke maa springes over ved Besøg paa
disse Kanter.

Af andre Fredninger skal sfeerlig nævnes „Lunkebugten" paa Taasinge under God¬
set Valdemars Slot, en anden af Danmarks lidt afsides Idyller, og Fredninger under
Godset Katholm i Randers Amt. Endelig omtales Forslag til Fredning af Danmarks
Nordspids Grenen og Fredningsarbejdet i Sønderborg Amt, og der er en af mange
kendte Personligheder besvaret Enquete vedrørende den nye Naturfredningslov.

Clichéerne til de her gengivne Billeder er velvilligst stillet til Raadighed af Na¬
turfredningsforeningen. M. Gram.

Flyvcrbillede af Valdemars Slot paa Taasinge.
Foto: Flyverkorpset.
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Grain Slots Haveside set fra Slotsparken.

Gammel Allé i Gram Slotspark.
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Et og andet
Gartnernes Landsudstilling i Aalborg

arrangeres i Dagene 29. Oktober til 6. November i Aalborghallen og tilstødende Lokaler af Aim.
dansk: Gartnerforenings Aalborg-Kreds, og Nørre-Sundby og Omegns Gartnerforening i Samarbejde med
Dansk Chrysanthemum-Selskab.

Udstillingen skal blive den største, som endnu har været afholdt i Nordjylland og kommer til
at omfatte alt indenfor Gartneri og Havebrug.

Kommunegartner Kaj Wendelboe, Aalborg, er antaget som Udstillingens Arrangør.

Ny Tradgårdsdirektor ved Statens jarnvagar i Sverige.
Ved Sveriges Statsbaner har der alt i mange Aar eksisteret et Embede som Tradgårdsdirektttr,

som i det lange Tidsrum fra 1910-1937 beklædtes af nu afdøde Enoch Cederpalm og først nu igen
fra 1. Juni er blevet besat med Triidgårdsarkitekt Gosta Reutersward, Djursgårdsbrunn, Stockholm.

Vi skal ikke her komme ind paa dette Embedes Betydning; men vi danske bør være en lille
Smule misundelige paa vore kære Naboer, fordi de i Tide har indset, at et saadant Embede var

nødvendigt, og samtidig skamme os lidt over, at vi er saa sørgeligt bagefter paa dette Felt.
Mon det nogensinde gaar op for vore Jernbane- og Vejautoriteter, at der ogsaa paa dette Om-

raade er noget, der hedder Sagkundskab?

Ny Stadstrddgårdsmastare i Halsingborg.
Efter at den hidtidige Indehaver af dette Embede gennem en lang Aarrække, O. H. Landsberg

i Foraaret fratraadte med sine 65 Aar, er Stillingen nu blevet besat med hans Assistent gennem snart
20 Aar, Triidgårdsarkitekt Viktor Anjou. Det er saaledes et naturligt Avancement, der har fundet
Sted, og vi gratulerer vor Kollega, som er velkendt ogsaa paa denne Side af Sundet, dels fra sin
Uddannelsestid, dels fra den Aarrække, han har været en saa nær Nabo.

Strandpark i Hvidovre.
Efter „Fra Byraadene" meddeles, at Hvidovre Sogneraad paatænkcr Anlæget af en ca. 10 Td.

Land stor Strandpark ved Hvidovre Enghavevej. Efter Planen, som er udarbejdet af Havearkitekt
Johs. Tholle, skal der anlægges en kunstig Sandstrand, et 90x30 m Friluftsbad, en Teltlejr med
„faste" Telte samt en Festplads. Den samlede Bekostning anslaas til 200,000 Kr., hvoraf Størstedelen
vil gaa til Arbejdsløn, saaledes at Kommunen forventer at kunne faa Tilskud til Sagens Realisation.

Folkepark og Svømmestadion paa Charlottenlund-Fortet.
I „Fra Byraadene" meddeles, at Gentofte Kommunes Anlcegsudvalg har taget Initiativet til en stor-

slaaet Plan, som gaar ud paa, at det gamle Charlottenlund-Fort skal omdannes til en Folkepark i
Forbindelse med et Svømmestadion, Søbadeanstalt og Restauranter, som skal blive det største Anlæg
i sin Slags i Nordeuropa og jo her vil faa en enestaaende Beliggenhed".

Kommunegartner Brandt har udarbejdet en foreløbig Skitse til det storstilede Anlæg.

Udstilling af Mosaikker.
Paa Vejlesøvej i Holte havde Ma¬

leren og Billedhuggeren KaH Larsen i
de første Dage i Maj indbudt til at
se hans Mosaikarbejder, bestaaende af
forskellige Borde, Soluhre, Fuglebade,
Sleaalc og Krukker. Der var især ny¬
delige Ting i Borde i smukke Mønstre
og vel afstemte Farver, som man ud¬
mærket kunde faa Lyst at eje i sin
Have, Vinterhave eller Hall, - hvis man
har en, - eller anbringe i sine K lienters,
hvis der endnu er blevet lidt tilovers
til en saadan lille Prik over I'et.

Af. G.
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Ny Carlsberg Glyptotekets Vinterhave
Hvis man har beskæftiget sig blot nogle faa Gange med Vinterhaver, vil man

sikkert give mig Ret i, at dette specielle Arbejde indenfor vort Fag slet ikke er saa
ligetil.

Da jeg altid har haft meget stor Interesse for at arbejde med Vinterhaver, nye
soin gamle, og nu i 4—5 Aar har arbejdet en Del med vel den største Vinterhave i
København, vil det muligvis være paa sin Plads at sige lidt om de Erfaringer, jeg
paa nuværende Tidspunkt mener at have gjort. — Interessen for Vinterhaver er jo
stadig stor hos Publikum.

Til Orientering skal jeg fortælle, at Glyptotekets Vinterhave jo er et Rum, der
hovedsageligt er forsynet med Ovenlys, en Ting jeg forøvrigt mener altid vil være

af den største Vigtighed i en Vinterhave, hvor derimod de lodrette Glasvægge godt
kan undværes eller indskrænkes til en Vestvæg af das; et Tilfælde hvor jeg i en
Vinterhave kun har lodrette Glasvægge og intet Ovenlys, har tydeligt vist, hvor uhel¬
digt dette er baade for Planternes Trivsel og Udseende.

Varmerørene i Glyptotekets Vinterhave ligger alle nedsænkede i Rørgrave, hvilket
resulterer i, at vi om Vinteren faar et ret kraftigt Kuldenedslag med stærk Dugdan¬
nelse, hvilket foraarsager Raaddenskab paa Blomster og* tyndbladede Smaaplanter,
bl. a. kniber det af den Grund for den aim. Helxine at overvintre, hvilket er meget
kedeligt, da denne Plante danner et ganske overordentlig smukt, livliggrønt Tæppe
overalt mellem de større Planter.

Da jeg overtog Tilsynet med Vinterhaven, fandtes der et Utal af forskellige Planter,
alle i Urtepotter og Ballier; jeg foretog straks en temmelig radikal Reduktion af
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Planteantallet; denne Vinterhave bør efter min Mening ikke være en interessant bota¬
nisk Plantesamling, men bestaa af relativt faa forskellige Arter, der vil vokse frodigt
efter de Forhold, der nu engang er til Stede.

Jeg beholdt følgende Planter, som næsten alle trives fortræffeligt: alle Palmer, der
trods min egen Modvilje mod denne Familie, ser udmærket ud, naar de som Bille¬
derne maaske viser, bliver samlet sammen i faste Grupper med hver Slægt for sig;
en Mængde lange Dracæna blev samlet i Grupper, dels i Midten af Rummet og dels
op ad en smuk Murstensvæg, hvor deres usandsynligt lange, slanke Stammer og

graciøse Kroner ser lette og luftige ud. Alle de høje, delvis defecte Araucaria blev
samlede i et Hjørne, plantet frit ud, og har allerede præsteret en storartet ny Vækst
endog paa de lavtsiddende Partier af de nøgne Hovedstammer; en særlig stor Arau¬
caria, der var saa stor, at den ikke lod sig flytte ret langt, blev placeret paa et
Hjørne, Kassen siaaet i Stykker, ny Jord fyldt omkring, og omkring Stammen plantet
en Del nøjsomme Smaaplanter, hvoraf særlig de tykbladede Begonia hydrocotylifolia
trives udmærket og blomstrer rigt. Endvidere findes Grupper af smukke Ficus elastica,
Colocasia, der opnaar en eventyrlig Størrelse, smukke elegante Aralia, store Under¬
plantninger af Mahoniabregner, Selaginella (en prægtig gulbladet Varietet, der ser

overordentlig livlig ud imellem de mørke Palmer) og Pteris cretica, denne gamle skyg-
getaalende Bregne, der saa snart den blev plantet frit ud, voksede op til Størrelser
og Omfang jeg ikke havde drømt om, at den kunde opnaa.

Den permanente Bestand af blomstrende Planter er ret lille, her har jeg haft en
Del Skuffelser, og dette skyldes uden Tvivl væsentlig den førnævnte Aarsag, nem¬

lig Nedslag af Fugtighed om Vinteren og den ret lave Temperatur, der navnlig om
Natten bliver holdt (Vintertemperatur ca. ~J—\1 Grader Celcius), endvidere kniber
det med Lysforholdene, da der for at spare paa Opvarmningen af dette mægtige
Rum, hænges en Presenning op under Glaskuplen, for at ikke al den dyre Varme
skal ryge derop til ingen Nytte.
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Af Planter, der nu i 3—4 Aar frit udplantede har blomstret smukt og rigeligt, skal
nævnes Datura sanguinea, Cestruin elegans, Camellia og Clivia; forrige Aar fik jeg
fat i nogle store Eksemplarer af Hibiscus, og efter en lidt kedelig Periode i Vinter¬
tiden blomstrer de nu ganske overdaadigt, takket være rigeligt med Kogedning i Jorden;
en Gruppe Nerier skyder smukt, men har tilsyneladende svært ved at sætter Knopper.

løvrigt fremskaffes Blomster saa ved at nedgrave Potteplanter paa bestemte Steder,
og vi har nu bl. a. faaet en god Beholdning af Foraarsbuske, der ser ganske dej¬
lige ud trods de eksotiske Omgivelser, særlig nogle store Guldregn og Forsythia
passer fortrinligt, og efter to Aars Ophold ude i det Frie i en tilstedende Gaard kan
disse Planter drives igen; Hortensia drives ved denne langsomme Drivning let hvert
Aar, deres lysegrønne Blade er friske at se paa lige fra Udspringet, og særlig hvid-
blomstrede Sorter ser smukke ud, hvilket forøvrigt gælder alle hvide og lyse Blom¬
sterfarver, hvorimod stærke røde og blaa Farver virker meget uroligt i dette Rum,
hvor Lys og Farvevirkninger er næsten som inde i en stor dansk Bøgeskov,-kølige,
lyse og lette.

Det største Eksperiment var dog i Virkeligheden at plante alle de store Palmer,
Dracæna o. a. frit ud, idet det maa erindres, at mange af disse stod i Ballier af
1—1,5 Meters Diameter; Omplaceringen foregik ved Hjælp af store Taljer og Spil,
og Planterne blev stillet paa et Lag af Murstensskærver, skarpt Grus af ca. 30—40
cm Tykkelse, (Gulv og Rabatter er overalt med Betonbund) derpaa blev lagt et Lag
af samme Tykkelse bestaaende af 1 Del Kompostjord, 1 Del gammel Gødning, 1
Del Grus og 1 Del Tørvemel, og paa denne Blanding blev alle Plantefne stillet saa
Klumpen stod frit op. Derpaa blev der fyldt Jord i Blandinger, der nu krævedes
af de forskellige Slags for at trives, hvilket vilde føre for vidt at •komme ind paa her.
Dette Arbejde blev udført i Begyndelsen af Marts, og i det første halve Aars Tid
kneb det svært, trods hyppig stærk Overbrusning og Grundvanding for Palmer og
Dracæna at holde Bladene i Vejret, mange maatte bindes op og meget skæres væk;

87



men Foraaret efter stod de alle strunke og friske og begyndte en Vækst som nu
næsten er for voldsom, og ikke een Palme gik ud.

Først Foraaret efter begyndte jeg at plante Underbunden til med lave, skygge-
taalende Planter, og Tanken er fuldstændig at dække Jorden med Grønt, hvilket
sikkert lykkes i Løbet af næste Aar, naar blot man begrænser sig til faa haardføre
Arter.

Pasningen er meget simpel, idet en Vanding med Slange dagligt i Sommertiden
er det hele; 2—3 Gange i Løbet af Forsommeren faar Underbunden lidt Nitrophoska,
og i Marts fornyes det øverste Jordlag hist og her, Tradescantiastiklinger sættes, Hel-
xinen rives i Stykker og plantes ud uden Rod o. s. v. Angreb af Skjoldlus er fuld¬
stændig slaaet ned ved hyppige, kraftige Sprøjtninger med Volck, og aim. Bladlus er
en stor Sjældenhed, anden Sygdom kendes ikke endnu, hvilket vel for en stor Del
skyldes den gode Vækst, rigelig Sprøjtning og frisk Luft om Sommeren. (Dørene
staar altid aabne ud til Gaardene i godt Vejr —blot Vintertiaveejerne vidste hvor
meget en Vinterhave lider under Tillukning under Bortrejse om Sommeren).

Rent skønhedsmæssigt som Rum betragtet er Vinterhaven sikkert efter Nutidens
Begreber undergaaet en stor Forbedring. Medens Planterne, som sagt før, alle var i
Potter og Ballier, der igen var stillet op paa alle mulige Steder, paa Trappeafsatser,
Bassinkanter, paa høje Stilladser, paa Træhylder o. s. v., saaledes at Rummets Arki¬
tektur blev ødelagt, og Potter og Ballier ofte mere fremtrædende at se paa end Plan¬
terne, og Pasningen overordentlig besværlig, saa er Pasniilgen, som før sagt, nu redu¬
ceret til det mindst mulige og Helhedsvirkningen langt bedre.

Planterne er samlede i fire store Rabatter midt i Vinterhaven og i to lange smalle
Rabatter nedenfor de to Sideterrasser, der foroven er helt fri for Planter, da disse
kun kan staa i Ballier og Kasser paa disse Steder; alle Trappevanger, Bassinkanter
o. s. v. er uden Planter, der er derimod sat alt ind paa, at de førnævnte Rabatter
med deres fritudplantede Bevoksning skal være saa frodige som muligt. Langs disse
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Rabatters smukke Granitkanter vokser overalt Helxine og bag den store Partier af
Begonia, Phalankium, Bregner o. s. v. Inde i Midten under de store Palmer kniber
det lidt med den grønne Underbund, og her maa den kedelige Aspidistra og Ma-
honibregnen fylde ud med Tiden.

Den store Vinterhave er for Museet stadig den grønne Oase, hvor de Besøgende
i Ro kan sidde og hvile sig efter de lange Spadsereture i de mange skønne Sale,
og af samme Grund er der kun opstillet ganske faa Skulpturer i Vinterhaven, for at
den med sin grønne kølige Ro kan danne en behagelig Modvægt til de indholdsrige
Indtryk fra Museets store Samlinger.

Opgaven med denne Vinterhave har været meget interessant og er paa mange
Maader gjort let gennem et forstaaende Syn paa Sagen fra Direktionens Side og et
elskværdigt Samarbejde med de Museumsinspektører, under hvem Vinterhaven sorterer.

Eig. Kiær.

Forhavesagen igen
* *

rpHavekunst's Meddelelse i forrige Nummer om Foranstaltningerne i Tyskland til
Regulering af Forhaverne med Fjernelse af Hegnene m. m. har vakt Interesse for¬
skellige Steder, og efter Red.s Mening er det virkelig en Sag, man burde tage op
til alvorlig Overvejelse ogsaa herhjemme, selvom der ganske vist er langt imellem de
Rædsler i Jerngitre, som findes i Tyskland. Dem har vi jo nærmest samlet sammen

paa vore ældre Kirkegaarde; men her er der til Gengæld noget at tage for sig af.
Vore Forhavehegn vilde ikke give meget til Kanoner, — Staalfraadshegnene giver

jo ikke meget Metal; men der vilde kunne blive Optændingsbrænde nok til alle
Villaerne i en overskuelig Tid, hvis vi kunde komme i Gang med at fjerne alle de
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Søndermarkskolen paa Frederiksberg.
Her var allerede indhentet Tilbud paa et 2 Alen
højt Staaltraadshegn, da jeg kom til og skulde
ordne Havearealerne. Det lykkedes at blive fri
for Hegnet omkring Forhaven. I Stedet plan¬
tedes en Hæk af den lave Chaenomeles (Cy-
donia) Maulei, som gør udmærket Fyldest, -
maaske bor det tilføjes, at der er god Disci¬

plin paa denne Skole, Børnene opdrages
til ikke at ødelægge.

rædsomme Stakitter og Raftehegn, som i Øjeblikket hegner de smaa Forhaver paa

mange af vore Villaveje.
Med de Erfaringer for Øje, man har gjort i den Retning i Oslo, Stockholm og

flere Steder, har jeg talt med forskellige Mennesker om Sagen, og adskillige har vist
Sagen baade Interesse og Forstaaelse, ja, der har endda været Tale om at gøre et
Forsøg med en enkelt Vej paa Frederiksberg; men det strandede, fordi det ikke syn¬
tes muligt at opnaa Enighed, og nogen Myndighed til at gennemføre saadant er der
jo endnu ingen herhjemme, der har. Bedst var det vel ogsaa, om det kunde ske fri¬
villigt; men her vil den hellige Selvbestemmelsesret som oftest være en Hindring for
en ensartet Løsning.

Søndermarkskolen,
Facade mod Nord.
Den fremspringende Fløj er Gym¬
nastiksal; da Vinduerne i denne
sidder saa højt, var det fristende
at dække Muren forneden med
Grønt. Det skete med Alpe-Guld¬
regn, som befinder sig udmærket
og blomstrer helt godt.
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St. Thomas Kirken

paa Rolighedsvej.
Her var tidligere en ældre, trist, sted¬
segrøn Beplantning med Staaltraads-
hegn omkring. Da det trængte til For¬
nyelse, plantede vi Roser med Hæk
omkring af den lave Berberis Thun-
bergii og Roser i Stedet for Tax og
Buxbom, og det ser meget
venligere ud.

Den Indvending, man oftest hører mod Forhavehegnets Fjernelse, er denne: Hunde¬
plagen. Ja, det er virkelig sandt, at man, i alt Fald hidtil, har maattet finde sig i, at
Naboers og Genboers Flunde frit kunde tumle sig i ens Have og grise ens Stakit,
Havemur og Indgangsfliser til. Det samme gælder naturligvis offentlige Anlæg, — her
falder Skaden blot mindre i Øjnene, fordi Forholdene er større, og der er dem, der
mener, at hvis alle Forhaverne blev lukket op, vilde denne Hundegéne blive mindre
følelig. Skønt Hundeven, — ja, i den Grad, at jeg synes, det er Synd at holde Hund
paa Brostenene, forstaar jeg ikke Mentaliteten hos de Hundeejere, som bliver for¬
nærmede, naar man prøver at forklare dem det urimelige i, at deres kære Hunde
skal have Lov at genere andre Mennesker. Tænk, at man kan faa det Svar: „Jamen

Fra en Villavej paa Frederiksberg.
Denne Forhave er kun skærmet af
fen lav Stensætning af Nexøsten, som
virker udmærket i Forbindelse med

Indgang og Indkørsel af Fliser af
samme Materiale.
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Fra en Villavej paa Frederiksberg.
Denne Forhave, hvis Niveau ligger noget
højere end Fortovets, har faaet Støttemur
af gamle Brosten; men det vilde jo nok
have virket betydeligt smukkere, hvis man

havde turdet undlade Staaltraads-

hegnet ovenpan.

vi betaler vel nok vor Skat". Ræsonnementet maatte da medføre, at saa maa man ogsaa
have Lov selv at ødelægge, og ladp sine Børn ødelægge det, som det offentlige be¬
koster; men hvad saa med privat Ejendom? Min Erfaring er nu forøvrigt den, at
Forholdene saamænd ikke bliver stort værre, fordi Hegnet bliver lavt, eller helt fjernes,
°B jeg gad vidst, om ikke de faa private Haveejere, soni har vovet Forsøget, har
gjort samme Erfaring? Det gaar vist undertiden med Hegn som med Forbud og Re¬
striktioner, — de frister til Overtrædelse.

De ledsagende Billeder viser nogle Eksempler paa, hvor smukt et Billede man
faar frem, naar man er fri for Hegnene, — et Par Privathaver og et Par offentlige For¬
haver, som foreløbig ligger som Oaser mellem Hegn i alle mulige Konstruktioner;
men kunde de give Anledning til Efterfølgelse, har Drøftelsen af Emnet dog haft
Betydning. Michael Gram.

Det japanske hus i Stockholm
Det etnografiske museum i Stockholm har i 1935 modtaget en værdifuld gave, et

japansk teceremonihus med tilhørende have, tegnet og opført paa initiativ af professor
G. Lindblom og fru I. Trotzig.

Tidsskriftet Byggmastaren bragte i sit Q. nummer for i år en rigt illustreret artikel
af arkitekt Helge Zimdahl med .indgående beskrivelse af dette bygningsværk, der er

forarbejdet i Japan og sendt i færdige dele til Sverige, hvor det er opført af japan¬
ske arbejdere. . »

Teceremonien spiller som bekendt en stor rolle i Japanerens daglige liv og er
udviklet gennem århundreders tradition. „Ceremonien går ud på for en stund i ven¬
ners lag fuldstændig at afkobles fra hverdagslivets jag og i stilhed samle sig om en
estetisk oplevelse af kontemplativ art, ved hvilken enhver enkelthed i såvel ritual som

bygninger og deres omgivelser tilsigter at understrege dette øjemed. Ikke ved kostbar

92



De to hosstaaende billeder gengives efter Bygg-
mastaren. Det øverste er verandaen med

haven foran, det nederste „Det opløste rum".

pragtudfoldelse og deslige men snarere
ved kultiveret fattigdom".Tehuset er hjem¬
stedet for „fantasi, tomhed og mangel
paa symmetri". I mindre boliger findes
kun et særligt rum reserveret for dette
formål, men hos mere velhavende byg-
ges særlige tehuse der ligger for sig selv
i parken, og det er altså et sådant tehus „Zui-ki-tei" der nu står oppe i Stockholm
og på en langt mere levende måde end ord og billeder fortæller om en kultur der i
al sin fremmedartethed har meget til fælles med æstetiske strømninger i vor tids
Europa. E. E.-J.



En vintergrøn Gedeblad
Den lille gulbrogede Gedeblad der er blevet ret almindelig som stueplante, nu

hvor hængeplanter er kommen på mode, er også i haven af stor værdi. I driveri¬
haven på Rosenborg stod en plante af denne art på gavlen af nr. 10, hvor den til¬
trak de besøgendes opmærksomhed ved sine gulbrogede blade til glæde for os elever,
der derved fik lejlighed til at udslynge dens „flotte" navn: Lonicera japonica variegata
aureo-reticulata. Det gav en vis agtelse for faget.

Men selv fraset denne omstændighed er det en smuk plante, næsten stedsegrøn
eller om man vil stedsegul.

Foran en sydmur blomstrer den med små hvidgule blomster i bladhjørnerne, men

plantet fritvoksende som på billedet kommer den næppe til blomstring, men gør sig
ikke desmindre fordelagtigt gældende ved sine gyldne ranker'mellem grønne og grå
planter. E. E.-J.

Mosaik
Den i forrige nummer af Havekunst omtalte lille udstilling af arbejder i mosaik,

som maleren og billedhuggeren" Karl Larsen afholdt i haven til æresboligen på Vejle¬
søvej i Holte, har åbnet havevenners øjne for dette materiales rige anvendelsesmulig¬
heder i vore haver.

Hosstående billede viser således et fuglebad med drikkeskål lor hunde, der efter
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udstillingen er udført på be¬
stilling til en skønhedselskende
dames staudehave, hvor det
vil få en fremtrædende plads I
i skæringspunktet mellem to
flisegange. JA

Skålens bund er lyseblå,
kantet af mørkeblå og blå-
grønne linier med guldstifter.
Fiskene ser mærkeligt levende
ud under vandet, fantasifuldt
formede som de er, og afstemt I
i skønne farver i grålige, brun-
og grønlige stenarter, så „na- BH
turtro" at man næsten' mener

at genkende arten. Selve op-

bygningen er af en gråhvid
marmor med behersket an-

vendelse af guld.
Det hele virker rigt og skønt og samtidig fornemt i ordets bedste betydning, så

stilfuldt og fornemt, at det ikke kan undgå at meddele sine omgivelser et skær af
samme eftertragtelsesværdige egenskaber. , E. E.-J.

Lathyrusudstilling
I Begyndelsen af Juli afholdt Dansk Lathyrus- og Rosenselskab sin første Udstilling

udelukkende af Lathyrus i Det kgl. Haveselskabs Have. Denne Udstilling markerede
forøvrigt et Jubilæum i sidstnævnte Selskab, idet det netop i de Dage var 100 Aar
siden, Haveselskabet afholdt sin første Blomsterudstilling i sin egen Have. Det skal
straks siges, at det var en Fornøjelse at notere den Fremgang, som gjorde sig gæl¬
dende fra i Fjor, da samme Selskab havde arrangeret en kombineret Lathyrus- og

Rosenudstilling, hvor imidlertid Roserne dominerede, og de af Amatørerne udstillede
Lathyrus især kvantitativt, men ogsaa kvalitativt gennemgaaende stod betydeligt til¬
bage for dette Aars Høst. Lathyrus er en yndefuld Blomst, — af en fra Rosen vidt
forskellig Ynde, og Udstillingen havde kun vundet ved, at Roserne ikke kom med.
Jeg mener, efter at have set de to Udstillinger, at de to Blomsterarter, om de end
hver for sig er nok saa yndefulde, ikke klæder hinanden, — og at det derfor var Held
i Uheld, at Roserne blev hjemme. Det bor ogsaa ske i Fremtiden.

Hermed er vist tilstrækkelig tydeligt sagt, at Udstillingen var nydelig, — og værd
at studere i Detailler. Det er noget af det, helt rigtige med saadanfie Specialudstil-
linger, som jo for længst har vundet Hævd, først vel i England, nu efterhaanden i
flere Lande. Det fremmer Interessen at kunne koncentrere Opmærksomheden om en
enkelt Art, i Stedet for åt skulle sprede den over mange paa en Gang.

Af de udstillende Amatører fik de vedføjede følgende Præmier:
Fru Elisabeth de Neergaard, Valdemarskilde: Det kgl. Haveselskabs store Sølvmedaille for en

sterre Samling i mange Sorter.
*
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Ingenier O. Søderhousen: Det kgl. Haveselskabs Sølvmedaille og Dansk Lathyrus- og Rosensel¬
skabs store Sølvbæger for en Samling med 7 Sorter i lyse Farver.

Forvalter S. C. Sørensen, Leifsgade 7: Det kgl. Haveselskabs Sølvmedaille for en Samling paa 8
Sorter.

Fru Marie Møller, Ordrup: Det kgl. Haveselskabs Sølvmedaille.
Fru Minister Arnstedt, Humleore: Det kgl. Haveselskabs Vase for en smuk Buket i flere lyse Sorter.
Fru Ina Pontoppidan, Store Møllevej 5= Det kgl. Haveselskabs Vase for et smukt dækket Bord

med flødefarvet, mønstret Dug med røgfarvet Glasservice og stribede Lathyrus i flere Sorter.
Hr. Anton Sabroe, Aarhus:. Dansk Lathyrus- og Rosenselskabs store Sølvbæger for en S.amling

paa 9 Sorter.
Fru la Cour-Petersen, Amagerbrogade 28: Samme Selskabs lille Sølvbæger for et Bord pyntet

med hvide Lathyrus.
Møbelhandler A. Jespersen, Hjortsholms Allé 40: Samme Selskabs lille Sølvbæger for en smukt

pyntet Skaal med Lathyrus i alle Farver.
Glasværksarbejder Togo Jørgensen, Fruens Bøge: Samme Selskabs Pengepræmie (25 Kr.) for 4

Buketter.
Portør Poul Frederiksen, Høj vangen 11: Samme Selskabs Pengepræmie (25 Kr.).
Flere Handelsgartnere havde udstillet smukke Samlinger udenfor Bedømmelse, og

Firmaet A. Hansen, Kastrup, havde gjort en særlig stor Indsats, idet det havde ud¬
stillet større Samlinger af særlig nyere Sorter Lathyrus i overordentlig smuk Udvik¬
ling, — samt demonstrerede, hvorledes man bærer sig ad med at frembringe „Udstil-
Iingsblomster". k

Samme Firma havde ogsaa arrangeret den paa Billedet ovenfor viste Udstilling
samt Tommelise paa sit Aakandeldad trukket af Sommerfugle, alt fremstillet af La¬
thyrus, — en meget net Publikumsattraktion.

Men eet savnedes paa denne Udstilling, Lathyrusblomster afskaarne med Skud¬
spidser, — hvoraf en Buket sidste Aar dog blev saa smukt belønnet, at det burde
have fristet til Efterfølgelse. M. Gram.
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Haver ved Sommerhoteller og lignende Etablissementer
Ikke sjældent kommer i Dagspressen Kritik til Orde overfor vore Hotellers, især

Sommerhotellernes Mangel paa Komfort, —dog hidtil vistnok kun den indendørs, vel fordi
Manglerne her har været mest iøjnefaldende — og følelige, ofte i bogstavelig Forstand.

Man har vanskeligt ved at forstaa, at man ikke, i Stedet for at beklage sig over
de danske Somres Upaalidelighed, resolut gaar i Gang med at modernisere vore mange
Sommerhoteller og Pensionater, saa Gæsterne ogsaa i daarligt Vejr kunde finde lidt
Hygge og Velvære. Derved kunde den nu altfor korte Sommersæson forlænges ikke
uvæsentligt i begge Ender, og det vilde sikkert forretningsmæssigt kunne bære sig
foruden at det maatte være mere tilfredsstillende at drive Virksomhederne i en læn¬
gere Sæson. Det vilde maaske ikke, turistmæssigt set, være nogen daarlig Ide, om

Skånegården i Båstad. Facade inod Haven.

man af en eller anden Kasse kunde stille Midler til Raadighed til Destruktion af'
umulige, forhistoriske Hotelsenge, Pensionatskurvestole o. s. v., til Indlæg af Central¬
varme, rindende Vand o. s. v., saa Landopholdet ikke behøvede at blive en stadig
Længsel tilbage til de Bekvemmeligheder, som nu er ved at blive betragtede som
Menneskerettigheder. Men ogsaa udendørs bør der gøres noget, som kan tiltrække
Gæsterne, og der kan med den rette Forstaaelse og Udnyttelse al Forholdene opnaas
meget med forholdsvis beskedne Midler, saa Hotellet ikke bliver haabløst saa uhjem¬
ligt, som det oftest er Tilfældet.

I nogle faa Tilfælde har Ledere af saadanne Etablissementer herhjemme indset
dette, og da man ikke har Indtryk af, at de har fortrudt deres Indsats, — men tvært¬
imod er glade derfor, finder Havekunst det betimeligt ved at vise nogle Eksempler
at forsøge at animere andre til at følge efter.
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Skånegården i Båstad.
Partier fra Haven, den saakaldte Rosengården.

Tilhejre: En Trappe, hvis V'ange er dækket af en
overhængende Caprifolium, gennem hvis Løvværk
der om Aftenen skinner Lys til Oplysning
af Trappetrinene.
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Skånegården i Båstad.
Partier fra Haven.

Forneden: Udsigt fra Haven; man ser, hvorledes
den harmonerer godt med det tilstedende Land¬

skab, soin den glider næsten umær¬

keligt over i.

99



Skånegården i Båstad.
To Billeder fra den lukkede Gaard,

som aander Hygge og Velvære.

Foregangsmanden paa dette Om-
raade i Norden er vist ubetinget den
svenske Ingeniør Ludvig Nobel, som vist
ikke med Urette kaldes Skaberen af
det moderne Bdstad, og vi vil derfor
først omtale hans fornemste Nyskabelse,
nemlig

Skdnegdrden i Bdstad.
Før 1Q05 plejede Ingeniør Nobel at

tilbringe sine Ferier i Norge; men paa
Grund af det spændte Forhold mellem
de to Nabolande i Unionskrisens Aar
besluttede han at søge Rekreation i sit
eget Land, og det blev, — man kan vist
godt sige tilfældigvis, — i Båstad, og det
blev da Begyndelsen til Båstads Udvik¬
ling til moderne Badested. Der gik dog
en halv Snes Aar, førend Skdnegdrden
blev til, idet den opførtes i 1916-18.
Navnet hentyder til, at Hotellet i sit
Anlæg er udformet som en skaansk
Landgaard, —Ingeniør Nobels egen Idé,

100



som videreførtes af Arkitekten, Karl Guttier. Hvor nær Hotellet kommer Forbilledet,
skal jeg ikke kunne afgøre; men at det ikke er blevet ringere, kan man vist gaa ud
fra som givet. Sjældent finder man et Hotel med saa smukt gennemført Stil i For¬
bindelse med hjemlig Hygge som i Skånegurden, — det skulde da være i England,
med hvis Kroer man finder et vist Slægtskab. Den Kendsgerning, at Hotellets Klien¬
tel for en stor Del er Englændere, tyder ogsaa i Iletning af, at de føler sig hjemme her.

Ingeniør Nobels Idé med at vælge en skaansk Gaard som Forbillede var den, at
det med den maatte være let at opnaa en naturlig Harmoni med det omgivende
Landskab, hvilket ogsaa maa siges at være sket Fyldest.— Det tilliggende Havean¬
læg er ikke særlig stort; men det er, som Billederne viser, nydeligt udformet i Sam¬
klang med Bygningerne og virker meget indbydende til Ophold for Gæsterne.

Af danske Virksomheder maa i denne Forbindelse først nævnes

Hornbækhus i Hornbæk.
I mange Aar drev Frøken Dahlerup sit velrenommerede Pensionat Hornbækhus,

men solgte det i de gyldne Aar til en Hotelmand, der ofrede adskilligt baade paa
Hus og Have, men maatte give op, da Guldstrømmen standsede, hvorefter den ikke
længere unge Dame blev nødt til at tage Stedet tilbage som ufyldestgjort Panthaver.

Ikke længe efter solgte Frøkenen igen, men denne Gang til en Mand, der forstod
sine Ting. Direktør Edv. Johnsen aabnede Hornbækhus i Foraaret 1Q24 og har siden
roligt og støt arbejdet Etablissementet frem til den landskendte Stilling, det nu indtager.

Direktør Johnsen forstod lige fra Begyndelsen, hvad Haven betyder for et Sted
som dette, hvor Familier tilbringer Uger eller Maaneder for at rekreere sig til Ar¬
bejdsdagene i Byen, og han allierede sig straks med Havearkitekt Erstad-Jørgensen,
der siden har planlagt og udført adskillige større og mindre Omlægninger knyttet
til de gentagne Tilbygninger, Erhvervelse af mere Areal og Tilkøb af omliggende
Villaer, der er fulgt Slag i Slag i de forløbne 14 Aar.

Hornbækhus fra Haven, i Forgrunden JenO Meisters musicerencle Dreng.

101



Fra Haven ved Hornbækhus i Hornbæk.

Foroven: Den ældste Del af Haven.
Tilvenstre: Den nye Løvgang beplantet

'med Blaaregn.
Forneden: Stengærdet mod Vejen.
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Foroven: Hovedbygningen set fra Vest.
Tilhejre: Græsplænen mellem Hoved¬
bygningen og Vejen.
Forneden: Et Kig gennem Løvgangen.

Fra Haven ved Hornbækhus i Hornbæk.
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Hornbækhus raader nu over et Areal af næsten 14000 m2 Størrelse, der foruden
til Bygninger, er udlagt til Have og Tennisplads. Skønt Hovedbygningen, der er tegnet
af Arkitekt Gottfred Tvede, er træbeklædt og staar i den fra Nyropperioden kendte,
noget skumle, brunrøde Farve, gør det hele dog med de store Græsplæner et lyst
og tiltalende Indtryk, hvilket i ikke ringe Grad forøges derved, at alle Indhegninger
er fjernet og erstattet af ganske lave Stengærder til Støtte for det græsklædte Jords¬
mon, der glider jævnt over i Plænearealet bagved. Herved er der kommet et aabent
og frit Præg over det hele, noget vist alment og velvilligt, der kun kan virke tiltalende.

Beplantningen er valgt med al mulig Hensyntagen til den sandede Jordbund uden
Forsøg paa at fremskaffe Planter, der er smukke under andre Forhold, men ikke har
Udsigt til at komme til fuld Udfoldelse der paa Stedet. Dette alene kendetegner den
erfarne Havearkitekt, men ogsaa i adskillige Enkeltheder og i Samspillet mellem de
forskellige Afdelinger føler man den sikre Smag, der præger alt baade ude og inde
i dette kultiverede Sommerhjem.

Vi fortsætter i næste Hefte med endnu et Par Haver. Michael Gram.

Plaskedamme
Nutidens forståelse af solens helsebringende virkning har medført et livligt badeliv

under åben himmel, og også her i landet, navnlig ved hovedstaden, gøres der som
bekendt adskilligt for at tilfredsstille efterspørgslen efter let tilgængelig badestrand med
større eller mindre sanddækkede arealer til solbad. Ubetinget hygiejniske er disse
stærkt benyttede sandflader dog ikke, særlig fødderne er stærkt udsatte for smitte
af en plagsom hudsygdom.

Navnlig for børnene vil det derfor være af alier største værdi, om vi også her
hjemme kunde komme ind på anlæg af rationelle plaskedamme i de parker, der ligger
i tætbefolkede bydele, og navnlig i byens vestlige del med stor afstand til stranden.
I Stockholm hvor man i flere henseender er hurtigere i vendingen end vi her nede

er i de sidste 6-7
år anlagt et du¬
sin plaskedamme
af betydelig ud¬
strækning, og en
af stadsgartnerens
teknikere R. O-
stedt, har nylig
på Aliman Svensk

Tradgårdstid-
nings forlag udgi¬
vet en meget in¬
struktiv og ud¬

mærket lille bog
0111 dette emne,

ledsaget af teg-

Plaskedam i et

stockholmsk anlæg.
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Et mindre „Platschbecken" i et af de kommunale Anlæg i Hamburg.

ninger af konstruktionerne og de forskellige tekniske enkeltheder med udførlige an¬

visninger også med hensyn til pasningen, herunder sa'rlig vandets renholdelse. Også
plaskedammens anvendelse i praksis omtales. Sådanne cementstøbte bassiner, hvori
vandet holdes rent og klart ligesom i svømmehallerne — og i det fri føles ingen ubehag
ved vandets klortilsætning — hvor børn kan pjaske omkring helt eller halvt nøgne,
i vanddybde afpasset efter alder og størrelse, er ganske sikkert af stor sundhedsmæs¬
sig værdi ganske særlig for børn der ellers ikke har megen mulighed for at komme
i frisk luft, i sol og i frihed.

Der gøres i nutiden meget for ungdommens sport og adspredelse, og hertil er
der altid penge, men når det drejer sig om små børn, dem der endnu ikke går i
skole, og som med de nuværende færdselslorhold næsten ikke har mulighed for at
komme udenfor hjemmets ofte trange ramme, ja så er pengene meget vanskelige at
lokke frem, og ingen steder vilde de dog være bedre anvendte — sam(undsma>ssig set.

Når bassinet i Søndermarken igen bliver åbnet, bør det være som plaskedam for
børnene fra Valby, og hver gang der er mulighed for tilvejebringelse af en åben
plads i Brønshøj, Husum, Utterslev, Vanløse, Vigerslev, Hvidovre og Rødovre bør
der indrettes velindrettede plaskcdamme, navnlig til de små børn, der ikke kan cykle
til stranden som de store. , k

Helt ukendt er begrebet dog ikke her hjemme. Allerede da Fælledparken blev
anlagt sørgede man for en soppestrand til børnene, hvad den gang var noget tem¬
meligt nyt. Soppedam blev det kaldet, fordi man kun tænkte sig at børnene skulde
trække sko og strømper af og soppe ud i vandet.

At også noget sådant morer børn, er der ingen tvivl om, men sundhedsmæssigt
set er det næppe stort bevendt, som også lir. Ostedt gør opmærksom på. Det er sol-

*
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badet der liar størst værdi, det at børnene i den varme sommertid kan løbe om¬

kring med næsten ingenting på og fabrikere deres egne D-vitaminer og derved slippe
for levertran i den mørke tid, det er vistnok det vigtigste. Og selvfølgelig er det
også meget mere „skæg" at kunne boltre sig uden hensyn til påklædning, trille sig i
vandet, svømme hvor der er dybt nok, opføre søslag med vandsprøjt til højre og ven¬
stre, og så igen op på den varme strand og lade solen bage en brun over det hele.

Men dertil egner en soppedam, der er tætnet med ler under et lag sand sig ab¬
solut ikke. Det vand kan umuligt holdes rent, selv om der tappes meget mere frisk
vand på end vanddirektøren synes om. — Netop i disse dage er soppedammen i Fæl¬
ledparken tømt ud for at blive renset for 3-4 års slam, men så vidt jeg ved, er der
planer fremme om allerede næste år at få bygget soppedammen om til en plaske¬
dam efter tyske og svenske forbilleder med en noget mindre men cementeret vand¬
dam omgivet af fliser og græs til solbad,
med renseanlæg og alt andet tilbehør;
og forhåbentlig bliver det nu alvor.

E. Erslad-Jørgensen.

Gasplanten
Dictamnus albus

En god gammel rabatstaude der med
urette er ved at forsvinde fra vore haver.
Den hører til de slet ikke så inange stau¬
dearter, der hverken behøver opbinding,
vanding, gødning eller anden form for
pleje. Den vokser og trives, et billede på

robust kraft med sit tykke, mørke løv,
sine stive og ligeså mørke stængler
der foroven bærer et rigt flor af hvide,
mørkt stribede blomster af en ejen¬
dommelig krydderduft.

Det danske navn hentyder til den
mærkelighed, at hele planten i sol¬
skin udstråler æteriske olier, der la¬
der sig antænde som små puffende
gasflammer.

Dictamnus blomstrer først i Juni,
trives også i halvskygge og egner

sig til plantning under frie former
såvel som i en rabat med andre.

E. E.-J.

Foroven: Nærbillede uf Gasplantens Blom¬
ster, forneden: et veludviklet Eksemplar.
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Østifternes Haveselskabs Jubilæumsudstilling,
som afholdes i Forum i København i Anledning af Selskabets 50-aarige Bestaaen,
er nu fastsat til Dagene 23- September — 2. Oktober. Det bliver naturligvis ikke en

Gartnerudstilling, men derimod en Udstilling, hvor Amatørerne møder frem for at
vise os det bedste, de formaar, og det kan derfor blive en for Haveejerne fuldtud
saa interessant og lærerig Udstilling som Gartnernes Udstillinger. Vi finder mange
fremragende Amatører blandt Selskabets l8000 Medlemmer, som vil konkurrere med
deres fine Produkter, det være sig Blomster, Frugt, Grønsager.o. s. v., men foruden
vil hver Amtskreds arrangere en kollektiv Udstilling, som vil blive præget af det
respektive Amts specielle Frembringelser.

Naturligvis har Selskabets Bestyrelse, hvis Formand er Professor A. Pedersen, og

Udstillingens Arrangører, Anlægsgartner Valdemar Hansen og Havearkitekt P. Wad,
lagt Hovederne i Blød for at finde paa særlige Arrangementer, som kan virke til¬
trækkende og belærende paa Publikum. Vi skal f. Eks. nævne den Serie Haver fra
1888, 1913, 1938 og saa Fremtidshaven, om hvilken der har været udskrevet Kon¬
kurrence (se Havekunst's Junihefte). I Forbindelse med disse Haver arrangeres en
Opvisning kaldet: Kvinden og Blomster gennem Tiderne, Som byder paa Passeren
Revu af smukke Damer fra de forskellige Tidsaldre i den tilsvarende Tids Dragter
og visende de forskellige Tiders Blomstermoder.

Til Orientering gengives hosstaaende Planen for Udstillingen, Midterpartiet bliver
et stort Parterre tilplantet med blomstrende Antirrhinum (Løvemund) i vel afstemte
Farver samt en Mængde andre blomstrende Planter, indrammet af Rødstensmure,
som atter danner Baggrund for smukke og sjældne Plantesamlinger paa de to Sider,
medens den tredie Side afsluttes med et stort Bassin med Fontæne.

Foruden fra sine egne Medlemmer faar Selskabet Støtte fra mange Sider, idet
flere Planteskoler, Staude- og Georginespecialister er blandt Udstillerne, ligesom
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Gisselfeldts Gartneri arrangerer en Vinterhave, og andre Firmaer vil udstille moderne
Hængeplanter, Succulenter og andre Planter egnede for Vinduer.

Ligeledes medvirker Københavns Akvarieforening, Danmarks Biavlerforening, Hus¬
moderforeningerne m. fl. til ved Udstillinger og Demonstrationer at gøre Udstillingen
interessant og lærerig, saa der turde ikke være Tvivl om, at man vil kunne høste
Udbytte af et Besøg paa den. M. G.

Boganmeldelser
Paa Paul Pareys Forlag- i Berlin er udkommet: Die Diingung in der gdrtnerischen Praxis, 2. Op¬

lag, af de to Forsøgsledere J. Keller og H. K. Mohring, l8o Sider, Pris 4,50 Mark -4- 25 pCt.
Denne Bog giver en god Oversigt over hele Gedningsspergsmaalet, idet den først behandler

Grundlaget for al Gødskning, Forudsætningerne for den, Tilpasningen til Planternes forskellige Vækst¬
afsnit, Havebrugets Gødemidler, Gødskningsteknik og derefter de enkelte Kulturer, grupperet som:
Potteplanter, Grønsager under Glas, Frilandskulturer, herunder Frugt og Grønsager, og endelig, særlig
beregnet for Anlægsgartnere og Haveejere: Gødskning til Nyanlæg, Gødskning af Roser, Stauder og
træagtige Planter. Hele Stoffet giver Indtryk af at være grundigt behandlet og at have faaet alt det
nyeste med indenfor Omraadet. , Qm

Paa Trowit^sch & Sohn's Forlag, Frankfurt (Oder) er udkommet 4. forbedrede Oplag af C. R.
Jelitto's: „Schone Steingdrten fiir wenig Geld", Pris 3 Mark -j- 25 pCt. Første Udgave af Bogen udkom
i 1930 og maa da siges at have haft Succes, - det er ikke saa almindeligt, at Havebøger udkommer i
nye Oplag hvert andet Aar. Det kan naturligvis baade skyldes Bogens Fortræffelighed og den Kends¬
gerning, at Emnet er »paa Moden", - eller maaske kan man ikke benytte det Udtryk om noget, som
netop har vist sig ikke at være skiftende, men tværtimod blivende, - i stedse forædlet Form.

Bogen har omtrent sit oprindelige Omfang, nu 114 Sider i Kvartformat med 80 fotografiske Gen¬
givelser og Skitser-for en Dels Vedkommende nye, - alle gode og instruktive.

VI kan ikke komme ind paa at nævne alle Bogens Kapitler, men giver et Udpluk: Stenhavens
Opbygning, Tørmure, Trapper, Flisegange og Planter for samme, den regelmæssige og den naturlige
Stenhave, Stenhavens, Terrassens, Tørmurens Tilplantning o. s. v. Ogsaa Stenplanternes Formering,
Planter for Vandbredder og for Altankasser behandles, og til Slut gives en Liste over Planter for
Stenhaven med Angivelse af Farve, Højde, Blomstringstid, Krav til Voksested (Sol, Skygge o. s. v.) og
Jordbund og Angivelse af Hjemsted, — alt i alt en meget nyttig Bog for Haveejeren og Anlægsgartneren.

Af. G.

Paa samme Forlag er endvidere udkommet: Die Schddlinge des Obst- und Weinbaus af Dr. Martin
Schmidt, en Bog paa 84 Sider med en Række Billeder af de omtalte Skadedyr, heraf 45 Arter paa
to gode Farvetavler. >

Neu^eitlicher Obstbau af Hans Schmit^-Hubsch. Navnet har den allerbedste Klang indenfor tyske
Fagkredse, og Bogen er god at faa Forstand af med forskellige originale Paafund, som fanger Inter¬
essen, f. Eks. nogle meget anskuelige Sortstabeller for de forskellige Frugtarter.

I Serien Kleinbiicher der Gartenpraxis er udkommet: Der Bau(rngarten af Gartengestalter Max
K. Schwartz. Det er en hel god og fornøjelig lille Bog, som behandler dette gamle og evigunge Emne
paa en fornøjelig Maade og med en Række nydelige Billeder.

Kalender der Kakteenpflege af Karl Knippel giver en kort og god Anvisning til Pleje af vore stik¬
kende Venner. Nyttig forekommer mig især det ret omfattende Afsnit om Kakteernes Pleje i Aarets
forskellige Maaneder, et Problem, som Kaktusdyrkere ofte staar famlende overfor.

Das Friihbeet des Liebhabers af J. Steffek er en klar og grej lille Vejledning for Amatøren, og
endelig giver Die Bereitung von Komposterde af W. Kallauch en god og nyttig Anvisning paa at til¬
berede god Kompostjord af det forskellige Materiale, en Havebruger har eller kan faa til Raadighed.

Disse Sinaabøger er hver paa 40 Sider og koster 85 Pf. f>r. Stk. Q.
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Haver ved Sommerhoteller og lignende Etablissementer
Som en Fortsættelse af Artiklen i Septemberheftet bringer vi endnu en Række

Billeder fra danske Virksomheder af denne Art og skal først nævne:
Store Kro i Fredensborg,
som, efter at Direktør Fratt^ Christensen har overtaget den, er blevet fuldstændig

ombygget, udvidet og fornyet, saa den nu fremtræder som et fuldtud moderne og

hyggeligt Hotelhjem. Direktøren har forstaaet, at hertil hører nødvendigvis en hygge¬
lig Have, og med Bistand af Kommunegartner, Lektor G. N. Brandt er da ogsaa
Haven og de øvrige Omgivelser blevet underkastet en gennemgribende Omlægning,

Store Kro set fra Gaden.
Naar Hængepilene omkring det runde Bassin vokser til,

vil det blive af ypperlig Virkning.

saa den allerede nu, efter kun et Par Aars Forløb, virker hyggelig og indbydende
med sine store, rolige Græsflader, gennemskaaret af Gange af Hasleklinker paa Kant,
som farvemæssigt virker ganske som Grusgange, men uden disses kedelige Egenskaber.
Foruden at Gæsterne faar Lov at slaa sig ned i Græsset, er der sørget for hygge¬
lige, faste Siddepladser rundtom i Haven. Terrænet foran Kroen er draget med ind
i Helheden og virker godt med sine faste Rammer, — Sokler af Nexøsten, kronede af
solide Buxbomhække.

Kun een Ting forstyrrer det smukke Havebillede, — Taget paa Salen, vinkelret
paa Hovedbygningen, som er af glat Eternitskifer og harmonerer meget daarligt med
Hovedbygningens Tag af gode gammeldags Tegl.

109



Fra Store Kros Have i Fredensborg. To af Havens hyggelige Siddepladser.

I Forgrunden: .Et cirkelrundt Parti med Foraarsblomster for den sydlige Gavl af Hovedbygningen.
Gangene er uregelmæssige Klinkegange. Henover Foraarshaven et Kig ned gennem Haven

over de store Plæner mellem Busketplantningerne.
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Fra Store Kros Have i Fredensborg.
Tilvenstre: lierberisbuske i Gangskæringerne. Tilhøjre: Laageparti i Stengærdet ud mod Vejen.

Endnu skal nævnes:

Kølles Gaard ved Humlebæk,
hvor Terrænet ud mod Øresund er behandlet helt rigtigt, — mellem Bygningens

Fløje en brudflisebelagt Gaardsplads med Vandbassin gaaende jævnt over i en stor
Græsflade, indrammet af store Træer. Som Billederne viser, er her tilvejebragt et ual¬
mindelig hyggeligt og tiltalende Gaardparti, Ira hvilket man har den herligste Udsigt
over Forterrænet og Sundet til den svenske Kyst.

To Billeder fra Kelles Gaard, begge set fra Sundsiden.
Tilhejre: Nærbillede af den mod Sundet aabne Gaard med Brudfliser og Vandbassin

omgivet af Roser.
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Og endelig et Par Billeder fra:
Skovriderkroen ved Charlottenlund,
hvis omgivende Terræn er smukt og tiltalende ordnet, — passende romantisk til at

harmonere med Kroens Stil.
Billedet tilvenstre viser Opkørslen, Billedet tilhøjre Restaurationsterrassen med

foranliggende „Voldgrav". , Michael Gram.

Vedbendplanten
Både den vildtvoksende Hedera helix med de forholdsvis små blade med det ka¬

rakteristiske hvidlige årenet
og den almindeligere plan¬
tede mere storbladede vari-.
etet Hedera helix hibernica
finder man hyppigt anvendt
på Bornholm, hvor de sik¬
kert begge"er fuldt hårdføre
også i strenge vintre. Selv på
sydvendte facader er den
ikke sjældent at træffe, og
her lader man den underti¬
den vokse frem i en tyk valk
over vinduerne til skærm mod
sommertidens middagssol så¬
dan som på billedet her, der
er taget i Allinge.

E. E.-J.
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Østifternes Haveselskabs Jubilæumsudstilling
Østifternes Haveselskab har ikke fejret sin 50-aarige Bestaaen med Brask og Bram,

med Reception og Hyldestmodtagelse, men i klædelig Beskedenhed.
Jubilæet markeredes dog bl. a. ved Udstillingen i Forum, som, det skal siges straks,

var Selskabet og Begivenheden værdig. Arrangementet, som skyldtes Selskabets Kon¬
sulent, Havearkitekt P. Wad, dokumenterede i fuldt Maal P. Wads Dygtighed ogsaa
som Udstillingsarkitekt. Det var ikke den ringeste Udstilling, der er holdt i Forum,
snarere tværtimod; men desværre for Selskabet siges der at være Tradition for, at
det økonomiske Resultat plejer at staa i omvendt Forhold til Udstillingens Kvalitet.

Som Planen i Septemberheftet viser, var der mellem Hovedindgangen og Restau¬
ranten anlagt et stort Midtparti, som var vellykket, — i Midten et moderniseret Tæp-

Det store farvestraalende Parterre.

pebedsanlæg i Græs, i klare, stærke Farver og med et udmærket Bassin med 3 smukke
Straaler som Baggrund, Siderne dannedes af to Rækker mægtige Cypresser, anbragt i
udbyggede Rotunder i den lave Rødstensmur. Denne kronedes af graa Lavendel¬
hække, som dannede et godt, neutralt Skel mellem Tæppebedets prangende Farver og

Birger Errboes nydelige smaa Arrangementer af Erica, Stauder m. m. paa Ydersiderne.
Paa hele den ene Side af de Midteranlæget flankerende Gange havde Vilvorde

et let og frit Arrangement af Stauder og Stedsegrønne med,en hvid, vedbendklædt
Mur som Baggrund. Den modsatte Side var optaget af før omtalte, af P. Wad pro¬
jekterede Haver fra 1888, 1Q13 og 1938, som paa slaaende Maade demonstrerede
Havernes Udvikling gennem disse 50 Aar. Haverne var udført af henholdsvis An¬
lægsgartner Laur. Jørgensen, Wedell Fieron og A. Cederberg.

Den præmierede, fantasifulde, af Havearkitekt Georg Boye projekterede Fremtids-
have (1963) var smukt udfort af Anlægsgartner Victor Hansen og udfyldte med sin
svømmende Stol, hvorfra man ved Kontakter kunde regulere hele Klimaet i Haven,
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paa udmærket Maade sin væsentlige Mission at more Publikum. Troels Erstads japansk
prægede Vandhave, udført af Anlægsgartner Poul Rasmussen, blev maaske knapt den
Attraktion, man kunde have ventet, idet der ingen Farver var.

Det var Haverne, Anlægsgartneriet, og hvad var der saa ellers af bemærkelses¬
værdigt?

I en smuk ottekantet Rotunde havde Gisselfeld Have, „Vinterhaven" i Frederiks¬
dal m. fl. nogle smukke Vinterhavearrangementer omkring et broget Coleusbed fra
Landbohøjskolen med Kaj Nielsens „Eva med Æblet", og paa hver Side af Hoved¬
indgangen havde Hørsholm og Hellerup Planteskoler velindrettede Udstillinger af Stedse¬
grønne, Stauder, Stenplanter m. m., og Botanisk Have havde en smuk Udstilling af
ualmindelig velkultiverede Dekorationsplanter. For Enden af den ene Hovedgang
laa Konsulent Mosegaards Klosterhave som Pendant til Fremtidshaven, og imellem

Søndre Sidegang med Klosterhaven for Enden, tilvenstre Vilvordes Stauderabat
og tilhøjre Errboes Stauder under de store Cypresser.

disse prangede Thorvald Petersens Georgineudstilling, som indeholdt mange Nyheder,
som viste, at der stadig er Muligheder for Frembringelsen af virkelig værdifuldt nyt
indenfor denne populære Planteart.

Det var hele det dekorative Midterpartis righoldige Indhold, - og det var ikke
saa lidt, — derudover var der naturligvis meget andet, — af særlig Interesse f. Eks. et
Udvalg af den saakaldte „Havekunst" fra Ploug i Odiense og Peter Ove Christensen
her af Staden, „Amtsvejen", hvor de forskellige Amter indenfor Selskabet viste deres
Ejendommeligheder; Bornholm naturligvis Nexøsten, Figen, Morbær, Lyng og Ene¬
bær, Præstø Faxe Kalksten o. s. v. Et Sted demonstreredes Udviklingen i vore Vin¬
duer, et andet Sted en velassorteret Køkkenhave, - og der var plantepatologiske
Demonstrationer, megen fin Frugt, saavel frit og fristende fremlagt i Dynger paa
Bordene som pakket i Eksportkasser, der var Planteskoleartikler, og der var Kon¬
kurrence i Buketbinderi o. s. v., men vi kan ikké faa det hele med.

Michael Gram.
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Et planteklædt lågeparti
I et ellers frodigt havebillede kan en port eller bred låge undertiden gøre en uhel¬

dig virkning. Billedet over disse linier viser hvorledes man meget godt kan beklæde
de bevægelige flader med grønt, i dette tilfælde almindelig vildvin, når der plantes
inde ved portpillen og rankerne trækkes skraat opad, sådan at de ikke brydes når
porten går op. Planterne står jo bedst på den side til hvilken lågen åbnes.

E. E.-J.

XII. internationale Havebrugs-Kongres
12. August — Berlin-Essen — 20. August

XII. internationale Kongres blev overordentlig interessant og lærerig for Sektion
14, Havekunstens Repræsentanter fra ca. 52 Nationer. Kongressen for Havekunst
indtog en dominerende Særstilling, præget af det tyske Riges Interesse og Forstaa-
else af Havekunstens samfundsmæssige Betydning.

Vi fik rig Lejlighed til at bekræfte dette; først ved den pompøse Aabningshøj-
tidelighed i Kroll-Operaen, som var dekoreret med et Væld af Blomster og de 52
Landes Flag — senere ved de mange IAskursioner, der gik lorud for de afsluttende
Kongresforhandlinger i Udstillingsbyen Essen.

Da Rigsernæringsminister Darré havde budt Velkommen til de sveddryppende,
festklædte Kongresdeltagere i den tropisk hede Krollopera, indlededes Ekskursionerne
med Havearkitekternes Besøg til det berømte Reichssportsfeld. Mussolinis Marmor-
Stadion i Rom er skønnere end Hitlers, nærmest cementgraa, men lige saa impone¬
rende Olympia. „Alle Stadions Titusinder af Tilskuerpladser", fortalte den sportstræ¬
nede Rigssportsfører v. Tschammer und Osten, „kan rømmes paa 3 Minutter".

Under Professor Wiepkings saglige Vejledning besaas' de mange forskellige Anlæg.
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Fra Reichssportsfeld, ca. 7 m bred Gang med brede, velholdte
Stauderabatter langs Siderne.

Sportsplænerne var særdeles velplejede, de kolossale Stauderabatter ligeledes. Stor
var vor Forbavselse over, saa godt de store omplantede Træer havde holdt sig. Af
de mange Havebrugsmaskiner lagde jeg særlig Mærke til en „ Auflockerungsmaschine",
en med roterende Pigge forsynet Maskine til Græsrøddernes Lufttilførsel. Efter at
have set det store Friluftsteater med de amfiteatralske Siddepladser endte Ekskur¬
sionen med et Besøg i den olympiske Landsby, hvor bl. a. de hurtiggaaende Trak¬
torer, Slaamaskiner m. m. er opstaldet.

Om Aftenen dansede Kongressen i Kroll til Tonerne fra det store Orkester, der
dirigeredes af en ægte Strauss, Richard Strauss.

Lørdag den 13. August skulde vor Landsmand Dr. Jens Jensen fra U. S. A. have
talt om Park- og Havekunst; imidlertid var Dr. J. syg, og Foredraget blev Koldt af
en Stedfortræder.

„Riviera" i Hannover. Parti fra MaSchsee.
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Kl. 1 tog vi med Tog til Wannsee, hvor en Damper ventede paa os. Wannsee
er et af Berlins Aandehuller, hvor man tilbringer sin Week-end med Kano, Kajak
eller Sejlbaad i de idylliske Omgivelser.

Da vi naaede Potsdam, tog vi straks op til Sans-Souci, hvor Dr. Hinz holdt et
historisk Foredrag om Slotsparkens Anlæg under de skiftende Regimer. Dr. Hinz og

ligeledes Professor Wiepking understregede Forskellen mellem Versailles og Sans-
Souci og paapegede den Fejl, man havde begaaet ved at spærre Udsigten til Vandet
med Opførelsen af et Palæ i Udsigtslinien. Deltagerne beundrede de pragtfulde gamle
Træer og de skønne Blomsterenge.

Søndag den 14- August startede ca. 10 Autobusser og Privatvogne fra Krollope-
raen med Hannover som Maal. Undervejs holdt Professor Seifert et glimrende Fore-

Hannover, Raadhuset i sine idylliske Omgivelser.

drag om de tyske Reichsautostradaer. Millioner af Træer og Buske er plantet, dels
langs Siderne og dels i den adskillende, 2—3 m brede Midterrabat. Man har i sær¬

lig Grad taget Hensyn til plantesociologiske Betingelser, idet man planter de i ved¬
kommende Egn og Klima specielt hjemmehørende Planter. Beplantningen havde overalt
lidt af den tørre Forsommer. » k

Om Aftenen naaede vi Hannover, som er en herlig gammel Kulturby med knapt
en halv Million Indbyggere og en By, der har forstaaet, støttet af de naturlige For¬
hold, at drage Nytte af de grønne Oinraader til Gavn for Befolkningen.

Mandag den 15. August blev vi budt Velkommen af Hannovers Overborgmester
Dr. Haltenhof, hvorefter Stadtgarten-Direktor Wernicke i Raadhusets store Festsal
fortalte om Hannovers Parker. Man har gjort et stort Saneringsarbejde i den gamle
Bydel og udført mange Parkanlæg, hvoraf den skovmæssige „Eilenriede" samt Par¬
kerne ved Maschsee og Herrenhausen er de mest bekendte.

Følgende Tal illustrerer Størrelsen af Byens Parkanlæg, Haver m. m.
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Haveteatret i Herrenhausen med de forgyldte Statuer.

Samlede Byareal: ca. 13>5PO ha-
Offentlige Parker og Haveanlæg, Lege- og

Sportspladser ni. m 1000 ha. = ca. 20 m2 pr. Indbygger.
Kolonihaver 15^0 ha. = ca. 33.5 m8 pr. Indbygger.
Villahaver 200 ha.

Den kunstige Sø Maschsee staar som et Symbol paa det 3die Riges Bestræbelser

Herrenhausen, i Forgrunden Alléer.
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Herrenhausen, 67 m høj Vandstraale.

for at skaffe Arbejde og Sundhed for det tyske
Folk. Søen er anlagt 1934-36 først og fremmest
for at hindre Oversvømmelser i den gamle By¬
del. Den er 2400 m lang og 300-500 m bred og
ca. 2 m dyb. Bunden er dækket med 2 Lag, ialt
ca. 30 cm tykt Betonlag. Ved Sydbredden er
der Badestrand med Plads til 12,000 Badegæster.
Søen trafikeres af 3 elektrisk drevne Turistdam¬
pere samt af 2 Politibaade, Lystsejlere og Kap-
roningsbaade. Ca. 1000 Mand har været be¬
skæftiget uafbrudt i de 2 Aar, Arbejdet har
staaet paa. Stadsarkitekt, Professor Elkart har
udfundet Maschsee-Projektets geniale Løsning.
Planerne for de landskabelige Park- og Blom¬
steranlæg skyldes dels Wernicke, dels Havear¬
kitekt Hiibotter, som begge har samarbejdet med
den bekendte Plantesociolog Dr. Tuxen, Han¬
nover, hvis Forslag er baseret paa Opnaaelse af
en vildtvoksende og udpræget nedersaksisk Na¬
tur. Efter Dr. Wernickes Foredrag besaa vi først
Raadhusparken, senere Byens øvrige Anlæg.
Med særlig Interesse saa man Havebyen Kle-
feldt og sidst, men ikke mindst Parkanlægene
ved Herrenhausen, hvor man har rekonstrueret
de nedertyske Barokanlæg med gennemført Stil¬
fuldhed og Akkuratesse. Hundredtusindvis af

Tæppebedsplanter er anvendt i de fantastisk velholdte Parterrer og Separathaver.
Ved de blafrende Stearinlys i Slotssalen, hvor Byen Hannover var Vært ved en

Aftenspisning, gav bl. a. Sverige og Norge (Hermelin og Grobstock) Udtryk for
Deltagernes Begejstring over Dagens Indtryk. Disse forstærkedes yderligere ved den
eventyrlig skønne Æresforestilling i Haveteatret og den saa straalende Festbelysning
af Herrenhausens indtil 67 m høje Fontæner og kilometerlange Hække.
(Fortsættes). Mogens Stahlschmidt Nielsen.

En morsom Binderikonkurrence
. i

Søndag den 25. September havde Dansk Blomsterhandlerforening indbudt til en
Konkurrence om Danmarksmesterskabet i Binderi. Hver Binder skulde i Løbet af 2
Timer præstere en Brudebuket, en Blomsterkurv og en fri Opgave, Krans, Kurv,
Buket eller andet. Den interskandinaviske Dommerkomité tilkendte Frk. Gudrun We¬
stergaard i „Acasia" Førsteprisen + to Ærespræmier, medens flere andre Damer og
Herrer fik mindre Præmier.

Efter det vellykkede Stævne paatænkes ad Aare en interskandinavisk Mesterskabs-
konkurrence.
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Boganmeldelser
Paa Aim. dansk Gartnerforenings Forlag er udkommet: Hother Paludan: Dyrkning af Champig¬

non, 48 Sider.
Som vi alle ved, er danske Champignon i de senere Aar blevet en almindelig Handelsvare,

medens de før i Tiden var ret sjældne; men ikke alle ved, at dette skyldes, at der før i Tiden kun
fandtes ganske faa Dyrkere af Champignon, som benyttede den ret besværlige og usikre Metode ved
Formering ved Mycelietørv, medens der for en halv Snes Aar siden kom en ny amerikansk Metode
i Anvendelse, nemlig Formering ved Mycelium paa Flasker, som med et Slag gjorde Dyrkningen
lettere og mere rationel. I Begyndelsen var det benyttede Flaskemycelium amerikansk; men takket
være nogle interesserede og energiske Gartneres, i første Række Th. Suhrs og H. Paludans, glimrende
Indsats lykkedes det efterhaanden at faa sat en dansk Produktion af Flaskemycelium i Gang, saa
Importen saavel af Mycelium som af færdige Champignon nu er overflødig.

Forfatterens Navn borger saaledes for, at det er Sagkundskaben der taler, og man kan trygt
følge den lille Bogs Anvisninger. ^

H. F. B. - Haandbog for Bygningsindustrien iQ3S er udkommet, - den ligner sine Forgængere, i
det Ydre i Haabets friskgrønne Farve, som i det Indre i sin Rigdom af nyttige Oplysninger. Tusin¬
der af Spørgsmaal giver den Svar paa, blot man forstaar at spørge, — hør blot: Hvor finder man de
Love, Forordninger og Reglementer, som skal følges, Hvad koster en Byggegrund, Hvornaar er man

pligtig at sætte Hegn op, Hvem er Redaktør af Havekunst, Hvilke Ting bør man have klaret, inden
man bygger, Hvordan forstaas Nettoareal, Hvorfor kan man ikke altid plante, som man vil, Hvorledes
finder man en dygtig Havearkitekt og Anlægsgartner, Hvormeget koster det at holde Villa og Have?
Og staar det ikke i „Den grønne", saa klag til den lydhøre Redaktion, saa kommer det med i næste
Udgave. m. G.

Paa Paul Pareys Forlag, Berlin er udkommet 2. nybearbejdede Udgave af: Die Praxis des Baum-
schulbetriebes af Gartendirektor Paul Kache, hvis første Udgave kom i 1928. Det er et ganske fortrin¬
ligt Standardværk paa 550 Sider med 276 ganske udmærkede og instruktive Illustrationer, Pris 22,50
Mark indbunden 25 pCt. Rabat.

Kache, som nu er Docent ved Berlins Universitet, var tidligere ansat i Tysklands to mest kendte
Planteskoler, Hesse-Weener og Spilth-Baumschulenweg, og er saaledes en kendt og dygtig Planteskole-
Praktiker. Hans Værk er da ogsaa, foruden at det er det første store, alt omfattende Værk paa
dette Felt, overalt absolut anerkendt som det bedste og paalideligste, der findes, og naturligvis har
den nye Udgave faaet alt det sidste med. Det er her ganske overflødigt at gennemgaa Bogens for¬
skellige Kapitler, - det følger af sig selv, at de omfatter lidt Historie, Grundbetingelserne for Anlæg
og Drift af Planteskoler og saa selve Formeringen og den videre Kultivering af de unge Planter af
enhver Art til Friland, støttet af de udmærkede Billeder.

Man kan ikke tænke sig, at nogen Planteskolemand kan undvære dette Værk,-for Anlægsgart¬
neren og os andre er det naturligvis undværligt; men da en Anlægsgartner egentlig altid burde have
nogen Uddannelse i en Planteskole, men ofte ikke har det eller ikke har nok deraf, vil jeg ind¬
stændigt anbefale det her foreliggende Værk til et Studium. Det vil ingen fortryde, og Værket er i
sit Udstyr saa smukt, at det ogsaa er en Fornøjelse at fordybe sig i det. ^ Gram.

S

Paa Pareys Forlag er ligeledes udkommet som 12. Hefte i Serien: „Die giirtnerische Berufspraxis"
en lille Bog af Landes5konomierat Otto Sander: Pflau^envermehrung paa 88 Sider med 40 Illustrationer,
Pris 3,20 Mark -7- 25 pCt. Den giver en god, systematisk Anvisning paa Formering af vore forskellige
Plantearter, delt i to Hovedafsnit, Frøformering og vegetativ Formering, det første omfattende alt
lige fra Blomstring og Frøsætning, Høst af Frøet, Frøbedømmelse, Frøkontrol og alle de vigtige Fak¬
torer, der maa tages i Betragtning ved Saaningen, og det andet Afsnit ligeledes omfattende Forme¬
ringsorganerne, samt de forskellige Metoder for vegetativ Formering: Stikning, Aflægning, Forædling
o. s. v., og alt er gjort paa en klar og letforstaaelig Maade. k G.
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XII. internationale Havebrugskongres (Fortsat fra 10. Hefte).
Med den festlige Modtagelse i Herrenhausen endte vort Ophold i Hannover. Tid¬

ligt næste Morgen tog vi af Sted og passerede bl. a. Hameln i Ruhrdistriktet, hvor
man ved Arensburg var omtrent færdig med 6 i Fjor paabegyndte Broer, beregnet
til Autostradaen Hannover-Essen. De IQ m brede Broer var hver for sig 600 m lange
og havde indtil 40 m høje Bropiller, opført af naturskøn Sandsten. Trods Broernes
Størrelse var Landskabets Skønhed bevaret.

Vi kørte videre et Stykke langs Weser og passerede her den lille idylliske By
Herford, hvor alle Bygninger — selv Sygehuset — var smykket med Altankasser.

En af de mange smukke Broer, vel indbygget i Landskabet.

Ved 3-Tiden ankom Selskabet til Erwitte. Vi saa her en ældgammel Borg, der
nu er indrettet som Rigshøjskole til Uddannelse af Partiets Førere. Der blev holdt
Foredrag for os i Højskolens Festsal. Om Aftenen kom vi til Biskopbyen Soest, hvor
vi oplevede en herlig tysk „Liederabend" med Havearkitekt Hilbotter som Forsanger.
Endelig næste Formiddag ankom vi til Essen — Rejsens Maal.

Kongressen blev aabnet i Essens tekniske Højskole. Her gik det knap saa høj¬
tideligt til som i Krolloperaen; men til Gengæld var det en mere kyndig og interes¬
seret Forsamling, der var til Stede i Essen. Friherre Sven A. Hermelin, Sverige, talte
overordentlig klogt om Parkers og Anlægs Betydning for Sundheden i Storbyer og

pegede paa, hvilke store Opgaver der her ligger for Havearkitekter. Hvorledes disse
Opgaver skal løses, kunde han naturligvis ikke give et almengyldigt Svar paa, da
det afhænger af hvert enkelt Lands særlige klimatiske og geologiske Forhold. Eet
er imidlertid givet: i hver eneste Storby er der Trang til „Grønne Oinraader". Der
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Udstillingen i Essen.
Udsigt fra Taarnet.

blev udtalt, at gennem Haveanlæg ved Bebyggelser bliver Naturen draget direkte ind
i Husrækkerne, og det grønne Bælte af Buskads og Blomster giver Gadebilledet Liv
og Skønhed. I London har man opført Boligkvarterer, hvor selve Bygningerne kun

Udstillingen i Essen.
„Dahlieurenaen" med Taarnet i Baggrunden.
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Udstillingen i Essen.
Terrasseret Have med
Plantemure.

optager 19 pCt., mens ca. 70 pCt. af Arealet er reserveret til Parker og aabne Plad¬
ser. Et saadant sundt Forhold mellem Bolig og frie Flader tilstræbes nu i de fleste
Storbyer. Herhjemme er vi ogsaa begyndt at komme med. Man behøver blot at tænke
paa Blidahparken og Tagensbo. Ved Bebyggelser af den Art maa der nødvendigvis
finde et intimt Samarbejde Sted mellem Bygherre, Arkitekt og. Havearkitekt.

1 det hele taget peger Udviklingen henimod flere Folkeparker og Anlæg. Ame¬
rikanske Undersøgejser har godtgjort, at Kriminaliteten blandt unge daler betydeligt
i Bydele, rigeligt forsynet med Legepladser og Parker. „Vi Havearkitekter", sluttede
Sven A. Hermelin det udmærkede Foredrag, „maa ikke sky nogen Anstrengelse for
at forbedre vore Medmenneskers Levevilkaar".

Om Eftermiddagen var vi Byen Essen's Gæster til en By-Rundfart. Endnu med
Hermelins Foredrag i frisk Minde besaa vi Byens Parker, Kirkegaarde m. ni. og rnaatte
beundre den Forstaaelse, der i Essen er vundet for at forøge Folkesundheden gen¬
nem „Grønne Omraader". *

Den internationale Havebrugskongres sluttede ajlerede næste Dag, Fredag den IQ.
August med et Foredrag at Havearkitekt W. Mertens, Schweitz. Dette Foredrag
omhandlede væsentlig Havearkitekters Virksomhed udenfor Byerne — Virksomhed,
knyttet til Lejrpladser og Naturparker, Anlæg ved Skov og Strand, Pleje af Land¬
skabsbilledet og endelig Naturfredning. Hvad der særlig interesserede Tilhørerne var,
at W. Mertens saa stærkt fremhævede, at Havearkitekter maa medvirke ved nye Ud¬
formninger af Landskabet - f. Eks. ved Anlæg af Landevejene, saa disse kan indgaa
harmonisk i Landskabet.

I det hele taget gik der gennem Kongressen en stærk Opfordring til Havearki¬
tekterne til at føle og bære et stort Ansvar til Højnelse af Kultur og Folkesundhed.

Endnu er der tilbage at fortælle om „Den permanente Havebrugsudstilling", der
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aabnede i Essen i April og først er sluttet nu i disse Dage. Den var imponerende
— ja nærmest overvældende, baade hvad Størrelse og Mangfoldighed angaar. For at
kunne faa et Overblik over de 470.000 m2 kunde man dels køre rundt med Udstil-
lingstoget, dels nyde Udsigten fra Taarnet, der var lavet i Anledning af Udstillingen.
Det, der vakte en Havearkitekts største Interesse, var en Samling af Havetegninger
fra forskellige Lande. Desværre savnede man her Danmark, hvorimod Sverige var
repræsenteret og hævdede sig fint. Hvad der vakte udelt Beundring og Interesse hos
alle Udstillingsgæsterne var den særskilte, belærende Udstilling af alle tænkelige Ma¬
terialer, som anvendes indenfor Havebruget.

Næste Morgen — Lørdag den 20. August — drog enhver til sit, taknemlige for al den
Viden, vi havde høstet, og den Gæstfrihed, vi havde modtaget.

Mogens Stahlschmidt Nielsen.

Et stenanlæg
Da Tuborg havn blev udvidet for en halv snes år siden medførte det en omlæg¬

ning af haven til direktørboligen for Strandvejens gasværk, og da der var god ad¬
gang til at skaffe jord, foretog vi en opfyldning for enden af haven til læ for blæst
fra søen og til dækning mod udsigt til mindre opmuntrende oplagspladser. Billedet
viser hvorledes der af søsten opbyggedes et midterparti i volden med en hvælvet gen¬
nemgang til en plads bagved og ovenpå med en tremmeoverdækket siddeplads hvor¬
fra der er overblik over haven til den ene og udsigt over sundet til den anden side.

Bevoksningen er for en stor del stedsegrøn og danner derfor hele året rundt en
god baggrund for haven. E. E.-J.
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„Pottemagerens Have" i Marienborg Park, Frederiksdal
I Marienborg Park i Frederiksdal, som tilhorer Højesteretssagfører C. L. David,

findes, i Betragtning af, at den ca. Q ha store Park er beliggende saa nær Køben¬
havn, en ualmindelig rig landskabelig Skønhed. Særlig imod Syd er Udsigterne sjæl¬
dent smukke ud over Kanal- og Mosepartier imod Lyngby, Naturskønheder, som,
hvor de kommer indenfor Parkens Grænser, er udnyttet af Ejeren med fin Forstaaelse.

Udsigt fra Pergola imod Syd; i Forgrunden den ene af Jais Nielsens
store, lyse Stentøjskrukker mellem Thymus,

Cytisus Kewensis, Erica m. m.

Fra gammel Tid var der paa et meget uheldigt beliggende Sted i Parken place¬
ret en lille Driverihave med Vinhuse, Drivbænke m. m.; alt dette var dog nu efter-
haanden blevet for gammelt og faldefærdigt og samtidig' med, at et godt, tidssvarende
Drivhuskompleks blev projekteret, blev Beliggenheden for dette ændret, saaledes at
det nu ligger, som det bør, i en noget afsides beliggende Køkkenhave.

Arealet, hvor den gamle Driverihave havde ligget, fik jeg derpaa som Opgave at
omdanne til Blomsterhave; denne blev udformet meget enkel og rationel med mange
brede, fritliggende Bede i Græs og, som et fast Hjørnepunkt i denne Havedels syd¬
lige Hjørne, blev den her omtalte „Pottemagerens Have" anlagt.

Motivet til denne var, som Billederne viser, Jais Nielsens store keramiske Skulp-
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Som et roligt, tungt Midtpunkt staar Jais
Nielsens: Pottemager i Midten af den lille
lune Blomsterhave, — han har grove Kam¬
pestensmure og primitive Murpiller til Bag¬
grund og spejler sig fra sin Pynt som en

Gallionsfigur i den store Vandflade.

tur: Pottemageren, samt to store
smukke Krukker med bibelske Mo¬
tiver; efter min personlige Opfattelse
indeholder disse meget smukke Ting
visse Krav til Omgivelserne i deres
nærmeste Nærhed, hvilket jeg, støt¬
tet ved vedføjede Plan og Billeder,
skal søge at forklare lidt om.

Pottemageren krævede et ret lille
Haverum for at virke godt, derfor blev
et Hjørne med de gamle Drivhus¬
mure som Afgrænsning valgt; Murene
blev delvis rensede for Kalkpuds, saa
en Del store Kampestensflader kom
til Syne, og langs Muren blev pla¬
ceret en Pergola, baaret af svære Pil¬
ler, murede op af gamle Mursten, Bro¬
sten o. a.

Alt Murværk blev syret af og strøget med en Jernvitriolopløsning, og den der¬
ved fremkomne rustgule Farve i alle Fugerne blev en fortrinlig Baggrundsfarve for
den blaaliggrønne, blanke Pottemager og de hvidgule Krukker med deres blaa Teg¬
ninger. Den vinkelformede Pergola blev udadtil imod den store Blomsterhave afgræn¬
set ved en ca. 60 cm høj Klinkemur, der foroven overalt kun blev beplantet med Co-
toneaster microphylla.

Pottemagerens Have,
Plan i 1:200.
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For „Pottemageren"« Fodder kravler
blankbladede, stedsegrønne Berberis,
og omkring ham staar de fine, bløde,
graagronne Veronica cupressioides,og
udover Kassinkanten hænger Ranker
af Potentilla Farreri prostrata.

Selve den lille Have bestaar,
som Flanen viser det, af et stort,
vinkelformet Bassin yderst og en
lille Klinkehave inderst i Pergo¬
lahjørnet; Rabatten yderst langs
Bassinet er udelukkende tilplan¬
tet med forskellige Azalea, hvis
stærke Farver og hele Karakter
ligesom horer sammen med Ke¬
ramikfarver og Stentøj — er no¬

get skønnere end en skinnende
gul Azaleagren i en turkisblaa,
kinesisk Stenkrukke? løvrigt er
Azaleernes Blomsterpragt holdt
lidt fra Pottemageren, som er.

anbragt som det centrale Punkt
i den lille Have, omgivet af lave
stedsegrønne Buske, Veronica,
Skimmia, Berberis m. fl., hvorimellem der er plantet Stenplanter med smukke, grønne

Bladvirkninger i forskellige Nuancer, ingen alt for rigtblomstrende Stenplanter, men

mange Erica, graa Thymus, grønne Saxifraga, Sempervivum, graa Santolina, bronce
Ajuga m. fl., der tilsammen danner et smukt Mosaik mellem Klinkegangene, der er

lagt af de mest rød-, sort- og gulflammede Hasleklinker, der kunde fremskaffes.
Hist og her nærmest Pergolaens Murpiller er lagt store Klumper af sjældne sil¬

dige Tulipaner og forskellige Lilier, og foruden disse findes et Par Cytisus præcox
og Potentilla Veitchii ved Bassinkanten; men det er ogsaa det eneste højtvoksende
og blomstrende, der tilligemed Pottemageren og de tre Krukker bryder den smukke
grønne Bundflade; dog maa jeg ikke glemme, at lige bag Pottemageren er plantet
nogle Thalictrum dipterocarpum, hvis fine og graciøse, altid nervøst levende Blom¬
sterstande sammen med Pottemagerens tunge, massive Ro danner en Kontrastvirkning
af ualmindelig Skønhed.

I Bassinet, der væsentlig er beregnet som Spejlflade, er der dog anbragt to fine
Straalebundter tilsyneladende tilfældigt, men dog saaledes, dt der i Forhold til de an¬
dre lodrette Elementer: Krukkerne og Skulpturen ^er en vis indbyrdes Balance.

Pergolapillerne er tilplantede med forskellige Vitisarter, Aristolochia, Tecoma, Lo-
nicera Henryii m. fl., hvis ornamentpie Bladskønhed efter min Mening ligesom ved
den øvrige Beplantning er det vigtigste, naar det gælder at skabe Rammerne for saa
særpræget, dekorativ Havekunst, som Tilfældet var her. Eig. Kiær.
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Paulownia tomentosa i Blomst i

liolani.sk Have i København.

Paulownia tomentosa

Sidst i Maj måned læste man i dagbladene oin „Kejsertræet" der blomstrede i
Botanisk have, og den der fulgte anvisningen fandt let frem til stedet og konstate¬
rede, at det drejede sig om en Paulownia, der ganske rigtigt blomstrede saa rigt som
det meget sjældent ses på disse breddegrader.

I Paris er Paulownia meget benyttet som allétræ på boulevarderne, og kappes i
denne henseende kun med Sophora japonica. Begge disse træer fra Kina har en til
formålet egnet vækst med deres brede, kuplede kroner af passende højde; og præg¬
tige er de begge i deres blomstring. Paulownia danner allerede blomsterknopperne
om efteråret, og inden løvet folder sig ud i April-Maj kommer blomsterstandene, der
minder i form om hestekastaniens, til udvikling. Blomsterne er store og violblå med
brunligt svælg, og af pragtfuld virkning mellem grå husfacader.

Først henimod August følger Sophora efter med en på sin vis ligeså virknings¬
fuld blomstring af gulhvide klaser i tusindtal. Desværre er navnlig den førstnævnte
mindre hårdfør her til lands, men når det ene træ kan blive stort og blomstre rigt
i Botanisk have i København, må det også kunne lykkes andre solåbne steder på
lun plads. Hvor vilde det ikke se herligt ud foran en moderne villas hvide murflade
både i blomst og senere med de store, blødt filtede blade.

Da jeg for fyrretyve år siden første gang var i byernes by, stod Paulowniatræerne
i Palais Royals have i deres fulde kraft, men den gang var Platanen det typiske boule¬
vardtræ. I fjor var der kun et par træer tilbage i Palais Royal og de gik med kryk¬
ker som billedet viser, men rundt om i byen mødte man nu Paulownien på boulevar¬
der og pladser, og det andet billede tog jeg fra hotellets altandør på Boulevard Carnot.

E. E.-J.
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Paulownia tomentosa i Palais Royals Have i Paris.

Paulownia tomentosa paa Boulevard Carnot.'

129



Borddækning i Det kgl. Haveselskab
Der er stor Interesse for denne skønne Kunst, — ikke saa snart har Berlingske

l idendes velbesøgte Udstilling lukket, førend Haveselskabet indbyder til en lignende
Konkurrence om det bedste Bord, — den femte i Rækken, som Selskabet har arran¬

geret i Forening med „De fem", — Crome & Goldschmidt med Levering af Dugene,
Den kgl. Porcelænsfabrik med Forcelæn og Fajance, Holmegaards Glasværk med Glas
og Stentøj, Georg Jensen med Sølv, og endelig Asp og Holmblad med Lysene.

Der var ikke færre end 22 Borde, og det skal straks siges, at det lille Jubilæum
hævdede sig paa festlig Vis overfor alle sine Forgængere. Det var virkelig fornøje¬
ligt at se, med hvilken Opfindsomhed, Omhu og Smag de konkurrerende var gaaet
løs paa Opgaven.

De tre af Dommerne højest vurderede var morsomt nok blevet Naboer. Handels¬
gartner Odewahn, Limfjordsvej, havde kaldt sit Bord: „En morsom Aften" (vi er i
1950), og man blev virkelig gemytlig stemt af det Bord! Trætallerkener paa Gulv¬
eller Karklude, en elegant Dekoration af morsomme og morsomt anvendte Frugter
og Blade, Knivene baaret af barokke Dyr, en smuk og morsom Buket i en stor Ke¬
ramikvase og over det hele en sjov Lygte.

Frk. Grethe Poulsen fra Rødovre (af Dynastiet med Roserne) havde kaldt sit Bord

Handelsgartner Odewuhns morsomme Bord.

130



„Glad Ungdom", og med Rette, — man blev glad af den grønne Dug med sin mun¬
tre Dekoration, mest i gult og beslægtede Farver.

Fru Lilli Christiansen, Goldschmidtsvej, havde kaldt sit Bord „Fars Fødselsdag" —

markeret af 40 Lys i oval Kreds i douce Farver og med en nydelig Blomsterguir¬
lande i samme Farver.

Det har sikkert ikke været let for Dommerne at finde ud af, hvem de ellers skulde
belønne; men det blev dernæst følgende 4 Damer: Fru Oda Nielsen, Mynstersvej,
ined et Bridge-Middagsbord, Fru Hassing-Jørgensen med et Oktober-Søndagsmiddags-
bord (med Edderkoppespind og det hele), Fru Thorolf Meller med et lille enkelt
Bord: „En Aften i Atelieret" — for to, og Fru Julie Mark Poulsen med „Melodien,
der blev væk" — efter Noder paa Dugen og smukt dekoreret med hvide Lilier, Ligu¬
sterbær, Snebær osv. Morsomt — eller sørgeligt nok kom Publikum ved en Afstem¬
ning til et helt andet llesultat, idet den ikke paa et eneste Punkt faldt sammen med
Dommernes: — men jeg tror afgjort, at Dommerne havde Ret!

Naturligvis var der ogsaa et Par Bryllupsborde, — det ene endda Snehvides, et
Østersbord, et Thebord osv. og udenfor Konkurrence: Et Egetræsbord uden Dug
dækket til Vinfest af Crom'e & Goldschmidt og endelig et meget smukt Bord, pyn¬
tet af Haveselskabets Funktionærer med Overgartner Carl Johan Hansen i Spidsen:
En drapfarvet Dug med Flora-Danicastel, smukke Frugtskaale og elegante Blomster¬
guirlander i douce, vel afstemte Farver. Det var baade net, pompøst og stilfuldt. Li¬
geledes udenfor Konkurrence havde de deltagende Firmaer dækket op i Thesalonen.
Her lagde man særlig Mærke til et rundt Bord, dækket af Ingeniør Skjærhæk for Asp
og Holmblad: Skaal med Hippophaé (Sandkorn med gule Bær) og fra denne udover
Dugen strøet gule Ærter imellem gule Kuglelys, — som kæmpemæssige Ærter, — af glim¬
rende Virkning. Holmegaards Glasværk havde dækket et godt Herrefrokostbord paa
en dejlig grønmeleret Dug. Ved en 2. Opdækning kom der ogsaa flere morsomme
og smukke Borde; men vi maa slutte. Udstillingen er jo forlængst forbi; men den maa
afgjort opmuntre til Fortsættelse, — baade for Arrangører og Deltagere, og saa kan
jeg blot anbefale at være med, — her er altid noget at tage med hjem, — og hvorfor
blot „Morsom Mad" — lad os ogsaa faa den serveret morsomt. M. Gram.

Boganmeldelser
Hother Paludan: Blomsterdyrkning, Aim. dansk Gartnerforenings Forlag, YJt Sider, er en Afløser

for den hidtil benyttede: G. Becker: „Lærebog i Dyrkning af Prydplanter", altsaa en Lærebog, nær¬
mest beregnet for Gartnerelever, o(j vel endda navnlig de yngre.»Som saadan synes den at være vel
egnet, idet det omfattende Stof er tjlrettelagt paa en klar og letfattelig Maade. Forfatteren er jo selv
Lærer og en af dem, der ønsker, at Eleverne skal lære noget,-ikke lære det udenad, men lære at
forstaa, hvad det drejer sig om, lære selv at arbejde, saa de kan bygge videre paa det lærte og gøre
det nyttigt i deres fremtidige Virksomhed. Der er derfor i Bogen lagt mere Vægt paa det grundlæg¬
gende, det almengyldige end paa f. Eks. lange Rækker af Arter og Sorter, og det er naturligvis vig¬
tigt, for dem kommer Eleven alligevel før eller senere til at revidere og udvide efter sit særlige Be¬
hov. Denne Bog betyder i flere Retninger en Reform, den er f. Eks. inddelt efter Timer, beregnet
paa Elevundervisningen, ligesom Emneord i Marginen gør det let at finde, hvad man ønsker. Der
er ingen Illustrationer, hvilket naturligvis gør den mindre mbrsom at kigge igennem; men man maa
vist give Forfatteren Ret i, at det maa animere den interesserede Lærer til selv at gøre mere ud
af det, og at Billedvalget altid maa blive noget vilkaarligt, - hvis man ikke skal helt gennemillustrere
Bogen, og det vilde naturligvis tage megen Plads, og forøge Prisen. Bogen kan godt læses med Ud¬
bytte af andre end Elever, og den omhandler, foruden egentlig Blomsterdyrkning paa Friland og
under Glas, Timer i Græsplæner, Træer og Buske, Alléer, Læ, Hække og Busketter, altsaa ogsaa en
lille Smule Anlægsgartneri. M. G.
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Dorothy Graham: Chinese Gardens, 224 Si¬
der Kvartformat, Pris 21 sh, tilsendt af Ar¬
nold Buscks internationale Boghandel. Vor
Litteratur er i de senere Aar blevet beriget
med adskillige Beger, hvorigennem man faar
et godt Indblik i Kinesernes Liv og dets For¬
bindelse med deres ældgamle Kultur. Gen¬
nem den foreliggende Bog om Kinas Haver
faar man dette Kendskab uddybet paa for¬
træffelig og fornajelig Maade,-ja, man faar
Indtryk af, at det er rigtigt, som Forfatte¬
ren siger, at Kinas Historie er Beretningen
om Kinas Haver. I Kina horer Havekunsten

og Dyrkningen af Blomster til de 7 Kunst¬
arter, som en Gentleman kan beskæftige sig
med.

Den kinesiske Have er et Tilflugtssted,
forbeholdt Ejeren og hans Familie, og hvor
kunde allernærmeste Venner bliver indladt,
- og faar Lov at deltage i Blomsterdyrkning
og den »vrige Udsmykning.

Det er en Fornøjelse og Berigelse at
læse denne Bog, som er prydet ined en
Række nydelige liilleder, hvoraf et enkelt
gengives her i formindsket Maalestok.

M. G.

Der er nogen, der kan! Kan vi ikke ogsaa?
I Efteraaret har der i Oslo været afholdt en Gartner- og Havebrugsudstilling under Mottoet:

„Vi kan ogsaa", — efter en større Udstilling i Sommer, der hed „Vi kan". Desværre for Gartnerne
kunde de ogsaa, som det jo hænder, fremvise et Underskud; men det har dog ikke afskrækket dem
fra at planlægge noget endnu større. Der skal nemlig i 1942 afholdes en stor Landsudstilling for Jord¬
brug, og her vil Gartnerne ogsaa være med med en Række temporære Udstillinger.

Det bliver formentlig bl. a. i Forbindelse med den 13• internationale Havebrugskongres, som er be¬
sluttet henlagt til Oslo i 1942.

—

~j A

I Sverige paatænker man ligeledes i 1942 at afholde en Svensk Rikstradgårdsutstallning; men man
er dog fra visse Sider lidt betænkelig ved at komme i Konkurrence med Norge.

Hvad om vi ogsaa i Danmark arrangerede en Landsudstilling i 1942? Bellahøj har jo faaet en

god Klang udover saavel Indland som Udland, og her har vi jo lige Terrænet, hvor der kunde ar¬
rangeres en virkelig stor Gartner- og Havebrugsudstilling! Det kunde naas endnu til 1942, - man
kunde ved Flytning af store Træer faa noget meget fint ud af det, - og saa kunde der vel nok
arrangeres Rundrejse til de skandinaviske Hovedstæder!

%

Lidt nærmere i Tid ligger den næste store, tyske Udstilling: 3. Reichsgartenschau, som er henlagt
til Stuttgart i 1939,-aabnes vistnok i April. Man tager hertil et stort, hidtil fuldstændig ubenyttet
vildnisagtigt Terræn i Brug, i Modsætning til de to forudgaaende Rigsudstillinger, som afholdtes i
allerede forhaandenværende Parkanlæg, hbnholdsvis i „Grosser Garten" i Dresden og i Aar i Essen.
Forarbejderne er naturligvis forlængst i Gang, og der er fremstillet en Udstillingspiakat, som er frem-
gaaet af en Konkurrence, i hvilken deltog ikke færre end 912 Udkast; men der var ogsaa noget at
vindel 8000 Mark blev fordelt i 3 Præmier, og der indkøbtes desuden 6 Udkast for 3000 Mark.

»/.i tø % \
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Rejseindtryk fra England
Medens vi herhjemme sikkert er godt underrettede angaaende Havekunstens Ud¬

vikling i vort sydlige Naboland, Tyskland, hvor store Udstillinger, mange smukke
Kagblade m. m. Aar efter Aar viser, at man energisk, og som Regel rigtigt og smukt,
paa mange Maader løser de forskelligartede Opgaver, vor Tid stiller til de tyske
Havearkitekter, — saa er Forholdet vist en Del anderledes med Hensyn til England,
hvis Fagblade egentlig mest tager Hensyn til Amatørernes (og Annoncørernes) Inter-

Naar Stenhaven, soin den her afbildede, var formet af en særlig dyg¬
tig Mand paa et smukt Terræn med naturligt Vandløb o. s. v. og af
kæmpestore Yorkshirekalksten, kan man vist vanskeligt finde det bedre
gjort noget Steds; den lille Dam med det straatækte Havehus var gan¬
ske fortryllende fin, engelsk Romantisme, og Beplantningen, der over¬
alt væsentlig bestod af Dværgnaaletræer og kravlende, blomstrende
Buske, var meget smuk, selv om den næppe vilde tilfredsstille mange
danske Haveejere 1 Dag; men forhaabentlig vil Interessen for det $mukke,

ikke rigtblomstrende Plantemateriale snart stige herhjemme.
■*

esser og bringer meget lidt decideret fagligt Nyt om Havekunst og Anlægsgartneri;
det er ogsaa vist ret faa danske Havearkitekter, der har berejst England.

Da Havekunsten under og efter Verdenskrigsaarene fik Vind i Sejlene herhjemme,
blev en stor Del Haver sikkert anlagte efter Datidens engelske Forbilleder, ialfald
var Paavirkningen fra England overordentlig stor dengang; senere blev vi mere per¬

sonlige, og i Dag er det sjældent at finde tydelige Præg af engelsk Havekunst i
gode, danske Haver.

I Virkeligheden er det vist gaaet saadan, som jeg senere skal vise lidt nærmere,
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I m ange Byparkergaar Gart¬
nerne stadig fulgt af et me¬
get interesseret Publikum og

pusler med fine Tæppebede,
Hede tilplantede som store
Solurskiver, Majestæternes
Navnetræk i røde Salvia-
bloinster o. s. v. Dracænaen
i Tæppebedets Midte bør
bemærkes ligesom det fine
Springvand å la Jardiniere,
- værst er dog den ubegribe¬
lige gamle Mani for stadig
at klippe og forme alminde¬
lige Sirbuske som Kugler og

Kegler i Busketternes
Yderkanter.

at medens nye engelske Haver stadig i de sidste 15—20 Aar er blevet projekterede
og anlagte efter i Hovedsagen de samme Principper og Idéer, som man med Rette
optog som noget nyt og værdifuldt herhjemme for ca. 20 Aar siden, saa er vi i
Mellemtiden naaet langt videre med Hensyn til nye og bedre, friskere og smukkere
Løsninger af de Opgaver, Havekunsten stiller os.

Først efter Hjemkomsten fra min Englandsrejse i Sommer blev det mig rigtig klart,
hvor langt dansk Havekunst er naaet i den relativ korte Tid, ikke maalt i Penges
Værdi, i store Havearealer og kostbare Anlæg, men maalt efter den Værdi, der
ligger i at klare saavel smaa som store Opgaver godt paa nye Maader og ofte med
smaa økonomiske Midler.

Den kultiverede, traditionsbundne, engelske Havekunst kan jeg stadig beundre og

glæde mig over at se, og det var dejligt at fornemme denne ubeskrivelige, specielle,
ægte engelske Atmosfære, som jeg atter oplevede ved Besøg i bl. a. Hampton Court's
historiske Park, Stratford on Avons smaa idylliske Haver, og i flere smukke, gamle
Herregaardshaver; men til Gengæld var det en Skuffelse at se, hvorledes baade den
almindelige, jævne og den velhavende Have viste meget faa Tegn paa virkelig Fornyelse;
Haverne var gennemgaaende smukke og velholdte; men man kendte blot det meste
saa forfærdelig godt, enten fra ældre Bøger eller personlige Indtryk fra for 15 Aar siden.

Mine Indtryk af engelsk Havekunst i Dag gaar forøvrigt i Hovedsagen ud paa

følgende: Paa den private Haves Anlæg bliver der af den velhavende Haveejer stadig
ofret store Summer. Hvad enten man er virkelig interesseret eller ej, saa maa man
for at høre med til det gode Sélskab have en smuk og dyr Have, hvor man stadig
gerne ser gammelengelske, nationale Havemotiver og Detailler anvendte igen, og lidt
historisk Duft, bragt ind i Haven ved Hjælp af gamle Slotsvaser, Solurssokler m. m.
er særlig eftertragtet. •
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Samme Stauderabat som paa
Billedet nedenfor, set fra
Husets Indgangsside; som
billedet viser er Stauderne
holdt i store Grupper af hver
Slags, og der fandtes bl. a.

mange Verbascum, Salvia
nemorosa, Gaillardia, Ly-
thrum, Rudbeckia speciosa,
samt store Partier af lave,
enkeltblomstrende

Georginer.

Denne Havetype løser den engelske Havearkitekt i Dag som Regel paa en kul¬
tiveret og gartnerisk set upaaklagelig Maade, — han kender sit Plantemateriale til

Opgangen til en lang Stau¬
degang er her udført i smukt
Sandstensarbejde, hvor det
er helt velgørende at være
fri for Murplanter og Træ¬
deplanter mellem Fliserne;
Staudegangen førte op til
Husets Haveterrasse og fort¬
satte paa den anden Side
ned gennem en stor Frugt¬
have; Haven er tegnet af
Percy Cane.
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En Tur paa Englands Lan¬
deveje er rig paa Oplevel¬
ser, og Havemurene i hver
Landsdel fortæller meget om
Stedets Geologi; Havemuren
er stadig overordentlig vig¬
tig, den hor uden iøvrigt at
yde effektivt Værn dog se tru¬
ende ud som en Borgmur
med Skydeskaar, „my house
is my castle" er stadigvæk
Parolen, l'aa dette Billede
fra Wales hænger mands¬
høje, blomstrende Hortensia
og tykke Krat af Veronica
ud over Muren, der af og til
krones af en dyster Arau-

caria imbricata.

Bunds; men jeg synes han mangler Friskhed, Hensigtsmæssighed og Fornyelse, og
baade Havearkitekten og hans Klient er sikkert ikke saa lidt bundet og paavirket
af gammel, engelsk Havekultur, saaledes at det er meget svært for det nye (den „inter¬
nationale Stil", som Englænderen kalder det) at trænge frem.

Man laver lidt om paa Beplantningsprincipperne i Stauderabatten og Busketterne;
men Stauderne anvendes stadig hovedsageligt kun i lange, lige Rabatter, Roserne i
sirlige smaa Rosarier, Stenplanterne paa naturalistiske Stenhøje, hvis Udformning man
maaske i endnu højere Grad end før tillægger stor Betydning o. s. v.; man flytter
med andre Ord lidt om paa Havens Indhold, men ændrer nødig Havens traditionelle
Helhed eller indfører kun sjældent helt nye Motiver.

Jeg har endvidere det Indtryk, at de Opgaver, som engelske Havearkitekter in¬
teresserer sig særlig meget for, mest ligger hos det virkelig velhavende Publikum;
den jævne Mands Have, Landbohaven, Haveanlægget^ ved Etagehuset m. v. er, hvor
jeg havde Lejlighed til at se disse Haveformer, ganske uden synligt Præg af Have¬
arkitektens Medvirken. Den lille Byhave, Rækkehushaven o. lign. anlægges udeluk¬
kende af smaa „Haveentreprenører" (der vist er meget lidt Gartnere) eller af Ejeren
selv, og det er utroligt hvad en Englænder kan rode sammen af smaa Stenhøje, Vand¬
bassiner, Vaser, Solure, Betonfigurer af Nisser, Frøer, Peter Pan'er og Traner og
Storke af Zink o. s. v., og smagløse Tæppebede fra Dronning Viktorias Tid ses saa-
mænd oftere i den lille Have end et ærligt Staudebed.

Haveanlægget ved Etagehuset, der jo hos os har spillet en overordentlig stor Rolle
i de senere Aar, er sikkert det Felt, hvor Englænderne uden Tvivl er længst tilbage,
hvilket for saa vidt er naturligt, da der i Forhold til Rækkehusenes stadige, ende¬
løse, nye Kvarterer, kun bygges meget faa Etagehuse.

Londons enorme Udstrækning skyldes jo netop dette Forhold, og jeg tror, at
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Kærligheden til den vilde Na¬
turs Skønhed er sikkert over¬

ordentlig stor hos Englæn¬
derne stadigvæk, og Billedet
viser, hvor smukt og næn¬
somt man har anlagt en Golf¬
bane i en stor Fyrreskov, -
de fine grenne, glatte Græs¬
flader danner smukke Kon¬
traster til de mørke Fyrre-
træskroner, og de flere Kilo¬
meter lange Græsbaner, an¬

lagte paa blød, ujævn Skov¬
bund var et beundringsvær¬
digt Stykke Anlægsgart-
nerarbejde.

Tilhængerne af denne Byggeform herhjemme vilde forandre deres Synspunkt noget,
naar de havde vandret en Dag gennem disse endeløse Rækkehuskvarterer, hvis smaa
Haver i Frimærkeformat næppe fprmaar at give Husene stort mere friskt og livligt
Præg, end de blomstrende Altaner med deres brogede Solparasoller giver det mo¬

derne, danske Etagehus.
Jeg bør ogsaa for en Ordens Skyld nævne, at et Omraade som Kirkegaardskultur

næppe er meget udviklet, ganske vist har dette Speciale ikke min Interesse, hvorfor
jeg ikke har set noget videre heraf; men fraset den naturlige Skønhed, der findes
paa de simple, græsklædte Kirkegaarde ude paa Landet, har jeg kun set de rædsels¬
fuldeste Sten- og Monumentørkener i de større Byer i England.

Endelig er der selve Standen: Havearkitekterne og Anlægsgartnerne i England; '
ja, hvis man undertiden anker over Mangel paa Standsfølelse, Sammenhold, Dygtig¬
hed m. m. herhjemme, saa tror jeg, hvad der jo ikke er nogen Trøst, at det er langt
værre i England. Specielle Havearkitekt- og Anlægsgartnerforeninger eller lignende
findes mig bekendt ikke, et decideret Fagblad udgives vist nok heller ikke,*) og Uddan¬
nelse teoretisk saavelsom praktisk gives paa en Del for Fagfolk ret værdiløse Skoler,
og kun et Par Steder ordentligt sammen med Gartneriets andre Fag. løvrigt er Fagets
Udøvere ineget forskelligartede, der findes relativt faa „rene" Havearkitekter, hvoraf
de to, jeg besøgte, nemlig Th. Mawson og Tercy Cane havde store Virksomheder
med 20—25 Medarbejdere paa Tegnestuer og Kontorer. Desuden findes alle Kate-

*) „The Institute of Landscape Architects" ér en Forening, svarende til vor Havearkitektfor¬
ening, kun optages tillige Ikke-Faginænd, som er særlig interesserede for Sagen. Foreningen udgiver
Medlemsorganet „Landscape and Garden", et smukt Skrift, der kommer fire Gange aarligt og, lige¬
som Havekunst, bringer Artikler med Planer og Hilleder om Medlemmernes Arbejder og søger at
sprede Interesse for Faget. Red.
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gorier af Anlægsgartnere, lige fra Stenhøjseksperter til Folk, der udelukkende laver
Svømmebassiner, endvidere ret mange Firmaer, der udfører alt vedrørende Hus og
Have, ligesom det er meget almindeligt, at større Planteskoler projekterer og anlæg¬
ger Haver.

Maaske kan dette korte Resumé af mine Indtryk af Englands Haver give andre
det Indtryk, at det er ikke noget at spilde Tid paa at rejse rundt i dette Land. Det
tror jeg dog ingen vil sige, hvis de først har været derovre; for det første har Landet
trods alt en storartet Havekultur, hvoraf der kan læres meget indenfor det Omraade,
der hedder Havens Plantemateriale; endvidere lærer man snart at beundre den engel¬
ske Amatørhaveejerstand, der udmærket godt kan give den opmærksomme Fagmand
mange gode Raad, og jeg er overalt blevet mødt med en enestaaende Venlighed og
Gæstfrihed hos disse Mennesker. Saa er der, som før sagt, de gamle, historiske Haver,
hvis Skønhed og Atmosfære er en Oplevelse, og sidst og ikke mindst er der den
engelske Natur, der mange Steder er ganske vidunderlig. Sydenglands landskabelige
Skønhed, Cornwalls Kyster med Sydens Palmevækst og Frodighed, der danner
en Kontrast til de dystre Kulmineegne i Sydwales, selve Wales, hvis Natur er saa
smuk, og hvis Befolkning og Byer er saa ejendommelige, at man intet Steds i Europa
finder dem smukkere og interessantere, — jo, en Sommerferie i England giver mer
end nok af smukke Indtryk og gode Minder, og faa Steder mærker man saa stærkt,
at man er kommet til et fremmed Land, — hvori det nu ligger, ved jeg knapt.

E/g-. Kiær.

Havekunst
I dette Blads Nr. 10 Side 114 findes, i en ellers elskværdig Anmeldelse af Jubilæumsudstillingen

i Københavns Forum dette Efteraar, en lille „knock out" fra Anmelderen, Hr. Kommunegartner
M. Gram.

Hr. Gram skriver - den saakaldte „Havekunst".
Jeg har tidligere diskuteret Betydningen af Ordet Havekunst med adskillige Havearkitekter. Arki¬

tekterne synes ikke om, at Billedhuggere og andre benytter Ordet Havekunst om forskellige Ting
til Opstilling i Haver, Ting af mere eller mindre kunstnerisk Værdi, men dog Ting som er beregnet
til Udsmykning af Haven udover det rent gartnerimæssige.

Jeg forstaar godt D'hrr.s Aversion mod Benyttelse af Ordet Havekunst; thi Havearkitekterne
forbinder nemlig med dette Ord Betydningen - en Have gjort med Kunst, - i Modsætning til det ofte
gyselige Roderi som ufaglærte Havemænd kan præstere. Jeg tror, jeg saa temmelig neje har truffet
Arkitekternes Definition.

Men hvilken Betydning lægger da jeg og mine Lige i Ordet? Svaret er let, nemlig-Kunst i
Haver, - det være sig baade af skulpturel som af arkitektonisk Art. Desværre for Havearkitekterne
har Ordet i min Betydning forlængst faaet Borgerret, ogsaa længe forend jeg annekterede det til mine
Frembringelser. Inden jeg antog Ordet i min Praksis, spekulerede jeg endda meget stærkt paa, hvad
der kunde sættes i Stedet. Jeg tænkte paa Ordet Haveskulptur; men et Fuglebad eller et Solur er
ikke Skulptur, derfor kan det nu godt være Kunst. Saa var der Ordet Havesmykke, rent bortset
fra at det lyder affekteret, saa dækker det ikke, hvad det skal; thi der er saa meget, som vi smyk¬
ker vore Haver med, bl. a. det ikke uvæsentlige Blomster. Havepryd er ikke et Hak bedre.

Jeg forsvarer nu Ordet Havekunst ud fra samme Bevæggrunde, som Snedkere, Keramikere og
Lampeskærmemagere kalder deres Frembringelser for „Boligkunst", her er det vel de af Møbelarki¬
tekter skabte kunstneriske Boliginteriører, der egentligt bør have Prædikatet Boligkunst.

Jeg mener nu, at det ikke er saa helt forkert, .at kalde vore Frembringelser for Havekunst,
ganske vist forudsætter dette, at Genstandene er Kunst og Udførelsen ogsaa Kunst.

Sig mig lige, er alt det, der udstilles paa vore Kunstudstillinger, altid Kunst, Meningerne herom
er rigtignok delte; men det bliver nu en helt anden Historie. Edv. Ploug',

Billedhugger og Stenhuggermester.
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Naar Hr. Ploug føler sig hrostholdcn over min lille Bemærkning om „Havekunst", finder jeg,
og Havearkitekterne med mig, dette ganske uberettiget, vi mener, at de sidste liar mere Grund der¬
til, for vel ser danske Havearkitekter med Glæde den Udvikling, der er sket med Hensyn til Frem¬
stilling af de forholdsvis billige Erstatninger for originale Skulpturer til Udsmykning af vore Haver;
men Sympatien bliver 1 væsentlig Grad afsvækket, hver Gang vi stoder paa Ordet „Havekunst",
brugt i den Betydning, Hr. Ploug mener, skulde have faaet Borgerret i det danske Sprog.

Det er nemlig ikke Tilfældet og bør ikke blive det, for det er Forfuskning af Sproget, som ikke
bør tillades, særlig ikke for at opnaa falsk Reklame derved.

I Henhold til de som Autoriteter betragtede Ordbøger over det danske Sprog, lige fra Chr. Mol¬
bechs og Dahl og Hammers til den nyeste Ordbog over det danske Sprog, som endnu ikke er afsluttet,
betyder Havekunst den Kunst at anlægge og udforme en Have og ikke noget andet. Saa vidt vides
er det Billedhugger og Fabrikant Peter Ove Christensen, der første Gang har taget Ordet Have¬
kunst i Brug som Varebetegnelse for sit Firmas Frembringelser, og nu følger andre Kunststensfabri-
kanter det uheldige Eksempel. Endnu i sit første Katalog, - for Lamberg-Petersens Eftflg. - benævner
Hr. Christensen Varerne Havedekorationer. Ældre er Opfindelsen altsaa ikke.

I tilsvarende engelske Kataloger anvendes lignende Betegnelser: Garden Ornaments og Garden
Furnishings (Udstyr, Møblering), og Tyskerne har Betegnelsen Gartenplastik. Naar Hr. Ploug ikke har
kunnet finde en passende Betegnelse, var der )o den Udve) at udskrive en Konkurrence derom, -
noget saadant er de store Dagblade jo ikke uvillige til, og sommetider bliver Sproget beriget med
nye Ord ad den Ve). Naar Hr. Ploug har spekuleret paa andre Ord, mon det saa ikke netop har
været, fordi han ikke fandt det helt korrekt at benytte Havekunst?

Vort stakkels Sprog mishandles af mange og paa mange Maader, derfor maa man protestere
mod enhver „Sprogforbistring" og holde rene og klare Linier. Man maa jo ogsaa være logisk, og
skulde man indrømme Hr. Ploug og hans Kolleger Ret til at benytte „Havekunst", saa maatte man
ogsaa indrømme Fabrikanter af f. Eks. Havemøbler af Træ, Havehegn, Laager o. lign. samme Ret,-
de tegnes jo ogsaa undertiden af Kunstnere.

Der er jo endelig ogsaa en Række Analogier, - Møbelkunst er Kunsten at fremstille Møbler, Byg¬
ningskunst er Kunsten at projektere og udføre Bygninger, - man vilde vist ikke falde paa at kalde støbte
Ornamenter til Bygninger for Bygningskunst, - i hvert Fald ikke uden at der vilde blive protesteret-

M. Gram.

En Papirkurveskjuler
Det er ingen Skønhedsaaben-

baring at se de Papirkurve, almin¬
deligvis af Traadvæv anbragt om¬
kring et eller andet Skelet, som

ganske ublufærdigt stiller Folks
Madpapir og andre Efterladenska¬
ber til Skue rundt i vore Skove, -
hvor man overhovedet er kommet
saa vidt som til at anbringe Papir¬
kurve. Det er derfor et stort æste¬

tisk Fremskridt, at man i denne
Sommer i Tisvilde Hegn har om¬

givet de gamle Traadvævskurve
med det i hosstaaende Billede viste

simple, men nette Risgærde å la
Dyrehavehegn. Man kunde vanske¬
ligt have fundet en Løsning, der
harmonerede bedre med Omgivel¬
serne, saa jeg vil anbefale den
lille Nyskabelse til Efterligning.

M. Gram.
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Boganmeldelser
Werden und Wachsen, 1Q39- Atter i Aar har Forlaget Trowitzsch & Sohn, Frankfurt, tilsendt

Red. sin smukke Billedkalender for det kommende Aar, Pris 2,70 Mark (formentlig -f- 25 pCt.) En
Afrivningskalender er ellers ingen Pryd; men denne er virkelig saa smuk, at man knap nok næn¬
ner at rive Bladene af, — især det farvede Forsidebillede, en ualmindelig smukt gengivet, varmred
Begonia, kæmpestor soin en Rose. Man glæder sig derfor over, at der er saa længe til Nytaar. For¬
uden at bringe et smukt, til Aarstiden svarende Hillede paa hvert Blad indeholder Kalenderen tillige
en Oversigt over de nødvendige Havearbejder m. m., — altsaa den helt rigtige Ilavekalender for Have¬
elskeren, - )eg forærer hvert Aar mit Anmeldereksemplar til en Dame af den Race, og |eg ved, hun
vilde blive skuffet, hvis den udeblev. G.

Meine Frau die Gdrtnerin af Max og Gerda Merger, Gartenschonheits Forlag, Berlin, 205 Sider
indb. i Lærredsbind, 4,80 Mark, (formentlig -f- 25 pCt.) gør med sit nydelige Smudsomslag, paa hvilket
er gengivet en henrivende lille Akvarel af Forfatterinden, straks et meget indtagende Indtryk, og
Bogen er helt igennem overordentlig nydelig, baade i Udstyr og Tone, - man kunde blot ønske nogle
flere af Fru Gerdas Akvareller end de 4> der findes.

Historien begynder i YVarnemilnde, hvor Forfatteren, der vender hjem fra Troperne efter bl. a.
4 Aars Krigsfangenskab, i Toget møder den blonde, danske Malerinde Gerda Johansen, hvis Hoved
i den lumre Tordenluft til sidst træt synker ned paa Forf.s Skulder, — og Fortsættelsen følger senere
paa et Stykke Jord midt imellem de to's Fædreland, i Bornim, halvvejs mellem Danmark og Bayern,
hvor Fru Gerda i Tidens Løb frémtryller en, saa vidt man kan forstaa, idyllisk og dejlig Have, -
ganske vist med Hjælp til Planlæggelsen af en fornuftig „Gartengestalter" som, før han gik ind paa
Detailler spurgte: „Hvad skal Deres Have være;-gives der en Hovedfordring, De stiller til den, Fru
Gerda?" Og han fik den Besked: „Den skal være vor Opfyldelse, -1 vor Virksomhed, vor daglige
Kamp, min Mand med Ordet, jeg med Farven, naar vi aldrig den Fuldkommenhed, som foresvæver
os. Men vi vil opleve i Haven, at den virkelig giver den fuldkomne Skønhed". Og man forstaar, at
Maalet er naaet, - man oplever det Hele ved at læse i Bogen og paa en fornøjelig Maade, - det er
ikke en Fagbog, men en Roman, - eller vel snarere en Kombination af begge Dele, - den er helt
igennem nydelig, som Slutningen, der lyder: „ ... dann verstehen wir, dass nur eines notwendig ist
um Garten und Menschen zu verschdnern". — „Liebe".

Det er en udmærket Idé til en Julehilsen til Haveamatøren, som kan nyde det særdeles let¬
flydende Tyske. tø,

Kursus for Anlægsgartnere
især beregnet for Provinsboere, afholdes paa Teknologisk Institut i Januar og Februar. Det varer

i 12 Dage, med Undervisning hele Dagen med passende Hvilepauser. Hovedfagene er: Kalkulation,
Opmaaling og Nivellering, praktiske Øvelser i Sten-, Klinke- og Fliselægning, og der holdes en Række
Forelæsninger over Emner vedrørende Anlægsgartneri, f. Eks.: Nyanlæg og Vedligeholdelse, Gang-
og Vejbygning, Træhygiejne, Beskæring, Vand- og Stenanlæg, Vinterhaver, Græsplæner, Sportspladser
Sygdomsbekæmpelse 111. in.

Prisen retter sig efter Antallet af Deltagere, 50 Kr. hvis der er under 12, og kun det halve, hvis
der kommer 22. Tiden for Kursifs bekendtgøres i Gartner-Tidende og Dansk Gartnerforbunds Med¬
lemsblad.

Tre store, nye Parker i København.
De tre Parker, som Københavns Kommune for et Aar siden paabegyndte som Nødhjælpsarbejde,

er nu færdige og aabnede for Publikum.
Den største af disse Parker, Valbyparken, paa den gamle Valby Fælled ud mod Kalvebod Strand,

er paa godt 17 ha, den næststørste, Brønshøj Kirkemose, „er paa 5 ha, og den sidste, Amager Strand¬
park, er paa knapt 2 ha.

Disse Parker er en stor Landvinding for Kommunens Beboere, idet Arealerne, før Anlæget paa¬
begyndtes, henlaa som Lossepladser og lignende, medens de nu, selvom de er anlagt i „grove Træk",
dog er meget værdifulde Grønanlæg, som sikkert hurtigt vil blive populære.
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