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liter Vredeman de Vries: „Hortorum viridariorumque formae". Antwerpen 1.583.

HISTORISK-BOTANISKE HAVER I DANMARK
Gennem de senere Aar har en stedse stigende Interesse samlet sig om de gamle

Haveplanter, som vore Bedsteforældre og vore Forfædre før dem har dyrket, og som
nu er sjældent plantede og endnu sjældnere i Handelen (for ikke at sige afdrig sæl¬
ges). Det er ikke godt at sige, hvor denne Interesse forst er vakt, og den kan na¬
turligvis heller ikke isoleres som et selvstændigt Fænomen. Den er i nær Kontakt
med den Interesse, der vises gamle Dages Klædedragter, Bohave, Bygninger og an¬
dre Mindesmærker over svunden Kultur. Den er simpelthen et Led —om end det
sidst indfangne — i den Fortidsdyrkelse, vor Tid er inde i, og som giver sig saa
smukke Resultater i vor Hjemstavnsdyrkelse i det hele taget. Men kan end Interes¬
sen for gamle Almueplanter ikke isoleres som noget, der er opstaaet af sig selv og
er sig selv nok, saa kan der i hvert Fald henvises til det af „Det kgl. danske Have¬
selskab" tidligere udgivne Tidsskrift „Meddelelser", som det forum, hvorfra Talen
om disse Ting har lydt med største Kraft og Skønhed. Gang paa Gang har dette
Tidsskrifts Redaktør, Selskabets Overgartner Jens K. Jørgensen, i sine skønt formede
Strofer forkyndt de gamle Planters Lo\ o« slaaet til Lyd for Bevarelse og Dyrkelse
al dem. „Der er mere Kulturhistorie over en al disse gamle Roser end over mangen
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død Museumsgenstand" er en af de Vendinger, hvormed Jens K. Jørgensen har talt
de gamle Almueplanters Sag. Ogsaa fra anden Side er Interessen for disse Planter
fremmet. Gamle Borgruiner, Hérregaardshaver, Præstegaardshaver, Landstedshaver,
Landsbykirkegaarde og Bønderhaver har været Genstand for Undersøgelser netop
med det for Øje at skaffe Kendskab til og Interesse om de gamle Almueplanter, og
fremmest i denne Henseende er gaaet Apoteker J. Lind, Østbirk, hvilke Undersøgel¬
ser han har publiceret i Bogen „Om Lægeplanter i de danske Klosterhaver og Kloster-
bøger", IQlS, og liere andre mindre Skrifter. En Tid lang (IQIS-IQ) saa endog et Tids¬
skrift med dette og dermed sidestillede Formaal Lyset, nemlig l r. Heides „Tidsskrift
for historisk Botanik".

At samle de gamle Almueplanter, der har været i Kulturens, Skønhedens og Læ¬
gekunstens Tjeneste i Generationer, var en naturlig Ting. At samle dem i en Have,
formet efter Motiver Ira Bønderhaver eller Klosterhaver, Borghaver eller de smaa

Byhaver, var en nærliggende Opgave. „Burde man ikke samle alle disse gamle Urter
for sig selv i en lun, solrig Krog mellem gamle Bygninger og Mure?" er Jens K.
Jørgensens beskedne Spørgsmaal. „Her kunde man saa plante alt, hvad der findes
af gamle Blomster, og arrangere dem saa smukt og malerisk som muligt. Der kunde
være I lække af Lavendel, lsop og Ambra og Grupper al Centifolieroser, kantede
med Hjertensfryd og Balsamblade, og Bunker af Krusemynter og Rækker af gamle
Roser. I .il vrimlende Mængde af de dejlige, gamle Foraarsblomster burde der ogsaa
være, og Natvioler, Lakvioler, Morgenfruer og Riddersporer, Stokroser og hvide
Liljer og brandgule Liljer og mange andre. 1 gammeldags Krukker og Baller kunde
vokse Rosmarintræer og Myrtetræer og Laurbærbuske, spansk Semperfi og høje,
slanke, alvorlige Cyprestræer. Saa kunde der være sirligt klippede Tax- og Buxbom-
træer, baade det forgyldte og det forsølvede, som man syntes var saa særdeles fine.
. . . Og saa kunde der være et Lysthus af Sprinkelværk, overvokset med Kaprifo¬
lier, og i Hjørnet en gammel blomstrende Hyld, der skyggede over Bænken, hvor
man kunde sidde og se paa Sommerfuglenes Leg over de straalende, duftende Blom¬
ster. — Saaledes kunde Haven med de gamle Blomster se ud". —Og saaledes kom
Danmarks første „historisk-botaniske Have" til at se ud. Jens K. Jørgensens Fantasi¬
have er af Kommunegartner G. N. Brandt, Gentofte, omsat i Virkelighedens Verden
i „den historisk-botaniske Have" ved Vordingborg.

* *

*

1 mange Aar henlaa den smukke Borgplads ved Valdemar-Ruinen som en lidet
paaagtet Plads. Kun naar man manglede Plads til et Skur, der ikke maatte optage
„kostbar" Jord, naar der skulde skaffes Plads tor Husvilde, Affald eller til Karru¬
seller, fæstede man Opmærksomheden paa den „daarligt udnyttede" og „lidet værdi¬
fulde" Jord, der her laa hen. Bygninger rejste sig paa Pladsen, ude af Stil, uden
Hensyntagen, til den historiske Grund, hvorpaa de blev lagt.

Men Tidsaanden smittede ogsaa de Borgere i Vordingborg, hvor man begyndte
at faa Øjnene op for, at Ruinpladsen var andet end et Stykke Jord, som man kun
i Nødstilfælde havde Brug for. Det gik op for dem, at Ruinpladsen var Byens stør¬
ste Attraktion, og at en Ordning og Soignering af denne Perle i Landets Fysiog¬
nomi var paakrævet. Turistforeningen henvendte sig da (for ca. IO Aar siden) til
Kommunegartner G. N. Brandt for at faa Raad og Vejledning ved Ordning at hele
Pladsen og dens Omgivelser, og noget heldigere Valg end netop Brandt kunde ikke

4



Øverst Urtehaven, Vordingborg, med „Dobbeltbuerne"; nederst l dsnil af kobberstik af Vredeman de
Vries, der ligesom det paa Pag I gengivne'har-været forbillede for Vordingborg Anlæget, især dettes
Træværk. Bemærk, hvorledes man dengang (i 15-Tallet) lod Planternes afbladede Stammer slynge sig
op ad Stolperne og forst tillod Planterne at brede Lovva'.rket, naar de havde naaet Dobbeltbuernes

Tag - dette Stadium er endnu ikke naaet i Vordingborg.
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ØverstfH. Raszmussen Block: „Horticulture danica", et Stykke af Pag. 38 gengivet i naturlig Stør¬
relse, den her, i Danmarks ældste Havebog (Kbh. 1647), forekommende Tegning er nøje kopieret i
Buxboinhaven, Vordingborg (se Foto nederst). Block nævner, at der skal være „Recker" (Rækværk)
til Roserne i ]Haverne, men har ingen Illustrationer af saadanne. Motivet til Vordingborghegnet med

Kuglerne er hentet fra de Vries (se Pag. i).
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være gjort. I en grundig og omfangsrig Betænkning har Brandt redegjort for de For¬
hold, der vilde gore Ruinpladsen velordnet, stemningsfuld og hyggelig, og som alle¬
rede har gjort det, —kun det Afsnit, der angaar den senere „historisk-botaniske Have",
skal der her gengives Brudstykker af.

Arealet, der indtages af den nuværende „historisk-botaniske Have", ligger vest
for den Bygning, der nu benyttes til Museum, og det benyttedes da til Haver for
to Lærere. Brandt siger i sin Betænkning derom, at det „egner sig fortrinlig til en
historisk-botanisk Have, en Tanke, som stadig mangler Udførelse her i Landet".

„Det lukkede Haverum, den passende Størrelse, det gode Læ- og Jordbunds¬
forhold, Hældningen mod Syd, de "ærværdige Træer, den særlige Charme som Ind¬
hegningen, dels af Ruinmuren og dels af det gamle Stengærde, giver den ejendomme¬
lige høje Beliggenhed som „hængende Have", den smukke Udsigt og Omgivelser, alt
dette gør, at det vil være umuligt at finde en Plads bedre egnet til dette Formaal..."
Videre i Betænkningen skriver Brandt: „At skabe en Række Havebilleder fra forskel¬
lige Epoker paa samme Maade, som man i populære Museer søger at skabe tids¬
bestemte Interiører, vil være ugørligt... Man kan højst søge at skabe en vis gammel¬
dags Stemning ved f. Eks. som foreslaaet at gengive et af Hans Rasmussen Blocks
Mønstre i Buxbom, ved i Havens Inddeling at følge den gamle „Kvadratur", ved at
opstille gamle Solskiver, Bænke o. s. v. Det vil dog naturligvis være Beplantningen
eller Plantesamlingen, der er det afgørende..."

„Mod Nord findes en Gruppe Kastanier, under hvilket absolut intet kan gro.
Pladsen bør derfor gruses og vil være egnet til Foredrag og Undervisning. Syd der¬
for lægges en Plæne, i hvis Midte afsættes et Buxbommonster (efter Hans Ras/mussøn
Blocks: Horticulture Danica, Pag. 3$) paa l idens Vis omgivet af et Rækværk for
Centifolieroser".

„Den egentlige Plantesamling findes i det .'.. store Stykke ... Til Brug ved Dyrk¬
ning af Humle, Kaprifolium o. 1. opsættes i Vejkrydsningerne 4 Dobbeltbuer. De høje
Hække vil være anvendelige for Buske, medens Kulturbedenes Kanter kan dannes af
de mange Kantplanter Ambra, Hjertensfryd o. I. Plænerne er alt andet end gammel¬
dags, men kun ved at indskyde disse, kan de to Træer bevares og ligeledes giver
Plænen en Lejlighed til senere Udvidelse af Kulturerne". —

Denne Betænkning giver med Havearkitektens egne Ord tillige den væsentligste
Beskrivelse af Vordingborg „historisk-botaniske Have", idet Haven er anlagt af Brandt
og udført saaledes som i Betænkningen foreslaaet. Ved et energisk Arbejde udfort
af Vordingborg Kommune og den stedlige Turistforening, som i Ruinen og den til
denne knyttede Have saa en værdifuld Attraktion, er det lykkedes at skaffe det for¬
nødne ikke ringe Bidrag (10,000 Kr.), og den bekendte, kundskabsrige Gartner Han¬
sen paa Oringe har ledet Arbejdets Udførelse.

Om Havens Tilstand og Udseende vidner foruden de hossatte Planer ogsaa Foto¬
grafierne, der for fleres Vedkommende er optaget i Sommeren FQ23. Smukke Tidsbil¬
leder giver saavel Buksbomhaven med sit Rækværk med forgyldte Kugler og Centi-
folioroserne derved, ligesom Lavendelhaven omkring Solskiven er af ypperlig Virkning,
naturligvis fortrinsvis i Eftersommeren, da Lavendelernes Tusinder af Aks luer i det
Blaa. En Del Græskanter og Rabatter er i Tidens Løb siden Anlæggelsen bleven er¬
stattet af Klinkekanter, der paa Iagttageren straks virker noget desorienterende og nær¬
mest synes en Anakronisme, hvad det dog ikke er, eftersom Block selv anbefaler
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Vordingborg. Lavendelhaven.

„Mursten" til Indfatning. Anakronisme er derimod, som ogsaa Brandt fremhæver det.
Græsmotivet; men saalænge hele Arealet ikke kan optages af Urter, og saalænge de
bestaaende Træer bevares, saalænge maa det \el taales.

Paa den nutidige Iagttager virker det ligeledes uheldigt, at Haven ikke er orga¬
nisk og direkte forbunden med Huset, at der i og for sig ingen Tilknytning er imel¬
lem dem. Det er jo en af de Bestræbelser, hvor Havearkitekterne i vore Dage lægger
deres Kraft, at knytte Hus og Have sammen i en Eenhed. Paa Blocks Dage var disse
Ideer vel nok fremsat; men Block selv kender dem nok ikke, og naar han ej heller
hylder dem, og man ingen Beviser har for, at Hus og Have paa denne Tid laa sam¬
let, men at de netop i Reglen, saaledes som ved Herregaardene, laa borte fra hin¬
anden, undertiden adskilt ved en bety delig Spadseretur, — da er det naturligvis rigtigt,
saaledes som f orholdet er klaret her: Huset paa den ene Side at Vejen, Haven paa
den anden.

Skal man kritisere noget ved denne Have, da maa det blive Ordningen af Kul¬
turbedene, hvor man har opsat Træpinde med Porcellænsetiketter ved hver Plante.
Som dette Arrangement fremtræder, minder det nit for paafaldende om en Art Hunde¬
kirkegaard, hvor Gravhøjen er smykket med een Plante, og hvor der er gennemført
ensartet „Monumentering". Hvorfor har man mon ikke anvendt de lidet synlige graa-

grønne Zinketiketter, saaledes som de er brugt i Strandparken i Hellerup. — Hvis de
dyre, uholdbare og uskønne Porcellænsetiketter maatte blive erstattede med hine; hvis
Kulturbedene ikke lagdes op i Toppe, og hvis de kom til at indeholde noget mere
end een Plante af hver Art (og dette \ ar jo en saare simpel Sag), da blev Billedet
at Haven endnu skønnere.

Sel\ uden disse Forbedringer er den anslaaede Stemning utvivlsom. Den smukke
Have kommer F antasihaven nær, og har Brandt villet omsætte denne i Virkeligheden,
kunde han ikke have været heldigere. Her er hyggeligt og skønt ind under Valde¬
mar-Muren, og op over Gærdet, hvor Bukketornenes Kaskader vælder ud, gaar Som¬
merfuglenes lystige Leg, — did op, hvor Solen luer omkap med Gaasen paa Valdemars
Taarn. * *

*

Den „historisk-botaniske" Have ved Vordingborg, den første i sin Art her i Lan¬
det, blev, saa vel truffen den er, en Pryd for sin By. Stedets Karakter, Anlægets Klar¬
hed og Planternes stille Fortællen gør den til et værdifuldt og værdigt Mindesmærke
over gammel Havekunst og gammel Havekultur.
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Andre Steder har man fulgt Eksemplet fra Vordingborg og hvert Sted efter de
særlige lokale Forhold anlagt „historisk-botaniske" Haver. Saaledes er der i Særde¬
leshed i Odense anlagt to af denne Slags ved Set. Knuds Kloster. Disse skyldes Have¬
arkitekt J. P. Andersens Plan og Kommunegartner Nebels Udfarelse.

I Aarhus er der af Stadsgartner Sandberg, Arkitekt Mogens Clemmensen og Trans¬
latør Holm ved „Den gamle By" anlagt saadanne smaa Haver, nemlig en Buksbom¬
have efter Blocks Motiver i Forbindelse med Græsplæner og en Havepavillon fra
|8()0-Tallet. Disse vil senere blive omtalt i „Havekunst". I Maribo og Køge er der
Antydninger af saadanne Haver, ligesom der er Privatpersoner, der i det Smaa har
skabt Plantesamlinger og Særhaver af denne Karakter. Det er bekendt, at der ogsaa
i Lyngby af afdøde Bernhard Olsen ved Statens Bygningsmusæum var skabt en stor
Samling gamle Planter, især Roser; men denne Samlings Etikettering og de fleste Plan¬
ter er nu væk, og alle Midler synes at savnes til at hindre deres Undergang. Kom¬
munegartner Brandt sysler her med en Plan 0111 Anlæggelse af „historisk-botaniske"
Haver. Thi mellem de gamle Huse, der her stadigt vokser i Antal ifølge en storstilet
Plan, til hvis Realisation der er sikret store Arealer, — mellem disse gamle Huse er
den virkelige Plads for en fuldstændig Samling gamle Kulturplanter og Haveanlæg,
hver med sit tidsbestemte Præg.

Hovedstadens historisk-botaniske Have bør formentlig rettest va^re Lmdrupborg
Have, saaledes som Tanken er fremsat i „Havekunst" Oktober IQ24, og det maa for¬
ventes, at der ved Bymusæer og Amtsmusæer Landet over gives Plads for Almue¬
haver og Almueplanter. Det er Forfatteren bekendt, at der tidligere er rettet Opfor¬
dring til disse Musæers Ledere om at lade saadanne Haver eller Plantesamlinger ind¬
rette. Opfordringen skal her gentages, idet det ikke alene rettes til Musæernes Sty¬
relse, men ogsaa de lokale Turistforeninger, Bystyrer og de lokale historiske Samfund.
Der behøves ikke store Midler til, saaledes som i Vordingborg, for at skaffe en Sam¬
ling Almueplanter, idet „Det kgl. danske Haveselskab" uden Tvivl vilde stille sig vel¬
villig overfor en Forespørgsel om Fremskaffelsen af saadanne, og under saa smaa
Pladsforhold, som der i Heglen er ved de lokale Musæer, vilde en lille Have være
saare overkommelig at anlægge. Disse Haver vil fuldstændiggøre Billedet af vore Fæ¬
dres I ro og Færden, og indtil de kommer, er Billedet ukorrekt.

Johannes Tholle.

Dobbeltbue Vordingborg, 1 : IOO.



Snit fra Plan I.

EN HØJSKOLEHAVE
De to lier gengivne Planer er udarbejdede til Haslev udvidede [Højskole i 1Q22.

— Plan I viser mit oprindelige Forslag, lig. 2 viser den Plan, der efter flere Omarbej¬
delser blev antaget til Udførelse.

Skolen ligger ret højt og frit og med vid Udsigt mod Syd over bølgende Marker.
Terrænet falder svagtf mod SSO. Bygningens Dimensioner er meget store, dens Fa¬
cader er rolige o« meget enkelt behandlede, dens arkitektoniske Virkning kun betin¬
get af gode Proportioner og en gennemført taktfast Vinduesinddeling.

Bygningen er tegnet af Arehitekterne B. Billund og Frits Christoffersen. For at lette
1 orstaaelsen af de to Haveplaner er Bygningens Havefa^ade gengivet paa omstaaende
Side. (Maal I : 6OO).

Mod Nord viser begge Planer en rummelig Gaard, flankeret paa tre Sider af Byg- •

ningen, paa den fjerde at Lindetræer. Lindene fortsætter i Opkørselsalleen og i en
Lindegang parallel med Facaden. — Mod Vest ligger Forstanderens Have med direkte
Adgang fra dennes Lejlighed.

Mod Syd viser Plan I et aabent Haverum af en med Bygningens Arkitektur over¬
ensstemmende enkel og rolig Karakter. Med Henblik paa Husets Dimensioner synes
det mig absolut nødvendigt at gøre dette Rum saa stort, som det givne Areal a ilde
tillade. — For at spare Planering og for at muliggøre en Udførelse i to Tempi blev
desværre den i Plan 2 viste Udformning foretrukket. — Her er det nærmest Huset lig- ,

gende Haverum imidlertid alt for lidet i l orhold til Bygningen. Naar „Sportspladsen"
er anlagt og Træerne vokset til, vil der dog kunne bødes herpaa ved at sløjfe den
lille Blomsterhave, som adskiller de to Græsflader.

I Plan 1 er det store Haverum indrammet af høje Hække og Pyramidepopler. Mod
Syd snævrer to „Lindehaller" Perspektivet ind, og mellem dem er en svagt forsænket
Blomsterhave indspændt. '

De to hækindrammede Lindehaller accentuere Haverummet paa lignende Vis som
de svagt fremspringende Sidefløje accentuerer Facaden. — Ved Sommertid danner Linde¬
hallerne gode Læserum for Eleverne.

Mellem det græslagte Haverum og Bygningen er der indskudtTen lav, aaben og
rummelig Terrasse med direkte Adgang fra Trappehallen. — Ved Sommermøder kan
Talerne staa paa Terrassen, medens Tilhørerne lejrer sig i Græsset nedenfor. Den

aabne Flade danner tillige en god Tumleplads for Eleverne.
Mod Vest skærmer et bredt Læbælte Havfen, og Frugttræerne er placeret med

Henblik paa at øge Rumvirkningen i de aabne Havepartier. p. Wad.
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DOBBELTOPFATTELSE AF HAVEBEGREBET
Ved Betragtning og \ urdering af I laver er der to Synspunkter, der gør sig sær¬

lig gældende - det amatørmæssige og det faglige. Amatøren, der mere føler end
tænker, nyder umiddelbart Synet af I lavens Enheder, Stykke for Stykke, Blomster,
Træer, Skulptur osv. uden at tænke disse Enheder som Led i en større Sammenhæng.
I Modsætning hertil maa Fagmanden mere tænke end føle; det faglige Synspunkt er
en Vurdering af Anlægets Helhed, Kompositionen. Vurderingen sker ved den instink¬
tive, den tillærte eller den tilkæmpede Evne til at læse Tankerne og Ideerne i et
Haveanlæg. Havens Enheder kommer derved under en anden Synsvinkel, de er for
Amatøren Maalet, men bliver for Fagmanden kun Midlet, Byggematerialet for Ideen.

I Haveanlægenes Historie vil man se, at de to Synspunkter, det faglige og det
amatørmæssige stedse har levet Side om Side, de løber parallelt gennem Historien fra
Renaissancen til vore Dage. Det er en forunderlig Oplevelse at se Haveanlægenes
Historie udfra denne Delingsmaade, der sætter Skellet mellem faglige Helhedsbestræ-
belser og Amatør-Detailinteresser. Gamle Kobberstiks „stive og kedelige" Havegen¬
givelser bliver levende af de i Anlæget nedlagte, ofte geniale Tanker, Tanker, som

meget let vil kunne anvendes ogsaa i vor Tid. Dette ser kun de færreste, men det
er det faglige, alle derimod ser det „stive og kedelige", der dog kun er Maaden,
hvorpaa Tankerne er udtrykt, d. v. s. Detaillerne — Overfladen, det amatørmæssige.
Detaillerne maa nødvendigvis rette sig efter den i hvert Tidsrum herskende Mode.
Det, der engang frydede, keder nu, dette gentager sig gennem hele Haveanlægshisto-
rien og viser, at det; der interesserer Amatøren, kun har en ganske kort Levetid, me¬
dens de faglige Synspunkter mærkelig nok aldrig har undergaaet større Forandringer,
de faglige Bestræbelser har stedse været rettet mod de samme, men endnu ikke naa-

ede Maal, dette gælder endog de ganske faa Fagfolk, der har arbejdet med Natura¬
lismen. Med fuld Ret kan det da hævdes, at det er Tanken i Anlæget, det forstands-
betonede, Arbejde, der giver Anlæget dets egentlige, d. v. s. blivende Værdi, medens
Tankens Udtryksform, det følelsesbetonede, Udstyret, Detaillerne, er det flygtige, det'
skiftende og derfor det uvæsentlige ved Anlægene.

Der er noget beskæmmende for begge Parter, baade Fagmand og Amatør, at det
er Amatøren, Haveejeren, der samtidig med at være den, der bringer de store, øko¬
nomiske Ofre, tillige er den, der opnaar det mindste æstetiske Udbytte af Anlæget.
Det er ingen Undskyldning, at det altid har været saaledes, atter og atter ser man,
hvorledes Haveplanlæggeren har kunnet glæde sig over at have naaet en forbedret
Komposition i et nyt Anlæg, samtidig med, at man erfarer Haveejerens Glæde over
— noget ganske andet i samme Anlæg, maaske et Vandspring med Mekanik, et sjæl¬
dent Træ eller en Skulptur, [i alle Tilfælde Elementer, der vilde have gjort samme
Lykke, om Anlæget havde været uden kunstnerisk-faglig Værdi.

Det maa anses for urigtigt at der intet gøres fra faglig Side for at give Amatøren
det udvidede faglige Syn ved Siden af det sædvanlige amatørmæssige.

I en Kække Smaaartikler skal der i denne Aargang gøres et Forsøg herpaa, udfra
den Overbevisning, at Glæden over en Have først bliver fuldkommen, naar Have¬
interessen suppleres med Haveforstaaelse. Georgsen.
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Fra Shakespeares By. Stratford—on—Avon.

DRONNING ELISABETHS HAVESTIL I DEN

MODERNE ENGELSKE HAVE

Ligesaavel som vi herhjemme ejer flere Haver, der minder os om svundne 1 iders
Havestil og Havekunst i det hele taget, saaledes har man ogsaa rundt i Udlandet
søgt at bevare gamle typiske Haveanlæg fra Glemsel og Forfald, eller sogt at rekon¬
struere disse paa Grundlaget af forskellige ældre Planer o. a. Kilder. 1 England, hvor
Traditionsfolelsen jo er overordentligt højt udviklet, har man allerede for flere Aar
siden med stor Interesse begyndt at plante alle de gammeldags Krydderurter og Læge¬
planter, som næsten helt forsvandt, i alt Fald i de større Landskabshaver.

Men ikke alene bliver disse Planter fra en ubemærket Tilværelse trukket frem til
Hæderspladsen blandt Havens Blomster; i mange Haver faar de endog en særlig Del
af Haven for sig selv, en Del, hvis Stil og hele Karakter nærmest maa siges at være
hentet fra de smaa regelmæssige Haver, som Dronning Elisabeth yndede saa meget.
De var gerne inddelte i en Mængde buksbomkantede Bede, indenfor hvis sirlige, slyn¬
gede Baandinønstre alle de gammelkendte Krydderurter, Lægeplanter og Blomster
fandtes, og medens Blomsterne helst skulde have stærke brogede I arver, saa var Duf¬
ten og Smagen jo det vigtigste ved Urterne.

Saadanne Elizabethan Herbgardens, som Englænderne kalder dem, findes som før
sagt i mange Haver England over, og naar man undtager enkelte I ing i disse Herb-
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Liljerne blomstrer i Stratford-Haven. I 'orf. l ot.

gardens, som røber den nuværende engelske Havestil, saa giver de ds ellers et ud¬
mærket Billede af det l6. Aarhundredes smaa nette Byhaver.

De vedføjede Fotografier er hentede fra en al de mest originale Haver at denne
Slags. Den er anlagt i Digteren Shakespeares Fødeby, Stratford-on-Avon. Grundlaget
for Plantegningen og hele Anlægningen har dels været et gammelt Kobberstik og dels
de Beskrivelser, som Digteren saa ofte giver i sine Dramaer og Skuespil af disse Ha¬
ver og deres Blomster.

\ dermere har denne Have faaet en Beliggenhed som faa andre Herbgardens, idet
flere gamle morsomme Bygninger i Tudorstil, sammen med en endnu ældre norman¬
nisk Kirke danner en storartet Ramme omkring Haven.

Denne Have i Stratford med de mange farverige Blomster, gamle hyggelige Kryd¬
derurter, det morsomme Bøgetræssprinkelværk og de stive regelmæssige Albletræslov-
gange, alt dette vil sikkert tilsammen virke paa alle skønhedselskende Mennesker med
en paa engang egen Stilskonhed og poesifyldt Charme.

Har man læst nogle af Shakespeares Dramaer eller Skuespil, saa vil man bedre
end nogen Steds kunde opleve dem i denne Have, særlig paa en stille Sensommer¬
dag, naar alle de hvide Liljer staar i fuldt Flor, og hvor alle de gamle Planter tilsam¬
men udsender en ubestemmelig, men behagelig krydret Duft; og rent bortset fra dette,
saa rummer jo denne og andre Herbgardens ogsaa saa store kulturelle Værdier, at
disse Haver ikke alene faar Betydning for haveinteresserede Mennesker, men for alle,
der bryder sig det mindste om at kende sit Hjemlands fordums Kultur og Historie.

Eig. Kiær.
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OM BLOMSTERNE HOS SHAKESPEARE
Hvad er et Navn? Den Blomst, vi kalde Rose,

vil dufte lige sødt, hvad den end kaldes.
(„Romeo og Julie" II. 2).

Shakespeares Blomsterhave er, som saa mange Omraader hos ham, saa stor, at
den er vanskelig at overse. Og Blomsterne har for ham som for alle sande Digtere
Værtli ikke blot som Symboler, men først og fremmest — thi han er jo det store Ud¬
tryk for Renaissancens hele og fulde Menneskelighed — som Blomster, ved deres egen
sanselige Farve, Duft og Samvirken. At ordne et blot nogenlunde fuldstændigt Her¬
barium i denne Have, luld af dyrkede Planter og Vildskud, vilde fordre langt mere
Plads og Tid, end Redaktionen har indrømmet mig til dette tiltalende Hverv; her kan
kun blive Tale om at plukke et Par Buketter af baade Prydblomster og lægende Ur¬
ter og betragte dem et Øjeblik, — saa llygtigt som det er Synd at betragte en Blomst.

Den staM-kt blomstrende Stil var i hele Samtidens Smag — ikke altid i vor, — men
den er vel aldrig uden et Grundlag af Sans for Blomsterne selv. Naar vi mindes det
pragtfulde levende Billede i „Macbeth", hvor Birnams Skov gaar op til Dunsinan,
vidner det jo, bortset fra den Opfyldelse af Spaadommen, det betyder, om en stor-
slaaet Naturfølelse. „En Skærsommernatsdrøm" er fuld af Blomsterleg. Oberon sender
(11 2) Puk ud efter Love-in-idleness, om hvilken en Mythe fortælles: Amors Pil ramte
engang fejl og „traf en lille Blomst i Vesterleden — Før mælkehvid, nu purpurrød af
Saaret; — den kaldte Piger „Jomfru i det Grønne"", og dens Saft, lagt paa Øjenlaaget
i Søvne, faar den Sovende til at elske det første, han ser. Denne Hyrderomanernes
Elskovsblomst skal prøves paa Titania, hvor hun sover paa en Høj, „hvor Timian
staar i Flor, — Den nikkende Viol blandt Primler gror, - Hvor Kaprifolien slaar sin
Baldakin — Med vilde Roser, duftende Jasmin". Timian og Merian er altid Alfernes
Blomster. Nogle af Titanias Alfer færdes „paa Ormejagt i Rosenknopper" (III. 3). Selv
byder hun Alferne Spindelvæv og Ærteblomst hylde den kære Rendegarn med Dans
og made ham „med Morbær og med Brombær sode, med Purpurdruer, Figen, Abri¬
koser" paa hans Blomsterseng (III. i).

Hamlet betegnes som lligets „Haab og Rosenknop", og man finder (III. 2) Ord¬
sproget „mens Græsset gror, dør Horsemor". Men der er et Flor af levende Blom¬
stervisioner. Laertes advarer Søsteren mod Hamlets Kærlighed som „En Martsviol i
Vaarnaturens Ungdom, — Tidlig, men ikke varig, sød, ej stadig, — En Duft og Nydelse
for et Minut".

Men et af de store Blomstersteder hos Shakespeare er der (IV. 5)> hvor Ophelia
med Visdom i Vanvid uddeler sine Blomster: til Broderen Rosmarin, Erindringens, og
Stedmoderblomst, Tankens Symbol, Fennikel og Akkeleje, den heftige og utilladelige
Attraas Blomster, til den syndefulde Konge, Rude til Dronningen og sig selv, Ange¬
rens og Naadens Sindbillede; „vi kan kalde den Salighedsurt, at ha-re om Søndagen"
(gi ace o'Sundays); og Tusindfryd. Ogsaa i „Vinteræventyret" forekommer Rosmarin
og Rude som Vinterblomster og Symbol paa Naade og Erindring. Violerne er, siger
Ophelia, visnede, da hendes Fader døde; men denne Troskabens og Blufærdighedens
Urt ønsker Laertes paa hendes Grav (V. f) ifølge den ældgamle Folketro paa Sam¬
menhængen mellem det begravede Legeme og Blomsterne paa Graven. Hun er druknet
i Aaen, hvor Piletræet luder sig og spejler sit sølvgraa Løv, og hvor hun bandt sine
sære, vilde Kranse af Ranunkler, Nådder, Tusindfryd og de Purpurblomster, Pigerne
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kalder Dødningfingre. Og paa hendes Grav er det, Dronningen strøer Blomster med
de berømte Ord: „Sweets to the sweet".

Blomsterstrøet er Lystens Vej („Hamlet" I, 3 °g ofte). Pilekvisten betyder forsmaaet
Kærligbed („Stort Besvær for Ingenting" II. l); det fede Ugræs er Billede paa Doven¬
skaben („Hamlet" I. 5), „god ej det onde Ukrudt, saa det trives — End mer" (III. 4)»
tlen Onde, der beraaber sig paa Bibelen, er som „et Æble, smukt at se til — Men raad-
dent indeni" („Købmanden i Venedig" I. 3)- Vedbendens gamle Anvendelse som Yin-
skilt forekommer i Epilog til „Som man behager".

Gifte og Trylledrikke brygges hvert Øjeblik, flamlets l ader er dræbt med Bulme-
urtens Saft. Især er det den menneskelignende Alrunerod, den som giver et Skrig fra
sig, naar man graver den op ved Midnat („Romeo" IV. 3); Falstaff sammenligner en
lille Page med Mandragoraen („Henrik IV," 2. Del, 1.2); ved clens Salt vil Cleopa¬
tra sove Tiden bort, til Antonius kommer, tilbage (I. 5)« Denne hemmelighedsfulde
Plante har jo sin faste Plads i al grotesk Folketro. Ingefær bruges til at kalde I aa-
rer frem, naar de ikke vil komme af sig selv („Købmanden" III. l). Macbeth ønsker,
at han havde „Sennesblade, llhabarber eller andre Slags Purganser", der kunde skaffe
ham af med Englænderne (V. 3) • • •

Vi saa, hvordan Perdita i „\ interæventyret" (IV. 3) hilser Polyxenes med \ inter-
blomsterne til Hyrdernes Fest. Mens Aaret ældes, fortsætter hun, mellem Sommerens
Død og Vintergubbens Fødsel, „Er Nellikernes farverige Flor — Aarstidens bedste Pryd;
dem kalde nogle — Naturens Slegfredbørn, de trives ikke — Her i vor Bondehave".
Og hun vil heller ikke plante dem ind, for hun har hørt, at man ved Kunst søger at
kappes med den store, skabende Natur i at give dem Farve. Polyxenes svarer med
disse, som det synes en Lægmand, sunde Betragtninger over Havekunst: „Og om saa
var, Naturen kan dog ikke — Forbedres ved et Middel, som Naturen — Ej selv har
skabt, og over denne Kunst, — Der, som du siger, hjælper paa Naturen, — Er der en
Kunst, Naturen selv har skabt.— Du ser jo, smukke Barn, at vi formæler —En ædel
Ympe med den vilde Stamme, — Og at den grove Bark befrugtes med —En Knop af
bedre Slægt... Men denne Kunst —Er selv Natur".

Perdita lader sig dog ikke overtale til at røre sin Plantepirid for en eneste Nel¬
like, saalidt som hun vil sminke sig, for at hendes Brudgom skulde finde det smukt
og derfor bejle til hende. Saa uddeler hun „Saturejer, — Fyrig Lavendel, Krusemynte,
Merian — Og Morgenfruer,fsom med Solen gaa —Til Sengs og staa i Taarer op med
den", — det er Midsommerblomsterne. Foraarets har hun ikke, men vi faar at vide,
hvilke de er: Narcisserne, der kommer forend Svalen og betvinger med deres Skøn¬
hed Vaarens friske Vinde; de dunkle og søde Violer, „de blege Primler, der ugifte do
— 1 ør Phøbus' Glans de ser i al dens Kraft" — en Skæbne, de deler med mange Pi¬
ger, — de dristige Aurikler, Kejserkroner, Liljer, Iris deriblandt..., — det er hos Sha¬
kespeare et Blomsterbad som et Bad i den menneskelige Mangfoldigheds Kilder, der
giver nye Kræfter, nyt Liv, ny Skønhedssans. Det bmfatter Liv og Død, som i „Cym-
beline" (IV. 2), hvor Imogen er den fagre, segnede Lilje: som Blaaklokken var hen¬
des Aarer, som Hybenrosens sode Duft hendes Aande, og om Vinteren, naar der
ikke er Blomster, skal Mossets varme Pels være hende et Tæppe.

Magister Hans Aage Paludan.
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KLOSTER HAVERNE 1 ODENSE
Da man, for faa Aar siden i Odense, stod over for den Opgave at bringe det

smukke Klosterkompleks af Set. Knuds Kirke og Kloster i Harmoni med sine Om¬
givelser, laa den Tanke da snublende nær: At anlægge Klosterhaver i Tilknytning
til Bygningerne. Over Klosterhavemotiverne formedes da de historisk-botaniske Haver,
som Odense By efter Havearkitekt ./. P. Andersens Plan og under Kommunegartner
Nebels Ledelse lod anlægge. Øst for Klosteret anlagdes der en Have efter det gam¬
melkendte Korsgang-Motiv, i hvis Midte et Solur hæver sig, og hvorom der grupperer
sig Centifoliaroser og Mosroser indfattet af Græskanter.

Mere Præg af Klosterhave har den syd for Bygningerne liggende Have, der er for¬
met over det urgamle Skakbrætmotiv (se III. ovenfor). Kvartererne, der hegnes af Buks¬
bom, rummer de gamle Almueplanter i saa stort Tal, som det har været muligt at
fremskaffe (i IQ22, da den aabnedes: ca. IOO Arter). En Fuglebrønd er anlagt i en
Gangskæring, og Haven indrammes af Linderækker paa de S,ider, hvor ikke Bygnin¬
gerne skærmer. Klosterhaven her giver endnu ikke den intime Skønhed og velsignede
Ro, som det maa antages, at de gamle Klosterhaver har ydet deres Plejere, Munkene,
men naar Lindene er vokset til og har dannet de „Portbuer", som de skal — naar
de har samlet og indrammet Haverummet —, naar Plantesamlingen er komplet og har
vokset sig frodig —, da er Klosterhaven her et værdifuldt Supplement til de dejlige
— ærværdige Bygninger. Johannes Tholle.
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FORTEGNELSE OVER KLOSTERHAVEPLANTER
I HAVEN VED SANKT KNUDS KLOSTER [923

Udarbejdet paa Grundlag af Plantefund og de gamle Lægeboger fra Middelalderen
og gengivet efter Kommunegartner Nebels Manuskript.

Slangerod, Aristolochia clematitis.
Hasselurt, Asarum curopæum.
Dansk Ingefær, Arum maculatum.
Madonna-Lille, Lilium candidum.
Dorothealilie, Leucojuin vernum.

Fuglemælk, Ornithogalum nutans og umbellatum.
Skov-Tulipan, Tulipa silvestris.
Foldblad, Veratrum album og nigrum.
Tidløs, Colchicuin autumnale.
Paaskelilie, Narcissus Pseudonarcissus.
Pintselillie, Narcissus poeticus.
Kejserlys, Asphodelus luteus.
Hvidløg, Allium sativum.
Purløg, Allium Schoenoprasum.
Rødløg, Allium Cepa.
Vild Løg, Allium oleracea.
Kong Salomons Segl, Polygonatum multiflorum.
Asparges, Asparagus officinalis.
Sværdlilie, Iris gerinanica.
Safran, Crocus vernus.

Jomfrufinger, Gladiolus communis.
Taks, Taxus baccata.
Sevenbom, Juniperus Sabina.
Ene, Juniperus communis.
Læge-Murnælde, l'arietaria officinalis.
Romersk Nælde, Urtica pilulifera.
Tvebo Nælde, Urtica dioeca.
Humle, Huinulus Lupulus.
Buksbom, Buxus sempervirens.
Skov-Bingelurt, Mercurialis perennis.
Lancetbl. Vortemælk, Euphorbia Esula.
Kors-Vortemælk, Euphorbia Lathyris.
Stol t Henri ks (.aasefod, Chenopodiu in Bon us Hen-

ricus.

Jordbær-Spinat, Blitum capitatum.
Have-Melde, Atriplex hortensis.
Bede, Beta vulgaris.
Slangerod-Pileurt, Polygonum Bistorta.
Engelsk Spinat, Rumex Patientia.
Have-Syre, Rumex acetosa.
Læge-Baldrian, Valeriana officinalis.
Vaarsalat, Valerianella olitoria.
Morgenfro, Calendula officinalis.
Benedictinertidsel, Cnicus Benedictus.
Cikorie, Cichorium intubus.
Salat, Lactuca sativa.
Havrerod, Tragopogon porrifolius.
Æselsfoder, Onopordon Acanthium.

Marietidsel, Silybum marianum.
Pestilentsurt, l'etasitis officinalis.
Krusbl. Rejnfan, Tanacetum vulg. crispum.
Balsam, Tanacetum Balsamita.
Malurt, Artemisia Absinthium.
Ambra, Artemisia Abrotanum.
Røllike, Achillea Millefolium.
Graa. Bynke, Artemisia vulgaris.
Hvid Okseøje, Chrysanthemum Leucanthemum.
Burre, Lappa major.
Kejsersalat, Artemisia Dracunculus.
Læge-Alant, Inula Helenium.
Tusindfryd, Btjlis perennis.
Kamille, Matricaria capensis.
Kam il«-, romersk, Anthemis nobilis.
Farve-Gaaseurt, Anthemis tinctoria.
Vellugtende Kamille, Matricaria Chamomilla.
Matrem, Chrysanthemum Parthenium.
Endivie, Cichorium Endivia.
„Tam Cypres", Santolina Chamæcyparissus.
Rude, Ruta graveolens.
Diptam, Dictamnus albus.
Sommer-Hyld, Sambucus Ebulus.
Almindelig Hyld, Sambucus niger.
Tusindgylden, Erythi'aea Centaurium.
Rosmarin, Rosmarinus officinalis.
Lavendel, Lavandula spica.
Hjærtespand, Leonurus Cardiaca.
Katteurt, Nepeta Cataria.
Hja3rtensfryd, Melissa officinalis.
Salvia, Salvia officinalis.
Isop, Hyssopus officinalis.
Sar, Satureja hortensis.
Basilikum, Ocymum Basilicum.
Merian, Origanum Majoranum.
Merian, vild, Origanum vulgaris.
Jomfru Marias Sengehalm, Thymus Serpyllum.
Have-Timian, Thymus vulgaris.
Peber-Mynte, Mentha piperita.
Krusemynte, Mentha crispa.
Krydermynte, Elsholzia cristata.
Kransbørste, Clinopodium vulgare.
Marube, Marrubium vulgare.
Betonie, Stachys Betonica.
Pyramide-Læbeløs, Ajuga pyramidalis.
Jærnurt, Verbena officinalis.
Hundetunge, Cynoglossum officinalis.
Kulsukker, Symphytum officinalis.
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Borasurt, Borago officinalis.
Lungeurt, Pulmoriaria officinalis.
Oxetunge, Anchusa officinalis.
Kartebolle, Dipsacus Fullonum.
Jomfru Marias Særkeærmer, Convolvolusarvensis.
Sort Natskygge, Solanum nigrum.
Bittersød Natskygge, Solanum Dulcamara.
Pigæble, Datura Stramonium.
Bulmeurt, Hyoscyamus niger.
Galnebær, Atropa Belladonna.
Fingerbol, Digitalis purpurea.
Kongelys, Verbascum thapsiforme.
Læge-Ærepris, Veronica officinalis.
Hulkravet Kodriver, Primula officinalis.
Vand-Gifttyde, Cicuta virosa.
Kommen, Carum Carvi.
Anis, Pimpinella Anisum.
Kvan (Angelika), Angelica officinalis.
Pastinak, I'astinaca sativa.
Plettet Skarntyde, Conium maculatum.
Løvstikke, Levisticuin officinale.
Mesterrod, Impcratorium Ostruthium.
Dild, Anethum graveolens.
Koriander, Coriandrum sativum.
Fenikel, Anetiium Foeniculum.
Spansk Kørvel, Myrrhis odorata.
Sukkerrod, Sium Sisarum.
Gulerod, Daucus Carota.
Kørvel, Anthriscus Cerefolium.
Pimpinelle, Pimpinella Saxifraga.
Vedbend, Hedera Helix.
Husløg, Sempervivum tectorum.
Portulak, Portulaca oleracera.
Stormhat, Aconitum Napellus.
Vinterblomme, Eranthis hiemalis.
Nyserod, Helleborus niger.
Nyserod, grøn, Helleborus viridis.
Jomfruen i det Grønne, Nigella arvensis.
Bonderose, Paeonia officinalis.
Skovranke, Clemaris vitalba og viticella.
Set. Stefans Kærner, Delphinium Staphisagrum.
Anemone, Anemone nemorosa.

Opiat-Valmue, Papaver somniferum.
Svaleurt, Chelidonium majus.
Kokleare, Cochlearia officinalis.
Strandkaal, Crambe maritima.
Judaspenge, Lunaria biennis.
Farve-Vajd, Isatis tinctoria.
Natviol, Hesperis tristis.
Aftenstjerne, Hesperis matronalis.
Gyldenlak, Cheiranthus Cheiri.
Peberrod, Armoracia lapathifolia.
Brøndkarse, Nasturtium officinalis.
Have-Karse, Lepidium sativum.

Detail. Urtehaven 1:500.

Kaal, Brassica oleracea.
Marts-Viol, Viola odorata.
Galdebær, Bryonia alba.
Agurk, Cucumis sativa.
Græskar, Cucurbita Pepo.
Sæbeurt, Saponaria officinalis.
Klinte, Agrostemma Gitliago.
Brændende Kærlighed, Lychnis coronaria.
Almindelig Katost, Malva silvestris.
Læge-Stokrose, Althea officinalis.
Eng-Storkenæb, Geranium pratense.
Natlys, Oenothera biennis.
Provence-Rose, Rosa Provincialis.
Centifolie-Rose, Rosa Centifolia.
Pimpinelle-Rose, Rosa pimpinellifolia.
Mjødurt, Spiraea I ilipendula.
Læge-Jordrog, Fumåria vulgaris.
Kornet Stenbræk, Saxifraga granulata.
Hestebønne, Faba vulgaris.
Gul Lupin, Lupinus luteus.
Ært, Pisum sativum.
Pors, Myrica Gale.
Kongebregne, Osmunda regalis.
Fngelsød, Polypodium vulgare.
Vinstok, Vitis vinifera.
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Odense Klosterhave. Korsgangsmotivet med Set. Knuds Kirke i Baggrunden.

1. P. Andersen: Odense Klosterhave. Oversigtsplan 1: IOOO.
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HAVEINTERESSE OG HAVEFORSTAAELSE
At nære Haveinteresse er ikke clet samme som at besidde Haveforstaaelse. Inter¬

essen er kun Trangen til at forstaa, Trangen til at erhverve nøjere Kendskab til det
Objekt eller de Problemer, der er Genstand for Interessen og giver sig i Udslag i en
Søgen efter Vejledninger. 1 vor Tid er det sædvanlig de trykte Kilder, der tjener til
Vejledning. For Haveinteressens Tilfredsstillelse »ises der Havebøger, og Havebøger¬
nes Tal er stort; de har forsaavidt stor Betydning, eftersom de formaar at stimulere
Haveinteressen og holde den levende, ligesom Havebøgerne ogsaa bibringer sine Lav
sere værdifuld og nyttig Viden, men de har den Fejl, at de forer Haveinteressen paa
Afveje, de giver ikke Læserne nogen 1 orstaaelse af Haven selv eller dens Problemer,
og derfor er Haveforstaaelse stadig ligesaa sjælden, som I laveinteressen er almindelig.

I dette Tidsskrift, det eneste i Norden, der omhandler Havekunsten, er der da
ganske særlig Grund til at bringe det, som I lavebøgerne ikke giver, og øverst paa
Redaktionens Ønskeseddel staar derfor Haabet om, at Læserne ved Hjælp af Bladet
kan naa frem til „at faa Forstand paa Haveanlæg".

Det skal nu forsøges, sideordnet med clet almindelige Stof, at bringe en Række
Smaabetragtninger over Havens Problemer, mere i den Hensigt at va;kke til Efter¬
tanke end just at tjene direkte til Belæring, dertil er Emnet for nyt og uudforsket.
Thi vel har Havens Anlægsprincipper været kendte og benyttede i Aarhundreder i
Fagkredse, men de har ikke været beskrevne. Vi finder Principperne i gamle Plan¬
tegninger og kan „læse" dem der —men leder forgæves i Havebøgerne efter samlede
Fremstillinger. At Fremstillingen af hele denne Sag er ny, maa da bøde paa mang¬
lende Afklaring.

Vil man forstaa, hvad en Have er, maa man lægge Mærke til, at det ikke alene
er Tilstedeværelsen af bestemte Planter („Haveplanter"), der betinger Dannelsen af
en Have, ikke heller Planternes egen Skønhed, deres Udvikling eller den Pleje, de er
Genstand for, der kræves noget andet og mere. Der er noget i almindelig Sprogbrug,
der viser det.

Ingen tænker paa at fæste Havebegrebet til Virksomheder som Gartnerier, Frugt¬
plantager eller Planteskoler — og dog er de Planter, der dyrkes der, oftest af samme
Slags som dem, der danner vore Haver. At de moderne Gartnerier er Erhvervsvirk¬
somheder, er ikke direkte Aarsag til denne Forskel, idet man ikke heller benævner
det Areal Have, som en Husmand har anlagt med Køkkenurter til eget Brug i et
Hjørne af Marken, man siger ikke „Køkkenhaven ligger ude i Marken", men „Ur¬
terne staar ude i Marken". Omvendt vil en Herregaardshave, der bortforpagtes eller
sælges til Erhvervsgartneri, vedblive med at kaldes en Have, saa længe de gamle
Rammer bevares. Forskellen ligger ikke i, hvad der er plantet, men i Maaden, hvor-
paa Planterne er anvendt; for at en Plantning skal blive en Have, maa der være et
dekorativt I ormaal med Planternes Placering.

Det moderne Gartneri er en Plantefabrik, alene tilrettelagt og drevet med økono¬
miske I ormaal for Øje; der tages ikke Hensyn til det dekorative (vel oftere til det
modsatte), og derfor er Gartneriformerne ikke Haver; men saasnart det dekorative
Formaal er tilstede, selv som ganske underordnet Biformaal, da bruges ogsaa Have-
navnet og med fuld Ret i daglig Tale (Økonomihave, Frugthave, Køkkenhave etc.) Det
dekorative Formaal kan gennem mange Grader hæve sig til at være Hovedformaalet,
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og det erkendes derved lettere og fremtræder klarere. (Prydhaver, Lystanlæg) etc.)
Det dekorative Formaal, den smukkest mulige Sammenstilling af Enheder til Hel¬

hed, kan som nævnt være Hovedformaalet med et Anlæg —men aldrig være det ene¬
ste Formaal. Hensynet til det Skønne maa altid være lost i Forbindelse med Hensy¬
net til det hensigtsmæssige. Haveanlæg maa i Forhold til Begrebet Kunst aldrig sættes
i Klasse med de frie Kunster (det skønne uden det hensigtsmæssige), det har tidligere
Tider gjort (Lafontaine), men det er ganske fejlagtigt. Havekunst er en Form for an¬
vendt Kunst. 1 Anlæget maa nemlig Hensigtsform og Skønhedsform dække hinanden
— om det skal være et godt Anla^g, idet Hensigtsmæssigheden, d. v. s. Hensynet til
de „praktiske" Krav, ikke maa odehegge Skønheden, og omvendt maa Skønhedshen-
syn (æstetiske Hensyn) ikke forlede (il uhensigtsmæssige Klaringer, ligesaa lidt som
det hensigtsmæssige kan klares alene forst og det dekorative søges opnaaet ved bag¬
efter at tilsætte „Morsomheder".

At forene Skønhedsform med Hensigtsform er Arbejdet og Tanken i Anlæget —

og der er det interessante, det spændende saavel for den, der arbejder med Planlæg¬
gelse, som for den, der ser Anla^gene i Virkelighed eller i Gengivelser.

Her i T idsskriftet kan Fremstillingen kun støttes af Havegengivelser, Fotografier,
Planer, Snit o. s. v. Det er værd at se paa disse Gengivelsesmaaders Værdi. Repro¬
ducerede Fotografier giver det klareste Indtryk af Sceneriet, kan derfor ikke undvæ¬
res, men de giver kun Havens Udseende fra et enkelt Punkt og giver kun undtagel¬
sesvis virkeligt Overblik over et Anlæg —de maa altid suppleres med Planer. Ft Eks¬
empel skal vise det.

Det er muligt, at man kunde optage smukke Fotografier fra den Del af en gam¬
mel dansk Landsbykirkegaard, der gengives ovenfor e,fter en „Reguleringsplan" fra
1923, men kunde Fotografierne maaske give et enkelt smukt Parti, da vil et eneste
Blik paa Planudsnittet tilvenstre (Nr. i) være tilstrækkeligt til at fortælle, at der er
noget galt i Løsningen. Da Planer vanskeligt læses af uøvede, idet Gange, Bygninger,
Træer og Hække let bliver en broget Mangfoldighed, er der, for at lette Forstaael-
sen, til denne Lejlighed tegnet Skitse 2 og 3 (tilhøjre). Vil man nu finde det, der især
giver Anlæget Karakter, da er det de høje Hække, hvis Virkning tilmed understøttes
af Træerne. Skitse 2 viser alene Hækkene og Kirkefacadens Nordside (ingen Døre).
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Tænker man sig nu ude paa Arealet, vil man se, at Hækkene opdeler Kirkegaarden
i Rum, ligesom Væggene deler en Lejlighed i Værelser. Hækkene giver en Leddeling,
Og enhver Leddeling giver en Rhytme; ser man saa paa Kirkefacaden, da er ogsaa
den leddelt, det giver ogsaa en Rhytme, men en ganske anden end i Hæklinierne.
Enhver ret Linie tænker man sig uvilkaarlig fortsat, til den skæres af en anden Linie.
Hækkenes Retningslinier ligesom straaler ind mod Kirkebygningen, men rammer denne
paa ganske tilfældige Steder, og modsat vil Kirkeskibets Fremspring straale ud — i Lui¬
ten. Der er intet Samarbejde, ingen Harmoni mellem Kirkens og Kirkegaardens De¬
linger; man føler, at hvis der skulde optrækkes kraftige Delinger i Kirkegaarden, da
maatte det blive efter de paa Skitse 3 viste Linier, A, R, C og D — dette siger de skøn¬
hedsmæssige Hensyn, og at disse vilde falde sammen med Hensynet til det hensigts¬
mæssige i dette Tillagde turde være bevist derved, at de Gravsteder, tier forefandtes
før Reguleringen, er indtegnede paa Skitse % og enhver kan se, hvorledes de rette
Delinger undgaar at beskære de gamle Grave.

Det viste Reguleringsprojekt er saaledes efter de foreliggende Oplysninger urigtigt
klaret, det bibringer den Besøgende Fornemmelsen al Uro, og dermed er den deko¬
rative Værdi tabt, idet Muligheden for æstetisk Nydelse er udelukket — den æstetiske
Nydelse, tier netop — udfra Kant's Opfattelse, er utænkelig i urogiventle Omgivelser,
tla den er en fuldkommen Hvilen i Nydelse, uden Pirring og uden Indignation.

Man høster Udbytte og Belæring af at læse Planer, men otte er det ikke nok at
se Rumdelingen og Proportioneringen for at forstaa Anlæget og vurdere det. Næste
Eksempel skal vise et nyt Forhold.

l oroven paa denne Side er der i Midten gengivet to småa Haveplaner med rig¬
tig Rumdeling, Planerne er nøjagtig ens, og tlog er den ene Have god, den anden
er slet. Forskellen er ikke at finde i Haveplanerne, men i de Husfacader, hvortil Ha¬
verne er knyttet. Tilvenstre vises i Perspektiv Hus og Have sammen; man ser Husets
uheldige Facade, den forvirrede, tilfældige Anbringelse af Vinduerne; op mod tlenne
Facade fører en Havegang gennem en lille, symmetrisk Havedel, bemærk, hvor uhel¬
digt Gangen og Trappen ligger uden Tilknytning til et Vindue eller et Vinduesmel-
lemrum — Haven formaar kun at trække Husets Fejl frem, og det er det sidste, en
Have maa gøre. . •
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Paa Perspektivet tilhøjre er Husets Delinger regulære og symmetriske. Gangen midt
i Haven løber mod Døren midt i Huset; det liele er saare beskedent, men rigtigt.
Havegangen har tillige tydeligt en teknisk Funktion, nemlig at føre direkte til Døren;
vender man tilbage og ser paa Eksemplet tilvenstre, vil man synes, at Billedet er for¬
værret, thi Midtergangen, der fører mod en Midte, der ingen Midte er, har ikke nogen
teknisk Funktion —den fører ikke til nogen Dor direkte. Gangen er teknisk unødven¬
dig paa det Sted, og i dekorativ Henseende danner den kun Linier, der er uheldige
i Billedet. Tænk Gangen bort eller dæk den paa Billedet med en I inger, der vilde
da i den udelte Forhave være noget, der bandt det hele sammen uden at forøge
Linieforvirringen; man vilde nærmest kun se, at Havens Bum slutter sig godt til Hu¬
sets samlede Masse. Husets Silhuet er regelret og vilde da passe til et regelret, men
af Hensyn til Vinduesdelingerne udelt Haverum foran.

Dette Eksempel viser, i hvor forunderlig ringe Grad en Haves Værdi afhænger
af Forhold i Haven selv, og at der ofte kan være Forhold udenfor Haven. der er
bestemmende for, hvorvidt denne kan siges at være vellykket eller ikke. Karakteren
af det Hus, hvortil Haven skal knyttes, vil i hvert Fald for mindre Havers Vedkom¬
mende være meget stærkt bestemmende for Havens Udformning. Derfor maa Af hand¬
linger om saadanne Haver, der tilhører og tilknyttes. Bygninger, altid ledsages af Gen¬
givelser af disse Bygninger.

Anlæget Pag. II (P. Wad: Haslev Højskole, to Forslag til Haveanlæg) er ogsaa
et Eksempel paa Bygningens Betydning. Udkast Nr. I til Haven er enkelt, retliniet,
men ret indholdsløs, mulig nogle vilde kalde det kedeligt skematisk, medens Plan 2
er en aldeles ypperlig Haveplan. Ikke desto mindre er Plan I den eneste, der er an¬
vendelig paa det Sted. Det store Hus kræver store Bum og store l orhold i Haven.

Det er derfor nødvendigt, at der i dette Tidsskrift findes en Gengivelse af Huset
samtidig med, at Haven gengives og omtales. (Herfra undtages naturligvis de helt eller
delvis emanciperede Anlæg, d. v. s. saadanne, der forekommer uden rumlig 1 ilknyt-
ning til en Bygning, f. Eks. Vordingborg A11 Urget Pag. 2).

løvrigt frembyder Haven i dens Relation til Huset en Række Problemer, der i høj
Grad trænger til at belyses, hvorfor det bliver nødvendigt at bringe en Bække Ar¬
tikler alene 0111 denne Sag, ligesom ogsaa den Række Faktorer, der i Lighed med '
Huset influerer paa Havens Udformning, trænger til bevidst Undersøgelse. Der er
saaledes nok af Opgaver paa Vejen fremad, men lad os ogsaa se tilbage; disse ind¬
ledende Smaabetragtninger om Haver, der mere har omfattet Principper end Planter,
skulde forsøge at vise Veje mod Forstaaelsen, thi kan man deltage i den Betragt-
ningsmaade, der ikke alene omfatter Plantematerialet selv, men ogsaa dets Placering,
da er man gaaet fra den amatormæssige Opfattelse af Enheden frem til Begyndelsen
af den faglige Opfattelse af Helheden; da er man klar over, at de enkelte Planter er

Hjælpemidler, ligesom Gødskning og Gravning er det, og man forstaar, at det er rig¬
tigt, naar den engelske Arkitekt Reginald Blomfield i lHQ2 paastod, at det „at plante
forholder sig til en Have, ligesom at mure forholder sig til Arkitektur"; men har man
da ikke Lov til at finde, at den selv for tænkende kultiverede Mennesker almindelige
Betragtningsinaade af Haver, den der fører til Beundring for et Haveanlæg fordi
Roserne er smukke, er ligesaa overfladisk og' uværdig som den Betragtningsmaade,
dfer afføder beundrende Udtalelser 0111 en Bygnings Arkitektur paa Grund af, at der
paa denne findes en Altan, hvorfra man har en ganske dejlig Udsigt?!

Georgsen.
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Tre gammeldags Liljer: Lilium croceum, L. candidum og I,. tigrinum.

L I L J E R
HISTORIE

Ingen ved, hvor langt tilbage i Titlen Liljer har været iagttaget og beundret. Be¬
gyndelsen er skjult i Fortidstaage. Vi finder dem enkelte Gange omtalt i Oldtiden.
Sagnet siger, at Spædbarnet Herkules af sin Mund tabte nogle Draaber Mælk, som
blev til Himlens Mælkevej og Markens Liljer. Allerede i Salomons Dage har Digtere
sunget om Liljer mere end om andre Blomster. Det er sandsynligt, at Liljer er de
første Blomster, som har vakt Menneskets gryende Skønhedssans til fuld Bevidsthed,
maaske mange Tusind Aar før Salomons Tid.

Rigtignok har Roser ogsaa været omtalt langt tilbage i Tiden, men ikke saa tid¬
ligt som Liljer, saavidt jeg ved, næppe længere tilbage end i Romerrigets Storhedstid.
Forst i de seneste Aarhundreder har Roserne erobret sig en lige saa fremtrædende
Plads i Poesien som Liljerne. Men In is man vilde spørge overalt i Slotte og i Hyt¬
ter, hvilken Blomst der maa anses for den ædleste, den der er l olkets Hjerte nær¬

mest, mon saa ikke de fleste vilde bolde paa Liljen, den hvide Lilje?
Nu kan vi ganske vist ikke paavise, at det var virkelige Liljer, Oldtidens og Mid¬

delalderens Digtere sang om. Naar en eller anden Blomst var ualmindelig køn, blev
den ofte kaldt „Lilje", senere lige saa ofte „Rose". Vi ser jo, hvor tit gamle danske
Blomsternavne ender paa -lilje eller -rose. Alligevel er der vist gotl Grund til at tro,
at den statelige, næsten overjordisk hvide og skønne Blomst, som sent i Tiden fik
Navnet Madonnalilje, maa være den samme, som der digtes om paa Salomons Tid
og vistnok længe lør. Thi den hvide Lilie, Lilium candidum, gror vildt i Syrien og Pa-
læstina og kan næppe have undgaaet skønhedselskende Menneskers Opmærksomhed.
Jeg ved intet om oldægyptiske Beskrivelser eller Billeder af den hvide Lilje. Men der
findes ægyptiske Billeder af en Blomst, der er tydeligt karakteriseret som en af de
Oncocyclis Iris, der lever i Sydpalæstina, hvor en ægyptisk Hær paa denne Tid gjorde
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L. calcedonicum. , L. sargentiæ.

Indfald. Har de gamle Ægyptere beundret Oncocyclis Iris saa højt, .at de har tegnet
den og hugget den i Sten, hvor meget mere har de da ikke beundret den langt an¬
seligere hvide Lilje, om de har fundet den paa deres syriske Togter.

I ra Kristendommens Komme indtil nu har Liljen ofte været brugt som et at de
mest ophøjede Billeder paa jordisk og himmelsk Skønhed og Renhed, baade i Billed¬
kunst og i Digtekunst.

Saa langt tilbage i Tiden, vi kan opspore Billeder af Liljer, er det i Reglen ikke
vanskeligt at se, om det er ægte Liljer eller saakaldte „Liljer", Kunstneren har haft
for sig. I Litteraturen er det som sagt vanskeligere. I Virkeligheden kan vi vistnok
ikke komme længere tilbage end til l62Q, da Parkinson i sin berømte „Paradisus" gav
nøjagtige Skildringer af et Dusin Liljer. Dem kan vi nu tydeligt genkende som ægte
Liljer. 1774 beskrev og navngav Linne 9 Liljearter i „Systema Plantarum". Lidt før
l800-Tallet fandt og navngav Thunberg og lidt senere von Siebold en halv Snes nye
Liljearter i Østasien, mest i Japan. 1847 udgav Belgieren Spae en Bog om Liljer med
klare Beskrivelser af 44 Arter. Efter den Tid begyndte Liljer for Alvor at interessere
Havevenner og Gartnere i Europa, og i 1870 synes der at have grasseret en hel lille
Lilje-Mani. Den stærke Interesse kom vel sagtens tildels deraf, at der de foregaaende
Aar var fundet mange ny pragtfulde Liljearter i Californien, et af de rigeste Finde¬
steder for Liljer, man hidtil har opdaget, næsten lige saa rigt som Japan. Fra den
Tid er offentliggjort utallige Artikler om Liljer og deres Dyrkning og ikke faa Bøger,
af hvilke nogle er meget kostbare, f. Eks. Elwes Monografi af I88O. Der er dog og-
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saa udgivet adskillige gode, billige Bøger, af hvilke her skal nævnes: Goldring: „Book
of the Lily" og Grove: „Lilies". Den sidste kan faas for faa Kroner og anbefales varmt.

Det er ganske mærkeligt med Japanerne, disse Verdens fineste Gartnere, som lever
i Verdens rigeste Liljeland, at de ikke har gjort noget ved Liljernes Dyrkning, lør
Hollænderne, Verdens næstdygtigste Gartnere, viste .lapanerne, hvilken Forretning,
tier kunde gores med Japans egne vilde Liljer. Disse var sidst i iSoO-Aarene kom¬
men i storslaaet Kultur i Holland. Nu dyrker Japanerne mægtige Arealer med Liljer,
beregnede for Udførsel til Europa og Nordamerika, og har vistnok slaaet I lollæn¬
derne rent af Marken. Men er det ikke mærkeligt, at Japanerne mange Hundrede
Aar før den l id havde bragt Dyrkningen af Chrysanthemum, Pæoner, Iris Kæmpferi
og flere andre Planter til en saadan Fuldkommenhed, at der vistnok kun findes eet
Sidestykke dertil: Franskmændenes Forædling af Roser.

1 de seneste Aar har Wilson, Forrest, Farrer og andre sat Livet i Vove — Farrer
ogsaa mistet det —for at hente Skatte af mærkelige og kønne Planter hjem fra T hi¬
bet og de mod Øst omringende Bjerge, for at vi herhjemme i Ko og Mag kan dyrke
dem i vore Haver og danne os svage Forestillinger om al den Herlighed, der findes
i disse vilde Egne, „Jordens lag", som Chineserne kalder dem. Bl. a. har de fundet
en Del dejlige Liljer, af hvilke flere synes at være lette at dyrke i Danmark, f. Eks.
den store Lilium regale, „den kongelige", der sikkert ogsaa snart vil finde Vej ud i
dansk# Haver.

DTRKNING
Er Liljer for det meste kønne, nogle næsten mere end kønne, saa har de fleste

(il Gengæld Luner eller Vanskeligheder i Karakteren, som gør, at de aldrig vil blive
hver Mands Eje. Dog er de paa ingen Maade saa genstridige i Fangenskab som visse
Planter fra den evige Snes Regioner. Blot man er klar over de ejendommelige Jord¬
bundsforhold paa deres hjemlige Voksesteder, kan man indrette sig derefter og løn¬
nes i rigt Maal ved at iagttage Planternes Velbefindende. Overordentlig mange Liljer
lever nær Bække og Floder paa lyse Steder i Bjærgskove. Muldlaget bestaar af helt
og halvt forraadnede Blade blandet med Sten og Grus, altsaa en meget næringsrig
og porøs Jord. Under dette Lag findes i Keglen Ler eller Tørvejord, begge Dele hele
Sommeren altid suget fulde af Vand fra den nære Strøm. Men om Vinteren, naar
Sneen fryser paa Højderne, og Bækkene bliver tørre, tørres ogsaa Undergrundens
Ler og Tørv noget og Overjorden endnu mere. Man vil finde, at Liljernes Løg lig¬
ger i tørre Jordlag, navnlig om Vinteren, medens deres Kødder gaar ned i Lag, der
om Sommeren er vaade og om Vinteren moderat fugtige eller temmelig tørre. Hos
mange Arter ligger Løgene meget dybt, ofte en halv Meter eller dybere, vel sagtens
hl. a. fordi der fra tiet første Efteraar, Frøet faldt paa Skovbunden, Efteraar paa Ef-
teraar er dynget Lag paa Lag al Træernes visne Blade over Løget. Saatlanne Arter
danner ikke alene Kødder fra Løget paa almindelig Vis, men ogsaa fra Stænglens
underjordiske Del, hvorfra til Tider endog de største Kødder udgaar.

I Haver nytter det ikke al Uegge Løgene al saadanne Liljer i Sandjord. Der har
tie tiet ganske vist godt om Vinteren, men de tørrer ihjel om Sommeren. Lerjord hol¬
tler tilstrækkelig Fugtighed om Sommeren til de fleste Liljer, men er 0111 Vinteren saa
vaatl her til Lands, at tlisse Liljers Løg raadner. Det viser sig nu, at mange Arter
gror godt i en ret leret Jord, naar der langs Liljebedet begges en Drænledning, og
det 4<)—50 cm tykke Multilag er blandet med saa meget stenet Grus, Blatljortl og



a Tørvestrøelse, at al Regn løber næsten
saa rask igennem som gennem et Sold.
Tillige maa Muldlaget helst blandes med

saa meget Trækul som muligt til Desin¬
fektion og til Opsugning af overflødig
Væde. Kan man ikke gøre saa meget
ud af Muldforbedringen, kan man paa
veldrænet Lermuld bære sig ad paa en
af følgende Maader:

Kultur I.: Til Arter, som danner Rod¬
der fra Stænglen over Løget: Et Kak¬
kelovnsrør bores og vrikkes 40—50 cm

dybt og trækkes op igen, fyldt med
Jord, som let kan rystes ud. I Bunden
af det derved opstaaede cylinderfor¬
mede Hul lægges 5-IO cm rent Sand.

' • sulphureum. Derpaa lægges Løget og dækkes med
5—IO cm Sand over den øverste Spids.

Resten af Nullet fyldes med god, næringsrig Liljejord, sammensat som foran beskre¬
vet, saaledes at Stængelrødderne faar rigeligt at leve af. Saaledes ligger Logfet tort
og godt i Sandet, men kan hurtigt sende sine Rødder ned i Leret og ud i den om¬
givende, fugtighedsholdende Lermuld.

Kultur II.: Til Arter, som ikke danner Stængelrødder, gaas frem paa lignende
Maade, men Hullet gøres kun 1/é—1/s Vieter dybt, og Løget dækkes med Sand helt
op i Højde med Jordoverfladen. Paa en af disse Maader kan de (leste ret vanskelige
Liljearter bringes i god Vækst og rig Blomstring.

Kultur III.: Liljer, som gror og blomstrer i en almindelig god, letmuldet Havejord
uden frisk Gødning og uden særlige Kunster med Jorden. Lksempler er L. tigrinum,
L. croceum med Slægtninge, L. Martagon, L. Hansonii og liere andre.

* *

*

Det maa bemærkes, at de fleste Liljer skyr Kalk. Nogle er ligegyldige for Kalk,
og ganske enkelte, f. Eks. den hvide Lilje, ynder Kalk i Jorden. Endvidere maa det
bemærkes, at de fleste Liljer er Skovplanter og gerne n il have lidt Skygge, de fleste
ikke for dyb, men helst ved Hjælp af lave Buske, som de kan løfte Stænglerne 6p
over og holde Blomsterne frem i Solen, mens Jorden er kølig og skygget. Hertil egner
sig f. Eks. lave Cotoneaster, Andromeda, Rhododendron, Cydonia Maulei, Myrica,
Vaccinium, visse Bregner og lignende Planter, som ikke udpiner og udtørrer Jorden
nævneværdigt. Derimod maa graadige Planter, som Bu\us, Berberis, lave Deut/ia, Ma-
honia, lave Philadelphus, lave Spiræa og lign. bestemt fraraades.

Ofte angribes visse Liljer, særligt den hvide, af en Svampesygdom, som faar Bla¬
dene til at visne, endnu før Blomsterne udfolder sig. Den kan bekæmpes ved Sprøjt¬
ning med Bordeauxvædske flere Gange i Løbet af f orsommeren. Eller ved at opgrave
Løgene i Hvileperioden, tørre dem nogle Dage uden Sol eller Træk, begge dem i en
Sæk med Svovlpulver, ryste dem godt, lade dem blive i Sækken nogle l imer og der¬
efter lægge dem i I laven igen, overdryssede med Svovlpulver.
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ARTER, AFARTER OG HYBRIDER
Kun ny eller sjældne Sorter beskrives, ældre og almindeligere forudsættes vel kendte eiler lette

at finde Beskrivelser til i Kataloger. Kultur I, II og III omtales nærmere i forrige Afsnit. Følgende For¬
kortelser er benyttede: „PI." betyder „Bedste Plantetid", „Dæk" betyder „\ interdækning med visne Blade
o. 1., saaledes at der kun kan komme ubetydelig Frost til Løgene; Dækningen bliver liggende næste
Sommer over til Beskyttelse mod Udtørring". De Heste Liljer taaler kun ringe Kalkindhokl i Jorden.

L. auratum. Japan, Kultur I eller 11. Dæk. PI. Okt.—Dec., ikke Kalk.
L. Brown i i. Kultur I—II. PI. Okt.—Dec. Daik.
T. candidum. Den hvide Lilje. Madonna Liljen. (III. Pag. 25). Sydeuropa—Syrien. Trives i visse

gamle Haver i sund, sortmuldet Jord, gennemvævet af Trærødder. Mistrives de fleste Steder. Angri¬
bes ofte slemt, endog dræbende, af Liljesvampen, Botrytis cinerea, der bekæmpes som angivet sidst
i forrige Afsnit. Utallige llaad for den hvide Liljes Dyrkning er i Tidens Løb meddelt af mere eller
mindre erfarne Dyrkere i Høger og Blade. Her skal blot meddeles nogle faa., som har vist sig probate
mange Steder. Dog maa det bemærkes, at hvad der hjælper Liljer i den ene Have, kan undertiden
skade dem i en anden Have. En Kulturanvisning, som gælder for alle Forhold, er aldrig fundet.

Undgaa Staldgødning, med mindre den er lagret flere \ar. Brug hellere Kunstgødning, sandsyn¬
ligvis bedst i følgende Forhold pr. Kvadratmeter hvert Aar: 50 gr. 37 pCt. Kali, 150 gr. Thomasfos¬
fat, ,50 gr. Norgessalpeter samt ubegrænset af Kalk, eventuelt Kridt.,Omplant kun L. candidum i dens
korte Hviletid i August, thi paa andre Aarstider svækkes den saa meget, at den bruger flere Aar for
at komme til Kræfter. Læg Løgene med den øverste Spids lige under Jordskorpen, eller endog lidt
over. Lad iøvrigt Løgene ligge uforstyrrede saa mange Aar som muligt.

*L. chalcedpnicum. (Pag. 26). Grækenland, Kultur II—III. PI. Sept.—Nov. Taaler ret dyb Skygge,
foretrækker den muligvis.

L. croceum. (Pag. 25). Korsika, Kultur 1, svagere ved Kultur 11-111. PI. Okt.—Marts. Bedst i Sol.
L. davuricuin. Sibirien, Kultur III. PI. Sept.-Marts.
L. g igan t e u 111. Denne kæmpestore Lilje fra Himalaya har brede, hjærteformede Blade op ad de

svære Stængler, indtil over 4 m. høje, hver endende i en Klase med 1,5—20 store, trompetformede,
hvide Blomster. Gror bedst i Skov i ret fugtig Jord. Løget lægges, ikke for dybt, som ungt, ellers dør
Planten let efter Blomstringen, som først indtræffer-efter adskillige Aars Forløb. Solid Vinterdækning.
PI. Okt.—Dec.

L. Han so ni i. Japan, Kultur I. Kræver meget Vand, er antagelig en Skovplante. PI. Sept.-Dec.
L. H e n r y i. China. Ret ny. Som L. speciosum har de hængende Blomster stærkt og elegant til-

bagerullede Kronblade, men l arven er orangegul med ejendommelige, vorteagtige Fremspring 0111

Svælget. 1-2 m. høj, meget smuk og let at dyrke i almindelig Jord, men bedst under Kultur I. PI.
Okt.—Marts. Taaler Kalk.

L. hybr. Burbank i i. Ny. Siges at være en hybrid mellem L. pardalinum og L. I'airy i fra Nord¬
amerika. i'/a m. Mine Blomster har nærmest ligriet L. pardalinum, men finere byggede, orangegule
med ehokoladefarvede Punkter og orangerøde Spidser i jævne Farveovergange. Synes let at dyrke, dog
sikrest under Kultur 1. PI. Sept.-Dec.

L. hybr. testaceum. Kultur III eller som L. candidum.
L. longiflorum. Japan. Her i Landet vel kendt fra Blomsterhandlernes Vinduer. Jeg har paa

Friland haft veludviklede Blomster paa Varieteten VV ilsonii et Par Aar i Træk, mener forberedt paa
at miste Planterne den første uheldige (vaade?) Vinter, thi den er vanskelig at holde Liv i her til
Lands. Kultur I. Dæk fuldkomment frostfrit.

L. Mart agon. Turbanliljen. Sydeuropas Bjærge. Skønt jeg i Alperne altid kun bar fundet denne
Lilje paa solaabne Steder, ofte i tætte Masser, er det en Kendsgerning, at den her til Lands udvik¬
les bedst i Halvskygge, endog ret dyb Skygge, og faar der en klarere, næsten vinrød Farve. Meget
let at dyrke. Kultur III. PI. Okt.—Marts. Den har flere smukke Afarter, f. Eks. den hvide L. M. album,
den livligrøde L. M. dalmaticum og den sortrøde L. M. Catanæ.

L. pardalinum. Californien, Kultur I. PI. Okt.—Marts.
L. philippense formosanum. En ny Art, funden paa Øen Formosas høje Bjærgtoppe, der¬

for sandsynligvis nogenlunde haardfør her (har hos mig taalt forrige strenge Vinter under let Dække,
altsaa gennemfrosset, uden sporlig Skade). Løvet fint græsagtigt. Væksten ganske lav, men Blomsten
meget stor, langstrakt trompetformet som L. longillorum, hvid med lidt rødbrun Afskygning udven¬
dig. Meget smuk. Kultur formodentlig 11. PI. Okt.-Dec. Dæk for Sikkerheds Skyld.
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L. pyrenaicum. Pyrenæerne, Kultur III. PI. Sept.-Marts.
L. regale. Ny. Funden af Wilson i Vestchinas Bjærge. Stor lilomst, trompet-tragtformet, indven¬

dig hvid med svag rosa Skær, udvendig kraftig redbrunt afskygget. En af de største og smukkeste
Liljer, nogle vil sige den allersmukkeste. Let at dyrke, kultur II—III. Taaler Kalk. PI. Okt.—Dec. Dæk
tilraades foreløbigt, omend den synes haardfør.

*L. sar gen ti æ (L. Brownii leucanthum). (Se III. Pag. 26). China. Ny. En større, kraftigere' L.
Brownii, lettere at dyrke. Stor, trompetformet Blomst, indvendig mælkehvid med gult Svælg, udven¬
dig rødbrun. Kultur I. PI. Nov.—Marts. Maaske Dæk.

L. spec i os 11111 (L. lancifolium). Japan. Velkendt fra Blomsterhandlervinduer i forskellige Varia¬
tioner, hvide, lyserøde, røde. kultur I paa Grund af Stængelrødderne. PI. Nov.—Marts. Dæk.

*L. sulphureum. (Se 111. Pag. 28). Syd-Chinas Bjærge. Iiar holdt godt i min Have i flere Aar,
men alle døde forrige strenge Vinter. Den lange, trompetformede Blomst, indvendig gul, udvendig
brun, er saa stor og saa svær af Stof, at Stænglen næsten har Besvær med at bære den. Dens Støv¬
dragere er omtrent saa store som Majs. Dens Vellugt er bedøvende stærk, behagelig ude, alt for vold¬
som inde. Det er kedeligt, at denne pragtfulde Lilje maa anses for næsten umulig at dyrke i Norden.
Kultur II eller III. PI. Nov.—Marts, f uldstændig frostfri Vinterdækning. Da den blomstrer ret langt hen
paa Efteraaret, naar den kun i gode Somre at komme i Blomst, for f rosten tager den.

L. Thunbergii med Varieteter. Kultur 111. PI. Sept.—Dec.
*L. ti grin um. (Se 111. Pag. 25). Tigerliljen. China-Japan. Kultur III. PI. Okt.—April. Ikke Kalk.

flere gode Varieteter.
L. umbel latum. Talrige Varieteter, er sandsynligvis en Hybrid, maaske af davuricum. Kul¬

tur III. PI. Okt.-Marts.
L. Will in o 11 i æ. En af de bedste af de mange ny Liljer, W ilson har sendt hjem fra China. Kan

i grove Træk betegnes som en tidligere, mere elegant og rigtblomstrendé, skarlagenrød L. tigrinum,
mener dog ganske forskellig fra den i mange Henseender. Har foreløbigt vist sig meget let at dyrke,
men Kultur I tilraades paa Grund af Stængel rødderne. PI. Okt.-Dec.

Aksel Olsen.

Gengivelse af et 2600 Aar gi. assyrisk Lilje-Relief fra Ninive.
(Brit. Museum).
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1

Farum Kirkegaard 1804. Efter Maleri af A. E. Kieldrup.

VÆRN LANDSBYKIRKEGAARDENE
Med ikke ringe Forundring læser man det mærkelige lille Skrift, som „Foreningen

til Fremme af Kirkegaardskultur i Danmark" har udgivet til Vejledning for Kirkegaards-
bestyrelser paa Landet; det hedder „Kirkegaarden" og betegnes som første Hefte. Det
er andet Steds bleven angrebet for sit usmagelige Indhold og uheldige Udstyr, An¬
greb, der ikke skal fortsættes her, da der er Grænser for, hvad man kan ofre af
Plads til Kritik at en daarlig Tryksag, ikke mindst derfor, at der ogsaa er Grænser
for selv daarlige Vejledningers Betydning for Fremtidens Udvikling. Imidlertid afslører
Heftet Arten af den anden Side af Foreningens Virksomhed, den planlæggende.

Der gengives en Række af Kirkegaardsplaner, Resultater af Foreningens udøvende
Virksomhed, og her, hvor det drejer sig om Realiteter, er hele Sagen langt alvorligere.
Der vises nogle Resultater af „regulerede forbedrede" gamle Landsbykirkegaarde og

nogle Eksempler paa nye Landsbykirkegaarde, der alle i høj Grad vækker til Efter¬
tanke — og pinlig Eftertanke. Naar man har set disse Planer, ved man, at nu foreligger
der ogsaa et Landsbykirkegaards Problem, det har ikke foreligget tør. Vi har Stor-
kirkegaardens Problem, opstaaet af en Fejlvurdering af Overgang fra smaa Forhold
til store, det synes, som om l'ejlen nu skal gentages i omvendt Orden. I de forelig¬
gende Projekter er der meget, der tyder paa, at Principperne fra de store Forhold
nu søges pressede ind i de smaa Forhold. Dette er noget nyt, og der er derfor al
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mulig Grund til at undersøge Sagen nøjere. Omstaaende Billede af Farum Kirkegaard
kan staa som Norm for de gamle Kirkegaarde paa Landet. „Selv en ganske vilkaarlig
Anbringelse og Blanding af Grave og Monumenter modvirkedes tilstrækkeligt af den
dominerende Kirkebygning og af den omgivende Mur, saaledes at Anlæget aldrig vir¬
kede udflydende og slapt". (G. N. Brandt i Architekten 1922).

Dette glemte man, da Storbyernes Centralkirkegaarde anlagdes, og man kom til
at savne Kirkebygningens samlende Virkning. Diciplinen, I loldningen i Anlæget søges
nu i Storkirkegaarden naaet ad andre V eje; man stræber efter en Form, der arkitek¬
tonisk kan bære sig selv. Storkirkegaarden kan nu gives en brugelig Form; men er
Problemet endnu langt fra sin Løsning, saa er det dog saa langt fjernet fra Landsby-
kirkegaardens Metoder, at man maa studse, naar man i I leftet ikke kan se eller mærke
nogen principiel Forskel mellem Planer af Storkirkegaarde og Landsbykirkegaarde.

Man maa stille sig klart, at disse to Kirkegaardsformer ikke alene er forskellige
af Størrelse, men i endnu højere Grad er forskellige i Væsen. Til Storkirkegaard væl-
ger man et sædvanlig jævnt Areal, tjenlig til Gravpladser. Anlægets Tyngdepunkt
ligger paa Arealet, medens Bygningernes Funktion er ret tjenende, deres Placering
og Udformning sker saaledes, at de beherskes af Anlægets gartnerisk udformede Dele.

Modsat i Landsbykirkegaarden, lier ligger Tyngdepunktet i Kirkebygningen; det
er den, der hersker, de omgivende Gravarealer, der tjener, det binder den gartneriske
Opgave. Dertil kommer, at Arealet ofte er valgt med l anke paa at give Kirken en
iøjnefaldende Placering i Landskabet, saaledes ikke sjældent paa en Bakketop eller
andet bevæget Terræn. I løjdeforholdenes klaring faar da afgørende Betydning for
saadanne Kirkegaarde. Her er det allersværeste Punkt ved Regulering af gamle Lands¬
bykirkegaarde, men om det ses der intet i Kirkegaardsforeningens Hefte. Efter dette
Skrift gengives modstaaende Planer af Haarby Kirkegaard (Maal hIOOO). Øverst viser
Opmaalingen en typisk Landsbykirkegaard med mange smaa indhegnede Grave, adskilte
af smaa Stier, og nederst i „Reguleringen" genkender man alle Storkirkegaardens tunge
EJementer og kraftige Leddelinger. Det minder dog om Eventyrets „Hug en Hæl og
klip en Taa", der er skaaret fra, formindsket og den saaledes lemlæstede Storkirke-
gaardsplan er søgt presset ind til Kirkebygningens alt dominerende Nærhed — Besul-
tatet kaldes en moderne og reguleret Landsbykirkegaard(!). Bortset fra de mange tek¬
niske Mærkværdigheder (I ks.: mange Grave helt uden Adgangsvej) skal det blot
nævnes, at man til den rette Vinkels Ære har maattet ofre den gamle fornuftige Vej,
der (fra Planens øverste højre Hjørne) førte midt mod Kirkedøren; nu løber Gangen
med sin ene Halvdel mod Døren, den anden Halvdel af Gangbredden falder uden¬
for. En saadan Skævhed ser man, medens en Afvigelse fra ()()0 Vinkel som Hegel kun
konstateres paa l egnebrædtet, sjældent paa Terrænet. Samme Tegnebordshensyn har
reguleret Retningen af Gravhækkene, de Heste Gravsteder liar mistet Hjørner, alle
gamle Hække har maattet vige; opnaas der ikke æstetiske Fordele, opnaas der sik¬
kert at bringe Bitterhed i mange Sind; hvorfor krænke Gravfreden for saa tvivlsomme
Fordele, tag med Nænsomhed paa de gamle Kirkegaarde og husk, hvad der i Øje¬
blikket er moderne Kirkegaardsopfattelse, er bygget paa Eksperimenter, der dels ikke
er afsluttede, dels ikke er tilfredsstillende og især alene gælder Storkirkegaarde.

Hvis Foreningen for Kirkegaardskultur ikke skal blive landsskadelig, maa den sna¬
rest ændre Taktik eller holde sig fra de gamle Landsbykirkegaarde og lade være med
at bruge den tanketomme Skabelonform paa de nye. Georgsen
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GARTENKUNST
I Udlandets store Tidsskriftlitteratur vedrørende I lavevæsen indtager „Gartenkunst"

(Verlag Gartenkunst Frankfurt a. M.) en Særstilling. Thi udenfor Amerika, hvis klima¬
tiske og sociale Forhold er vore saa ulige, findes der — mig bekendt — ikke i Udlan¬
det andet Tidsskrift, der udelukkende og derfor saa indgaaende beskæftiger sig med
Havekunst.

Mange Havetidsskrifter skaffer i Ny og Næ Plads til en Havetegning og en Ar¬
tikel af anlægsgartnerisk Indhold, men ellers dyrker hver sin Specialitet indenfor det
vidtforgrenede Haveomraade. Nogle faa, saaledes det store „ Mollers deutsche C »art— ■
nerzeitung", henvender sig mest til det erhvervsmæssige Gartneri med Omtale af Han-
clelskulturer, andre, som det gamle fine „Gårdeners Cronicle" og „Revue Horticole",
er ret alsidige, men tager dog væsentligt Sigte paa den botanikkyndige Privatgartner
eller Amatør, atter andre er væsentligt pomologiske eller dendrologiske Specialskrif-
ter. Langt den største Del af disse ridsskrifter er imidlertid beregnet paa den almin¬
delige Haveinteresse, og Stoffet er gerne nuanceret saaledes, at hvert Blad bevidst
søger sig sin særlige Læsekreds med sine bestemte sociale Forudsætninger — lige fra
jævne Kolonihavefolk til Vesteuropas fornemme Havepublikum („La Vie å la (kam¬
pagne" og „Country Life"). Den rent æstetisk betonede, litterært dannede Havein¬
teresse har faaet et smukt Organ i „Gartenschonheit", der trods sine faa Aargange
har skabt sig en førende Position i Haveamatørernes Overklasse.

Men den i det moderne Samfundsliv ret betydende Virksomhed, som man — for
at have et nemt Navn - kalder Havekunst, har i Europa kun eet virkeligt Organ,
nemlig „Gartenkunst". (Det vil sige, der findes, ogsaa nærværende efter danske For¬
hold ualmindeligt smukke Tidsskrift. Det burde gøres stort ved at gøres skandina¬
visk). Før Krigen havde „Gartenkunst" adskillige nordiske Læsere, men under Krigen

Havearkitekt Michael Mappe, Praha (Prag): Landstedhave.

Si'
p/f r/mrr/// mjm p/z/s/dm/

>1.
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svækkedes alle internationale Relationer, og desuden sygnede „Gartenkunst" næsten
hen, udkom knap regelmæssigt og paa uanstændigt Papir, og det meget Stof om Kri¬
gergraves Udstyr, nationaliserede Hofhavers Opretholdelse o. I. rent tyske Emner lok¬
kede ikke nordiske Læsere. Men nu er alt dette ændret, Bladets Papir glinser atter
af Velvære, og det udkommer igen med gammel-preussisk Præcision. Det vigtigste —

og det, hvorfor jeg loler mig foranlediget til at skrive disse Linier —er, at Bladets lied¬
aktør, Gartendirektor Karl Heicke, med mærkværdig Smidighed har forstaaet at lade
Stoffet skifte med Tiden. Pergolaer, Bassiner, Fliser og Vinterhaver er traadt i Bag¬
grunden for den ny Tids Interesser, især for det, der kan kaldes den „sociale Have¬
kunst". Ved at gennemblade de sidste Aargange v il man finde Behandling af Emner som

Organisation af Havekolonier, Beplantningsserv itutter for Parcelkvarterer og Have¬
byer, Forskønnelse af Kanalveje ved Beplantning, Kirkegaardsspørgsniaal, forenkling
af Driften af offentlige Antag, Sportspladser (et helt Særnummer), Lovgivning om
Fredning af Eræer og om andre Byplansspørgsmaal, foruden naturligvis almindelige
gartnerisk-tekniske Spørgsmaal. „Gartenkunst" er det eneste Tidsskrift, der ofrer Plads
paa rent teoretisk Drøftelse af Hav ekunstens Maal og Midler og dens Stilling til anden
Kunst og til Samtidens Kultur i det hele. I Hefterne offentliggøres jævnlig en Del
historiske og moderne Havetegninger, disse sidste er af og til udstyret med et gra¬
fisk Skaberi (Allinger og Valentin) der gør groft Brud paa den gode Kegel, at hvad
en Havetegning tilsigter andet end (i en naturligvis soigneret og pæn Form) at an¬
skueliggøre Haveprojektet, er uvedkommende Bluff og tarvelig Kunstnerpose, der kun
tjener til at kloroformere den klare Bedømmelse af Forslaget. Dette være ikke sagt som
en Kritik af Redaktionen, der naturligvis ikke hør afvise Tegninger af en Mand, der
udfører saa mange og saa store Arbejder som Allinger. 4

Men der findes selvfølgelig ogsaa nydelige Haveplaner, saaledes i sidste Nr. (Fe¬
bruar 1925) et Par yndefulde og moderne opfattede Haver af en c/ekisk Havearki-
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tekt Michael Mappe). „Gartenkunst" har iøvrigt oftere gengivet fremmed Havekunst,
ogsaa dansk, sidst et Arbejde af dette Blads liedaktør.

Der vil altid indenfor det tyske Sprogomraades talrige Skare af f agfolk blive sam¬
let og fremsat saa mange værdifulde tekniske og æstetiske Erfaringer, der ogsaa kan
komme os til Gavn, at jeg ikke kan andet end anbefale „Gartenkunst" til Kolleger
og andre interesserede.

Alene de paalidelige og systematiske Boganmeldelser gør, at Bladet forekommer
mig uundværligt for den, der af Lyst eller Pligt vil lølge med i vort l ags almindelige
Udvikling ogsaa uden for Norden. G. N. Brandt.

* * *

UDSTILLINGEN I PARIS OG „HAVEKUNST"
„Havekunst" vil — efter Indbydelse — blive fremlagt paa den internationale Kunst¬

industriudstilling i Paris. At Hensyn hertil vil den danske Tekst i de næste to Hef¬
ter bli\e ledsaget at fransk Resumé, og da Udstillingen kun skal omfatte Arbejder af
helt moderne Karakter, medens enhver Kopi eller Efterligning af ældre Stil er ude¬
lukket fra at deltage, da vil Havekunst tage det Hensyn — til denne Udstillingens sær¬

lige Karakter — at de Haveanlæg, der gengives i de næste Hefter, er saadanne Anlæg,
der kan falde indenfor Udstillingens Rammer.

Kay Fisker: Danmarks Pavillon paa Pariserudstillingen.
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UDENLANDSKE H A V E BILLEDER
Ovenstaaende Illustration gengiver en moderne, amerikansk Villa. Bemærk den

Naturlighed og den forunderlige Fred, der er over Sceneriet; læg Mærke til Græs¬
set, der gaar helt op til Husets Søjler, mon ikke netop det er Grunden til, at Bille¬
det virker saa afstemt og behageligt, liilledet viser i hvert Fald noget nyt — for de He¬
ste herhjemme — men det er kun et af de mange Eksempler, man kunde fremdrage
af Haver fra de engelsktalende Lande, hvor Græsset spiller den Rolle som vist oven¬

staaende; vi kan kalde disse Anlæg for Græshaver.
De lindes ogsaa i Danmark; det er nogle saadanne, der omtales i det efterføl¬

gende — men som Introduktion er det rigtigst at vise, hvorfra Ideen stammer.
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Har man de nyeste Billeder fra Amerika, saa er det dog Lngland, der fra gam¬
mel Tid liar dyrket Græsset næsten som en Kultus. Det engelske Landskab er græs¬
klædt. 1 de frugtbare sydlige Grevskaber er Græsmotivet fra de store Parker ført vi¬
dere ud i det udyrkede Landskab, Naturen baandlagt af Græs — i de store Rævejag¬
ters Tjeneste. Græs i den Udstrækning er vel den højeste Luksus, muligvis det netop
derfor er anset og elsket, thi Græsmotivet tilhører ogsaa Hjemmet; det trækkes helt
op til Husets Dor saavel i de store Haver, som i de seneste Aar ogsaa i de mind¬
ste; men her svinger den økonomiske Betydning, den lille Haves Græsflade er det
billigste Haveelement, Græsset lindes alene der, hvor der ikke er Raad til mere og
andet, men er ogsaa der, hvor Midlerne, som ofte i England, kan være aldeles ube-
grænsede, og her kan Græsset ikke alene tilfredsstille Trangen til Luksus og Afveks¬
ling, og derfor ser man altid, Side 0111 Side med det stille Græsmotiv, et andet An-'
sigt, et andet Havebillede, det meget kostbart udstyrede med Murværk, Terrasser,
Skulptur og Blomster. To Udtryksmaader for den samme Skonhedstrang, bevidst va¬
rierende Virkninger, der ogsaa er taget i Brug herhjemme.

Situationsplan til oven-
staaende to liilletler fra

England. Den rigt - for rigt
-udstyrede Vandhave (til
venstre for oven og paa

Planen) findes sideordnet
med det enkle Græsmotiv

(til hojre). Et instruktivt

Eksempel, her er endog
to væsensforskellige I lave¬
billeder tilknyttet hver sin
Del af den samme Fa¬
cade.

Hus og Have udført IQOI
af den kendte Arkitekt Sir

Lutyens.
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DANSKE HAVEANLÆG 1915-1925
GRÆS HAVER

Arbejdet i denne Periode har i langt overvejende Grad omfattet Klaringen al den
mindre, private Have — Villahaven. Den lille Have var lor 1915 lidet anset, olte for¬
agtet (f. Eks. af Glæsel). Man ansaa Opgaven for at \ære ringe, fordi Arealstørrel¬
sen var det. Det synes, som om man har fundet det, der giver den lille Have Charme
og gør den til noget for sig. l agtolk holder af den nu; det bedste Bevis er vel, at
de fleste paastaar, at den lille Have er vanskelig at „klare", og det er i fuld Alvor
bleven paastaaet, at Vanskelighederne, d. v. s. Opgavens Størrelse, staar i omvendt
f orhold til Arealstørrelsen.

Er denne sidste Paastand mulig noget overdreven, saa er der dog ikke Tvivl om,
at den lille Have har betydet mest for Udviklingen. Opgaven var overskuelig, man
fik let Øje paa Havens mange Problemer, og de opnaaede Virkninger kunde her be¬
dømmes og kritiseres, medens Tankerne endnu var nye. Der var kort l id mellem
l antasi og Virkelighed, mellem Projekt og færdigt Anlæg, paa Grund af, at man ved
ret beskedne Midler straks har kunnet give Haven et nogenlunde „færdigt" Udseende;
man har kunnet plante Hække i den ønskede Højde og anvendt store Træer „Ti-
mesaving Trees", som de kaldes i amerikanske Planteskolekataloger; der har været
ét saakaldet amerikansk Tempo over Arbejdet, ved at Løsningerne har været base¬
rede paa Effekter, der straks kunde fremskaffes og som blev fremskaffet. Men har
end disse Aars Anlæg mange Ansigter, Udtryk for de forskellige personlige Opfat¬
telser, der er talrige i vor urolige Tid, saa gaar der dog gennem alle disse Anlæg
en Tone af Beskedenhed. N i har ikke naaet Udlandet i Retning al det fuldstændig
gennemførte, men ikke heller i Retning af det overlæssede, paatrængende og pralende;
det giver en \is Enhed, og vore Haver har stadig mere Tidspræg end Personpræg.

Det, der imidlertid betegner det nye, det, der historisk vil blive staaende som ka¬
rakteristisk for denne Periode, hvorledes end Fremtidens Dom bliver, det er den sær¬

lige Anvendelse af Græsmotivet. Rent procentvis er Havens Græsareal forøget, især paa
Bekostning af Grusarealet (Gange).

De moderne Krav om Hus og I laves Samhørighed tilfredsstilledes ikke ved, at de
krumme Gange blev rette; Huset laa i sin Grusflade, Græsplænen i sin. Samhørighed
eksisterede ikke, selv om rent lineære Virkninger var i Orden. Et Hus, der ligger i
Grus, er isoleret, har vel Haven udenom sig, men skudt bort, fjernet fra sig; man saa
det, følte, at Haven begyndte, hvor Græsset begyndte. Da var det, at man efter en¬
gelsk Maner begyndte at trække Græsset helt op tik Husvæggen, saaledes at Huset
ligesom skød op af Græsfladen, da følte man, at Idealet for vor Tid: Hus og Have
eet Hele var naaet i ren stoflig Henseende; man havde fundet Bindemidlet, man kon¬
staterede, at Græs samler, men Grus skiller.

Det var da ikke svært at se, at Plænerne selv var isolerede indbyrdes. Græsfla¬
den maatte være udelt og direkte uden Gangadskillelse løbe ud i Haverummets V æg¬

plantninger. I laverummet blev paa den Maade uden delende Linier, og jo mere udelt
et Rum er, desto større virker det. Græssets Flade gør Haven mere grøn, ogsaa om
\ interen, og bidrager afgørende til at give Anlæget den Ro, som vel er det, moderne
Mennesker længes mest efter.

Det er denne udvidede Græsanvendelse, der vil kunne konstateres i Periodens
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Lunn's Have, Ryvangen, København. Græshaven.

Haveplaner; men for at undgaa enhver Misforstaaelse maa det fremhæves, hvad og-
saa efterfølgende Eksempler kan vise, saa er Græsmotivet ikke det eneste Motiv —

det behersker mulig Havebilledet ved en af Husets Facader — en anden Facade er mu¬

lig tilknyttet en Havedel, hvor Blomsterne er det centrale og Hovedelementet; og
Kampen mod overflødige Gange rammer ikke de Gangforbindelser, der ikke kan und¬
væres. Adgangsforbindelser kan ikke erstattes med Græs, de maa befæstes, saa de
taaler Slid og egner sig til Passage i daarligt Føre; de bliver dog saavidt muligt skjulte.

Imidlertid opstod snart Kravet om, at der maatte va^re en Gangforbindelse her
eller der i Græsfladen, som nødvendigvis ogsaa maatte befæstes af Hensyn til jævn¬
lig Færdsel, og da var man i det heldige Tilfælde, at man ogsaa i England havde
klaret Tilfældet tør os. Man havde i Fliser, lagt i samme Niveau som Græsset (alt-
saa uden afstukken Græskant) et Materiale, der ikke sønderdelte Fladen. Læg en
Grusgang gennem en Græsplæne, ingen vil mere tale om en Plæne, men om „to Plæ¬
ner adskilt af en Gang" — prøv saa at bekegge Gangen med Miser, de tvende bliver
straks til een; i daglig Tale vil man sige, „en Fliserække leder hen over Plænen".
Grus deler Græsset, Fliser gør det ikke. Dette er Aarsagen til Flisens Succes herhjemme.

Vor Tids lille Have er mere gron og mere blomsterrig end tidligere Perioders;
men ser man ikke meget til disse Haver, naar man gaar i Villakvartererne, saa skyl¬
des det, at disse Haver ogsaa er mere intime; de er ved Plantninger eller Mure skjult
udefra, de er derved mere ugenerte — og derved ogsaa mere hyggelige — Opholdsste¬
der for Ejerne. Det er nogle faa Anlæg af denne Art, der gengives i det følgende.
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Lunn's Have. Staudegangen ved Husets Vestside. (Efter „Architekten").

VEKSELLERER AAGE LUNN'S HAVE
Ved en Omtale af moderne Græshaver maa dette Anlæg danne Indledning. Det

blev det første Anlæg, hvor den nye Græsanvendelse benyttedes bevidst, og naar
dette Forsøg paa at indføre moderne engelsk Haveskik blev saa vellykket, skyldes det
ikke mindst Havens Forekomst i Tilslutning til den af Arkitekt Povl Baumann i IQl6
opførte \ illa, der helt har Karakteren af et engelsk Landhus fra IQ-Tallets Begyndelse.

Husets Placering i Hjørnet af Arealet giver to Facader vendt ud mod Terrænet,
den ene, Sydfacaden, er bundet til den Del af Haven, der er Græshave (sé Billedet
paa modstaaende Side), man gaar direkte fra Havetrappen ud paa Græsset. Fladen
er oplivet af nogle gamle Træer (Taks), og Rammerne bestaar af kullisedannede Busk¬
formationer, en Kollektion Buske med mange Eksemplarer af en Slags samlet paa et
Sted, saaledes at hver enkelt Slags kun forekommer i et Parti, der er altsaa ingen
Gentagelser, en Plantemaade, der stedse vinder mere Udbredelse. Længst mod Syd
en lille Dam med Aakander, der var tænkt med sparsom Plantning i Bredderne (se
Planen), saaledes at ogsaa Græs og Vand direkte kunde mødes. Dette ønskedes des¬
værre ændret. Hele dette Haveparti frembyder Billedet af en fredelig Idyl, en moderne
Landskabshave.

Modsat er Stemningen over det andet Haveparti, der er tilknyttet Husets anden
Havefacade, den vestlige. Her er Blomsterne samlet (se ovenstaaende 111.) Fra en for¬
sænket Terrasse udenfor Huset fører en ligeledes forsænket Gang ned mod Pergolaen,
langs begge Gangstier er der Blomster, men af forskellig Højde. Gangen, der har Bet-
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ning Øst—Vest, gør det rimeligt, at den nordlige Rabat er dannet af høje Stauder og
den sydlige af lave, saaledes at hele Blomsterpartiet faar uhæmmet Sollys.

Høje Stauder kræver en Baggrund; det er her et rødmalet Fralleværk, der tillige
danner et nødvendigt Bindeled mellem Garage og Pergola (se Snit paa Planskitsen
nedenfor) samtidig med, at det i den blomsterløse Aarstid skjuler den bagved lig¬
gende Økonomihave.

Den, der passerer Gangen, vandrer mellem Blomster, men har over den lave Ra-
bat frit Udsyn over den bagved liggende Græsflade. Den uheldige Virkning, man kunde
tænke sig opstaa af den manglende Balance i I lavebilledets ulige høje Blomsterplant¬
ninger, fremkommer ikke; det skæve i Havebilledet modsvares af det skæve i Huset,
og den forsænkede Gang giveren Virkning al stor Kraft, der yderligere understreges
af Gangens f orløb mod det midterste af de tre \ induer. Kompositionen er ogsaa her
vellykket. Af ganske sekundær Betydning bliver da den Indvending, man kan rette
mod tie klippede Buksbomfigurer imellem Sydrabattens Stenhøjsplanter, en Blanding
af vildt og tæmmet, der virker lidt søgt; men selv dette kan forsvares, (hi liuksbom-
figureme er ene om at „bære" Rabatten, d. v. s. lange Opmærksomheden, hele Som¬
meren, l.fteraaret og Vinteren. I)e smaa Stenhøjsplanter har sin I id; de lever staM-kt
og derfor kort, men hvert l oraar fejrer de et f arveorgie, de danner Havens Karne-
>aisdragt, den er dristig og dejlig, men—forbi med Foraaret. Resten af Aaret lægger
man kun llygtigt Mærke (il Stenhøjsplanternes blomsterløse og matte Bladpuder, men
de danner en nogenlunde harmonisk liasis for de sindige, hollandske Buksbomsnurre¬
piberier, alt medens Blomstringen lortsættes af den nordlige Rabats høje Stauder, der
lørst tager fat, naar Darwintulipanerne er visnede, men som saa til Gengæld holder
ud til den straalende solvarme Oktoberdag, der altid gaar forud for den første strenge
Frostnat, den Nat, der føder Rimblomsterne, Rabattens sidste.

parée par aucun chemin
ou autre passage.

Devant la facade Sud,
^ ce qui fait l'effet prin-

' cipal, c'est l'impression
de caline produite par
eet emploi de pelouse
entourée de son cadre

J „nature"; ensemble qui
trouve son contraste,
devant la facade Ouest,

| dans la gaieté du motif
( fleuri se rattachant d'une
* facon solide, architecto-

nique, h la facade de la
maison méme.

Ce jardin, dont nous

donnons, quelques vues,
et le plan ci-des sous,
fut construit, en IQI6,
par M. G.-N. HKANDT.
C'est le premier jardin,
en Danemark, dont le
plan a été. consciem-
ment dessiné en vue de
faire ressortir l'impres¬
sion d'union intime, en¬

tre une maison et son

jardin, que donne la pe¬
louse joignant directe-
ment le perron du bå-
timent sans en etre sé-

G. N. Brandt: Lunn's Have. Maal I: looo.
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Løweners Have, Charlottenlund. Den lange Flisegang i Græsplænen.
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Birger Errboe: Loweners Have I: IOOO. Opmaaling (øverst) første Projekt,
og (nederst) andet og udførte Projekt.
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Løveners Have. Græsfladen virker udelt. Fliserne er der, men er ikke synlige.

GROSSERER AA. LØWENERS HAVE
Umiddelbart syd for Charlottenlund Skov havde nylig afdøde Grosserer Aa. Lø-

wener i 1QIQ—20 faaet anlagt en stor, fredfyldt Have, der — fuldt moderne i sit Væsen
— dog virkede ærværdigt, da der paa Terrænet forefandtes en Del gamle Træer, der
paa usædvanlig heldig Maade lod sig indordne i det nye Anlæg.

Opmaalingen (gengivet øverst) viser en lille Villahave, god vilde Fagfolk have kaldt
den ved sidste Aarhundredskifite; nu synes den noget opdelt, og man berøres ilde at
den store Grusflade under de gamle Træer og den i Grusfladen henslængte nyrefor¬
mede Stenlioj. Nord for Havegrænsen ligger „Constantia"s gamle Økonomihave med
nogle vældige Graapæretræer. Denne Økonomihave tilkøbtes IQIQ samtidig med Vil¬
laens Udvidelse. Da tegnedes det første Haveprojekt (gengivet midterst), endnu inden
de nye Havegrænser var endelig fastsatte ind mod Constantia. Den Tanke, der først
opstod, og som stadig blev fastholdt, var Nødvendigheden af at danne en ubrudt
Græsflade mellem Bygningen og Skoven. Dette lod sig gøre, men Vanskeligheden be¬
stod i Etablering af en god Adgangsforbindelse mellem Hus og Have. Pladsen tillod
ikke nogen Gang i Forbindelse med Bygningen i den vestlige Side. Hovedforbindel¬
sen maatte være, hvor Pladsen var størst, d. v. s. mod Øst. •

f ørste Projekt er bygget over en gmdagt Hovedforbindelse, andet Projekt viser
Gennemførelsen af .///'^belagt Gangforbindelse. Deri ligger Forskellen.

f ølger man Tanken i det første Projekt, ser man, hvorledes Grusgangen tænkes
skjult fra f laden ved Hække, der mulig senere kunde have dannet Løvgang. Alle
lige Gange skal helst løbe op mod noget fast, der motiverer, at Gangen netop ligger,
som den gor. 1 en Gang, hvor Udsynet til Siderne er spærret af Ha^kke, er Afslut-
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ningen af særlig stor Betydning —og Huset indbød netop til en saadan særlig Afslut¬
ning, der er et „Tillæg" til Huset udenfor den symmetriske Facadedel (se Billedet
nederst). Dette Husfremspring kunde med en velvalgt Skulptur foran have dannet en
pragtluld I ond for Gangaksen. Dette Arrangement vilde imidlertid medføre en Grænse
for Arealet, der ikke kunde opnaas. Projektet faldt dermed, og samtidig blev den lille
morsomme Vandhave udfor Garagens Bagvæg i Arealnischen ogsaa opgivet.

Andet Projekt tegnedes da med de nu endelig fastsatte Arealgrænser som Basis.
Projektet virker ikke umiddelbart godt i Plan, men det er vistnok alligevel det bed¬
ste, da det inddrager de gamle Træer i Planen, saaledes at disse ikke alene virker
ved sin egen Fylde og Skønhed, men ogsaa ved sin Plads understøtter de det nye
Anlæg. Alle er vel nu fortrolige med, at gamle Træer kan virke „voksede" eller „plan¬
tede", virke enten som naturligt tilfældigt forekommende eller virke, som de var be¬
vidst placerede. To ens og tætstaaende Træer virker næsten altid „plantede". De to
store Linde havde mindre denne Virkning i det gamle Anla^g, da de stod uden di¬
rekte Relation til Husets Linier. Arkitekt Carl Brummer tog det Hensyn ved Opførel¬
sen af den nye Villa, at disse Linde kom til at staa midt for Husets ene Fløj. Det
plantede Præg blev derved stærkt torøget og giver eii Usymmetri, der især er farlig
foran en symmetrisk Facade. Der man findes noget, der gør Brug af Skævheden og
mildner dens Virkning. Derfor er Løsningen med I lisegangen sikkert den bedste, den
ligesom motiverer Skævheden, de to Træer danner en Port, der frister til at gaa gen¬
nem. Flisegangen har fulgt dette Direktiv, den tegner en svag Linie, set fra Siden,
men den sønderskærer ikke Fladen.

løvrigt følger Gangene Grænserne; Arealet udnyttes derved bedst, og ingen kan
se eller blive generet af, at man gaar langs med Grænser, der danner et Areal af ret
usædvanlig Form.

Det hele virker godt; man erkender, at der er smukt, men de færreste tænker
paa, at Aarsagen er, at der kun er gjort lidet, men det lidet er gjort rigtigt.

Georgsen.
LE JARDIN DK M. LOK WEN ER

Transformation ct agrandissement d'un jardin qui existait déjå, et dont le levé, en haut de la page précédente, montre
le plan primitif. La transformation fut exécutée, en IQ2(), d'åprfcs les dessins de M. Birger ERRBOE; nous en reproduisons le
plan, pour montrer la fa^on dont a été résolu le probléme des allées dans la pelouse.

Dans un jardin, c'est l'herbe — la pelouse —qui réunlt; c'est le gravler qui séparé. Aussi, dans son premier projet —que
montre le 2me plan de la page précédente — l'arehitecte avait laissé s'étendre la pelouse jusqu'aux plantations faisant bordure
du jardin, les sentiers étant masqués par des haies des deux cotés. Des sentiers dallés, d'autre part, ne rompent pas, non plus,
l'impression d'uni de la pelouse; on peut les y tracer sans nulre au sentiment de libre étendue qu'on désire donner; et c'est
de cette manitre que le projet fut finalcmcnt exécuté, comme le montre le plan en bas de la page précédente.
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Scilla Cernua (S. sibirica) i Landbohøjskolens Have, København.

BLOMSTER I GRÆSPLÆNEN
De smaa Log- og Knoldvækster, Eranthis, Crocus, Scilla o. a., der skal give Haven

Foraarets første Blomster, finder en velegnet Plads i Græsplænen, især under store
Løvtræer, hvor Græstæppet er ret tyndt, saaledes at de smaa Vækster let trænger
gennem Græstørven op til det skarpe Foraarslys, der falder paa Jordoverfladen, inden
Træerne grønnes. De smaa Planter maa ikke slaas af efter endt Blomstring, de skal
visne bort af dem selv, for først da har Planterne spredt sine Frø og samlet Oplags-
næring til den lange Hviletid og til na^ste Aars blomstring.

* * *

GRÆSPLÆNEN I SPROGLIG BELYSNING
Ordet Plane betyder egentlig blot en ja»vn Flade, en Slette (saaledes fransk plaine,

tysk Plcine), en aaben Plads (hollandsk plein, oxford-engelsk plain, Plads i en By, samme
Form som norsk plæn). Det er et ret nyt Ord i vort Sprog. Skønt af fransk Afstam-
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ning kommer det ikke fra den franske Havestil, men snarere fra den engelskeTmed
dens Græsmotiver. Holberg kender ikke Ordet, skont hos ham allerede Forstaaelsen
dæmrer for den friere engelske Have, der skulde komme; vi tænker bl. a. paa det
bekendte Sted i „Jacob von Thybo" (3. Akt, 2. Sc.), hvor han „ligner en snøred
Jomfrue ved en smuk Have, men en usnøred ved en angenem Skov eller Lund. Der
er en konstig, men her en naturlig Skionhed". — Endnu bruges paa Engelsk Ordet
plain om fri Slette, aabent Land, i Kolonialengelsk f. Eks. om Prærierne.

Imidlertid finder vi alligevel i den engelske Havekunsts Glanstid herhjemme andre
Betegnelser for det, vi nu kalder Græsplænen. „Sommerens hede Dage blive behage¬
lige ved tykke Busker og luftige Sletter, Græsplaner forsynede med skyggefulde Ste¬
der", siger Hollufgaard-Gartneren Steen („Kort Undervisning i Hauge-Kunsten", Odense
'795, S. 8). Han bruger skiftevis Græspladser (tysk Rasenplat%) og Græsplaner, „ Græs¬
planen i en Hauge bør ei være inddelt i eensformige Skikkelser" (S. IO). Dette Ord
(ogsaa i Svensk: gråsplan) holdt sig længe i Brug, spm man kan se i Chr. Winthers
Digte: „Alfens Brud" („Nede paa den grønne Plan'; Rim: Altan), „Til A. M." (1833):
„Paa den friske grønne Plan / Sommerfugl, den lette Dandser, / Smukt forlysted vore
Sandser / Med sit korte Livs Roman"; og „En Novelle" (1S39): „paa den fløielsgrønne
Plan, / Som liig et Tæppe laae foran, / Der stod en Lind".

Et Kapitel om „ Græssletternes, Lystskovenes og Alleernes Anlæg i og ved Lystha¬
verne" finder vi i Blot/: „Havekonsten" ved Christ, i den danske Oversættelse 1 (1802).
I Ian taler stadig 0111 Græssletter (tysk Grasebene, fr. plaine). — Eller man siger pelouse
eller boulingrin med tie paa Fransk brugelige Benævnelser; saaledes (1798) Hofmarchal
Hauch, anført her i „Havekunst" 1924 S. 89, medens Frederiksberg Haves Gartner
samtidig skrev om „Græsfordybningen paa Terrassen". Ofte er det svært at se, om der
menes egentlig Græsplæne eller græstørvbelagte Gange, der i et fransk Værk kaldes
„yndigt Duntæppe at sætte Foden blødt paa". Hans v. Aphelen: Kgl. Dansk Ord¬
bog 1772 oversætter boulingrin ved „et med Grønsvær belagt Sted i en Hauge, en
grøn Spadsereplads". Og Jacob Badens: Almeennyttig dansk Ordbog (2. Udg. I820)
gengiver Plaine blot ved jævn Slette, Flade, jævn Mark. Dens Afløser, Meyers Frem¬
medordbog, har samme Forklaring lige til 5- Udgave (1H78); først da tilføjes „Grøn¬
ning", senere „Græsflade i Have". — „Have-Tidende" 1835 har (S. 155) en Artikel om

„Foryngelse af Græspletter (bowlinggreen)", hvori anbefales et Middel til at vedligeholde
„Græspletternes oprindelige Skionhed og Tæthed". I85O skriver Carl Bernhard i „To
Venner": „Haven var smagfuldt anlagt, med en stor, grøn Græsplet, tætte Buegange
af Nøddehækker, velholdte Blomsterpartier " Og H. C. Andersen siger i Skue¬
spillet „Hyldemoer" (1851) om Barberens lille Have: „Den har kun tre Ribsbuske, en

Græsplet og et gammelt Hyldetræ.
Hvornaar da Betegnelsen Plæne er kommet ind, og hvorfra, kan ikke nøjagtig be¬

stemmes; Bidrag til Oplysning herom vilde jeg modtage med Tak. De første Exempler
er værd at anføre. Carl Bernhard i den nævnte Novelle: „Deres egen Have... be¬
stod kun af nogle Blomsterbede, et Par smaa Græsplainer, en Løvhytte og en halv
Snes gamle Træer". H. C. Andersen i „Mit Livs Eventyr" Cap. 13 (c. i860): „midt
paa Græsplainen foran Huset legede en Mængde Børn". — Schandorph i „Til en Ven
paa Landet" (Digte, 1863): „O skjønne. Sommerdage, naar vi vandre ud / 1 Haven
med de store grønne Plainer!" ' Hans Aage Paludan.

*) Denne Henvisning skylder jeg Hr. Kommunegartner G. N. Brandt.
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LE JAR DIN DANOIS 1915-1925
JARDINS-PELOUSES

Pendant cette époque, c'est surtout le probléme du petit jardin privé qui engage
les arcbitectes-paysagistes Danois. Ce jardin modeste, jusqu'alors si peu considers,
voire méprisé méme, de la villa suburbaine ou de banlieue, on semble l'avoir dé-
couvert, tout d'un coup, avec son charme intime et la possibilité qu'il offre pour le
dessinateur habile d'y mettre sa petite note personelle. II y en a méme beaucoup,
parmi ces dessinateurs, qui prétendent I'aimer surtout pour les difficultés qu'il leur
donne å résoudre, et dont ils disent qu'elles sont en raison inverse au nombre de
metres carrés du terrain qu'il s'agit de „composer".

En tout cas, ce qui est vrai dans tout cela, c'est que le petit jardin a joué le
role principal dans le développement, pendant toute cette décade, ou tant d'idées nou-
velles surgirent d'un peu partout et demandaient qu'on les essayåt. C'est alors qu'il
offrit au dessinateur les occasions de faire, sur une échelle facilement abordable, tous
ces essais et d en apprécier les effets sous des conditions infiniment variées. Les idées
pouvaient étre réalisées presque instamment, pendant qu'elles avaient encore toute leur
fraicheur, grace aux frais rélativement modestes auxquels pn pouvait en exécuter
l'ensemble; grace, aussi, å l'emploi de plus en plus étendu de „time-saving trees'
(comme disent les Américains) et d'arbrisseaux qu'on taille tout de suite a la hau¬
teur voulue. 11 est vrai qu'en regardant, aujourd'bui, les resultats de tous ces efforts,
on est frappé par une certaine bigarrure, reflétant l'esprit trouble d'une époque, dans
l'ensemble tie toutes ces conceptions individuelles. Et, pourtant, il y a une note qui
les domine, toutes, et qui en forme l'essence la plus agréable: c'est celle de la sim-
plicité. Si nous n'avons pas atteint å la perfection qu'on trouve ailleurs, nous n'avons
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pas péché non plus, en tout cas, par le prétentieux, les exces et l'ostentation de cer¬
tains autres.

Dans l'histoire du jardinage Danois, la periode aura sa place comme celle ou
fut inauguré, et de plus en plus généralement accepté, l'ascendance, dans le dessin,
de l'élément fourni par la pelouse et par I'herbe en general.

La conception moderne, qui veut l'union intime entre une maison et son jardin,
ne pouvait plus tolerer ce principe, d'aprés lequel la maison restait plantée dans son
désert de gravier, avec les pelouses comme des oasis a part. Que l'effet linéaire de
senders irréprochablement tracés fut de plus heureux, au point de vue architecto-
nique; l'intimité y manquait toujours, et elle ne lut établie (pie du moment ou — å limi¬
tation des Anglais — on laissait s'étendre la pelouse jusqu'aux murs de la maison, de
sorte que cette derniére parut en surgir directement.

Puis, des qu'on avait compris cette vérité que „l'lierbe re'unit, le gravier separe",
on ne tardait pas å s'apercevoir qu'un méme principe devait s'appliquer å la rela¬
tion des pelouses, entre elles. En les étendant jusqu'aux plantations bordant les cotés
du jardin, et en supprimant les sentiers gravelés qui les séparaient, on ajouta de l'am-
pleur a l espace, en méme temps qu'on rendit le jardin plus vert et donna å l'ensem-
ble un air de calme hautement apprécié par la plupart des gens, aujourd'hui.

II ne faut pas, pourtant, croire que les dessinateurs se soient enthusiasmés pour
eet emploi du motif „pelouse" jusqu'au point de l'employer partout et å l'exclusion
de tout autre arrangement. Peut-étre domine-t-il d un cote on deux, de la maison,
alors que, de c|uek|ue autre coté, ce sorit les fieurs qui lonnent l'élément central.
Et la lutte contre les sentiers superflus ne vise évidemment pas les abords et pas¬

sages nécessaires aux communications indispensables. Ceux-lå, il s'agit, au contraire,
de bien les solidifier contre I nsure et la pluie, tout en essayant de les masquer a
la vue autant que possible,

A travers la pelouse il y a également, le plus souvent, certaines lignes de com¬
munication qu'il s'agit de garder contre l'usure d un trafic continuel. La, on emploie,
comme en Angleterre, des dalles en grés, qui, placées a niveau, ne rompent pas rim¬
pression d'uni de la surface. C'est encore une vérité dont on s'est vite rendu compte,'
qu'en ce qui concerne la pelouse: le gravier divise, le dallage harmonise.

Le petit jardin de notre époque est plus vert, plus riche en fieurs que n'était
généralement le petit „jardin de villa" d'autrefois. Si on ne s'en rend pas trop compte
en traversant le banlieues, ou en se promenant par nos routes et avenues suburbaines,
c'est qu'en méme temps il est plus intime. II se dérob^ le plus souvent au regard
public derriére un mur ou quelque plantation touffue, ce cpii ajoute, évidemment, au

sans-géne et a l'agrément qu'il offre a son proprietaire, pour qui „son petit jardin"
devient ainsi, dans tout le sens du mot, une partie integrante de son habitation. Dans
les pages qui suivent, nous donnerons la description de quelques jardins de ce type.
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GRUNDjTYlPjEN FOR DEN LILLE OG PRIMITIVE GRÆSHAVE
Ce dessin nous offre le type du petit Jar-

din moderne. U a été exécuté pour un
ouvrier, propriétaire de sa petite maison
å lui. Les moyens furent modestes, comme
l'est l'étendue du terrain. Malgré cela,
M. Peter WAD, d'Odense, a réussi de creer
ici un ensemble, dont on ne peut s'em-
pécher d'admirer — surtout en ce qui con-
cerne l'arrifcre-jardin — et la pureté des
lignes et la netteté des proportions. Adniet-
tons que ce n'est, en somme, qu'une fort
petite étendue de ga/.on, étroitement limi-
tée; annexe de l'habitation, elle constitue
néannioinsun petit „salon en plein air" fort
agréable. De ce „salon", la facade. Nord
de la maison forme un des murs, pendant

que les trois autres sont formés par une
hale large et assez elaire de lilas (Syrlnga
vulgaris) hauts et légferement taillés. Un
vieil arbre de sureau (Sanibucus nigra) å
trone massif, placé „comme par hasard",
donne un peu de variation et invite par
la fralcheur de son ombre parfumé. Tout
prfes de la maison la liaie devient bien plus
large, de sorte qu'en arrivant par l'avant-
jardin on s'engage sous la votite de ses
branches pour pénétrer, de lå, dans Tes-
pace libre et ensoleillé derrifere la maison.
C'est une disposition qui offre encore eet
avantagc, qu'ellc abrite mieux le jardin,
en méine temps qu'elle oppose un écran
effectif au regard curieux de la route.

I den først omtalte Græshave (Lunn) var Rammeplantningen fritvoksende, natura¬
listisk arrangeret, Arealstørrelsen tillod at danne Plantningen efter Skovbrynets Ka¬
rakter, snart springende frem, snart vigende tilbage; bliver Arealet mindre, er der ikke
Plads nok, og mange Reduktioner maa foretages; ogsaa Rammeplantningens Bredde
maa indskrænkes, dens C .rænse bliver paa Planen en ret Linie og — i Haven — en Væg.
En Havedel begrænset, lukket af Vægge, bliver et Hum eller —om'man vil — et Væ¬
relse, Hække eller Buske til Vægge, Græsfladen til Gulv og I limlen til Loft.

Ingen liar herhjemme tidligere og stærkere arbejdet paa at bygge Værelser i Ha¬
ven end P. Wad, Odense, derfor staar en af hans Planer over disse Linier; den er
lille i Gengivelsen, fordi den er lille i Virkeligheden (alle Græshaver gengives lier i
Maal I: IOOO for at lette Sammenligningen). Haven er knyttet til et Parcelhus. Mid¬
lerne har sikkert været de mindst mulige, og dog er der dannet et lille Mesterværk
af en Have, en Perle af Primitivitet, den repræsenterer Grundformen, Typen paa den
moderne Have. Baghaven, der er et Rum, dækket med Græs og rammet af en Sy¬
renhæk. Et gammelt Hyldetræ; denne ædle og poesifyldte Vækst repræsenterer Even¬
tyret og Attraktionen i Haven, det byder Fred og Skygge til de Siddepladser, der
sikkert jævnligt improviseres i Græsset under dets Krone. Bemærk, at det er et Træ,
dets Stamme forstyrrer ikke Rumvirkningen, saaledes som en Husk med mange lave
Grene helt til Jorden \ilde have gjort det.

Syrenhækken følger Grænsen af Arealet for at gøre Rummet saa stort som mu¬

ligt. Ln god Arealform og et rigtigt placeret Hus har dog været Forudsætningen for,
at hele denne misundelsesværdige lille Have kunde opstaa.

Inden denne Del af Haven forlades, bor man fæstne Opmærksomheden paa den
tilsyneladende Ubetydelighed, at Syrenhækrammen nærmest I luset pludselig bliver bre¬
dere — dette alene giver lire Fordele; først og fremmest bindes I luset til Haverummet,
I lusets Væg bliver en af Havens Va^gge, Husets Flugtlinier fores lidt ud i Haven,
inden Plantningen viger tilbage og følger Grænserne, dernæst lukker Plantningen for
Indblik i Baghaven fra Vejen og fra Nabohaverne. \ idere hindrer dette Lukke Træk,
der er altid saa meget Sus omkring en Bygning, det er her undgaaet.

Endelig giver de dækkede Sider de bedste Muligheder for gode Siddepladser mod
Husvæggen. Muligvis maa man ogsaa regne det med til en Fordel, en Charme mere,
at man gaar ind under et Lo\tag, inden man naar ind i det aabne Græsrum. Alt i
alt Smaating, der dog tilsammen giver det fuldkomne — men som overses af de mange,
der uden den fine Forstaaelse og uden større Arbejde kopierer Kompositionerne.

1 Forhaven lidt Blomster foran Vinduerne og nogle Træer til Indramning af Huset.
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LANGT GRÆS OG KORT GRÆS
En Villahave at P. Wad med en raffineret Græsanvendelse. Haverummets Midte er

forsænket. Højdeforskellen, en lille Skraaning, er skjult af en lav, bred Buksbomhæk,
der samtidig korresponderer med Husets Gavllinier; i dette Midterfelt er der Græs,
der paa sædvanlig Maade holdes kortklippet. I Sidefelterne er der ogsaa Græs; men
det faar i Foraarstiden Lov at vokse langt, og her er lagt et stort Antal at Blomster¬
løg, især Tulipaner og Pinseliljer, der frit kan blomstre i Græsset og maa frembyde ,
et pragtfuldt Skue, samtidig med, at de to store Kirsebærtræer blomstrer, og de høje
Bogehække staar lysegrønne. Ved Pinsetid slaas Gramset med Le og holdes Resten af
Sommeren maskinklippet ligesom Midtfeltet.

I smaa Haver virker ofte kort Græs mod langt, som om en paabegyndt Klipning
var bleven afbrudt. Her er denne Fare undgaaet paa en overordentlig elegant Maade,
idet Højdeforskellen med Buksbomhækken danner en markeret Linie, der giver den
fornødne I loldning og tydeligt tilkendegiver Meningen.

Petit jardin dessiné par M. Peter WAD. Ici, également, c'est de la pelouse que depend l'effet prin¬
cipal; mais son raffinement special consiste dans la inaniere dont le dessinateur a juxtapose, au\ éten-
dues de gazon coupé eourt, d'autres parties ou l'herbe pousse haute et sans qu'on la taille.

Dans le jardin derriere la maison, le niveau de la partie centrale a été baissé, et le gazon y est
taillé court. La difference d'élévation, entre cette partie centrale et le reste du terrain, est cachée au
moyen d'une haie de buis basse et large, qui marque nettement la ligne de separation vers les cases
latérales. Celles-ci, également, sont semées d'berbe, mais que, pendant le printemps, on laisse pous¬
ser librement, afin que de nombreuses variétés de plantes bulbeuses, tel que des tulipes, des narcis¬
ses, etc., peuvent s'y déveloper å profusion. Avant que cette herbe longue monte en graine, on la
fauche, et pendant le reste de l'été on la maintient courte, comme le gazon de la pelouse centrale.
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HK. GROSSERER H. LAAGE-PETERSENS HAVE
Al den moderne Have kræves forst og fremmest Forekomsten af Rum, men for

at opnaa Rumfølelsen er det tilstra'kkeligt, at den, der opholder sig i en Havedel, er
omgivet af Vægge, der overstiger Menneskets Øjehøjde (ca. 1,70 m). Det er dette,
der betinger Hyggen, og for æstetisk indstillede Sind begynder vel Kollektionerne
her, men bevidst eller ubevidst vil de glide videre og beskæftige sig med. Rummets
Harmoni, Balancen i Rummet. Den, der knytter et Haverum til en Husfacade, afpas¬
ser uvilkaarlig Rummets Størrelse efter den større eller mindre Tyngde, der er ud¬
trykt i Huset. To ens store Huse kan have højst forskellig Massevirkning, men da
alt muret virker langt tungere end alt plantet, kan man kun ved at give det plantede
større Højde eller større Udstrækning søge at opveje Husets Vægt og vente en be¬
hagelig Balance opnaaet. Her ligger en Fare for Rumdannelser ved store og stort vir¬
kende Huse, der ligger paa ganske smaa Arealer. Alle kender sikkert trange Forha¬
ver, der virker paa den Besøgende som at komme ned i en Lyskasse foran et kal¬
den indue. Her bor Rumdannelse undgaas. Er det disponible Perræn nærmere ved
at være af tilstrækkelig Størrelse, kan man modvirke Husets dominerende Over¬
vægt ved i Rummet at anvende Materiale, der er tungere end Plantning. Stendiger
og Mure (Støttemure) kan her betyde en stor Hja*lp og bringe et mindre Rum i Har¬
moni med Bygningen.

Nærværende Projekt skulde være et Eksempel til Belysning af disse Forhold. Det
store Hus kræv er foran sig et saa stort, frit Haverum, som Pladsen tillader. (Se Pla¬
nen 3 Sider fremme). Det lille og overskuelige Areals mærkelige Omkreds kan ikke
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Laage-Petersens Have, Græshaven, set fra Staudegangen.



Laage-Petersens I lave.
Detail af Græshaven med Fuglebrenden. Flisebaandene er af 45X45 cm Ølandssten.

I Baggrunden en Nabovilla.
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trækkes op med Vægplantninger, uclen at der vilde fremkomme lineære Virkninger i
højst ubehagelig Disharmoni med Huset. Rummets Grænser er derfor holdt i en ud¬
flydende Plantning, der skulde udviske Arealets Skævhed, medens de lineære Virk¬
ninger, Huset kræver, Gavlflugtlinierne fra den symmetriske Del af Huset, er stærkt
optrukne ved den 45 cm høje Støttemur, der omslutter Græsfladen og bag sig bærer
Fylden fra Udgravningen al Kælderrummene. Paa Muren er der plantet en Huks-
bomhæk, 55 boj, saaledes, at den samlede Højde fra Græsfladen er IOO cm og
lig med Sokkelfremspringets Højde (Gulvhøjde) paa Bygningen. Husets lineære Krav
til Haven er saaledes søgt tilfredsstillet baade i Plan og i Højde. Nærmest bag Ha^k-
ken rager forskellige Blomster op, mod Syd Rhododendron og mod Nord, hvor Ly¬
set er bedst, en Staudegang. Husets nordlige Fremspring er Køkkenfløjen; den skju¬
les fra Haven ved. et Lindelysthus, der er overskygget al 4 Elmetræer og prydet med
en Marmorkumme. Modsvarende dette Lysthus lindes et lignende ved Husets andet
Øst-Hjørne. Ogsaa herover hvælver 4 Elmetræer sig; det er Hensigten, at hver al
de to Elmegrupper skal klippes til en stor kubisk Krone. Skyggerne er i dette Lyst¬
hus mørkere. Hækken er her Thuja og i Lysthusets Midte en muret Brønd paa en
Flade af Munkesten. Herfra hig ned i Rosenhaven, der knytter sig til Husets Syd¬
facade. Figuren i Rosenhaven er af overmaade god Virkning og skyldes Bundgaard,
ligesom den lille Fontæne i Græsfladen og Vaserne paa Murhjørnerne.

Arkitekt Chr. Horch har tegnet og placeret Bygningen og har \ist stor Interesse
og ydet værdifuld Hjælp ved Havens Gennemførelse. Anlægsgartnerne Sørensen og.
Nørgaard har med stor Dygtighed udiørt alt Anlægsarbejdet, ogsaa Muropsætning
og Fliselægning. Haven er projekteret K)lS, Fotografierne er fra 1Q25.

Dans les jardins dont nous avons parlé jusqu'å maintenant, les haies vives servaient deux buts:
celui de confirmer, tant par leur hauteur par leur massiveté impenetrable, la suggestion d'un espace
ferme; puis, edlui, purement décoratif, de donner, par leurs contours, des effets nettement lineaires.

Dans le jardin, appartenant å i\l. Holger LAAGE-PETERSEN, dont nous donnons ici quelques
vues, ces deux fonctions sont remplies, séparément, par les plantations en bordure du terrain, qui
soulignent l'enclos, et par le mur en pierres qui trace Feffet linéaire.

Les proportions de la maison demandaient, devant la facade, un espace libre aussi vaste que le
permettrait la superficie du terrain; mais la conformation irréguliére de ce dernier était telle qu'en en
soulignant le contour par la
plantation de haies vivantes
on aurait produit des effets
désaccordant d'une maniere
disagréable d'avec les lignes
de la maison. II fallut done
que les arbres et arbrisseaux,
qu'on plantåt en bordure du
terrain, l u rent placés de facon
å effacer, autant que possible,
toutes ces irréguliarités, en
méme temps quils laissass'ent,

au milieu,uneétendue
libre aussi vaste que
possible. L'ensemble
de ces plantations de-
vait étre d'un elfet
inou,lmprécis;etpour
cette raison' il ne pou-
vait pas contribuer å

Mf

la creation de cette liaison li-'
néaire intime, qu'on aimetant,
aujourd'hui, entre une maison
et son jardin. Pour la produc¬
tion de celle-lå, il fallut l'in-
tervention d'un élément autre,
différent; et c'est å quoi sert
ici le mur tres bas, de 45 cm.
settlement, qui continue, dans
le plan, les deux murs de coté
de la maison, de méme que
la haie de bilis, haut de 55
cm., qui couronne ce
mur, et dont 1' éléva-
tion, correspond å rj^Jy
celle du soubassement
de la maison. "

Ce jardin a été des-
siné, par l'auteur,
en 1918. »•£>-'

Georg Georgsen: Laage-Petersens Have. Kobenhavn, Ryvangen. Plan I:IOOO.



C. TH. SØRENSENS EGEN HAVE
Ovenstaaende i Plan og Perspektiv gengivne Have er fra IQ25, og er den nyeste

baade af Aargang og al rankegang. Vi moder her et Forsøg paa en ny Losning af
et gammelt og vanskeligt Problem, dette, hvorledes man kan knytte Virkningen at
hele Terrænet til et Hus, der er placeret i dette Terræns ene Hjørne. Her er vi midt
i Skævhedernes Klaring, det interessanteste paa Haveanlægningens Omraade, fordi
det er det sværeste. Tilfældet er ikke sjældent, blader man tilbage her og ser den
første Græshave (Lunn), da ligger Huset i Arealets ene Hjørne; udfor hvert af Hu¬
sets Facaderer der Haverum tilknyttet Huset, men der er et Hjørne diagonalt mod¬
sat Huset, der ikke er i rumlig f orbindelse med dette. I Modsætning til Landskabs-
haveperiodens Opfattelse er der noget i den mpderne Opfattelse af Haveidealerne,
der er uforeneligt med en Udnyttelse af dette Terræn i Tilslutning til Huset; det er,
som om man i det forløbne Tiaar har anset dette Jordstykke, hvor det forekommer,
som værende kompositionsmæssigt set af ringere Værdi. I Lunns I lave er denne Tan¬
kegang aabenbar derved, at Terrænet er udlagt til Køkkenhave. 1 foran omtalte Have,
Laage Petersens, har Huset en lignende Plads paa Arealet, men her mangler paa
Grund af Arealets Skævhed dette vanskeligt udnyttelige Jordstykke, og ingen savner
dette lljorne af Arealet i Havens Organisme.

I det her viste Anlæg er det dristigste Forsøg udfort paa at udnytte hele Arealet.
Det er ikke noget I ilfælde, at det blev C. Th. Sørensen, der her har prøvet noget
nyt; cirkulære Haverum har han eksperimenteret med, medens \i andre hojst an¬
vendte polygonale Former, og der er det \ed en krummet Rumgrænse, at den ingen
egentlig Føling har med et Hus' Linier, den krumme Linie arbejder hverken med eller
mod, den er ganske indifferent; netop derfor er det muligt, at denne Løsning af den
vanskelige Skævhed er god, der er intet direkte angribeligt i Forholdet mellem Hus
og Have, men heller ikke noget lineært Samarbejde; Huset er en Del <>g Haven en
anden. Hus og Have lever Side 0111 Side, hver søgende de Heste Fordele indenfor
egne Rammer — et godt Naboskab, medens de andre viste Tilfælde er Forsøg paa
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mere end Venskab. I alt I aid er denne Have bemærkelsesværdig, den er ikke skabt
uden Tanker og derfor aldrig uden Værdi. Den vil blive staaende som et af vor Tids
Forsøg paa Hushavens Emancipation, og under denne Synsvinkel vil det være værd
at se Haven ad Aare, naar Rummet strammes af den høje krumme Hæk, naar de
bagved staaende Træer skjuler alle Omgivelser, og man kun har det store blomster¬
fyldte Rum foran sig. Det vil blive morsomt at undersøge, føle om Haven vil kunne
bære sig selv, og 0111 det er muligt at forskyde Tyngdepunktet fra Huset til det lille
centrale, cirkulære Bassin, der danner Centret for Haven, saavel Hækkens Bue som
de store og indholdsrige Blomsterbede.

Set indefra ^ i! Ejeren i alt l aid kunne nyde et stort Rum med mange Blomster,
og da man inde fra en Bygning altid mere ser Mavens Sceneri end dens Harmoni
med Huset, og da man tilmed ser mod en Cirkelbue, og Øjet derfor altid vil kunne
træffe et Punkt i Hækken, der er vinkelret paa Synslinien, da er det muligt, at ingen
fra \ induerne \il kunne opfatte Skan heden, og da der tilmed ingen Midtdør er i
Husets Haveside, er der intet Steds fra Huset Adgang til at sammenligne Husets og
Havens Kumforhold.

Nærmest Huset, lige op til l'acaden, har vi Græsset, det optager ikke noget stort
Areal; men er denne lille Græsplets Placering ikke sket uden Lune, da er den til
Gengæld udført uden I orbilleder. 1 gamle Dage trak man Blomsterne helt op til Hu¬
set, var der faa Blomster, var Pladsen langs Husvæggen alene selvskreven hertil —her
er det omvendt, alt er Blomster, kun inde ved Bygningen er der Græs; der er ikke
Tvivl om, at denne Maade ikke alene er ny, men ogsaa rigtig — al tilsyneladende
Overdrivelse til Trods. Georgsen.

gies, mals parallMement aux cotés du terrain, on verra tout de sulte la difficuité qu'il y aura tie falre un tracé dont les axes
suivraient ceux de la malson. 11 restera toujours un angle du terrain — celui qui est diagonalcnicnt oppost'; i\ Tangle oil se
trouve la inaison — que d'aucune fa^on on lie peut relier une facade quelconque de cellc-ci (cf. le jardin de M. Lunn, ou
cette partie du terrain a été affectée au potager).

Dans la construction du Jardin dont nous donnons le plan el-dessus, on a essayé une solution dilférente. Pour obtenir
une étendue de jardin plus considerable, on a sacrifié le principe de continuité axialc entre la inaison et le jardin. On peit

„géométrie" de la malson. 11 est méme possible qui cette solution soil vraiment la bonne, a cause de l'emploi qu'elle permit
des lignes courbes. L'arc du cercle ne travaille ni pour ni contre les lignes de la malson; mais malgré cette independence
absolue il possi-de une force de tension considerable, quaiul il s'exprime, comme ici, dans une haie haute et sufliisamment
massive, et que tout ce qui se trouve å l'intérieur du jardin s'associe pour bien souligner eet effet. 11 est done lort possible
que la composition soit assez vigoreuse pour déplaccr le centre de gravité du jardin, de fapon «t le placer, non pas comme
d'habitude, du coté de la maison, mais au centre du jardin-mérae, k\ oCi se trouve le petit bassin d'eau central.

Ce jardin a été composé par M. C.-Th. SØRENSEN, qui en est egalement le proprietaire.

C. Th. Sørensens Have. Plan I: lOOO.
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Stenparti, udstillet af Planteskoleejer Aksel Olsen, Kolding og Xnlægsgartner Klaaborg.

GARTNERNES FORAARSUDSTILLING I KØBENHAVN
Fra den interessante og vellykkede Blomsterudstilling i Industriforeningen har

„Mavekunst" ladet optage nogle Billeder af tie udstillede Frilandshlomster. De tre
største Indstillere havde \rrangeinenter udført efter tre forskellige Synspunkter.

Øverst ses et lille Stenparti; det var ovemiaade enkelt og fint arrangeret, Billedet
gengiver kun mangelfuldt, at det varet Stykke Virkelighed, der belærte de Besøgende
om, hvorledes man kunde anvende Planterne,

Nederst gengives dernæst Bordet med de smaa lave foraarsblonistrende Stauder,
alle forsynede med Navn; her var let Adgang til at lære Planterne at kende,-man

Bord ined Stauder. I'lanteskoleejer Carl V. Lange, Frederikssund.
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behøvede ikke at høje sig ned, Planterne var løftede op mod Publikum, der gjorde
mange Notater.

Endelig det store Billede af den Del af Udstillingen, der vakte mest Opsigt; her
var Overdaadighed al Blomster. Det var Agitationen for Blomsteranvendelsen i Haven
og tilmed en meget virkningsfuld Agitation. Her var ikke alene udstillet de Stauder
og lave Blomsterbuske, der blomstrede normalt paa Friland, men en stor Mængde
Arter var drevet i Blomst Uger og Maaneder lør normal l id, og morsomt var det
at se Foraarets tidlige Blomster i Blanding med For- og Højsommerens. Paa Billedet
ses saaledes over Tallet 1 nogle Pyrethrum roseum og nedenfor staar Dicentra spec-
tabilis. Nr. 2 er en bleggul gyvelagtig Busk, Genista præcox. 3 er Pæonea arborea og
nedenfor lindes et Utal af Primula, isut Primula auricula. Ved 4 ses to Blomster at
Frilands-Orchideen Cypripedium spectabile. I Baggrunden kappes Foraarets Syrener,
Rhododendron og Iris med Sommerens Farvepragt, repræsenteret af Eremurus og
Kniphofia.

D. T. Poulsens Planteskole (København, Valby). Et lille Udsnit af Blomsterfloret.
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Landsbygade i Bregninge paa Ærø.

DEN DANSKE LA N DSBY
i. LANDSBY BILLEDET

l)u lille tavse Bondeby
med Lærkesang i loraarssky
og Vækst i Mark og Lng;
hvor Var der skønt ved Hus og Gaard...

Anton Nielsen: 'Den danske Landsby.
I vore gamle Landsbyer ejede det danske Kulturlandskab en uvurderlig Skat, et

Skønhedsaktiv, som gennem Aarhundreder har prydet Landskabet, og som gennem
Menneskealdre havde vokset sig smukkere og renere, med en Patina og en Ko over

Billedet, som det var velgørende for Øje og Sind at finde Hvile ved. Og mens der
endnu er Eksempler tilbage paa disse Landskabsbilleder fra vore gode gamle Lands¬
byer, som ovenstaaende Billede viser, turde det sikkert have sin Interesse ogsaa paa
dette Sted at standse lidt op og betragte det, der er, men som vi kun alt for godt ved
snart vil forsvinde. Nærværende Linjer skulde da være'en beskeden Hymne til vore

gamle Landsbyer og deres Haver.
Paa saa naturlig en Maade, som det overhovedet kan tænkes, er vore Landsbyer

vokset frem i Landskabet. Gaarde er lagt paa ryddede Jordstykker eller ved Veje og
Vandlob; Huse er vokset op under Bakkernes Hæld; „-torper", „-løser" og „-bræn¬
der" er skabt ved naturligt forekommende Erhvervsmuligheder, sjeldnere ved Magt¬
bud. Familier har grundlagt dem, og Familielivet, der satte sin Frugt i Traditions-
følelsen og Bostavnsfølelsen, har udformet dem efter det daglige Livs Kaar og Krav.
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Bopælen blev den firlængede Gaard, hvor Familielivet og Slægtslivet fandt sit faste
Støtte og Samlingspunkt. Bostavnen blev denne harmoniske Samling af Huse og Gaarde,
opbygget paa Byens Jorder omkring Kirke, Skole og Stævne, — Side om Side, Gaard
ved Gaard, Hjem ved Hjem. I remstaaet som Frugten al et Fællesskab i Sind og
Tanke, i Gerninger og Liv, i Hverdag og Fest, udgjorde Landsbyerne ved de store
Landboreformers Tid en Helhed, i hvilken Jordfællesskabets Ophævelse bragte den
Forandring, at Samfundet blev mindre, og Arbejdet blev omlagt. Men Kirken blev
liggende, og den saavel som Menneskene blev de samme, — og Stævnet forsvandt jo
heller ikke ved noget Magtbud. I ilbage i Landsbyen blev de gamle med deres Tradi¬
tioner, med det samme Fællesskab i Sindet og i Gerningerne. Derfor vedblev ogsaa

Landsbyerne at være de samme. Derfor byggedes ogsaa stadig Gaardene efter de samme

Principer, — de Regler, som Livets Kaar og Krav havde \ist mest hensigtsmæssigt.
Men det foranledigede dog Jordfællesskabets Ophævelse (foruden en ændret Ar¬

bejdsmetode), at Jordlodder nu frit kunde indtages til Havejorder, og med Ejendoms¬
rettens Befæstelse sattes der da forsvarlige Hegn om den indtagne Havejord og Tofte,
— Hegn, af de for Markarbejdet saa besværlige Sten, der her skabte de mossede og
overvoksede Stengærder, i Ly af hvilke Gaardpilene kunde vokse op: to ved Ind¬
gangen, at den kunde findes i Uvejr og Mørke af Mand som af Hest, Abilde i Ha¬
vens Muld, Humle op ad Stængerne paa I often, og Hylden for I lelsen ved Mødding
og Dor. Slægternes Iræ, Majtræet paa „Gaden" eller ved Stævnet blev jo nok staa-'
ende; men inde i Gaardene plantedes der en Lind, thi nu var tiet her, i Familiens
Arbejdsfællesskab, at Dagliglivets Dont skulde droltes.

Med sit graa Tag har den firlængede Gaard altid været i nøjeste Kontakt med
Landskabet ude omkring (se modstaaende), hvor Rugen og Havren rakte deres Straa
og ringlede med deres Aks. Og plettede Mosset Taget med sine grønne Fløjelspuder,
eller klædte det ganske Taget i sin laadne I løjelsdragt, naar Alderen rykkede frem, —

ja, da var der den intimeste Samhørighed imellem dette Grønne og tiet groende Græs
paa Toften og Engen derude. Og samme Kontakt og Stoflighed var der imellem Sten¬
broens Graasten og Husets stensatte Sokkel, og naar tie sorte Bindingsværksstolper
tavlede den hvide Mur, gjorde de tiet paa en lignende Maade, som naar Markhegn
og Jordvolde tavlede Agrene med tie skiftende farverige Afgrøder, — begge Vidnes¬
byrdet om Menneskenes Virke, for hvilket Gaartlen og Landsbyen er tiet solide Ba¬
sis og Midtpunkt.

Saaledes voksede den danske Landsby frem. I Interiøret raadede Harmonien, med
de mossede Stengærder eller de grønne velplejede I lavehække gaaentle over i hin¬
anden, Led for Led, Have for Have, — med Grønt forneden og Grønt foroven, med
Hyltlehegn og Humleranker vævende sig sammen, med Præstegaardens Abilde blan¬
dende Sine Grene med Kirkegaardens Linde og Gaardmandens Pile, — udefra set med
en Silhuet af Grønt paa Grønt, eller i Foraarstiden en Pude al Lysegrønt med et
Stænk al Rosa,— som en Lund, der er blæst ned under Bakkernes Læ og har fun¬
det Hvile der, som een stor Fløjelspude, hvorover der hæver sig et l aarn og et
Spir, og op al hvilken der stiger Røg af hvide "Skorstenspiber.

Men nu.— Nu er Tiden kommen med alle tlisse l ing, der har brudt Idyllen og
har ødelagt Roen og Skønheden. Jernbaner har skaaret hele Billedet itu, endevendt
Landskabet og kastet „Villaer" af paa sin Vej. Elektriciteten maaler Landskabet op
med utalte Ledninger og Varv, Transformatorer, Stolper og Sti\ ere, Reklameskilte etc.
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Udsigt fra Rise Kirketaarn, Ærø. I Korgrunden Præstegaarden. (Foto.)



Gadekæret, Herringlose, Sjælland.

Landbohjem i Langesø, Fyn.
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fortæller om Fabriker og Fabriksprodukter, og ved Landbrugsbedrifternes Industrialise¬
ring er Straatagslængerne alløst af glanende Stakhjælnie, Plovmanden af en rasende
Tractor, mens der hen ad Vejen lyder Bilers Tuden og Væsen i Stedet for rytmiske
Hestetrav. De mossede Stengærder er puttet i Skærveknuserne, ligesom Idyllen er
puttet i Mekanik, og Agrenes Skilter præges nu sjeldnere af de levende, blomstrende
I legn, mens nøgne Huse paa de udstykkede Jorder forflygtiger det omliggende
Landskab.

Tilbage i Landsbyen bliver der nu snart ikke andet —end Gadekæret (Pag. 64),
tiet eneste, der forener Skønhed med Nytte i vore Dages Forstand. Omkring dette
vokser de „moderne" Bygninger op, i hvilke niaaske det praktiske Livs Krav i
større Grad er tilfredsstillet, og maaske derfor Livsglæden og Lykken er større. Her
er de mossede Sten erstattet af l'abriksmaterialer, og de hyggelige Bøndergaarde, hvor
Lyset vel 110k randt mindre rigeligt inil ad de smaarlidede Vinduer, og hvor Arbejdet
ikke gerne maatte udmaales i Timers Værdi, men hvor Hjemlivet, dog omkring Pe-
troleumslampen kunde være smukt, og hvor Troen paa Livet vel ikke var ringere end
i de „moderne" I luse, — disse gamle Gaarde er væk, eller de forsvinder snart.

Men Planterne er der lykkeligvis tilbage. Endnu er der Steder, hvor Gaardpilene
har faaet Lov at staa, og de gamle Æbletræer har bredt sig. Humlen er vel nok alle
Steder mejet til Jorden af de osende Ølbiler; men Hyld og Hassel, Pil og Poppel,
Lind og Bog,— alle disse vore Venner gør deres til, at Billedet mister sin værste Brod
af Haardhed og Kulde, Goldhed og Mangel paa Patina. Havernes Eksteriør kommer
Landsbybilledet tilgode, og Haver og Planter maa vi være taknemlige for denne deres
Hjælp. Om Havernes Udvikling og indre Udformning skal der i det følgende nævnes
et og andet Træk. t t

II. BONDEHAVENS STILUDVIKLING
Den danske Bondehave, hvis Rod gaar tilbage til vore Oltidsfædres Krudgaarde,

har i store Træk fulgt de større Havers Stiludvikling, afhængig af saavel Klosterfol-
har i Lollands og Falsters Pile¬
haver og deres smaa Parterre-
lun er i Buksbom; om Fyns
Æblegaarde og Humlehaver,
der begge er besunget saa ofte
og med Rette; om Stevns lyse
Kirsebærhaver, om Amagers
overmættede Kaalhaver, der er

saa forskellige fra Jyllands
magre Kaalgaarde eller Als'
frodige Blomsterhaver, — alle
disse særprægede Bondehaver,
der 'er runden af samme Rod,
nemlig den gamle Bondekul¬
tur og Bostavnsfolelse, — den
selvsamme, der formede den
firlængede Gaard og Lands¬
byens skønne Billede, det vi

kenes Lægehaver som Herre-
gaardshav ernes Barokanlæg og
Picestegaardshavers og Land¬
stedshavers Landskabsstil for
tilsidst at have modtaget Im¬
pulser fra Forstadskommuner¬
nes og Stationsbyernes Villa¬
haver. Samtidigt har den dog
haft et mere lokalt Særpræg
end nogen af de andre nævnte
Kategorier har haft, idet den
foruden at maatte blive præ¬

get af Egnens Læforhold og

øvrige klimatiske Betingelser
i særlig Grad har faaet Præg
af bestemte lokale Udøvere i

Anlægskunstens Fag. Der skal
her mindes om den Type, vi

En sjællandsk Bondehave,
mualt 1770.
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1 Mønsterplaner. Til venstre fra Johan Ludvig Mansa: Have-Katekismus, 1796.
Til hejre fra Peter .lansen: Anvisning til Haugedyrkning for den danske

Landmand og Bonde, 1809 (begge i Maal I: IOOO).

i vore Dage benævner med det moderne Ord: Hjemstavnskultur. Udviklingen inden
for disse torskellige Typer af Bondehaver liar væsentligst været foranlediget lor det
første af Magtbud fra oven og for det andet af de skiftende Kaar for Livsopholdet.
Endelig som en Følge af skiftende lokale Haveanlæggere, Forandring af det Motiv,
hvor man hentede sine Ideer (Herregaards- eller Præstegaardshaven paa Stedet) eller
Impulser længere ude fra. Om Bondehavens almindelige Udvikling fra Oldtiden til
vore Dage har Forf. fortalt i en Artikel i Gads danske Magasin Juli I(>25, og nær¬
værende, der kun omhandler den indre Udformning al Bondehaven, Bondehavestilen,
kan derfor ses i f ortsættelse af fornævnte' Artikel og viser i de hosstaaende Plan
Træk af Udviklingens snørklede Kurve.

Nogen Plan af en dansk Bondehave fra Middelalderen, endsige Oldtiden, eksiste¬
rer af gode Grunde næppe, og tørst efter Renåissancen kan man tinde udenlandske
Beskrivelser eller Illustrationer, der kan give os en Anelse af, hvorledes Bondehaven
har været. Nogen Plan ældre end den her bragte (Pag. 65) er ikke Forf. bekendt. Men
det maa siges, at denne Plan sikkert kan betegnes som ogsaa visende os Haverne
adskilligt a^ldre end det nævnte Aarstal — 1770. Det er omtrent saadan, vi tænker
os Renaissancens Bondehaver, maaske lidt mindre, men i bedste Fald med en Opde¬
ling omtrent som nærværende, der viser i) Æblehave, 2) Kaalgaard, 3) Blegeplads,
4) Humlehave, 5) Blomsterhave og 6) Møddingplads. At Kaalgaard og Blegeplads
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En typisk Landbohave. Efter Maleri af trits Syberg. 1891-93. (Hirschsprung Samling).

ligger længere ucle encl Æblegaard og Humlehave, er vel noget, Udviklingen har ført
med sig, efterhaanden som begge de sidstnævnte er udvidede (efter Loven), og der
skulde skaffes Lys til løj og Urter. Beliggenheden af Blomsterhaven udenfor Bebo¬
elseshusets Vinduer („I ruerfenstrene"?) er typisk ligesom Inddelingen i Kvarter er det
(Kvadraturen). Det maa siges at være en hensigtsmæssig og god Plan.

Mens den foran nævnte Plan er en Plan over en eksisterende Have, er Mansa's
Plan et Forslag til Haveanlæg; men det maa vel tænkes, at dette Forslag, der 1790
er præmieret af Landhusholdningsselskabet, er efterfulgt af adskillige Haver i denne
Skikkelse. I al sin Skematiskhed er Planen jo meget detailleret; men med sin stærke
Opdeling af Haven, sin mindre heldige Tilknytning til Huset, sin Sammenblanding
af Nytte og Prydvækster og mange flere Forhold skønnes det, at den dels er altfor
meget en „Tegnebordsplan" og ikke er vokset frem af det praktiske Livs Krav, dels at
nye Tankers Fremspiring kan have influeret paa dens Udformning i uheldig Retning.
Planen maa absolut betegnes som staaende under foregaaende.

Med Fællesskabets Ophor og de synkende Kornpriser i l iden fra I8OO—1830 er
Landskabsstilen brudt igennem, men desværre kendes ikke fra denne Periode nogen
Bondehave, hvorimod Planer af Herregaards- og Præstegaardshaverne m. v. viser dette
tydeligt. Den eneste Plan, der kan gengives fra Tiden omkring I83O, er Rekonstruk-
tionsplanen Tavle B. (Fig. 3). der er en alsisk Bondehave. En udførlig Beskrivelse fin¬
des af den, hvor den er offentliggjort, og det fremgaar deraf, at den støtter sig til
gammel Beplantning i de lange Hække, og den maa derfor opfattes som en Art Over-
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Tavle B. Nogle Opmaalinger af |8-Tallets Landbohaver (alle i Vlaal I: IOOO).

69



(det danske Hedeselskab).

KILDEANGIVELSER FOR TAVLE A., B. OG C.
Tavle A. Planer fra F. J. Chr. Jensens Havebøger. Disse Bøger var dominerende faglige Vejled¬

ninger i 18-TalIets sidste Halvdel, og de skiftende Plan-Tegninger i Bogens mange Udgaver har der¬
for sikkert øvet en ikke ringe Indflydelse paa Haverne i den Periode.

Øverst til venstre en Haveplan, der blev brugt fra 1845 (første Udgave) til 1888, 6. og sidste Ud¬
gave af Jensens Havebog, (Titlen har varieret). Øverst til højre en landskabelig Plan, findes kun fra
1845 til 1864, (3: til og med 4. Udgave), men erstattes i 5. og 6. Udgave (1876 og 1888) af Planen ne¬
derst til højre, der ogsaa maa siges at være mere hensigtsmæssig end dens Forgænger.

Nederst til venstre en lille Husmandshave fra Jensens „Havebog for Bondestanden", 1848.
Tavle B. Nogle Opmaalinger. Nr. I og 2 stammer fra Vesterhavsøerne (Hefte 1 af „Foreningen af

3. December |8<)2"s Opmaalinger). Nr. 3 en lille Have fra Als. Omtalt i det kgl. danske Haveselskabs
Meddelelser 1909. Nr. 4 er Rester af et lignende'Motiv, Frebogaard ved Græsted, Sjælland. (Kunst¬
akademiets Opmaaling). Nr. 5. Landbohave fra Døllefjelde, Lolland. (J. Tholle Opmaaling).

Tavle C. Nyere Mønsterplaner. Nr. I. Landbohave af Aksel Henriksen (fra Det jydske Haveselskabs
Jubilæumsskrift 1923). Nr. 2. Plan fra Michael Gram: „Anlæg og Tilplantning af mindre Haver", 1922.
Nr. 3. Oluf Pedersen, Mønstertegning til Landbohave, udsendt af de samvirkende sjællandske Hus¬
mandsforeninger. Nr. 4- Plan af P. Wad. Havekunst 1922.

Forslag til Husmandshaver, fra „liedre Byggeskik"s Aarsberetning 1923, tegnede til det samme Hus
af 5) P. Wad, 6) C. Th. Sørensen og 7) af J. Østergaard. (Alle Planer I: IOOO).
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for det blomsterrige Als' Haver.
I Tavle A. th . ses Udviklingen til det landskabelige at være fuldfort, og Herregaardens

Landskabsstil har her faaet sin karakteristiske Udformning, formindsket Kopi af en
saadan, som den er. Gennem Havebogen er denne Plan spredt viden 0111, og Bogens
missionerende Virksomhed liar Bondehaven i mange Egne endnu ikke frigjort sig for.
Principet i Planen er saa afgjort uheldigt og saa upraktiskt som vel muligt.

Noget bedre er for saavidt E. Dalgas Plan (Pag. 7()), selv om der her mest er taget
Hensyn til Læplantning. Her er der dog Regelmæssighed, Holdning og System i Ha¬
vens Anlæggelse, og man fristes til at opfatte den som Forløber for noget endnu
bedre, nemlig en senere I ilbagevenden til den senere Udformning, noget som den
dog naturligvis ingen Indflydelse har haft paa.
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Med disse Planer kommer vi op til vore Dage, og som det sidste Led i Bonde-
havestilens Udvikling skal en Serie Planer fra disse Tider bringes, idet de kan sam¬
menholdes dels med de foregaaende, dels med de tidligere i Havekunst (IQ22) og andre
Steder gengivne. Planerne taler hver for sig dels om saM-lige Krav i de forskellige
Egne af Landet, dels om den indiv iduelle Udformning, de har faaet. Planerne skal
ikke kommenteres, men overlades til Læsernes Dom.

Til Slut skal der her fremhæves som et Ønske for Fremtidens Udformning at Bonde¬
haven, at man maatte kunne finde Typer, der kunde være gyldige for Egnen. At tegne
Bondehaver for det ganske Land er en umulig og unyttig Sag. Bondehaven maa i
ganske særlig Grad hlive et lokaliseret Element, saaledes som det foran er fremhæ¬
vet, at den har været, er det og vil blive det. Med lokale Typer, der af Anlæggeren
kan bringes i Harmoni og kontakt med det bestemte Hus, vil man naa længst frem
i Udviklingen mod bedre Haver tor Bondestanden. Om saa disse Haver og de til
dem knyttede Læplantninger ble\ udformet og anlagt saaledes, at de ligesom de gamle
Landsbyhaver gav Landsbyen det bløde Smil og ved de moderne Bygninger, det være
sig i Landsbykernen eller hos Udflytterne paa StatshusjOrderne, afrundede Konturerne
og indesluttende Stakhjelme etc. tog Brodden af det haarde i Farver og Former, — da
hjalp Haverne med til at genskabe noget af Roen i Landskabet, Idyllen i Landsbyen
og Skønheden i hele Landet. Johannes Tholle.

Bytræet ved Davinde, Fyn.
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EN OFFENTLIG AUTOMOBIL-LEJR
I vor Tiel er Rosseaus Raad til Menneskeheden: „Lad os vende tilbage til Natu¬

ren!" ved at opleve Renaissance.
Allerede i Aarevis har det været fulgt i Sommerferietiden af mange, der indrettede

sig paa forskellig Vis, efter som Forholdene og okonomisk Evne bod. Flugten fra By¬
erne foretages i vore Dage af mangfoldige paa Nutidens (og vel i endnu højere Grad
f remtidens) Køretøj: Bilen. Men hvis Bilerne fremtidig vil vinde hulpas hos Befolk¬
ningen i samme Forhold som i de senere Aar, vil' man snart blive stillet over lor det
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vigtige Spørgsmaal: Hvordan kan man imødekomme Auto-Turisternes Krav om Lejr¬
plads for sig selv og Automobilerne? Netop i Sommer er man her hjemme begyndt
at ønske Arealer stillet til Raadighed i Landets smukke Egne til frit Lejrliv. Det kan
inaaske derfor have Interesse for Læserne at faa oplyst ved et enkelt Eksempel, hvor
langt man paa dette Omraade er naaet i Amerika, hvor Sagen ligefrem er indgaaet
som et nødvendigt Led i Byplanlægningen, og det frie Stadium allerede er afløst af
et særligt ordnet og organiseret Anlæg.

Oplysningerne, der her gengives efter Landscape Architecture, Januar IQ25, om¬
handler Planen til den nylig fuldendte Automobil-Lejr i Byen Sacramento i Califor¬
nien. Det første, man tog Hensyn til, var, at Lejren blev saa stor som mulig, for at
tlen kunde modtage de mange Turister, der altid er paa Farten i den Stat. Hvordan
Formen ellers blev, lagde man ikke megen Vægt paa; naar den blot blev et godt
Tilholdssted lor den rejsende, havde man opnaaet, hvad man vilde.

Først skal der dog berettes lidt om den offentlige, Lejr som Institution. For at
imødekomme Sommernomaderne, hvis efterladte Papirservietter og Vogn ringe marke¬
rede alle Veje fra Maine til Golden-Gate, er der dannet Auto-Lejre ved forskellige
Byer rundt omkring i hele Landet. Befolkningen i disse Byer følte en Forpligtelse til
at modtage Turisterne, ikke just af Gæstfrihed, men mere af Hensyn til den gode
Forretning, de vidste, det vilde blive for dem selv. Dog maa det ogsaa bemærkes, at
det undertiden blev gjort med det Formaal netop at drage de fremmede til eet be¬
stemt Sted. Ofte blev Oprettelsen af dem støttet af Lejrkommissioner og Handelsfor-
eninger; men det viste sig senere ikke at være saa heldigt — snarere det modsatte. De
første, der viste Utilfredshed med de offentlige Auto-Lejre, var de lokale Hotelejere,
der frygtede Nedgang i deres egen Forretning. Men det var ganske overflødigt, idet
nemlig mange Auto-Turister stadig foretrak Hotel og Garage for Opholdet i Lejren.
For de fleste Sommerrejsende er dog netop Auto-Lejren noget af et Eventyr, og det
kan heller ikke nægtes, at de vilde være daarligt tjent med Ophold paa et mindre
Hotel i Byens Indre, selv om de fik større Komfort for de samme Penge.

Der er to Forhold, der her maa omtales, idet den ene nærmest kan siges at have
Karakter cif en Forudsigelse. Først, at den frie Lejr, som engang var Regelen, er ved
at blive noget, der hører Fortiden til; dernæst, at der er Tegn paa, at den private
Ejendomsret snart vil vise sig at blive almindelig. Publikum vil gerne betale, og saa
meget mere, som de føler, at hvad de faar for ingen Ting, er lige saa licit værd. Den
Opfattelse, at den offentlige Lejr er et Forretningsforetagende, er til en vis Grad rig¬
tig; i Løbet at nogle faa Aar vil der sandsynligvis blive oprettet forbedrede offent¬
lige Auto-Lejre i hele Landet, sat i Gang af Sammenslutningen.

Arealet til Lejren i Sacramento blev, som hosstaaende Plan viser det, valgt lige
op til den stærkt befærdede Landevej. Grunden, der netop havde en meget passende
Størrelse til dette Brug, ejes ikke af Byen, men er lejet af den for en Aarrække. Den
enkelte Lejrplads er ca. IO m dyb og af varierende Bredde (se Planen). Gennem en
Hovedindkørsel føres man ind i Lejren og har let Adgang til alle de øvrige Veje,
der fører over hele Terrainet. Man har ved Erfaring set, at den Fremmede, naar han
kommer ind i Lejren, først gennemtrawler den hele, før han til sidst gør sit Valg. —

Vejene, dér alle er 7.5 m (24 feet) brede og ved hvert Vejkryds har afrundede Hjør¬
ner (Radius 7 ni) er befæstede med Skærver. Der er 225 Lejre foruden Plads til
ekstra Indkvartering. Som Planen viser, er der plantet mange Træer, der er af en
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særlig hurtigt voksende Slags, f. Eks. Carolina Poppel og Pil, som bliver vandet og
passet hele Sommeren. Lige ved Indgangen er der Anvisningskontor, Forretning,
Oliestation, Gasværk og Reparationsværksted, hvorimod Lejrens Midtpunkt er op¬
taget af det fælles Kokken med dets brede Uorde, Vaskekummer, Gasapparater osv.
Ved een af Hovedvejene lidt tilhage ligger der Bygninger med Bad, Toilette og Va¬
skerier. Paa Grund af den forskellige Brug, der skulde gøres af Lejrbygningerne, ansaa
man det ikke for heldigt at samle dem; men det var egentlig ikke, hvad Turisten
kunde have ventet, snarere lidt af Skuffelse ved forste Øjekast.

Lejren er oplyst overalt med en særlig stærk Bely sning ved Indgangen. Ligeledes
er der Vandledning ud over hele Arealet. 1 Kokkenet er der Adgang til fri Kogegas
eller I ræild, hvis man foretrækker at benytte det. Bundt omkring findes der aabne
Hytter, kun med Tag over, og faste Borde, og Bænke; men i Fremtiden skal der ind¬
rettes riglige Hytter med Skillevægge, som mange Selskaber, navnlig dem med Born,
gerne \il leje for Natten, sel\ om det bliver for cm lidt højere Betaling. For i det hele
taget at kunne opholde sig i Lejren, er Betalingen for hvert Selskab i 14 Dage: $0
cents pr. Nat.

Der er kun 3 Mænd beskæftigede i Lejren med at føre Opsyn og holde den i
Orden. I den sidste Sæson blev der i den tidligere City-Auto-Lejr, der laa i Ud¬
kanten af en af Byens Parker, solgt Billetter i et Antal af 17,000, hvilket vil sige,
naar man regner hvert Selskab til 4 Personer, at ca. OO.O(K) Mennesker har boet
i Lejren i Sommerens Løb.

Ligesom den gamle Verdens Klostre og den nye Verdens californiske Missioner
tjente de trætte Rejsende, saaledes yder nu Auto-Lejren dem Forfriskning, Hvile og
Beskyttelse efter endt Dagsrejse, der i vore Dage er betydelig længere end i hine Tider.

Agnete Messerschmidt.
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HYPERICUM PATULUM VAR. HEN RY I
I ,n Busk, der ligner H. Moserianum. Men medens denne kendte smukke Hybrid

mellem H. calycinum og H. patulum maa plantes paany næsten hvert Foraar, fordi
den kun taaler vore Vintre paa en meget lun og beskyttet Plads, synes det, som 11.
Henryi med Glans kan klare almindelige Vintre, forhaabentlig ogsaa strenge Vintre.
1 alt Fald stod den i min Have paa en udsat Plads sidste Marts, da Temperaturen
gik IO—12 Grader Celsius under Frysepunktet mange Na^tter i Træk. Og det er saa
meget mere bemærkelsesværdigt, fordi den før Frostperiodens Begyndelse stod med
ny grønne Skud, lokket frem at det milde Vejr, vi havde i Januar—Februar. H. Mo¬
serianum døde paa en meget lunere Plads. Og flere andre Planter, som klarede me¬
get lavere Temperaturer forrige Vinter, led slemt i denne Marts-Vinter. H. Henryi
fik alle sine unge Skud „svedne", men ny kom hurtigt frem, da Foraaret endelig for
Alvor begyndte.

Det er hændt med flere Plantearter, forhen kun kendt vildtvoksende i Japan, at
der i Vestkinas Bjærge i de senere Aar er fundet Variationer, som i visse Henseen¬
der afviger, f. Eks. ved betydeligt større Frostførhed, ogsaa ofte ved anderledes \ ækst
og undertiden ogsaa ved andre Karaktertræk, men som alligevel i saa mange Hen¬
seender er lig den tilsvarende Art fra Japan, at Botanikerne henregner den under den
japanske Art som en Variation af denne. Geologer tager denne botaniske Ejendom¬
melighed som et af de Tegn, der tyder paa, at Japan har været landfast med Kina
i en vis geologisk Periode, og at Naturkatastrofer dernæst i en senere Tid har hær¬
get det store kinesiske Lavland og tilintetgjort alt højere Planteliv der, hvorefter disse
Arter nu kun findes enten i Japan eller oppe i Nærheden af Thibet.

En af disse Plantearter er Hypericum patulum. Den blev for mange Aar siden op¬
daget i Japan og indført til Europa. Her i Landet har den ikke vist sig haardfør. Nu
er der altsaa fundet en nær Slægtning af den paa Vestkinas kolde Bjærge, H. p. var.

Henryi. Den har gennem de mange Aartusinder vænnet sig til mere strenge Vintre
end dens kabine japanske Fætter. Og samtidigt er den blevet kønnere, saa køn, at
Kendere endog har kaldt den den kønneste af alle kendte Hypericum.

Den gror kraftigt, har i England naaet godt en Meters Højde, synes ikke at ville
gro højere, men sandsynligvis bredere. Skuddene er smukt røde, gaar mere udad end
opad, er ta^t besatte med smaa Blade, ovale, tykke og læderagtige, mørkegrønne, sid¬
dende ejendommeligt regelmæssigt, parvis krydsede, hvorved Skuddet faar et firkantet
Udseende. Alene derved er Busken smuk. Men i Juli, August og September er „smuk"
for svagt et Udtryk at bruge om den, thi da ender hvert af dens talrige Skud i I, h.
eller 3 nikkende Blomster, meget store, fulde 5 cm i Tværmaal, med 5 Kronblade,
lysende guldgule, svære og faste af Stof, næsten som gjorte af Voks, brede, runde,
smukt buede, indbyrdes overliggende, dannende en flad Skaal, halvt fyldt med de 5
Straalebundter af talrige guldgule Støvdragere. Frugtknuden er karaffelformet med 5
udbøjede Ar, paa hvis Spidser der ofte hænger en lille udsondret Dugdraabe. Frugt¬
knuden er først gulgrøn, men farves efterhaanden rødbrun, ofte helt teglrød. (Se Bil¬
ledet foregaaende Side.)

Hypericum Henryi er lige kommen til Landet. Men der er næppe Tvivl om, at
den hurtigt vil finde Vej ud i alle Haver, hvis Ejere sætter Pris paa smukke og egen¬
artede Blomsterbuske. Aksel Olsen.



AGAVEN OG DENS ANVENDELSE
Blandt de Sydens Planter, som lios os baade kan anvendes i Stue og paa Friland,

er Agaven sikkert en af de interessanteste, idet den ved sit robuste Udseende, sin
absolut tropiske Karakter og den fra vore andre Vækster saa stærkt afvigende Ha¬
bitus virker saa aldeles fremmedartet *og i sin Utilnærmelighed doger tiltrækkende. Der¬
til er den yderst nøjsom og beskeden i sine Krav, saa faar den en solbrændt Plads i
en stenet og udtørret Rabat, eller stilles den i en mørk Krog i en sur Stue, vil den
i de fleste Tilfælde bolde sig i Live der i lange l ider, ja, med blot et Mindstemaal
af Pasning vil den trives og sætte nye Plade —og Torne.

Agaven er derfor ogsaa gammel i Kultur lios os, og bl. a. i „Stuegartneren" l8l()
nævner Poseha/y den. Dens Navn er af græsk Rod og af mytologisk Oprindelse; det
betyder noget ypperligt, smukt og dejligt, og de Sydens Mænd, som har givet den
Navnet, har da sikkert særlig heftet sig ved de Blomster, som den dér ikke er saa

karrig med, men som vi Nordboere kun yderst sjeldent faar Lov at se hos os. 1 Mid¬
ten af det 16. Aarhundrede blev Agaven ført fra Amerika til Europa, hvor den for¬
vildedes langs Middelhavets Kyster, og hvor den blev taget baade i det praktiske
Livs Tjeneste, saaledes som Indhegningsmateriale for Agre og Haver — saadanne Hegn
kan se meget skrækindjagende ud —, og i det dekoratives Tjeneste saavel in natura
som Forbillede for Kunstnere.

Den egentlige Hjemstavn for Agaven er Mellemamerikas Egne og dér i Særdeles¬
hed Mexiko. Den hører til Narcisfamilien, men synes at være faldet langt fra denne
fredelige Families andre Medlemmer, særligt naar man tænker paa Paaske- og Pinse¬
liljer o. 1. Efter dens robuste Karakter skulde man snarere fole sig fristet til at hen¬
sætte den i en hel anden Plantefamilie. Dens Vækst er vel kendt, med en Roset af
Blade lige over Jorden; Bladene er lancetfqrmede og mere eller mindre tornbesatte,
grønne eller hvid- og gulrandede, dog altsammen med et ejendommeligt Vokslag,
der giver dem et blaadugget Udseende. Bladrandene kan undertiden være optrevlede,
og selve Bladene indeholder væsentligst de Trevler, som i dens Hjemland er Gen¬
stand for økonomisk Udnyttelse, idet der af dem dannes en Slags Hanip, kaldet Pita,
uægte Manillahamp og fejlagtigt Aloehamp. De unge Agavetrævler spises raa eller
kogte, og de ældre, som der ikke laves Hamp af, anvender de Indfødte ved Tæk¬
ning. Den mest populære Anvendelse, dér gøres af Agaven, er Tilberedningen af
Aztekernes Nationaldrik Pulque, der den Dag i Dag er Mexikanernes Yndlingsdrik, ,

og hvoraf der forbruges enorme Mængder.
Af Naturen er Agaven en meget langsomt voksende Plante og producerer i Reg¬

len kun 2—5 Blade 0111 Aaret. Naar den skal blomstre derimod, skyder den i Løbet
af faa Uger en indtil 12 in høj Stængel tilvejrs, og paa denne kan der findes flere
Fusind stærkt duftende, honningrige Blomster samlet. Men hermed er det ogsaa ude
med Agaven. Naar den blomstrer, gaar den over i Dødén, og Blomsten er Livets
sidste Frumf, dens Svanesang, om man vil. I Hjemlandet og i Middelhavslandene blom¬
strer Agaver oftere, hos os sjeldnere, saa sjeldent, at det opnoteres og publiceres,
naar det er I ilfældet. I Tidsskrifter og Dagblade læses undertiden om saadanne Be¬
givenheder, og Forf. har en Del Data i saa Henseende. Agavens langsomme Vækst
og maaske dens sildige og sjeldne Blomstring har givet den Tilnavnet „den hundred-
aarige Agave". Hos os har man Agaver, der er naaet i hvert Fald de $0—60 Aar.
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Hos os dyrkes væsentligst den almindelige Agave americana og dens Varieteter,
den gulrandede, den gulstribede og den hvidstribede, In is Navne er Agave americana
fol. strictis, A. a. longifol. striata og A. a. fol. albo striatis. Meget smuk er ogsaa Ar¬
ten A. Verschaffeltii. Sædvanlig dyrkes de i store Potter eller Baljer, og i Forhold til
Agavens overjordiske Y olumen behøver den kun et Mindstemaal af underjordisk,
hvorfor Potteklumpen ikke kræver saa stor Plads, og der kan nøjes med relativt smaa
Potter. Vi anvender den jo udelukkende til Pynt og Pryd, enten i Stuen, i Vinter¬
haven eller sat ud paa Veranda, ved Trapper eller frit i Græsset.

Den almindeligste Maade blot at sajtte den ud i Græsset uden iøVrigt at tænke
paa nogen Tilknytning til andre Planter er ikke heldig. Det er heller ikke heldigt at
sætte den sammen med enhver anden Plante. Den er som før fremhævet saa ahsoltit
særpræget, at den kræver sin særlige Plads, særlig Hensyntagen til dens hele Habi¬
tus. Agaven skal om ikke for sit Livs Behov, saa for Dekorationens Skyld have god
Plads omkring sig. Skal den ses i Sammenhæng med andet, maa det være Ting, der
paa den ene eller anden Maade staar i Harmoni med dens Torne, dens Saftrigdom,
dens Hjemstavn eller lignende Forhold, og det er ikke i enhver Have, der tages dette
Skønhedshensyn, uden hvilket den kommer til at virke som en Rose i en Kartoffel¬
mark, eller for at bruge et populært Udtryk — som en Hund i et Spil Kegler. I kø¬
benhav nske Anlæg kan man undertiden se Agaver anbragt paa en god Maade.
Qvenstaaende Billede viser Agaver paa Jarmers Plads, hvor de maa siges at have faaet
en fortrinlig Plads, — dette skønt de omtrent vokser op af det tamme, nordiske Græs,
men fordi de i sig selv leder Fanken hen paa tropiske Egne, og her støttes paa en

fortrinlig Maade i de to kæmpende Løver, der paa samme Tid dekorerer Græsplæ-
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ncn. Laverne og Agaverne er i skønneste Samhørighed, billedlig talt, og Billedet bli¬
ver derfor her saa godt, selv om der iøvrigt ikke er megen l arve over Arrangementet.

Det er straks anderledes, naar vi ser paa det andet Billede — Agaverne paa Kon¬
gens Nytorv. Agaverne har her en Underplantning at noget, der ikke er i saa inder¬
lig en Harmoni med dem, som ønskes kunde. De er nok paa Afstand Ira de højstam¬
mede Pelargonier og den gæve Rytter bag Stakittet; men de undgaar ikke at blive
set i Relation til alt dette, og der er intet at det, der som Løverne paa Jarmers Plads
leder Fanken til de varme Lande og sætter Fantasien i Sving. Det skal ikke paastaas,
at denne Dekoration er uskøn, tværtimod; der er Farver og Former og skønne Lin¬
jer, men Billedet er ikke saa roligt og saa rigtigt som det forrige. Et tredie Billede
med Agaver dannedes ifjor i det kgl. danske Haveselskabs Have, hvor Agaverne hver
for sig voksede op al en Krans af Sten. Selv om det var et saa nordisk Materiale
som Faxekalksten, med sin Koralstruktur, saa gjorde dette simple Arrangement dog
saa meget, at man saa en god Forbindelse imellem de nøjsomme Agaver og den ste¬
nede og magre Jord, de voksede i, og begge Dele supplerede hinanden op til sammen
med nogle storbladede Buksbom at give et smukt logisk dg rigtigt Billede.

At Agaven foruden at være brugt til Dekoration in natura i Flaver ogsaa har
fristet vore bildende Kunstnere som Motiv, er der mange Eksempler paa. Carl Bloch
har saaledes tit benyttet Agave paa sine Billedex-, bl. a. de religiøse Billeder fra det
hellige Land, og selv om maaske ikke Plantegeografien er ganske rigtig her, saa vir¬
ker det ikke desmindre godt.

Agaven formeres meget let, — derved at man ved Omplantningerne afbryder nogle
af Sideskuddene, der fremkommer i rigt Maal. ,/. 77/.
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OM GAARD OG HAVE I DE NORDISKE SPROG
.... Hvor Oldtids Grave

Staac mellem Æblegaard og Humlehave.
(H. C. Andersen.)

Naar vi taler om en Gaard, ved vi jo nok alle, hvad der menes: „Solen skinner
i Naboens Gaard, Husene ere saa lave, Caarden har Plads til en Modeling kun og
en trealens Have"; —det er en Plads omgivet af sammenhørende Bygninger eller en
Slags Landejendom eller større Købstadsbolig. Men ser vi saa paa Ord som Kirke¬
gaard, Abildgaard, Hønsegaard, Aalegaard, passer disse Bestemmelser jo kun daarlig,
for ikke at tale om Skærgaard eller \ ingaard. Vi finder her, at det eneste fælles for
saadanne Ord er, at de betegner noget lukket, indhegnet. Og virkelig betyder Ordet
selv paa Gammeldansk, -svensk, -norsk-islandsk (gardh, garder, garfr) ligefrem „Gærde"
foruden „det omgærdede Stykke Land", „Vænge", hvorfra udvikler sig forskellige
Betydninger efter dettes Brug: Gaardsplads, Bolig (dansk, svensk, oldengelsk geard,
engelsk yard), Have (islandsk, hollandsk gaard). En lidt anden Stamme er oldhøjtysk
garto, hvoraf Garten og fransk jardin, der gaar over til Lngelsk (garden). Ordet er
beslægtet med det slaviske Ord for Borg og By grad(u), velkendt Ira russiske og ser¬
biske Bynavne paa -grad og -gorod og Borgen Hradschin i Prag; ogsaa med latinsk
hortus, Have. 1 Ordet Gærde (gerSi) erkendes let en Afledning af Gaard; paa Svensk
betyder ogsaa det (garde) et V ænge.

Den oprindelige Betydning al Gaard: „Gærde" af Sten eller Kis, „Dige", konsta¬
terer \ idenskabernes Selskabs Ordbog (l802): „Har fordum bemærket et Giærde
eller en Indhægning". Den findes t. Eks. i de gamle Love, hvor en Ged kaldes garth-
brytaer, fordi den er brudt igennem et Gærde. Slægten Abildgaard forte i Skjold røde
Æbler og et Gærde. Rimkrøniken taler om Valdemarsmuten i Danevirke og siger
(Vers 3937), at der blev ikke Fred mellem l yske og Danske, „før ieg fik giort mel¬
lom oss en gaar". I Ir. I bolle gor mig opmærksom paa denne Strofe i Folkevisen,
hvor den spotske Jomfru afviser Kong Erik: „Ikke saa vil jeg danse hos dig, Dine
Hænder er alt saa haarde; Janten saa har de Greben kryst Eller gærdet op Gaarde",
d. v. s. rejst Gaarde, gjort Bondearbejde.

Denne Ur-Betydning findes bevaret især i jydske Dialekter, saaledes i Sundeved:
gæet gaae om flettet Risgærde (Feilberg). Paa Samsø siger man „lukke Gaarde", (d. v. s.
lukke Gærdet), „Gaarden er falden ned" (Molbech). I n Aale- eller Laxegaard er en
Indhegning (egl. Risfletning) til Fangst af I iskene; Gaardbo i Vendsyssel var oprin¬
delig en Bod, et Skur for Tilsynet med Aalegaardene. Overført: en Maane- eller
Solgaard er en Ring af Skyer omkring Solen eller Maanen.

Den næste Betydning: det af Gærdet indhegnede, Jiar vi tilbage i mange Sam-
mensætninger som Rester af fordums Brug: en Skærgaard er et Stykke Vand, omgivet
af Klippeskær; Bigaard, Andegaard, Fasangaard, Grønnegaard, Ormegaard, Puggaard
i Ribe (d. v. s. Pogegaard, Skole) o. s. v., og i Dialekter bruges Ordet endnu om
Græsplads, Toft.

Men den Betydning, der her har mest Interesse, er jo den, vi saa i et Par Sprog:
det til Dyrkning af Planter indhegnede Jordstykke. Endnu er paa Islandsk og Færøsk
gar(fur Haven, ligesom gor i Sonderjydsk (Angel, Sundeved) og flere Steder i Nørre¬
jylland. Denne Anvendelse, der har været tælles for hele Landet, kendes nu i Rigs-
■maalet kun i lidt kunstlet, højtidelig (bibelsk) Stil, som i Grundtvigs Psalmer: „Blom-
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stre skal i dine Gaarde Hvert et Hjerteskud" (i „Giv mig, Gud, en Psalmetunge"),
„Blomstre som en Rosengaard Skal de ode Vange", eller naar Johannes Jørgensen (i
Rejsebogen) taler om Skrænter „grønne af Frugtgaarde". Vi siger med samme Me¬
ning en Vingaard og en „Vinhave", men hibelsk vel kun det første, Ogsaa Vingaards-
manden. Kaalgaard var ligetrem det, vi nu kalder Køkkenhave, som Abildgaard var
Frugthaven og Rosengaard Blomsterhaven, hvor den fandtes; den beskrives i 2. Af¬
snit af det middelalderlige Digt om „Dværgekongen Lau rin" og hans Rosengaard,
der „Vinter og Sommer med Iloser staar". Levninger af denne olddanske Brug ken¬
des i sammensatte Ord som de nævnte: Abildgaard (samsøsk Avlgaard, norsk eplegard);
Grundtvig siger i „Jyllands Priis": „Det er slet ingen Abildgaard Og ingen Blomme¬
have"; man har ogsaa Blommegaard (jydsk), norsk aldegard, d. v. s. Frugthave (af alda,
sml. Olden), svensk nottagård i Biblen 154' (som tysk Nussgarten; Nøddehaven i
Højsangen 0, II.)

Fra nyere Svensk nævner vi blot et Navn som Parken Lundagård og den inter¬
essante Sammensætning tradgdrd. Denne findes i Betydningen „Frugthave" allerede
i de gamle Love: trægar\)r tilligemed fornsvenske Betegnelser som yrtagar[)er, æpla-
gardher, kryddagardher (dansk Krudgaard, Urtegaard), lustagardher. Lustgdrden kaldes
Paradiset i en gammel Bibel, og i 18. Aarhundrede træffes (hos Linné) lust-trågdrd
om, hvad nu hedder: prydnadstrådgård. Køkkenhave var kdlgdrd, ogsaa humblagardher
(bevaret i Humlagdrden i Stockholm). Fra ly. Aarhundrede, da Lysthaver blev mere
almindelige hos Middelklassen, kan dateres, at Ordet tradgdrd fra at betegne Frugt¬
have kommer til at betyde „Have" i Almindelighed (Hellquist) og Gartneri.

I Dansk skulde et andet Ord afløse „gard" (Gaard) i Betydning af „tradgård", nem¬
lig Have. 1 hvilken Grad det ganske har afløst det gamle Ord, kan ses ved Sammen¬
stilling af Valdemar Sejrs Jydske Lov, 3- Bog, 60: „apældgarth oc kalgarth .... oc
tofthegarth seal Irwar man siælf worthæ sik meth sin eghæn garth...." og det lige
overførte Sted i Christian V.s Danske Lov (3-1,3-47): „Abild- og Kaalhave og Tofte,
som maa indhegnis, skal hver Mand sig selv hegne med sit eget Gierde". Det nye
Ord hed egentlig Hage (ogsaa i Norsk og Svensk) og betød „Hæk", „indgærdet Jord¬
stykke", især Græsgang. Saaledes ogsaa oldislandsk hagi, oldengelsk haga (senere
haw, hvoraf Plantenavnet hawthorn, egl. Hækketorn), gi. nedertysk hage (hvoraf lige-
saa hagedorn) og hollandsk haag, Hæk (kendt som Bynavn, 's Gravenhage, d. v. s.
Grevens Indhegning). Beslægtede Ord er foruden Verbet „at hæge om" (egl. sætte
Hæk om, beskytte, bevare; ogsaa gi. svensk „hægha"), ogsaa Ordene Hæg (-gebær,
svensk „luigg", norsk „hegg"; i Dialektengelsk „hag-" eller „hedgeberry"; i Schweiz
kaldes frugten Hækkekirsebær: „haagchries"), Hæk (svensk „hack", engelsk „hedge")
og Hegn (svensk „hiign", tysk „Hain", Lund). Paa Samsø [betyder endnu Have et
„Jorddige", „Jordvolden bag et Stengærde", medens Stengærdet selv hedder „Gaar-
den". I norske Dialekter er Haagaa „Gærdet mod (om) Udmarken", derimod Haga
„Haven" (Ross; Østerdal og Nord-Trondhjemsk).*)

f ørste Trin af Udviklingen har altsaa for Hage været som for „Gaard": fra l)

*) Jydske Lov forbyder at hugge sig Have (haga d. v. s. Hegn) i anden Mands indhegnede Skov.
Hegnets Betydning ses af Navne som Hindsholm (ældre Hægnæzholm, den hegnede Holm), Hindsgavl
(1 legnæsgavel, indhegnet, afgrænset Odde), l iere srnaa Skove kaldes jo „Hegn": Horserod, Teglstrup,
Klosterris Hegn. Et stort Eksempel paa indhegnet Skov ses i CJiaiftbord i Frankrig, hvor hele Slottet,
Parken og' Skoven omgives af en Mur, 35 km lang.
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Indhegning, Hæk til 2) det indhegnede Jordstykke, især Kreaturvænge, saaledes endnu
i Vendsyssel; paa Læsø gøres I orskel mellem lid, Indmarken, og haw, Haven.*) 1 Kigs-
maalet kendes denne gamle Betydning nu kun i sammensatte Ord som Bihave, Dyre¬
have, Enghave, Hestehave (Horshave), Kohave, Lammehave, Raahave, Stodhave, ogsaa Kalle-
have, Hæssehave, Stakhave, Svinehave; ofte Navne paa smaa Skove, hvor Dyrene græs¬
sede. Navne paa gamle Sædegaarde bevarer denne Endelse og viser, at der har været
Hegn om Jorden til Adskillelse fra Fællesmark eller rene Bøndergaarde: Folehave,
Bolhave, Jershave, Raahave, Rydhave, Rønhave (sml. herom Gads Magasin I925> S. 375)>
ogsaa Hagenskov (egl. hæghmeth skogh); en Herregaard ved Silkeborg hed kort og
godt Have. I Sverige kan hermed sammenstilles det berømte Haga ved Stockholm,
som hed Prdst- eller Prosthagen, da Gustaf III. købte det; og endnu er jo llaga triid-
gårdar blandt de fineste i Sverige. Haga er Navn paa flere svenske og finske Byer
og Godser, ogsaa Hagavik o. 11. Morsomt er Navnet Hagalund, der kan sammenstilles
med danske Stednavne som 1 olehaveskov og Gaardhogaard. Svensk hage er et Vænge,
en Lykke til Græsning, en skovklædt Eng (Oxhagerna ved VVexiø), norsk hage lige¬
ledes, og islandsk hagaganga, Græsgang.

Men Ira l6. \århundrede er det, Hage i Dansk og desuden i Norsk (senere skre¬
vet Hauge — begge Former Slægtsnavne!) antager den Betydning, Moths haandskrevne
Ordbog (ca. 17OO) opgiver saaledes: „en indlukt plads besat med trær, blomster og
urter", = svensk „trådgård". Et af de første Steder, hvor den moderne Betydning fore¬
kommer, er utvivlsomt Christian lll.s Bibel (I550), hvor Paradiset betegnes som en

Haffue, der tales 0111 „træernis fruct i Haffuen", (svensk: „lustgården Eden", men Børne¬
legen „spille Paradis" hedder „hoppa haga"). Fra Moth hidsættes et Par Ordsprog:
„Taalmodighed voxer ei i alle haver", „En have er et godt spisekammer", „Det er for¬
gæves at hegne haven, naar ledet staar aaben" (om forgæves Umage). — For hans
Samtidige, Holberg, ligger Haven i en lidt upersonlig Afstand; Steder er: „Jean de
I rance" 1,2, hvor „mon Pere" forstaas al Arv som „modne Pærer",.og Hans ser ud,
„ligesom han aldrig havde seet en Have her i Landet tilforn"; „Jacob von Fyboe",
III, 2; „Pernilles korte l røyken-Stand", I, 7; Metaniorphosernes I. Bog, 2. Sang: „samt
Have-Træer med af Frugter krumme Grene". „Lyst-Huset i Hangen" forekommer i
„Mascarade", III, 6, og „De Usy nlige", I, I, hvor den betegnes som en Spadsere-Have
(d. v. s. vist offentlig Park).

1 Jylland, især mod Vest, er Have i denne Betydning dog ikke trængt igennem i
Stedet for „Gaard"; der forlanges mere af en „HaVe", end enhver Bonde kan præ¬
stere: „præst og degn kan eje en have", siger I eilberg, „saa maa der være træér
i den; ogsaa naar en bonde faar si kalgor kjon awlo, bliver den til en have".

Gartner forklarer \ idenskabernes Selskab (|802) ved: „Person, som forstaaer sig
paa Havevæsenet", og tilføjer: „Dette Tydske har næsten reent fordrevet de gode
gamle Danske Ord Podemester og Urtegaardsmand". „Urtegaardsmænd" eksisterede
langt ind i IQ. Aarh. (sml. Johannes' Evangelium 2(), 15); først 1846 kom der en
„Gartner" paa Rosenborg. De andre nordiske Betegnelser repeterer Udviklingen: is¬
landsk garSyrkjumaSur, svensk tradgårdsmåstare, norsk hagemeister (hagemann).

Hans Aage Paludan.
*) Især i jydsk haves Havbær eller Havbasrtorn (Als), Havtorn (Thy, Angel; sml. engelsk hawthorn).
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PHLOX PAMCULATA
Havens Farvepragt kulminerer i Sensommertiden, naar Staude-Phlox Floret domi¬

nerer i Rabatterne. Phlox paniculata, eller som den tidligere hed Phlox dccussata, er en
Planteart, der er i stærk „Udvikling"; der fremkommer stadig Variationer, der forme¬
res op og udbydes til Salg som Nyheder. Aarlig ser man nye Navnesorter, der i
Salgsreklamerne udstyres med fremragende Egenskaber, og selv om Lofterne ikke altid
indfries, saa bringer Aarene dog nogle værdilulde Nyheder, der kan give Beplant¬
ningerne forøget Effekt, gøre Sammenstillingsarbejdet interessantere og — sværere.

Glider saaledes ældre Sorter ud, naar de i Sundhed, Blomsterstørrelse, Blom¬
sterrigdom og Farverenhed overgaas af nye, maa det dog ikké glemmes, at der er en
Række ældre Sorter, som endnu ikke er overgaaede af nogen ny, som derfor er uund¬
værlige, selv 0111 de paa Grund af deres formentlige Velkendthed ikke gøres til Gen¬
stand for nogen Reklame og derfor let bliver overset. Af saadanne ældre Sorter kan
især nævnes Elisabeth Campbell, sart og ren, lysrosa, den dejligste af dem alle, eller
den robuste, men smukke, renhvide, længeblomstrende Frau Anton Buchner, og disses
Mellemfarve, den svagt blegrosa Mine. Paul Dutrie.
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Nyheder kan dog, selv om de i larve og Blomsterstørrelse ikke afviger fra ældre
Sorter, faa fuld Berettigelse sammen med de ældre, saafremt de møder med nye Egen¬
skaber—f. Eks. andet Tidspunkt for Blomstring end den gamle Sort. I Gartenschon-
heit skriver Karl Foerster saaledes om Sorten Vol/moller, der har samme lilla Farve
som den gode, gamle Antonin Mercier. Her beror den nyes Værdi paa, at den be¬
gynder sin Blomstring, naar Mercier er færdig. — Dennes Farve kan saaledes bevares
længere i Rabatten. Herhjemme kendes den knaldende orange-skarlagen Dr. Konigs-
hofer; der kunde ikke tænkes nogen mere straalende Farve - nu meddeles der, at
Sorten Siebold har nær samme Farve, men blomstrer for, medens U-Deutschland an¬

gives at slutte Rækken vetl at være den sildigste i den Farve.
Det hænder ogsaa, at kun Navnet er nyt, saaledes er den omstaaende gengivne

Phloxplante kendt og udbredt i Tyskland under Navnet Wurttembergiana, her i Dan¬
mark kendes den samme Sort under dens oprindelige Navn Jules Sandeau (iflg. Med¬
delelse af B. Errboe og Vald. Jensen). Foerster betegner den som „eine disziplinierter
koloss", medens den her i København er særlig benyttet til Forgrundsplantning paa
Grund af dens lave Vækst. En saadan dobbelt Navngivning kan forvirre, og Sorts-
karakteren kan variere med Lokaliteten, og derfor maa Udarbejdelsen af Beplant-
ningsplanen ske udfra et grundigt Kendskab til alle disse Forhold, og Beplantnings-
planer har derfor sin store Værdi — naar de er gode.

Her bringes nu en tysk Plan i Haabet om," at Havekunst snart vil kunne bringe
nogle originale skandinaviske, thi selv 0111 det altid kan have Interesse at se Skik og
Brug under andre Klimater, vil prøvede Planer fra vore nordiske Breddegrader dog
have størst Værdi for vore Læsere. I il nedenstaaende Plan skal kun bemærkes, at
den ligesom Phloxbilledet er gengivet efter en lille Afhandling af Karl Foerster i Gar-
tenschonheit (Aug. IQ25), at Listens Plantenavne er gengivet forkortede (kun omfat¬
tende Sortens Hovednavn), og at hvert l al paa Planen betegner Pladsen for en Plante.

G. G.

BEPLANTN1NGSPLAN I. - PHLOX
MAAL [: IOO
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Augustra
1. Raleigh, mørk violet. IO.
2. Widar, rød-lilla. II.
3. Purpurmantel, mørkred.
4. Lassberg, hvid. 12.
5. Dutrie, bleg rosa. 13.
6. Wanadis, staalblaa. 14-
7. Konigshofer, orange, skar- 15.

lagen. 16.
8. Buchner, hvid. 17-
Q. Hindenburg, kirsebærrød. 18.

bat.
Campbell, rosa. t

U-Deutschland, orange,

skarlagen.
Lassberg, hvid.
Wurttembergia, karm.rosa.
Sommerkleid, hvid, r. Øje.
Thor, rosa.

Buchner, hvid.
Firmament, lys lilla.
Lofna, lillarosa.

Septem berrabat.
1. Wiking, rosa.

2. Buchner, hvid.
3. Septembergliit,kirsebærrød.
4. Vollmøller, lyslilla.
5. Wiking, rosa.
6. Heuts^j orangerød.
7. Loki, rosa.
8. Sieger, mørkrød.
9. Wiking, rosa.
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UDSTILLINGSHAVER
Blandt alle Arter af Haveanlæg er Haverne, cler anlægges i Tilknytning til de Ud¬

stillinger, som Byer og Lande, Korporationer og Selskaber l id efter anden lader af¬
holde, ubetinget de mest ubestandige af alle. Med kortest muligt f orarbejde og for
i Løbet af kort Tid at skulle udfolde den sterst mulige Pragt bliver de skabt, lever
deres Sæson ud til større eller mindre Fryd for de Besøgende og gaar da efter endt
Funktion over i den store Tilintetgørelse. Vel bliver der undertiden tilbage efter saa-
danne Udstillinger mere bestandige Elementer, som bliver benyttet til fremtidige Have¬
anlæg, saaledes som det f. Eks. var Tilfældet med Byerne Lund og Malmøs Udstilling,
der affødte de store Parker, men alle de smaa Haver, som var afpasset efter de for¬
skellige Pavilloner — deres Tid er forbi og deres Clans forsvunden.

Saadan vil det ogsaa gaa de smaa I laver, som i Aar har haft deres Funktion ved
de to store Udstillinger af internationalt Format, som Rigshovedstæderne London og
Paris har huset, nemlig „ The British Tinpi re Exhibition" i Wembley Park ved Lon¬
don og „L'exposition internationale des Arts decoratifs et industriels modernes" paa
Marsmarken i Paris. I vort Tidsskrift skal der derfor ristes disse Haveren Minderune
og et Par Billeder bringes derfra.

Begge de nævnte Udstillinger afviger i deres Idé betydeligt fra den af saa mange
Skandinaver besøgte Jubilæumsudstilling i Gøteborg i IQ23. Denne skulde vise Byen
Gøteborgs Udv ikling og var af udpræget national Art, og ved den geniale Kunstners
Skaberaand fremtrylledes denne fortrinlige og harmoniske Udstilling. Udstillingen i
Wembley er vel en engelsk Udstilling, men derved, at den er en Udstilling for hele
Empiriet med alle dets vidtstrakte Kolonier under de forskellige Breddegrader, faar
den uvilkaarlig et Anstrøg af international Karakter, og for den franske Udstillings
Vedkommende gælder det jo, at den netop er en international Udstilling. Som Følge
af disse Forhold har ingen af de to Udstillinger et saa betydeligt Særpræg som den
i Goteborg. De bestaar hver for sig af en Masse Tnkeltheder, hver med saM-ligt Præg
af Lokaliteten (Wembley) eller Landet (Paris), som det repræsenterer, og de til Byg¬
ningerne knyttede Haver viser den Besøgende, saa godt de formaar det, med det
Plantemateriale, som er til Baadighed under de paagældende Breddegrader fra deres
Hjemlands Haver. Mest gælder dette den franske Udstilling, mindre naturligvis i
Wembley, hvor det i udstrakt Grad er tropiske Lande, der er repræsenteret. Saale¬
des giver den indiske Have ved en af Pavillonerne paa Wembley saa godt som kun
i Linieføringen en Antydning af Hjemlandets Vandhaver, og det er kun ganske faa
I lavepartier, der fæstner sig paa en heldig Maade i Erindringen. Mest husker man
den daarlige Terrænbehandling og den sjuskede Vedligeholdelse af Omraadets Haver,
hvor udgaaede Allétræer, uplejede Græsplæner og slet tilplantede Rabatter i saa høj
Grad dominerer. 1

Udstillingen i Paris derimod er en Kunstudstilling, og Haverne der taaler ogsaa
at ses under denne Synsvinkel. Her er præsteret smukt Anlægsarbejde saavel af de
store Fællesanlæg som de til de forskellige Nationers Pavilloner knyttede Smaahaver,
der har faaet et ganske specielt Præg efter det paagældende Land. Yndig er saaledes
den lille Nizzahave med det runde Motiv at Løvgange og Stenbro med Græs, og de
franske Anlæg i Tilslutning til Pariser-Afdelingen samt ved Handelsafdelingerne. De
er velholdte og strutter af Frodighed. Johannes Tholle.



I'ra Udstillingen i Paris: Haven ved Byen Paris' Bygning.

Fra Udstillingen i Paris: Anlæg ved Nizza-Afdelingen.
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Motiv fra Udstillingen i Paris.

Blomsterhave fra Wembley. •
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PARCELHAVENS FORENKLING
Heltligvis frembyder de forskellige Haveformer, vi har at arbejde med, stedse nye

Problemer, og det \il vedblive at være saaledes. Det er derfor rimeligt, at en Have¬
torm, der er saa uopdyrket og samtidig saa vanskelig som den lille \ illahave eller
Parcelhave, i særlig Grad trænger til Opmærksomhed.

Det karakteristiske for denne bestemte Haveformer lorst Arealets ringe Størrelse,
sjældent over IOOC) nr. Bebyggelsens deraf betingede dominerende Betydning, dennes
Placering i en vis Afstand fra alle Grænser og endelig Beliggenheden i et Kvarter
mellem andre Villahaver.

Der behøves kun et flygtigt Kendskab til den lille Haves Udvikling for at se, at
det vigtigste i denne har væreten Frigørelsesproces fra de større Havers Formsprog.
Ganske analog med Haveboligens Bevægelse bort fra Slottet eller Landstedet en mi¬
niature, saaledes har den lille Have ogsaa bevæget sig bort fra Miniatureparkens I orm.
Det er et meget stort Fremskridt, baade i brugs- og skønhedsmæssig Henseende, at
en regelmæssig Udformning af mindre Haverer blevet det almindelige. Men dermed
er den lille Have endnu ikke i tilstrækkelig Grad frigjort for større Formers Indfly¬
delse ; endnu er det Regelen, at der paa et ringe Areal skal sammenpresses saa mange
Enkeltheder, at de naturligt kræver flere Gange større Plads.

Forenklingsbestemmelserne maa sikkert fortsættes. Derfor er det vigtigt at søge dy¬
bere Forstaaelse af den lille I lave, baade det almene og dettes forskellige Muligheder,
som er noget for sig, og den enkeltes Særformaal, som er noget andet. Det alminde¬
lige Forhold kan maaske analyseres saaledes, at sel\e Boligformen betinger tilstede¬
værelsen af et vist Jordareal udover det til Bygningens Opforelse strengt, nødvendige. Af
følelsesmæssige Grunde vil Ejerne indhegne eller aflukke hver sit Areal, og det næste
bliver at udnytte Arealet. I Analysens første Del ligger allerede en vis Løsning af Pro¬
blemerne eller maaske rettere, i dette er der endnu intet. Det tilliggende Areal be¬
tragtes ikke som Have, men lades næsten urørt og uindhegnet som fri Plads. Noget
saadant praktiseres somme Steder i Amerika i tætbebyggede \ illakvarterer — I ilstede- <
værelse eller Fremskaffelse af Trævækst er dog ret \ iglig for Kvarterets Udseende —

og her hjemme ved spredt Bebyggelse i oprindelige Naturforhold. Det er jo ikke en
Løsning af den lille Haves Problem, det er simpelthen at bringe det ud af Verden.
Der er visse Parcelforeninger med daarlige Jordbundsforhold, hvor noget saadant med
Fordel kunde praktiseres. Det næste Led, den følelsesbestemte Indhegning, behøver
heller ikke at skabe noget sairligt Problem, men Indhegning alene er mindre tænke¬
ligt, det er en halv, én inkonsekvent Foranstaltning, om den ikke ledsages af nogen
Terrænudformning.

Saa snart der er Tale om Arealets Udnyttelse, er vi inde paa Haveproblemer.
Der kan maaske opstilles tre forskellige Formaal med Udformningen; nemlig Opholds-
tjenlighed, Skønhedsmæssighed og Produktionstjenlighed. Det er jo umiddelbart ind¬
lysende, at Sagen er simplest, saafremt Hovedvægten begges paa et af Formaalene.
Skal de være sideordnede, vokser Vanskelighederne jo mere, des mindre Haven er.
I orresten kan de to førstnævnte Formaal ikke helt udskilles af nogen Have af den
her omhandlede Art. Selv 0111 Hovedvægten begges paa Produktionstjenligheden, maa
Havens F orm være klar og harmonisk, man skal kunne færdes og opholde sig i den.
Det er vistnok værd at mærke sig dette.
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Naar ilet bebyggede som Hegel opfylder fra en Femtedel til en Tiendedel af hele
Arealet, er det jo givet, at Huset har den absolute Overvægt. Denne forstærkes yder¬
niere derved, at Huset itolge Vedtægter og Servitutter skal holdes i visse Afstande
fra alle Skel, dette foraarsager en stærk Deling af Jorden. Forholdet er sikkert uhel¬
digt, det er meget urationelt, og den skønhedsmæssige Værdi, der skulde opnaas, bli¬
ver kun en Illusion. Imidlertid er det 1111 engang saaledes, og det er Kvarterernes
givne Forhold, Omtalen gælder.

Beklageligt er det, at der i saa ringe Grad regnes med Haven, naar Huset plan¬
lægges og opføres. Selv om der ikke ses paa Huset som en Del af et Havehjem, og
det formes ud fra et saadant Hovedsynspunkt, saa vilde Helheden ofte vinde meget,
om Havens Plan bestemtes, førend Byggeri finder Sted. Mange Smaating, som udven¬
dige Trappers Form og Anbringelse, ligesom Husets Placering paa Grunden kan spille
en meget stor Bolle for Havens Godhed. Dette er jo fremhævet saa ofte, at det næ¬

sten er uudholdeligt at gentage det. Men det er forbavsende, hvor Arkitekter og især
Haandværkere viser ringe Forstaaelse af den Sag. Over Halvdelen af de Huse, der
opføres paa smaa Grunde, er tegnede til store frie Omgivelser. Med deres Veran¬
daer, Karnapper, Trappeanlæg og hele frontale Fremtræden maaler de Arealerne saa
stærkt ned, at begge Elementer, Hus som Have, synes ringere og mindre end nød¬
vendigt.

Naar man gaar ud fra, at en saadan lille Have skal udformes regelmæssigt, ligger
det nær at opdele den i Bum, tilknyttede Huset, saaledes at hver af dettes fire Sider
danner den ene eller en Del af en Begrænsning i disse Rum. Jeg er begyndt at tvivle
paa, at dette er rigtigt. Det inaa nødvendigvis gøre Planen kompliceret og inddele
Haven i høj Grad. Naar et Haverum skal være et godt Voksested for Planter, maa
dets Størrelse ikke være under et vist Minimum. Ft Haverum med Græs eller Grus
i Bunden, kan betragtes som et arkitektonisk Bum, men saa snart Bunden skal tjene
Dyrkningsformaal, maa der tages Hensyn dertil. Planterne fordrer en vis Plads, og
de fordrer Fys; jo højere Væggene er, des større maa Gulvfladen være.

Men ogsaa af æstetiske Grunde maa jeg betvivle, at en Opdeling i Smaarum, knyt¬
tede til Bygningssider, er rigtig. Tænker vi os et rektangulært Haverum, som paa de
tre Sider begrænses af Hække, medens den ene Kortsides Begrænsning dannes af
et Hus, kan et saadant Bum være udmærket. Jo mere det imidlertid nærmer sig Kva¬
dratformen, jo ringere vil Rummets Skønhed blive, og naar Forholdet vendes om, saa¬
ledes at Husets Mur danner den ene Langside, er Rummets Harmoni ikke god mere,
fordi Hække og Mure er saa stofligt væsensforskellige. Med ensartede Begrænsninger
er Forholdet et andet.

Ved selve Haven er Indramningen det vigtigste, eller den burde være det. Det er

meget uheldigt, at Forstaaelsen af Hegnets Betydning for en Have, og i Særdeleshed
for en Have i et Villakvarter, er saa ringe. Af mange Grunde er gode, høje Hække
det bedste Materiale til denne Hegning og Rumformning; tætte, døde Hegn er for
dyre eller ogsaa for lidet bestandige. Hække er billige og smukke, og maaske er det
af en vis Værcl, at de som noget levende kontrasterer stærkt mod Bygningens tunge,
døde Materiale. Det vigtigste i det Oplysningsarbejde, der maa ske for at forbedre
den mindre I lave, er en Forherligelse af I lækken, dens Skønhed og dens Betydning.
Det er vigtigt at undersøge de forskellige Plantematerialers Egnethed, at finde den
bedste Kultur og Behandlingsmaade.
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Det næstvigtigste Planteelement er Frugttræer. Det er forstaaeligt, at Plantning al
Frugttræer er tiet allervigtigste for langt de fleste Haveejere, men paa dette Omraade
begaas desværre ogsaa de fleste Fejl. Det kan næsten siges, at det netop er denne
— ofte stærk ensidige — Interesse for f rugttræer, som gor, at saa mange Haver er daar-
lige, og endda opnaas meget sjeldent noget godt Resulsat af I rugttrædyrkni ngen, fordi
der plantes alt for tæt. De skal næppe betragtes som en Kultur. Selvfølgelig skal de
passes og plejes bedst muligt, men mon ikke det er bedre at se dem ud Ira Syns¬
punktet Træer. Der skal være Træer i en Have og om et Hus; Frugttræer er baade
smukke og egnede, og deres Afgrøde tager man imod som en Gave, der vel ventes,
men hvis Udeblivelse ikke skuffer. Higtigt analyseret er Forholdet i Virkeligheden saa-
ledes. For Havens Udformning er det af Betydning, at Frugttræernes forskellige Sor¬
ter har ret forskellig Vækstmaade, baade i Henseende til Størrelse og Form; de kan
daarligt betragtes som ensartede Enheder. 1 en saadan mindre Have, hvor der kun
burde plantes ganske faa Træer, formentlig helst under ti, har Sortsvalget jo den al¬
lerstørste Betydning; paa dette Omraade syndes der forfærdeligt, l i Frugttræer i
frugtbare, sunde Sorter kan give langt større Udbytte end de Krat al tætplantede,
sygelige og ufrugtbare Træer, som nu er Normen.

Ligesaa vigtigt som det er at gore Propaganda for gode Hækkes Betydning, lige-
saa vigtigt er det at forandre Opfattelsen at Frugttræer i den lille Have. Der burde
foretages en Undersøgelse af vore Frugttræsorters Værdi som Byggemateriale i Haven.

Søde Kirsebær er jo et af vore smukkeste Prydtræer, og saavel i Grenbygning
som Kroneform er de meget karakteristiske og i enhver Henseende af stor Værdi i
Haven — paa rette Sted vel at mærke. Af Æbler er mange Sorter ubrugelige som Led
i Havens Opbygning — svag, karakterløs Vækst m. m., sel\ om de fra et Avlersyns-
punkt kan være anvendelige. Filippa, Boskoop, Dan^iger Kant, Pederstrup m. fl. byg¬
ger sig smukt op med faste, runde Kroner. Blandt Pærer lindes mange Sorter med
kerakteristisk, kegleformet Va»kst, f. Eks. Graapære, Double Philip, Charneu, medens
Sorter som Moltke, Williams m. fl. i Reglen er uden Værdi i arkitektonisk Hense¬
ende. Blandt Blommerne er det navnlig visse Heine Claude Sorter, der bygger sig smukt
op og danner kraftige smaa Træer, medens f. Eks. Viktoria og de Heste Svedske-
blommer er ret umulige.

Selv om disse to Elementer er cle vigtigste ved Opbygningen, maa der dog og¬
saa blive Tale 0111 Anvendelse af andre Træer og af Buske. I ler spiller igen det fø¬
lelsesmæssige ind og ikke mindst Trangen til at give erindrede Billeder Liv. Det .er
som en Tradition, at der skal være Syrener og Guldregn i Haven, maaske Rødtjørn
og Jasminer. Og saa har baade Mand og Hustru deres Yndlinge, de sværmer for
Graner, Birk, Kastanier, Blodbøg eller lignende; de ønsker disse Ting, selv om de
maaske vil være forringende for Haven, og selv 0111 det ifølge hele Havens Karakter
er ganske umuligt at frembringe et Sceneri, som paa nogen Maade bliver i Karakter
med det erindrede.

Det er saa værdifuldt, om Ejerne kan frigøre sig for saadanne Forestillinger. Men
det er selvfølgelig ikke noget, der gælder før Haven alene. Hvor slavisk følges ikke
visse Sædvaner. Tænk blot paa Møbleringen af de fleste jevne Hjem, den er næsten
altid mere bestemt af en Efterlignelseslyst end af Hensynet til Familiens særlige Leve-
kaar. Der er et Skrivebord, hvorved der maaske aldrig skrives en Linie, og der findes
Klaver, hvor intet Familiemedlem er i Stand til at spille.
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C. Th. Sørensen: Produktions-, Hvile- og Middelhave. 1 : 1000.

Det skulde synes langt mere tilfredsstillende at gøre op med sig selv, hvorledes
Tingene bedst vil passe til ens særlige Kaar og Leveinaade, paatrykke sit Eje ens

Personlighed. Dette er hverken noget særligt ophøjet eller særligt vanskeligt, det drejer
sig dybest set kun oni at være ærlig mod sig selv. Det er en stor Ulykke, at langt
de fleste Mennesker ikke vil eller tor være sig selv, men søger at reproducere andre
Menneskers Leveform — Snobbe med andre Ord. At og til fremsættes den Anskuelse,
at dette Snobberi paa en Maade er sundt, indeholder en vis Opdrift. Men det pas¬
ser ikke, for der er ikke Tale om Kultur, men om Skin at Kultur. Man vil synes og
ikke være. Og hele dette Forhold forbitrer Tilværelsen i overordentlig Grad for mange
Mennesker. Det er jo simpelt og ligetil, de vil ligne Mennesker, In is økonomiske For¬
hold er bedre end deres egne. Livet bliver en lang forbitret Kamp for at synes, den
kan vel ogsaa give sine Sejrsstunder, men da disse beror paa Omgivelsernes Opta¬
gethed, er de korte, og bitre lider følger efter. Kun i Væren er Glæde og lilt reds-
stillelse.

Livets Former maa blive vedtægtsmæssige, sædvanemæssige, fordi Livets Kaar er
næsten ens for saa uhyre mange Mennesker. Det, det drejer sig om, er at erkende
sine Kaar og sin Attraa og søge at faa det bedst mulige ud at dette.

Jeg skal indrømme, det er (årligt at forsøge paa en saadan Udredning i f orbin¬
delse med den Livsytring, som bestaar i Havedyrkning af Jorden om et mindre Hjem.
Men for at vinde en Forstaaelse er det nødvendigt at trænge ind til Sagens Kerne.
Og det er ligesaa nødvendigt, at den enkelte ser oprindeligt paa sit særlige Tilfælde,
gor sig den Ulejlighed at tænke sit eget Forhold igennem for at faa den mest mulige
Glæde og Tilfredsstillelse. Mange vil da indse, at deres Forhold til Haven er meget
forskellig fra Naboers, fra Venners og Bekendtes, og dette maa resultere i en anden
Indstilling overfor Problemet. Denne Artikel er vedføjet nogle Planer, der er Forsøg
paa Illustrering af saadan Særindstillings Resultater.

De tre første Planer viser tre forskellige Udformninger af en mindre Villahave.
Det er et meget typisk Eksempel. Eri rektangulær Grund, som er YJ m bred og 40 m
lang. Den vestlige Kortside grænser mod Vejen, og de andre tre Sider mod Nabo¬
haver. Huset er en typisk Villa i en smuk og simpel Form. Det ligger ,5 m fra Vej¬
skellet og 3 ni fra Nordskellet. Paa Nordsiden er den eneste Indgang. Der er Kæl¬
der under Huset, tre Værelser og Kokken forneden, Soveværelser ovenpaa.

Planerne viser nu tre forskellige Udformninger af Haven. De to kan betegnes som
Produktionshave og Hvilehave, det er ekstreme Former; i Modsætning dertil kan den
tredje kaldesen Middelhave. Hovedsynspunktet ved Planlægningen har været at op-
naa det mest mulige med de simplest tænkelige Midler. Planerne er altsaa ogsaa et
Forsøg henimod yderligere Forenkling af Villahaven.

91



Produktionshavens Hovedegenskab ligger i Ordet. Her Kar Formaalet først og frem¬
mest været at udnytte saa meget af Arealet som muligt (il Dyrkning, Planen (se oven-
staaende, I : forstaas forhaabentlig let. Det vigtigsle er Hækken, som indrammer
hele Arealet, to smaa Ha'kke knyttede til Husets Østgavl, deler Haven i to forskel¬
lige Dele. Her kunde det være nødvendigt at gentage mange Lovprisninger af Fli¬
sernes Værd, men det maa være nok at sige, at for Udformning af en lille Have er
Fliser af den allerstørste Betydning; de forenkler Sagen i meget høj Grad. Det er
naturligt, at en 1 lisegang fører fra Laagen til Indgangsdøren og videre til Døren i
Hækken ind til Køkkenhaven. Foran Trappen kan den lige saa naturligt udvides, der
kan blive et smukt, skyggefuldt Opholdssted underet Par lYseer. Jorden mellem Hu¬
set og Vejskel og Sydskel er lagt ud med Græs, kun langs Huset er der en Blom¬
sterrabat adskilt fra Græsset med en ganske smal I lisegang, mindre (il Færdsel end
til Adskillelse. Der er ogsaa Blomster mellem Indgangens Fliser, Hækken og Husets
Nordside. Kun i denne Del af Haven er der Træer, ialt syv. Og det bør vel være>

Frugttræer. Nu er det jo ikke saa heldigt for disses sunde og gode Vækst i de unge
Aar, at Jorden er græslagt under dem. Den uheldige Virkning kan dog maaske no¬
genlunde ophæves ved en rigelig og omhyggelig \ ånding, hvilket maa være over¬
kommeligt for sy\ Træer, og endelig er der jo heller intet i Vejen for at behandle
denne Hal\ del som en Blomsterhave, indtil Fræerne bliv,er ældre. Da vil Græs være
det bedste, fordi Jorden bliver for skygget til anden Anvendelse. Men ogsaa straks
vil en Græsflade være at foretrække, dels fordi det vil være det kønneste, og dels
vil det sikkert ligefrem være paakrævet til Ophold og Hvile. Under de tre Træer i
sy dvestre Hjørne maa der efterhaanden blive en smuk og tillokkende Siddeplads. Det
ser ud, som om der kun er faa Blomster, men Rabatterne vil dog kunne rumme et
langt rigere og mere afvekslende Flor, end man almindeligvis ser i de Rabatter, som
er skaarne ud i smaa Plænestumper.

Den anden Del er slet ikke beplantet med Træer og ikke sønderskaaret af Gange.
Der løber kun en Gang rundt langs Hækken. Det vil være smukt at kante denne
med Lavendel. Fn Vandbeholder kunde anbringes saaledes, at den danner Afslutning
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for Indgangen. Et saailant aabent og frit Jordstykke er ideelt til Dyrkning af Kok¬
kenurter, Jordbær og Frugtbuske, og der kan blive et smukt Haverum ud af det, blot
Hækkene faar Lov at vokse op i mindst to Meters Højde. Det er ogsaa af Betyd¬
ning, at der plantes Stokroser og Slyngplanter eller bedre halvtespalierede Buske ved
Husgav len.

Det vilde være værdifuldt at vide noget 0111 en saadan lille Haves Økonomi. Der
tales og skrives en hel Del om dette, oftest lidenskabeligt og agitatorisk, men Fakta
meddeles aldrig. Det er let nok at opstille Kalkuler over Anlægets Bekostning, men
dette har egentlig mindre Interesse, fordi denne maa variere saa overordentlig meget
efter de lokale Forhold, Planternes Kvalitet og meget andet. Som Regel regnes der
jo alt for lidt til Haven, her kan lige anføres alene de nødvendigste Indkøb af Plan-
til Minimumstakster: Hækplanter til I2() løbende Meter 60,00, ~J Frugttræer I7-50,
Græsfrø 5.00, Blomsterplanter 25,OO; ialt 107,50. Hertil eventuelt 50 Kr. til Materiale
til Fliser af Beton.

Dette er jo et absolut Minimum. Hækkene kunde saaledes ønskes af større Plan¬
ter; paa den anden Side er der maaske Hække med nogle Skel, eller Naboerne skal
betale den halve Udgift. (Forresten er det sædvanlige System, hvor man ill. Skødet
har Hegnspligt til 2 å 3 Sider, Naboerne til Besten, yderst uheldigt. Det medfører
ofte, at der er Tjørn paa to Sider, Mirabeller paa den tredie og det bare Staaltraad
paa den fjerde. Kan man ikke enes med sine Naboer om en ensartet Beplantning, bor
man selv anlægge Hæk hele Vejen rundt, 30 cm indenfor Skellinjen, saa kan man

plante, hvad man vil, og klippe, som man vil). Der skulde gerne købes nogle flere
Blomsterplanter, der burde plantes Kanter langs Gangene i Nyttehaven, og til denne
maa købes Frugtbuske, Jordbær, Rabarber og lignende, og Fliserne er langt dyrere,
saafremt de skal købes færdige. Er Ejeren heller ikke særlig øvet i Havearbejde, vil
det være klogt at lade en Gartner hjælpe med eller udføre noget af det vanskeligste
Arbejde.

Det interessante er imidlertid, hvilket Udbytte en saadan udpræget Produktions-
have kan give. Det er selvsagt, at det maa variere stærkt baade fra Aar til Aar, og
eftersom Ejeren forstaar at udnytte Jorden, eller Husholdningen er indrettet paa at
udnytte Produkterne. Det rene Nettoareal er 320 nr. Paa Grundlag af torskellige For¬
søgsresultater og andre Oplysninger anføres nedenfor, hvor stort et Udbytte, forskel¬
lige Vækster kan give paa et saadant Areal, og hvad dette vil være værd til en mid¬
del en gros-Pris med det nuværende Prislag: Kartofler 640 kg a 15 Øre = 96,OO,
Ærter 320 kg a 50 Øre = l6(),00, Hvidkaal IQ30 kg å IO Øre = 193,OO, Gulerødder
l6lO kg a IO Øre = l6l,00, Stikkelsbær 700 kg a 75 0re = 525,OO, Jordbær 193 kg
å IOO Øre = 193,00.

Gennemsnitsudbyttet af disse seks forskellige Afgrøder vil efter dette være ca. 220
Kr. Men det er umuligt at sige, hvor meget de almindelige Resultater afviger derfra.

De vigtigste Forhold, som taler for, at det vil være højere, er, at Produkterne maa

regnes til højere Priser, at Jorden ofte kan yde to Afgrøder, at Ydeevnen kan for¬
øges ved intensiv Drift. Men paa den anden Side maa det tages i Betragtning, at
mange Produkter vil fremkomme paa en Fid og i en Mængde, saa de daarligt kan
udnyttes, at det vil være vanskeligt for mange at faa Jorden til at yde det, som naas
i et rationelt drevet Gartneri; Sygdomme og Skadedyr, kan være langt vanskeligere
at holde i Ave under saadanne sniaa Forhold. Skal der være Tale om pengelig Ud-
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;
bytte af en lille Have, vil dette vistnok kun kunne opnaas ved Dyrkning af Frugt¬
buske; men det maa erindres, at det varer nogle Aar, før de naar den anførte Yde-
mulighed, og de vil kræve en omhyggelig Pleje.

Haven er næppe nogen Forretning for Gennemsnitsdyrkeren. Sættes Jordprisen
til 5 Kr. pr. m2, andrager denne alene for det rene Nytteareal l6lO Kr.; der maa
regnes 7 pCt. p. a. til Forrentning, Skatter og andre Udgifter, dette udgør 112,70,
desuden skal der købes Frø, Planter, Gødning og Kemikalier, som altid bliver ufor¬
holdsmæssig dyre under smaa Forhold. Det er sikkert værd at gøre sig dette Forhold
klart, selv om Klarlæggelse af Rentabilitetsspørgsmaalet ikke har Betydning for den
lille Haves Værd i og for sig. Denne er af anden og lødigere Art, kan overhovedet
ikke maales i Penge. Men det er vigtigt for Bestemmelse af den lille Haves hensigts-
mæssige Størrelse; er Dyrkning i og for sig urentabel, vil dette sige, at Dyrknings-
hensyn hør holtles udenfor.

Produktionshaven har sin Modsætning i den endnu enklere Hvilehave (ovenstaaende,
Maal 1: Her tænkes de høje I lække ført over ved \ estgavlen, saaledes at denne
ligger frit ud mod Vejen. Der kan sættes et lavt Stakit i Vejskellet, og der kan saas
Græs paa Stykket, men det kunde ogsaa bruges til en lille Blomsterhave, eller det
kunde sires med et Buxbomornament eller anden Luksus. Hel Fliseplads nord for
Huset, enkelte Fliser kan udelades paa passende Steder for at faa Vokseplads til nogle
kønne, egnede Planter, og der maa være de viste Træer og liuske ved Hjørnet og
et eller to Steder op ad Muren. En Blomster-Staude-Rabat langs det nordlige Skel,
fra Græsset, adskilt ved en smal Flisegang. Og iøvrigt Græs i hele Arealet med nogle
f rugttræer som \ ist. En saadan Ordning vilde være storartet for mange Mennesker.
Der kan siges forskelligt om Teknikens Detailler.

For det første v il det som sagt altid volde en Del Vanskelighed at faa Frugttræer
til at vokse frodigt i de unge Aar, naar de plantes i Græs. Der hør absolut ikke
være en rund græsfri Plet om hvert Træ, det ser grimt ud. Maaske var det heldigt
at lægge fire eller otte smaa Fliser om Stammerne, dels for lettere at kunne klippe
Græsset omkring og dels for at holde dette i nogen Afstand. Det var maaske ogsaa
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en Maade, der kunde være heldig, naar det gælder Plantning af enkelte Buske og
stedsegrønne Træer frit i Græs; Forholdene frister ofte til noget saadant, men det
er vanskeligt at ordne paa en køn og praktisk Maade. En Have af denne Art vil
være noget dyrere at anlægge; Arbejdet skal helst udføres fagmæssigt, Græsset være
plant, Fliserne la^gges nøjagtigt, og Rabatterne behandles ordentligt. Man bør nok
anbringe nogle faa Stikkelsbærbuske i Rabatten, dette kan udmærket lade sig gøre;
det liører sig nu engang til, at der paa visse Tider er noget at spise i en Have. Det
er en Fejl, at man vanskeligere kan finde Plads til lidt Jordbær; med lidt Nænsom¬
hed kan de nok plantes i Rabatten ogsaa. Det ser dejligt ud, at et Hus vokser lige
op ad Græsset, saaledes viser Planen det; det giver dog noget mere liesvær med Klip¬
ningen. Derfor kan der være Mening i at lægge en ganske smal I lisegang i 40—50
cm Afstand fra Huset, saaledes at der bliver en smal Rabat. Den bør hovedsagelig
tilplantes med lave Pudeplanter; hist og lier, lielt ind til Huset, vil en Stokrose, et
Kongelys, en Rose og lignende være smukt.

Middelhaven (ovenstaaende) er der ikke meget at sige 0111; det er en Udformning, som
skulde imødekomme de Krav, som almindeligvis stilles. Det er Produktionshavens Ho¬
veddispositioner 0111 igen, kun er Nyttehaven fradelt en Hønsegaard, der samtidig
er Frugthave. Det er, i Parantes sagt, Synd og Skam, som Høns spærres inde under
smaa Forhold. Maaske burde Fjerkræ og Dyrehold simpelthen forbydes i Villakvar¬
terer, men i alle Fald er det dog muligt at give en ordentlig Plads og udnytte denne
ved Træplantning. Hønsehuset er placeret saaledes, at der ved dets Vestside kan ind¬
rettes en overdækket Siddeplads i Forbindelse med Græspletten ved Husets Sydside.

To smaa Skitser (se næste Side, Maal 1: 4OO) viser en Udformning ud fra den
samme Tankegang ved et uroligt Hus, beliggende paa en uregelmæssig Grund. Hvile¬
haven er sikkert den bedste Form for Huset; skal der blive nogen Mening i Nytte¬
haven, maa der vistnok foretages en Deling af Haven som vist. Den hele Forskel er
i Virkeligheden, at Hvilehaven er blevet mindre, og man har en lille Produktionshave
udenfor. Jeg tror ikke, man kan lægge en Nyttehave nærmere til et Hus af denne
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Art. Vist er Nytteplanter smukke, og en Køkkenhave kan være meget ordentlig, men
at lade en saa pretentiøs Villa vokse umiddelbart op af en Køkkenhave vil være yderst
uheldigt. Hvor er et saadant Hus langt fra dét ideale Havehus. Det er saamænd meget
kønt, men det forlanger helt andre Pladsforhold. Tænk'Indgangssiden med sin sym¬

metriske, detaillerede Opbygning, som det er umuligt at overse.
I alle Eksempler ligger Husene trit i Haven. Særlig i Hvilehaven, i dette Eksem¬

pel vokser Huset frit op af Haven, og der er intet gjort for at skjule eller ophæve
Grundens Skævhed. Jeg tror, clet er rigtigt at gøre det saaledes for at frembringe
den størst mulige Flade i Modsætning til Husets kubiske Masse. Der skulde maaske
plantes et Træ paa Flisepladsen foran Verandatrappen. q j^ Sørensen
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KAMMA RAHBEKS MAVE VED BAKKEHUSET
Paa en Tid, da Bakkedraget, som nu bevokses af Frederiksberg Haves Træer og

ile denne omgivende Haver og Veje ad Valbysiden til, var frit, byggedes der i Ly al
ilen store Have et „Bakkehus", hvis Ska^bne gennem Tiderne blev meget vekslende;
men som engang kom til at blive Rammen om en Generation af vore Digtere og
Kunstnere, i hvis Midte Kamma Rahbek var Sjælen. Og omkring dette Bakkehus, der
nu en Sommerdag i 1Q25 er indviet til en Art Musæum, dannede Kamma Rahbek
sin Have, begyndende i al Beskedenhed med et Stykke gammel nedlagt Landevej.

f orhistorien til Rahbeks Have begynder i den Kro, der under vekslende Ejere og
under hejst forskellige Kaar voksede op paa Bakken i Nærheden af ilet kongelige
Slot, og som ved kongelig Naade bliver til en Lystgaard med store Jorder, stræk¬
kende sig vidt omkring ad det Bakkedrag, hvorfra Hovedstaden skuedes i ilet fjerne,
ved Udsigt over aabne Marker, hvorfra ogsaa Amager kunile ses, ja, endog Skaane
blinkede i Baggrunden hinsides Sundet. Kroen ble\ (il I Jerresæde, og veil Herresædet
anlagdesen I lave til fryd for Ljere og Gæster. Det var vel omkring 1700-Tallet, at
Holstein anlagde sin Have her. Den anlagdes langs den befærdede Køgevej, og om
ilen ved man saa meget, at der blev gravet en firkantet Dam deri, h\ orudi en 0.
Dertil byggedes der Orangerihus, hvor Laubærtræer i Baljer vokseide, og fra den nye
V ej (Frederiksberg Allé) til Frederiksberg Slot anlagdes en Allé op imod Bakkehusets
Hovedbygning — den Allé, iler den Dag i Dag bærer V idne 0111 denne Bakkehusets
Landstedshave og i en allælilig I ilsland er f orbindelse meil \ alby og \ esterbro.

Men I lolstein blev Greve, og Ledreborg tog nu hans Interesse. Medens Alléen her
voksede frem i al sin kolossale Længde, traadte Bakkehuset i Baggrunden, og 1763
solgtes det til en kongelig Bygningsinspektør Conradi. Han fik Krobevillingen fornyet,
udskilte en Del Grund langs den nuværende Pileallé og anlagde en ny I lave og Allé
her, og paa Toppen af Bakken, hvor Udsigten var endnu skønnere, lagdes den nye
Hovedbygning, Ny Bakkehus. Hermed toges ogsaa den nye „Køgevej" ad Pileallé i
Brug, og Trafikken gik fra nu af ikke mere forbi Kroen, som sygnede hen, men der¬
imod forbi Slotskroen, der fik gyldne Tider. Hermed kunde ganske vist ogsaa et
Stykke nedlagt gammel Kongevej inddrages i Jorderne veil Køb for en hillig Penge,
men Bakkehusets Rigdom i Henseende til Penge var forbi.

En ny Tid oprinder for Bakkehuset, da 1786 Knud Lyne Rahbek flytter ind, og fra
Sommeren I7&7 lejede sig inil der for bestandig, og særligt da hans Kamma f79^ og¬
saa tager Bopæl iler, begynder det Liv, hvorom senere I ider saa ofte har beskæfti¬
get sig, og hvorom i Særdeleshed Troels Lund har fortalt i sit Værk: Bakkehus og
Solbjerg. Her skal kun fortælles et og andet om Kammas Interesse for Blomster og
hendes Arbejde i Haven.

Fra sin Fader, Assessor Hans Heger, havde I ru Kamma arvet sine Interesser og
sin Kærlighed til Blomster, og i hendes Barndomstid var Kvajteret ved Nørregade,
hvor hun henlevede sin Barndom, opfyldt med Haver. Hendes l ader havde en saa-

dan, og hendes Legekammerater førte hende ind i andre, ligesom Heger kom meget
sammen med andre i Havevæsenet meget interesserede Mænd. Kamma selv var ivrig
Blomsterdyrker, og hendes brændende Ønske var ilet veil Bakkehuset at faa skabt
sig sin egen Blomsterhave, hvor alle bendes ^ ndlinge kunde finde \ okseplads. Som
Lejer ovenikøbet til meget beskeden Lejeafgift kunde hun ikke gore Regning paa me-
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Ira Bakkehuset før og efter Anlæggelsen af Kammas første Have.

gen Adgang til den store Have ved Bakkehuset, og i sin Vaande faar hun da An¬
visning paa det hidtil uopdyrkede „Jord''stykke, der hørte til Ejendommen: den ste¬
nede, nedlagte Del al Køgevejen. Ikke hange for at gøre ét Arbejde og med en glø¬
dende Interesse for sin Ide: lier at skabe en Blomsterhave ved sine egne Vinduer,
gaar hun i Gang med at rydde bort alle de besva^rlige Sten, og af det, der blev til¬
bage, skabte hun i Løbet at lire Aar en lille vidunderlig Plet, fuld af Blomster. Des¬
værre har vi intet samtidigt Billede af denne Kammas første Blomsterhave; men Chr.
Hetsch har senere tegnet os en Skizze af, hvorledes den saa ud (se ovenstaaende).
Af Blomstervældet giver dette Billede ikke meget Indtryk, og Farver savner det jo gan¬
ske. Men af Breve til Venner og Bekendte og fra disse erfarer vi mangt og meget
om, hvad Kamma dyrkede i sin Have, og af de Blomsterbilleder, som hun og hendes
Venner fremtryllede, og som nu hænger i Kamme paa Bakkehuset, faar vi et inter¬
essant Billede af de Planter, de holdt af.

Disse Planter fik Kamma hjembragt rundt omkring fra. Dels fra Venner og Be¬
kendte, hvoraf hun ogsaa havde mange i Gartnerkredse,*) delsved Fund idet Frie.
Den dobbelte Viol bjergede Kamma hjem Ira Grønningen, og fra Botanisk Haves

Kamma Rahbeks anden Uakkehushave.
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Gartner Holbøll fik hun mangfoldige Vækster, saasom Lilium marginatum, Delphineum
grandiflorum, fris pumilum, Valeriana rubra, Hemerocallis Jlava, Spiræa Ulmaria, S. fili-
pendula Jl. pi., Aquilegia canadensis, Adonis vernalis og mange flere, — ja clet blev endog
sagt, at Kammas Have syntes som en Filial af Botanisk Have. Herom har Fr. Heide
omhyggeligt fortalt i Vor Fortid IQIC>, og af denne Afhandling faar man et fyldigt
Indtryk af Blomsterrigdommen i Kammas Have.

Med Kamma Rahbek og hendes Vennekreds spredtes Kendskabet til mangfoldige
Blomster viden omkring, og med Blomsterne fulgte mange smukke Blomsterskikke.
Saavel i dannede Kredse som hos det jevne Folk blussede Interessen for Blomster¬
kulturen op: „Myrtekransen vandt videre Terrain, Urtepotter og Blomstervaser ryk¬
kede ind i Hjemmene, Lavendler og visnede Iloser gav fra Potpourrikrukkerne eller
Bilæggeren Stuen en Duft af Sommer, ogsaa naar Sneen føg mod Bliderne, og i den
romantiske Fidsalders Aftenselskaber „bandtes Buket" og gættedes Blomstergaader,
af hvilke vor Tid kun ejer et Rudiment, hvis Betydning de fleste forlængst har glemt".

Var Kammas første Have end gjort af en Stengaard, havde hun saa meget des¬
mere Kærlighed til denne, end hun og Rahbek nogensinde fik til sin senere Have.
Herom fortæller Rahbek, at „i de fire Aar, den var hendes, bragte (hun) det saa vidt,
at jeg ved at blive Ejer af Bakkehuset kom i Besiddelse af den mig fra tidligere Aar
saa kjere Bakkehushave, som saa mange hellige og dyrebare Erindringer indviede mig,
det var dog et tungt Bytte, for den at forsage

Min Kammas Hauge! hvor Jeg Billedet
Af eget Liv taknemmelig erkjender,
som nys en ukruddækket steenstrøet Plet.
Et Eden, Kamma: blev ved dine Hænder,
Hvor i liver frodig Væxt, hver Blomst fra Dig
Min Lykke fro erkjende maa en Broder,
Hvis vennehulde Smiil indbyde mig
At signe henrykt deres ømme Moder,

Og har end min Kamma i de fem og tyve Aar og derover, den store Hauge blom¬
strede, og trivedes, og forskjonnedes under hendes Tryllehænder, vidst deri at skabe
et lidet Paradis efter det andet, som vel og i Anlægets Smag, dets Blomsterpragt
o. s. v. lade hiin første Urtegaard langt efter sig, den kunde de dog ikke udslette af
mit Hjerte, saa at jo hver Væxt, hver Blomst, som jeg har af hende lært at kjende •

og elske er, og bliver mig en \ lulling, som med hvert Aar befæster sig mere og mere
i min Forkierlighed."

Her ude, i den store Landstedshave nær Hovedstaden, vandrede de da, den Tids
store Mænd: Baggesen, Oehlenschlaeger, Ørsted, Grundtvig, Paul Moller og mange endnu,
og Haven berigede dem og forfriskede dem, ligesom Præstegaardshaverne paa Landet
gjorde det. Som Oehlenschlaeger hentede sit Stof fra Østerlandene, Gudelæren eller
Dyrehavsbakken, saaledes hentede Kamma Blomster trindt omkring fra.

„Den var skøn", Haven, „naar 0111 Vaaren Solen luede Luften og tændte først
Mos, saa Græs, saa Løv, Violer, Krokus, Aurikler og Gyldenlak. Skønnere endnu,
naar om Sommeren Roser, Liljer, Iris, Jasminer holdt Vagt forneden, mens Sommer¬
fugle og summende Bier bragte Bud op til de modne Kirsebær og Sommeræbler, røde
og hvide. Skønnest maaske, naar i Host Marken udenfor var mejet, Luften klar, saa
man saa langt over til Sverige, mens alle Havens Frugter nikkede modent..." Der
var Stemning over Bakkehusets Have, ikke mindst naar Aftenklokkerne i Frederiks-
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berg Have ringede Solen ned, og Grundtvig skrev sit Klokkedigt: Mens som Barn
paa Landet jeg var hjemme.

Nu er forlængst Bakkehusets Haver stykket ud, og Alléerne befares af osende og
hvæsende Biler. Men i et Par Mindestuer forsøges det at genskabe den egne Stem¬
ning, som Datiden gav, og i Haven forsøger et Par Blomster, som i Stuen et Par
Potteplanter, at give et Billede af Kammas Liv. Endnu er det kun et fattigt, et svagt
Billede, der gives, og Opgaven at gengive Haven med noget Sandsynlighedspræg synes
næsten umulig under de givne Kaar. J. Th.

*) Havebrugslærer Irgens-Møller har saaledes tilsendt Redaktionen et Citat af Bent^ien fra „Dansk
Haugetidende"' (1856 Pag. 43): „.... Store Græsflader med deri udskaarne Hede og med enkelte Træer
og Buske plantede hist og her var ukendt og blev først indført, da Smagen for de saakaldte „engel¬
ske Anlæg" begyndte at udbrede sig. Den første Anvendelse af Græsflader i smaa Haveanlæg saa jeg
paa Bakkehuset, hvilket maa være mellem 30-40 Aar siden, og det var Rahbeks uforglemmelige Kamma
.... denne ved \ id og Smag lige uforglemmelige Kvinde, der havde bragt det i Udførsel i en lille Del
af Haven, bestemt til hendes eget Blomsterparti. At dømme efter den Opsigt, dette lille Anlæg den¬
gang gjorde, har jeg Grund til at .tro, at det var den første Anvendelse her tillands af Græsflader
med Blomsterpartier, ligesom jeg holder mig forvisset 0111, at det var hendes egen Smag, hvoraf Ideen
udsprang."

* * *

FABRIKANT THRIGES HAVE I ODENSE
Denne Have er anlagt i flere Tempi og af flere Mestre i Sammenhæng med Ud¬

videlser og Ændringer af Boligen. Havens to Hoveddele er hver for sig karakteristi¬
ske Udtryk for deres Skaberes Fortrin og Fejl, ligesom den kan siges at repræsentere
to Epoker i den sidste Menneskealders stærke Udvikling indenfor Havekunsten. End¬
videre er Haven i sin enestaaende Velplejethed et Vidnesbyrd om dens Herskerindes
store Interesse for sin Have og hendes aldrig svigtende Omhu for dens Trivsel.

Haven syd for Boligen er anlagt efter Edv. Glæsels Planer. Den har sin Mesters
delikate Overfladebehandling og elegante Gangføring; men som saa mange at Glæ¬
sels Smaahaver gik den ud at Maal, de Beplantningen voksede til. Denne, sammen
med en mindre Ændring at Boligen, gjorde en Restauration ønskelig, og denne fore¬
toges med nænsom Haand at Havearkitekt ,/. P. Andersen, saavidt jeg husker i K)22.

Haven nord for Boligen er den nyeste og tor mig den interessanteste Del. Den
er anlagt i Aarene IQIÖ—17 at Havearkitekt E. Efistad-Jørgensen. Husets Nordtacade
er ret uregelmæssig i Opbygning, men Hovedindgangen ligger i Husets Ty ngdepunkt,
og paa denne er Havens Midterakse baseret. Terrænets øverste Halvdel ha\de et
ret stærkt Diagonalfald mod NV., medens det nederste Areal havde Tværfald mod
V. Ved Planeringen udformedes Arealet i tre Hoveddele.

Nærmest Boligen ligger Forpladsen, domineret at et stort, granitfattet Midterbassin,
der flankeres af to ældre Pyramidepopler. Bygningen har vekslende Sokkelhojder og
Garagen, der ligger bag Sidefløjen, ligger meget lavere end denne. Derfor kunde For¬
pladsen ikke blive vandret, men denne Vanskelighed er paa en meget tiks Maade
klaret ved en skraanende, ekscentrisk Græsrabat 0111 Bassinet. løvrigt er Forpladsen
indrammet at stedsegrønne Plantninger, mellemplantet med Bjergfyr.

Overgangen til det lavere liggende Midterparti sker ved en hækkronet Græsskraa-
ning med Sidetrapper, som fører ned i Sidegangene. I Midtergangen skyder en flise-
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Fra Fabrikant Thriges I lave, Odense.
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lagt, balusterkronet Siddeplads frem som en Bastion, og herfra liar man et udmærket
Overblik over det nedenfor liggende Haverum. Dette er indrammet af to Pergolaer,
ledsagede af Stauderabatter. Den ene Pergola stotter sig til og er bygget sammen med
Gademuren. Baade denne og de to Pergolaer falder i Akseretningen, og hele Mid¬
terpartiet lølger naturligvis med i denne Bevægelse. Men Plænen falder stærkere i
selve Midtlinien og bliver derfor mere og mere konkav, saa den Tværgang, der af¬
skærer Plænen forneden, faar Form som en Dobbeltrampe. Denne ejendommelige
Overfladeform giver Rummet en levende Karakter og forhindrer en mulig uheldig
Virkning af Pergolaernes Skraanen. Det er slige Detailler, der rober Mesteren.

Det nederste og tredie Haverum er mere frit behandlet. Der forefandtes en Be¬
stand af unge Løvtræer, navnlig Birk, der nu, underplantede med blomstrende Buske,
præger Rummet. Overgangen mellem de to Havedele markeres af et lille, rundt Bas¬
sin i Skåningen mellem den for nævnte Tværgang og det nederste Rums Midtergang.

For mig synes det en Fejl, at Overgangen mellen] det midterste og det nederste
Parti ikke er stærkere betonet. Nu gaar de to Rum paa en Maade i et — det er na¬

turligvis tilstræbt, maaske ogsaa ønsket af Ejerinden; men jeg tror, Virkningen vilde
være bleven større, om Skellet var skarpere markeret. De to Rums Ejendommeligheder
vilde da have fremhævet hinanden mere end nu. — Det være nu, hvad det vil, hele
dette Haveparti virker baade ved Opbygning og Beplantning smukt og ejendommeligt.

Blandt de mere tekniske Detailler bor nævnes, at Gademuren ikke er dækket med
de sædvanlige Slyngplanter, men med espalierede Buske — Viburnum, Forsythia, Ber¬
beris, Laburnum, Cytisus m. m. Skraaningen fra Baggaarden ned til den lavt og lunt
liggende Driverihave er dækket med Sten Og Pudeplanter, — selv udprægede Solplan¬
ter trives godt her trods Nordskraaningen, og nogle Cotoneaster horisontalis har her
udviklet sig til store Buske.

Søjlerne i Pergolaen er konstruerede paa en meget fiks Maade, idet de er udførte
af sammenstøbte, cementpudsede Kloakrør, afdækkede med en firkantet Platte.

P. Wad.

I02



STENHØJEN OM EFTERAARET
Ser man bort fra den egentlige Vintertid, hvor alt kan være dækket af et tæt

Snelag, saa at Planterne er skjulte for Blikket, eller Barfrosten kuer Planterne, saa at
de mister deres friske Udseende, kan Stenhøjen paa alle Aarstider fremvise et eller
andet tiltrækkende, hvis man da vel at mærke ved Beplantningen har haft for Øje
at benytte de rette Planter.

Den bedste Tid for Stenhøjsvennerne vil I oraaret i al Almindelighed være lige
fra det Øjeblik, da de tidligtblomstrende Løgvækster, de lorste Saxijraga og Draba,
Iris reticulata, viser sig, indtil Saxifragaernes, Primlernes, Dryas' og Kobjældernes
Hovedllor er forbi; men i den hedeste Sommertid kan Stenpartierne dog endnu byde
paa meget skønt, og selv i Efteraarstiden behøver man heller ikke at gaa en torgæ¬
ves Gang til denne Part af Haven.

Da det kan være af en vis Nytte at bemærke sig, hvilke Planter man særlig kan
glæde sig ved 0111 Efteraaret for at kunne have disse Arter in mente ved mulige Be-
plantningsplaner, skal i disse Linier nævnes nogle Planter, som har Betydning paa
denne Aarstid. Her kan ikke alene være Fale om de Planter, hvis Blomstringstid nor¬
malt falder saa sent, men ogsaa om dem, der bar for Vane at remontere eller dog
af og til gor dette, endvidere de Planter, som i Senhøst smykker sig med Frugter,
og endelig dem, hos hvem Løvet er det mest tiltrækkende.

En af de mest udtalte Efteraarsblomstrere er Ceratostigma plumbaginoides, en urte-
agtig Plante, beslægtet med Hindebæger og Fngelskgræs og hjemmehørende i Kina.
Den skyder ret sent frem 0111 Foraaret og staar Sommeren igennem ret upaaagtet
med sine grønne Blade, men hen paa Eftersommeren begynder nogle af disse at far¬
ves rødbrune, samtidig med at Knopperne (Bægrene), der er livligt rødbrunt farvede,
og de smukt ultramarinblaa Kroner viser sig. Den enkelte Blomst er af kort Varig¬
hed, men selve Floret varer længe, gerne fra Jævndøgnstid, indtil Frosten sætter ind.
Planten er inaaske nok lidt for grov af Vækst for Stenhøj, men da Ceratostigma næppe
under vore Forhold kan trives paa Had .lord, og dens Farvespil er meget tiltalende,
bør den benyttes, hvor man har en Vokseplads passende for den: Solbeskinnede Rev-
ner mellem store Sten.

Stauderabatterne pranger om Efteraaret med Gyldenris Arter; til Henplantning paa
Stenhøj er disse dog gennemgaaende for høje og grove. Herfra undtages dog en Art,
nemlig Solidago maccrorrhi^a. Den er gul ligesom alle de andre Arter og overordentlig
rigtblomstrende, kun 25 cm. boj. Fri Sedum-Art, der blomstrer Sensommer og Efteraar
med store Stande af lysrøde Blomster, er den med St. I lansurt beslægtede S. spectabile.

Crocus og Colchicum (Tidløs, „Nøgne Jomfruer") kappes iøvrigt om at live op baade
her og der. Den største af Colchicum-Arterne er C. speciosum med pragtfulde rødlilla
Blomster, heraf findes en Varietet med hvide Blomster. Bedst kendt er Colchicum au-

tumnale, af hvilke man har liere Varieteter, nemlig hvidblomstret, rodlillafyldt og fyldt
hvidblomstret samt C. a. var. vernale, som udmærker sig ved at fortsætte Blomstringen
Vinteren igennem i Tovejrsperioder. Endelig har man C. variegatum med spættede Blom¬
ster. Der findes i 0. Europa og S. Europa saavel som L. Asien talrige Arter, endogsaa
nogle med gule Blomster; muligen vilde liere af disse fortjene Plads i og vise sig haard-
føre i vore Haver. Som bekendt blomstrer Tidløs uden Blade, hvilke først viser sig
det følgende Foraar; dette Forhold har givet Anledning til Navnet. De efteraarsblom-
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strende Crocus minder i meget om Colchkum ogsaa deri, at de blomstrer uden Blade,
og de anses ofte af Lægfolk for at være Tidløs. De viser en langt livligere Forme¬
ringsevne end Tidløs og optræder derfor gerne i tætte Klynger og spredt Fægtning,
og saaledes bør de ogsaa ses, hvad enten det nu er i Græsplæner, i Halvskygge eller
paa Stenhøjen. De tager sig lige godt ud, enten deres line Farver ses mod det endnu
grønne Græs, mod den mørke Jord eller imod det nedfaldne brune Løv. Paa Sten¬
højen plantes de med Fordel samtidig med lue- og Fæppeplanter, imod li\is grønne
Løv deres Blomster præsenterer sig smukt. Det smalle fine Crocusløv, som fremkom¬
mer det følgende Aar, generer ikke de Planter, imellem hvilke de vokser. I n saadan
Anvendelse kan derimod ikke gøres at Tidløs, der har groft og bredt Løv, og som
derfor let vilde overskygge og kvæle de Planter, den voksede imellem. De alminde¬
ligste Lfteraars-Crocus er C. ionatus (lysrødlilla) og speciosus (blaalilla). Af den ægte
Safran C. sativus dyrkes ogsaa nogle Varieteter; denne Art udvikler sine Blade sam¬
tidig med Blomsterne.

Caryopteris mastacanthus fra Kina er en lille Busk, hvis Blomstring gerne begynder
først i Oktober. Den bliver kun meterhøj, har smaa, graagrønne Blade, der er h\ id-
graa paa Undersiden og har talrige lavendelblaa Blomster. Den formeres let ved blode
Stiklinger om Forsommeren. Blandt tie Planter, der enten fortsætter Blomstringen fra
1 lovedlloret i Sommertiden, eller som hyppigt finder paa at remontere, skal nævnes
Arabis albida Jl. pi., Oenothera missouriensis med store gule Blomster, Viola rothoma-
gensis, der ligner en vild Stifmoderblomst, og Viola elegantula med lyskarminrøde Blom¬
ster, Cheiranthus Allioni, der har Blomster, hvis Farve minder om den eenaarige Ery¬
simum Perofskianum, forskellige Achillea-Arter (Ptarmiea-Gruppen), Nepeta Mussini, Po¬
lygonum affine, Dryas octopetala, der (it remonterer i September, Ær/az-Arterne, især
E. vagans og E. stricta og en Slags Evighedsblomst, Anaphalis cuneata (hvidblomstret).

De forskellige lave Cotoneaster-Arter frembringer røde Bær om Lfteraaret, ja ofte
bliver disse endda siddende ud paa Vinteren. Ogsaa Berberis har mange lavtvoksende
Arter, anvendelige som Prydbuske paa Stenhøjen. Af urteagtige Planter, som pryder
ved deres Frugter om l fteraaret, kan anføres Arum maculatum og A. italicum, begge
med koralrøde Frugter; den sidste er vel den mest dekorative, og den har den For¬
del, at den paa denne sene Aarstid skyder nye Blade frem, smukt tegnede med guld-
hvidt. Ildtorn: Pyracantha coccinea bør ikke heller forbigaas; da den ikke er hel lav
af Vækst, bør den dog kun anvendes paa store Stenpartier.

Endelig maa det betænkes og huskes, at mange af l oraarets blomstrende Sten-
højsplanter, der Sommeren igennem har staaet upaaagtede og maaske noget fortørrede,
om Efteraaret vaagner til nyt Liv, bliver frisk grønne og samler Kræfter i deres Knop¬
per til næste Aars Blomstring. Erica carneas Knopper lyser frem allerede i September-
Oktober og tiltrækker sig Opmærksomheden, ligeledes en Bastard mellem denne Art
og E. mediterranean men disse skal jo ogsaa straks paa Vaaren folde sig ud, saa det
gælder at være beredt i I ide. Smukke grønne Tæpper og l uer danner mange Saxi-
fraga-Arter, særlig S. apiculata, trlfurcata, cæspitosa, Elisabethæ, sancta og moschata, og
hertil slutter sig Hutchinsia alpina, Arenaria rotundifolia og Veronica filiformis. Mange
af disse v il endog i Vinterens Tøvejrsperioder lyse grønt mod den mørke Muld eller
stikke op imellem den smeltende Sne, \idnende om, at ikke alt hviler paa Stenhøjen,
men at denne er rede til, saasnart Vaaren kalder, paany at klæde sig i sin skønne
Dragt. Axel Lange.
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VENDE P I, A D SER
Ved et Hus, der ligger umiddelbart ved en Vej eller Gade, vil Vogntrafik til Hu¬

set kunne ske direkte, og ved lleturkorsel vil Vognen enten kunne vende paa Gaden
ud for Huset, eller Vognen vil kunne fortsætte videre og efterhaanden foretage Ven¬
dingen ved Benyttelse af Gadenettet. I første Tilfælde en Vending over en Bue med
lille Radius, i andet Tilfælde over en Bue med stor Radius.

Ganske analog hermed kan Kørselen ordnes til et Hus, der er beliggende i en
Have og i nogen Afstand fra Gadelinien. I nogle Tilfælde kan den .inclgaaende Vogn¬
trafik naa Huset ad en Vej gennem Haven, og Udkørselen kan foretages ved at fort¬
sætte videre frem og naa ud til Gaden ad en anden Vej i Anlæget. Det er Vendin¬
gen over den store Radius analog med Benyttelsen af Byens Gadenet. I andre Til¬
fælde kan Forboldene medføre Ønskeligheden eller Nødvendigheden af, at der ved
Maalet for Kørselen, Huset, vendes helt for at lede Udkørsel ad samme Vej som Ind¬
kørsel, deter Kørsels-Buen med den lille Radius analog med Gadestykket som Ven¬
deplads.

Gade og Havevej er imidlertid af forskellig Bredde, Gaden giver sædvanlig den
fornødne Plads til Vognens Vending, Havevejen derimod ikke uden en særlig Ud¬
videlse af Vejbredden, hvor Vendingen skal foregaa — Vendepladsen.
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Hvad enten det nu er Vending over stor eller lille Radius, der skal benyttes, da
vil hele Færdselsarrangementet foran Huset blive et Element, der ved sin Beliggen¬
hed mellem Hus og Have (begge opfattet i snævrere Betydning) vil laa stor Indfly¬
delse paa Anlægets Udseende.

Kørselsordningens Klaring ved Uuset har ikke alene stor direkte anlægsgartnerisk
Interesse i de mange Tilfælde, hvor hele Arrangementet skal behandles og udstyres
som en Del af Haven, men ogsaa indirekte derved, at man ogsaa trætfer Løsninger,
hvor Vendeplads og Kørselsanordningen er oplattet som et rent Arkitekturspørgsinaal,
hvor Anlæget nærmest er udstyret som værende en Del af Huset, — og endelig træf¬
fes Vendepladser, der paa Ingeniørmaner er opfattet som et rent teknisk Spørgsmaal
i selvstændige Anlæg, der helt er emanciperet fra æstetiske Relationer til Hus og Have.

For at faa et Grundlag for Studiet af dette Emne stillede jeg to Havebrugsstude¬
rende ved Landbohøjskolen, d'Hrr. Georg Jensen og Knud C. Hansen som Øvelse den
Opgave at forsøge at udarbejde en Redegørelse for, hvad der forekommer om dette
Emne i den almindeligst kendte nyere Havebogslitteratur.

I efterfølgende gengives Opgavens Besvarelse, idet det formenes, at det indsamlede
Materiale og dets Behandling er af saa stor Interesse, at dets Offentliggørelse er be¬
rettiget. Georgsen.

* *

*

EXEMPLER PAA VENDEPLADSER
I Tidens Løb har man faaet mange Ideer til Løsning af Problemet Opkørsler og

Vendepladser. Man har haft dels tekniske dels æstetiske Hensyn at tage, af de første
f. Eks. Færdselens Art og Størrelse, af de sidste Husets Størrelse og Form (Linier).

En simpel men god Form, „Forbikørsel", er den der gengives Fig. I, man kører ind
gennem en Laage op til Huset og kan derfra fortsætte Kørselen ud gennem den anden
Laage, og har paa denne Maade foretaget en halv Drejning, Resten af denne foretages
paa Vejen udenfor Haven, saaledes at man her faktisk har inddraget den offentlige Vej
i Vendepladsen, men ikke i Haverummet. Vil vi i Stedet for rette Linier i Gangene
anvende krumme, saaledes som det stedse var Tilfældet i Landskabshaven, da faar vi
en Type som Fig. 2; den foran Huset viste Udvidelse af Vejen er vistnok kun „Pynt"
og den vedrører ikke Forbikørselen. Billedet Pag. IO5 viser et Eksempel paa samme
Type anvendt under smaa Pladsforhold.

Gennemkørsler er faktisk Eksempler, der hører herhen, man standser jo ikke for at
vende, men kører derimod videre for eventuelt at vende andetsteds. Et Eksempel paa
en Gennemkørsel haves i Kolonaden paa. Amalienborg Slot.

Kræver Forholdene, at Indkørsel skal følge samme Vej som Udkørsel, inaa Vognen
vende inde paa det private Areal. l ig. 3 er et interessant Eksempel paa en moderne
Vendeplads; den er først blevet til i dette Aarhundrede, Automobilernes Aarhundrede,
men den frembyder mange Fordele, man vil her ikke have nogen \ endeplads foran
Huset, og laver da denne yderst simple Cirkelbue, som Automobilet nødvendigvis maa
følge for at vende uden at køre rundt i en Cirkel. Da'kkes de krumme Linier paa en eller
anden Maade, vil man slet ikke, naar man betragter Huset og Haverummet foran dette,
forstyrres at den i l orhold til Husets rette Linie, umotiverede Cirkelbue. Man faar
jo heller ikke den megen Spektakel, som Vogne gør, naar de skal vendes, lige ind i
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DIAGRAMS SHOWING SOME RELATIONS
OF THE OUT-OF-TOWjM HOUSE,

AND ITS IMMEDIATE. SURROUNDINGS.

12 (SCHEME)

Professor Hubbard's (U. S. A.) Skema for Vendepladser i Forhold til Husets Plan.
A = Vendeplads udfor Hovedindgangen. S. = Vendeplads for Kørsel til Køkken (=K.)
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Vejside og Haveside af samme Hus (U. S. A.) Vendepladserne udformede som selvstændige Anlæg,
der kun tager tekniske Hensyn.
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13 (S(HEMt)

G-Q&
Vendepladser behandlede som et Haveelement. Tilkørsel vinkelret mod Huset.
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\ endepladser behandlede som et Bygningselement.

s\ r sv« 20

i

1 . Ar\f\r\ FEET ? <b «P 20 30 40 so « ao 90 hoo1:1000«"« 1 ' ,Å| ' r L\1 1 jol 50|
200]

éo\ 70l ao|
300|eneLL5H hbETI
<301 toolMETBR. 1

Maalestok, kan ikke benyttes ved Planer mærket ..scheme".

HO



Vendepladsens Bue skjules af den lave, lige Mur.

h

'• {Sn 'T

Niendepladsens Hue markeres af den lave, krumme Mur.
To modsatte Opfattelser af Vendepladser, behandlede som en Del af Huset.
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Vendeplads i Gaardanlæg. Maal 1 : I(KK).
(Se modstaaende Billeder).



CARRIAGE TURNS
(SUMMAR Y)

If a house is situated immediately on the road, or street, the approach to it, by carriage, can
be made directly; and, on leaving, the carriage can either turn in the street in front of the house,
or it can continue straight on and make the turn by using the first side-street. In the first case, the
turn will be made over an arc of very short radius; in the second case, it will be made over an
arc of considerably longer radius.

Either of these ways of turning can be arranged for, in a precisely analogous manner, in plan¬
ning the facilities for carriages approaching or leaving a house which is situated either in a garden
or at some distance back from the street-line. The approach to the house may be made through
one garden-entrance, and the departure by made by continuing straight on and reaching the street
through some other gate or exit. That is the turn of the longer radius, corresponding to the use of
the side-street for getting back in the original direction. Or conditions may make it desirable, or
necessary, that the turn should be made right by the house, and the departure be effected by the
same drive and gate by which the entrance was madp; that is the turn of the shorter radius: cor¬
responding to turning in the street itself.

Hut the width of a street is one thing; that of a garden-drive is another. In the street there will
generally be room for the carrage to turn; in the garden it will, as a rule, be necessary either to
widen the drive or to make some other special arrangement at the place where that evolution has
to be performed.

In either case — whether it is the „turn" of the shorter or the longer radius that has to be plan¬
ned for - the whole arrangement for the carriage traific to and from the house (and more particu¬
larly: right in front of the latter) becomes an element of the greatest importance as regards the ge¬
neral aspect and impression of the place, owing to the manner in which it, so to speak, intrudes it¬
self between the house and the garden.

On the basis of numerous examples, culled from the literature of the subject, the following ge¬
neral list of types may be established:

I. IN FRONT OF THE HOUSE

A. Turn being part of the garden.
a. Sidelong approach, i. e. parallel to the house (commonly used in informal gardens). Fig. 1—10.
b. Approach at right angle to the house (common in formal gardens). Fig. 13—17-

B. Turn treated as part of the building (framed in by a low wall in front of the house).
Fig. 18-20.

C. Turn treated separately (the emancipated turn, merely technically conceived and not
aiming at any esthetic relation either to the house or the garden). Fig. 11 (and 12).

II. IN THE COURT

A. As a garden plot surrounded by the massiveness of the buildings. I ig. 21-22.
Notice! In the plans marked „scheme" the scale is not to be used.
The collecting and copying of the plans and illustrations has been done, and the text describing

the various types in written, by MM. Georg JENSEN and Knud C. HANSEN, horticultural students
at the Royal High-School of Veterinary and Agricultural Sciense, at Copenhagen.

The arrangement of the illustrations and plans, as well as the Introduction (of which the pre¬
sent is an English summary), are by G. G.

BIBLIOG RAF I

Fig. I = Danmarks Havebrug or Gartneri. Fig. 2 =Nordlsk 111. Havebrugsleksikon, Pag. 562. Fig. 3r G. Jt'kyll: Gardens
for small Country Houses, Pag. XLIX. lig. 4 og 5 Ernouf: I.'art des jardlns, 1". 228. Fig. 6 — Ed. André: L'art des jardins.
1*. 361. Fig. 7 —Mawson: The art and craft of Garden making, 1*. 203. Fig. 8 =Mawson, Pag. 200. Fig. 9 = Hubbard and Kim¬
ball: Land-scape Design, P. 269. Fig. 10 I'.rnouf, P. 228. Fig/II = Mutheslus: Landhaus und Garten. Fig. I2 = Hubbard and
Kimball. Fig. 13 = Nord. ill. Havebrugslexikon, P. 562. l ig. l4=>Jekyll, P. 72. Fig. 15 = Opmaaling fra Sverige, l ig. 16. = Wea¬
ver: Houses and Gardens by Lutyens. P. 96. Fig. 17 Damn, Havebrug og Gartneri, P. 140. Fig. l8 = Mawson, P. 212. Fig. 19
og 20 = Muthesius, P. 57 og 196. Fig. 21 og 22 = Kopi af gi. Kort.
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sine Stuer. De Typer, som vi hidtil har betragtet, er Eksempler paa Forbikørsler i For¬
hold til Bygningen; at de meget vel kan være Vendepladser, naar vi tager den offent¬
lige Vej eller Havens perifere Del i Betragtning, er derimod noget andet.

Skal man derimod vende Vognen foran Huset, er vi nødt til at have en særlig Plads
hertil; nogle primitive Typer paa Vendepladser er gengivet i l ig. 4 "g 5• Man har ind¬
set, at det vilde virke uheldigt, dersom man markerede den krumme Linie meget skarpt
og derfor lavet disse Typer paa Vendepladser; de virker dog ikke forskønnende
paa Bygningen, selv om dette er tilstræbt i de givne Former, og er heller ikke skønne
i sig selv; meget værre er det, at vi maa tilføje, at de teknisk set er daarlige. Selv om
man ikke skal trække de krumme Linier op i Forhold til Husets rette, saa er man dog
paa en eller anden Maade noclt til at gøre det, lor at man kan faa Føling med den
Bevægelse i en Bue, som Vognen skal foretage, naar den skal vende foran Bygningen;
altsaa som en Rettesnor for den kørende, hvorledes disse Forhold kan loses, uden man
taber hverken det ene eller det andet Formaal af Syne, skal vi straks se paa.

De i Fig. 6 og 7 viste Typer kan siges at være fremkommet efter sund Overvejelse
med Flensyn til hvad Forholdene kræver. I Fig. 7 har Huset i Virkeligheden en uhel¬
dig Form i Forhold til Omgivelserne — Vejen, Vendepladsen udvisker den Skævhed,
som foraarsages af Indgangsdørens Beliggenhed, den skaber en vis Harmoni mellem
Huset og den offentlige Vej, samtidig med at det tekniske Problem — Fornemmelsen af
Bevægelse i en Bue — ikke tabes af Syne. Som man vil se, kan ogsaa andre Forhold
end de færdselstekniske kræve, at man trækker krumme Linier op i Vendepladsen
foran Huset. Et Eksempel paa en Vendeplads, som ganske har ødelagt Husets og Ha¬
vens Forbindelse, er vist i Fig. 8. Maaske er Formen, Opkørslen til og Vendepladsen
foran Huset har faaet, dikteret al det Forhold, at man ønsker at skjule Huset, maaske
af det Forhold, at hele Anlæget skal virke stort, eller begge Formaal tilsammen har
været Aarsagen, men hvilke Formaalene end har været, gode eller daarlige, saa er
Resultatet blevet et kedeligt Anlæg, en Vendeplads, der trækker det „flove" i den
krumme Linie op, som her tydeligt kan ses ikke skulde være Tilfældet ifølge Husets
Form, og som tager en stor Plads op i Forhold til det øvrige Haveanlæg, altsaa en

daarlig Løsning paa en Vendeplads.
Fig. 9 viser et helt System af Vendepladser, der ses baade at være Vendeplads

foran Hoved- og Køkkendør, samt Indkørsel og Vendeplads foran Garagen, det er en

Løsning, som kun kan realiseres under store Forhold. Fig. IO viser en ganske særegen

Vendeplads, man kan her tillige køre forbi Huset i nogen Afstand, hvad man maaske
ofte har Brug for. (Eks. ved Arbejdskorsel).

Med Hensyn til selve Vendepladsen skal endnu kun nævnes de amerikanske Typer
(se Foto II og Figurtavle 12), som fuldstændig ser bort fra æstetiske Hensyn og kun
holder sig til de tekniske.

1 alle de hidtil nævnte Eksempler kommer man ind til Bygningen fra Siden. I Ty¬
perne Fig. 13-17 og IQ-20 berører Vendepladsen Hovedaksen, man har nemlig ikke i disse
Eksempler Opkørsel fra Siden, men lige i Hovedaksen. Ser vi paa F ig. 13, som viser en
Vendeplads, hvor man kun foretager den halve Drejning ved Huset, da danner denne
Overgangen fra „Forbikorslerne", ved disse kom man parallelt med Huset, her vinkel¬
ret paa Huset, men det er ogsaa hele Forskellen. Vejen er bøjet ned, saa den lober
vinkelret ind paa Huset, derfor de to Veje i Stedet for en, Typen danner altsaa noget
grundlæggende for de Vendepladser, hvor Opkørslen ligger i Hovedaksen.
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Fig. 14 viser os en Vendeplads sit nævnte Type, man lægger her Mærke til den
Bue, Hækken danner, som netop leder Tanken hen paa Bevægelsen, Vognen maa

foretage. 1 Midten ligger en Glæsplæne, og den kan godt tænkes anvendt ikke mindst
af Hensyn til, at Græsplænen bliver betydelig billigere at anlægge end Gruspladsen,
Stenpladsen (l'liser eller andre Sten) vil blive. Fig. 16 og 17 viser en Vendeplads og
en Bygning, der begge er krumme og tilpasset til hinanden.

I l ig. 15 er vist en meget primitiv Type paa en Vendeplads; man kører rundt om
Huset, der derved kommer til at ligge paa denne enorm store Grusplads, og man faar
Benzinstank og Spektakel af Vognene lige ind ad Vinduerne, denne Type er absolut
uheldig.

Som ovenfor liere Gange berørt vil en Vendeplads, der forener det tekniske med
det æstetiske, være den, mail har Behov. En Type som l ig. l8 har egentlig tilfreds¬
stillet de Krav, som vi ovenfor har stillet til en god Vendeplads, men hvorfor har man
egentlig først forsøgt at opnaa et harmonisk Sammenspil mellem Vendepladsen og Hu¬
sets Form (Fornemmelsen af Cirkelbevægelsen udtrykt i Græskantliniens Bue mod den
lave omgivende retliniede Mur, der binder Pladsen til Huset), for saa at skjule sit Ar¬
bejde set udefra. Det er jo netop ogsaa set udefra Haven, at man skulde faa Indtryk
af det harmoniske Sammenspil mellem tekniske og a^stetiske Fordringer, altsaa mellem
Vendeplads og Hus; man har her dækket Vendeplads og Husfacade m. m. med høje
Træer og Buske, som om man har været i Tvivl om Løsningens Værdi.

Vendepladsen, som er gengivet i l ig. 2() (og Fotografi 20 A), er et nær sagt klas¬
sisk Eksempel paa det, man \il undgaa, medens l ig. 19 (Fotografi IQA) er den ideale
Vendeplads baade set indefra og udefra. Disse to Eksempler giver tydeligere end noget
andet Forklaring paa, hvad man sigter efter og hvad man bør undgaa.

Endnu skal nævnes et Par Eksempler paa Vendepladser i Gaardanlæg, nemlig den
i Fig. 21 viste, som forestiller Landbohøjskolens Vendeplads og den i I ig. 22 viste, del¬
viser hvorledes Fredensborg Slots Vendeplads ser ud. I Landbohøjskolens Gaardsplads,
som er firkantet, kører man rundt om en rund Plæne, og ved Fredensborg Slot køFer
man ind i en ottekantet Gaard, vender i en Cirkelbue omkring en rund Plæne (det
vilde blive vanskeligt at lave en ottekantet Plæne, den vilde trods ottekantet virke
rund). Ved sidstnævnte Eksempler ligger Vendepladsen altsaa inde i Gaarden i Mod¬
sætning til de øvrige, som enten omsluttede den paa tre, to eller en Side. Der kan
bringes mange Løsninger paa Vendepladser og Forbikørsler frem, men de maa stedse,
for at være brugbare i alle Henseender, omfatte de ovenfor nævnte Hensyn.

Georg Jensen og Knud C. Hansen.
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Kæmpehøj (senere Tingsted) i Store Rise. Ære.

DEN DANSKE B EG R AVELS ESPL AE> S'
HISTORISKE UDVIKLING

I. OLDTIDENS BEGRAVELSESPLADSER
Under den vidt favnende Betegnelse „Kæmpehøje" sammenfattes i Almindelighed

vor Oldtids Begravelsesplads, idet den menige Mand ikke ger sig synderlige Fore¬
stillinger om, at der i denne Betegnelse ikke blot rummes flere forskelligartede Be¬
gravelsespladser, men ogsaa forskellige Begravelsesformer og Tidsperioder, der spæn¬
der over Tusinder af Aar, lige fra Stenalderfolkets Dage og til Jernalderen. Af disse
Oldtidshøje ejer vort Lard en Rigdom, særligt fordi vi har været saa tidligt paafærde
med Fredlysninger, og selv i vor intensive Agerdyrkningstid, hvor Udstykningen snart
ikke lader nogen Jord tilhage, er Forstaaelsen for disse Højes Værdi dog saa ind¬
groet i Bevidstheden, at man ikke skyr de Ofre, en Fredlysning betyder, for Sagens
Skyld. Derfor kan ogsaa disse Høje præge en hel Egn, enkeltvis eller Samlinger deraf,
og Antallet af Høje kan gaa op til ISO for et enkelt Sogn (nær Viborg). Vi har Grund
til at være taknemmelig imod vor og vore Fædres Slægt, fordi de har værnet og fred¬
lyst disse Oldtidshøje; thi uden dem var vi ikke i Stand til at danne os noget synder¬
ligt Kendskab til Oldtidsfolkenes Levevis og det, der i denne Forbindelse særligt in¬
teresserer: deres Begravelsespladser, Danmarks værdifuldeste Fortidsminder.

Disse Oldtidshøje kan deles i 3 Kategorier, nemlig Runddysser, Langdysser og
Jættestuer. De første indeholder kun et enkelt Gravkammer, Langdyssen i Keglen flere,
og Jættestuen er en forstørret Form for Runddyssen. Som enhver ved, er alle Dys-
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serne sat i Sten, efter forskellige Motiver, men i Hovedsagen formende det stensatte
Gravkammer, hvorover der er kastet Jord, mens der yderligere kan være Stensætning
til Indramning af den Plads, hvor en Langdysse findes. Mejene er særlig lagt ved Bo¬
pladser, og ofte ses det, at man har haft, om ikke skønhedsmæssige, saa i hvert Fald
synsmæssige Virkninger tor Øje ved Anbringelsen, idet man liar villet, at de opka¬
stede Høje skulde virke imponerende i Landskabet og overfor de Folk, man boede
sammen med. Derfor træffes Højene ogsaa sagligt ved Hovedfærdselsveje, paa Bakke¬
kamme eller i den nyere Fids Skove. Deres Bevoksninger i Beglen Græs eller Lyng,
og naar nogle kan bære Lunde eller enligtstaaende Tjørne af voldsom Kraft og im¬
ponerende VJde, da er disse naturligvis ikke stammende Ira ()ldtidsfolks Plantning,
men senere tilkommen.

Kæmpehøjene var i Reglen Fællesgrave for mange, saaledes som vor Tids Begra¬
velsesplads paa en anden Maade er det. De har dog sikkert oftest været en Art Fa¬
miliebegravelse, hvorom forskellige Buneindskrifter melder; men en nærmere Udred¬
ning af Runestenenes Beretninger og Højenes Konstruktion skal ikke lier forsøges.
Der skal blot paapeges den enestaaende Monumentalitet, der er forlenet med disse
Høje, særligt Runddyssen, som kupler sig op over Bakkekammen, og hvis Silhuet er
saa enkel og smuk. Den og de andre Højformer viser, at der er ofret betydelig Tid,
Kraft, Areal og store materielle Værdier (Smykker etc.) paa disse Begravelser, — de
fortæller vor Tid 0111 en Respekt for den Afdødes Legeme, og Eftermæle, som vi næppe
ret forstaar at vurdere, og at de smaa Samfund dengang har ofret Begravelsespladsen
mindst ligesaa megen Omhu og Interesse, som vi gør det. Der er mere Storhed i disse
Høje end i de fleste af vore Dages Kirkegaarde, og den Forskel er der, at Oldtids-
højene staar efter menneskelige Beregninger til evig I id, mens vore Kirkegaardes For¬
krænkelighed turde være øjensynlig for enhver.
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II. DE FØRSTE KRISTNE BEGRAVELSESPLADSER
Ligesom man i danske Landsbykirker kan finde Indskrifter, der viser en Vaklen

i Valget mellem Odin og Kristus, saaledes finder vi ogsaa i de første kristne Begra¬
velsespladser denne Vaklen imellem gammelt og nyt. I Gravhøjene ved Jælling er be¬
gravet saavel Hedninger som Kristne. Her er i den kristnede Høj gravlagt den krist¬
nede Dronning Thyra, og paa samme \ is har Sønnen Harald gravlagt sin Fader
Gorm, skønt han var „den Harald, som vandt sig al Danmark og Norge og gjorde
Danerne kristne", saaledes som Runestenene beretter det i deres korte, fyndige Sprog.

Det er derfor ikke sikkert, at selv om de nordiske Vikinger ved Selvsyn lærte
Bretlands Trækirker at kende, og selv om Ansgar prædikede Kristus i Norden, og
ogsaa her Trækirker rejste sig i Kristi Aand, at da dette nye Vi, der alløste det he¬
denske, straks paa britisk V is er bleven omgivet af en hegnet Plet, „Caard", hvor en
Jordfæstelse af de Afdøde har afløst Gravlægningen.

I eet skete der dog ret snart en Forandring, deri nemlig, at ikke nu mere Sønnen
nejedes med at sætte Faderens Minde, men at Faderen selv satte sig det: i Rejsning
af nye Kirker. Ganske vist bestod de første Trækirker ikke saa længe, saa de var i
Grunden mindre gode Efterfølgere af Oldtidshojene; men Trækirkerne blev i Reglen
paa den samme Byggeplads afløst af Stenkirker, og Kirkepladsen' blev ligesom det cen¬
trale i Bopladsen; Kirken knejste paa Bakketoppen og luede vidt omkring, og dens
Silhuet kappedes med Kæmpehøjen 0111 Førstepladsen i Landskabet. Naboskabet var
iovrigt fredeligt, og da der ved Aar 1200 var omkring IOOO Kirker i Landet, er det
vel sandsynligt, at der fra denne l id i hvert Fald er begravet paa Kirkepladsen eller
Kirkegaarden, sel\ om den ogsaa har vairet benyttet til saa meget andet, og selv om
maaske ogsaa Begravelser har fundet Sted andre Steder. Om disse Tiders Kirkegaarde
ved vi iovrigt kun saare lidet, og derfor kan man kun gisne sig til dem.

En enkelt, 1 laarlev Kirkegaard, rummer inden for sine Mure saavel kristne Grave
som den Oldtidshoj, hvori Kong Hoder efter Sagnet skal være gravlagt.

III. KATOLICISMENS BEGRAVELSESPLADSER
Er ikke før, saa er i hvert Fald med Munkenes Udbredelse og med Klostrenes

Oprettelse (det første IO80) den Skik fulgt med, at de afdøde skulde jjordes i Kir¬
kens Nærhed eller i Kirken selv. Det horte med til den katolske Lære, at Kirken tog

sig af den Afdøde. Kirken var den store Moder for alle Sjælene, saaledes som Moder
Jord var det for deres Legemer, og i Kirkens og Jordens Skod skulde derfor de Af¬
døde optages og hvile, til deres Time kom. Helst skulde man liv ile saa nær som mu¬
ligt ved det hellige, og derfor begravedes der i Byerne særligt i Kirkerne, i Koret,
Gulvet og i Sideskibene. Her jordedes de tromme, som ønskede det, og de, som kunde
betale for det, mens ude paa Kirkegaarden de blev begravet, hvis økonomiske Om¬
stændigheder ikke tillod dem at komme ind i Helligdommen; jo fattigere, des længere
ude eller ogsaa nord for Kirken, og udenfor den viede Jord Forbrydere og Selv¬
mordere.1) Derfor blev Begravelserne længst ude hyppigst fornyede i hvert Fald i
Byerne, mens man paa Landet var noget bedre stillet, idet der her intet skulde be¬
tales for Gravsted.9)

„Der har (havde) dengang været nok af Kirker og Klostre med fredede Kirke¬
gaarde"6), og selv i vore Dage vidner de kæmpemæssige Mure, som omgærder vore
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Landsbykirkegaarde, 0111 den Omhu, man udviste over for Begravelsespladsen, og hvor¬
ledes man hegnede den. Maaske har der ikke altid og alle Steder været saadanne
Mure, men i hvert Tilfælde var der vel en Groft til Adskillelse og Værn.1)

Landsbykirkegaardenes middelalderlige Kirkegaardsmure viser os ofte tillige Om¬
fanget af Kirkegaardene, nemlig der, hvor de danner en sluttet Ring, og de viser, at
Kirkegaardene ikke var smaa, saaledes som det undertiden kan ses anført,11) men
tværtimod oprindeligt var udlagt med rundelig Haand, — rummelige tor de smaa Sam¬
fund, de skulde betjene, — og eftersom Tiden gjorde Begravelser i Kirkerne mere al¬
mindelig, er Kirkegaardene sikkert bleven lidet benyttet til Begravelser, og de fandt
da tillige Anvendelse paa saa mangen anden Vis. Dette gælder saavel Bykirkegaar-
dene som Landsbykirkegaardene, hvorom der haves utallige Beviser.

For Bykirkegaardenes Vedkommende gælder det, at f. Eks. Nikolaj Kirkegaard i
København I2Q4 afgav Plads for oprørske Bønder til at holde Haadslagning, og 1470
nævnes en Forsamling paa Set. Klemens sammesteds. Kong Hans holdt Rettersted paa
Vor Frues I4&Q og 2 Aar efter paa Helliggeists, og Ira 1375 nævnes der ovenikøbet
paa Nikolaj Kirkegaard en Grund, der tilhører Sorø Kloster.2)

For Provinsens Bykirkegaarde stiller Forholdene sig ingenlunde gunstigere, idet
ogsaa der Kirkegaardens Arealer optoges af baade dette og hint. Her kunde de „Hand¬
lendes Vrimmel om fornødent brede sig ind paa Kirkegaardens Grund, paa hvis tuede
Flade Boder, Telte og Bænke med Varer rejste sig over Gravene, et Syn ingen tog
Forargelse af i en Tid, hvor Markederne — sammenlænket med kirkelige Højtider —

mangfoldige Steder afholdtes tæt omkring Herrens I lus".3) Og paa Landet er der
holdt Messe paa Kirkegaardene, inden Folk gik til Vlarked4) eller der opsloges som
i Sædinge paa Lolland Boder her og afgræssedes I leste, mens der holdtes det aar-

lige Marked i Byen,10) —ja f olk er endog før de kirkelige Højtider sine Steder sam¬
let paa Kirkegaarden og har kortet l iden med Sang og Dans, saaledes som Folke¬
visen beretter det: 5)

Der gaar Dans paa Kirkegaard
— under Lide -

der danser Møer med udslagen Haar...
Der er derfor al Anledning til, at man i Almindelighed reviderer sit Billede af

denne Tids Kirkegaarde, thi „først paa Baggrund af (de ovenanførte Billeder) af¬
tegner den middelalderlige Kirkegaard sig i al sin Ejendommelighed — ikke tyst og
lukket, ene helliget Mindet om de henfarne, men præget af Livets Uro, flittigt udnyt¬
tet al den levende Slægt, som vel vidste at tage dens rummelige Terrain i Brug til
førskellige l ormaal det fik endda gaa an, at Smaaboder .... sprængte gennem
Kirkegaardsdiget, hvor driftige Folk om Søndagen bredte Varerne ud for at friste
Kirkegængernes Købelyst, værre var det, naar Ol- og Vinboder nærgaaende klistrede
sig ind under Kirkemurene .... bredte sig paa Kirkegårdene, ja stundom vovede sig
ind i selve Herrens Hus".3) (Kirkegaardens Randbebyggelse, se III. Pag. 128).

Naturligvis var ikke hele Kirkegaarden i Brug til verdslige I ormaal. En Del af
den optoges selvfølgelig af Begravelserne, og „det kunde stundom næsten være tvivl¬
somt, om der ikke var smukkest herude hos de fattigste, hvor Vorherre selv hjalp
med. Her hag den skærmende Kirkegaardsmur lagdes Velsignelse i den kyndige Gart¬
nerbroders Arbejde. Gud lagde Vækst til de gule Paaskeliljer, de hvide Pinseliljer,
Sanct Hans Dags Roserne. Han tændte efter Midsommer, naar Heden tog til og Da-
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.gene af, tie skæreste af alle Liljer, den ranke, sølverhvide med Guldkneblen, Hinnnel-
længselens Klokkeblomst. Han lod, naar Morgendug og Aftendug mødtes, og Græs¬
sets Kind var altid vaad, frempible de purpurrøde Kristi Blodsdraaber. Og til Slut
bredte Vorherres egen Haand Sneens hvide Alterdug over Gravene, naar Allesjæles
Fest var inde, og Vintermessen læstes over Vaarens og Opstandelsens uudgrundelige
Hemmelighed".8)

Uden for de blomstersmykkede Grave bredte sig Græsset, — tuedes over Gravene
og laa i ubrudte Flader, hvor endnu ingen var begravet. Det er vel paa dette Stykke,
der er handlet, danset og sunget, og det er disse store Græsfelter, der har spillet en
økonomisk Bolle senere hen, da Begravelserne i Kirkerne blev mere og mere brugt.
Men hvad der ellers er plantet eller har vokset paa Kirkegaardene, maa vi tænke
eller digte os til. Kun i enkelte Tilfælde staar der tilbage Vidnesbyrd om en Plant¬
ning eller Bevoksning fra Middelalderens Kirkegaarde, nemlig i de Grupper af æld¬
gamle Aske, Fge eller Tjørne, der endnu kan ses paa vore ældste Kirkegaarde, og
som for Landsbykirkegaardenes Vedkommende forlener dem med en uforlignelig Skøn¬
hed, Ko og Stolthed. Et saadant Minde om middelalderlig Beplantning er den gamle,
kolossale I jørn paa Skamby Kirkegaard, plantet over en stor Fællesgrav fra den sorte
Døds Dage I350,7) og i Navnet „Urtegaard", der brugtes oin en sa^rlig Del af Klo-
sterkirkegaardene, ligger der en Borgen for, at der er noget om, at Gravene og Kirke¬
gaardene ikke alene ikke kan have været blomsterløse alle Steder, men endog paa
sine Steder var blomsterrige; thi her opelskedes uden Fvivl Planter netop til dette
Brug.1) Senere blev disse Urtegaarde ogsaa indtaget til Begravelser og var da særlig
yndede, saaledes som Klosterkirkegaardene altid havde været særligt søgte, og var et
Sted, hvor de fromme, som ønskede det, fik Lov at hvile.

Af mere materielle l ing hørte der til Kirkegaardene en saakaldt Kirkelade, hvori
modtoges Tienden, der for Kornets Vedkommende tillige tærskedes her.8)

Resens Plan af Sorø kloster. 10 = Kirkegaarclen.
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Horsens, Jomfru Maria Kirkegaard udiagt til Torv. (Resen).

IV. KIKKEGAARDEN OG REFORMATIONEN
For de mindre heldige Skikke, der angaaende Kirkegaardenes Brug havde fæstnet

sig, bragte Reformationen intet særligt Brud, hvorimod den afgjort brød Traditionen
for alt det, vi vil kalde skønt. Da de nye Tanker væltede de gamle overende, da
Kirker faldt i Grus, og Madonnabilleder overkalkedes eller kastedes paa Baalet, da
plyndredes og nedtrampedes ogsaa alf tiet smukke som var mere forgængeligt. De
værnende Mure eller Grave forfaldt; Gravtavlerne toges ind til Dørtrin eller hugge¬
des itu, og over l uer og blomstersmykkede Grave drog Mennesker saavel som Dyr
Stier og Veje, som de fandt det for godt, Kirkegaarden gjordes til sit eget Skræmme¬
billede. Om Nikolaj Kirkegaard i Købenbavn bedder det 1564. at Kongen har hørt,
„at der nu over samme Kirkegaard er lagt hver Mands Vej med Riden, Agen og i
andre Maader, desligeste Tommer og anden Del, tier lieden lægges, Huse sammen¬
hugges, med anden Utilbørlighed og Urenhed, som paa slige Steder usømmelig er",1)
hvorfor det paabydes at lade Kirkegaarden hegne og forsyne med Kiste og Porte,
„saa at Svin og Fæ maa udelukkes, og ingen Age- eller Kidevej derover bliver".1)
— Fra Viborg Stift hedder det 1552, „att ther fintiis stor wskickelighet mangesteds...
met Kierkegaardene, i thett att tie icke holtlis fertlige med Mur, Porte och gode Stet-
ter, men stedis til att Wpædis och besmittes aff heste, fee, suin och andre Queg", og
det paalægges Præsterne, hvis de vil beholde deres Embede, at sørge for, at dette
Forhold bringes, i Orden;8) men endnu 1557 hedder det fra Gentofte, at Kirkegaar¬
den siges at „staa oben for fee och queg alle wegne", og at man maa faa fjernet alle
Brøst i „kirckemurenn ther omkring", og 1587 er det endog nødvendigt, at der udstedes
Forbud mod Krohuse ved Kirkegaarde.8)

Der byggedes samtidig flittigt paa Kirkegaardenes Grund; — saaledes havde man
allerede i I4Q2 udlagt et Stykke af Vor Frue Kirkegaard i Kantlers til l orv, i Hor¬
sens blev Jomfru Maria Kirkegaard ligeledes Torv, og samme Skæbne led Kirkegaar¬
dene i Nykøbing Mors, Ribe m. fl. Steder,?) og skønt Begravelserne hovedsagelig fandt
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Sted i Kirkerne, og kun for de fattiges Vedkommende udførtes paa Kirkegaarden,
kunde det ske, at Kirkegaardene selv efter Datidens Begreber blev overbelagt og maatte
have en Hviletid. Dette var f. Eks. Tilfældet med de særligt søgte og yndede Klo¬
sterkirkegaarde, af hvilke bl. a. Graabredre-Kirkegaarden i Odense i 1.559 befindes
at være „møgget forgraffuet met liig graffaer", hvorfor der ikke i de første IO(!) Aar
maa begraves der,8) og liere Steder oprettedes Kirkegaarde uden for Byerne (1546 '
København og 154$ • Ribe); men Tidens Trang til Indelnkkelse bag Murene aaben-
barede sig ogsaa her i Ulyst til at lade Lig føre derud, — utiltalende Begravelsesplad¬
ser, som de uden Omsorg, uden Kirke eller Beplantning maa have været.

Og som Omsorgen tor Kirkegaardene var forsvunden, ophørte ogsaa Omsorgen
for de afdødes Legemer, og den tidligere Pietet deroverfor afløstes af fuldkommen
Despekt, ja Mishandling. Det hedder saaledes fra I539> at „naar nogen christen Men-
niske doer och affganger, da slæber tie dennom til Jorde som it andet bæst",8) og det
bliver derfor nødvendigt at udstede den ene Forordning efter den anden om Jorde¬
færd, hvilke dog til en Begyndelse hovedsagelig kun beskæftiger sig med Præsternes
Medvirken derved, idet man formodentlig gik ud fra, at naar blot Præsterne var til¬
stede, gik det i hvert l aid nok sømmeligt til. Paa Gravsteders Indretning eller Kirke¬
gaardes Anlæggelse og desl. influerer disse ikke, i hvert l'ald slet ikke i æstetisk
Retning.

Kirkegaardene er paa disse Tider mere og mere bleven til Græsmarker, hvis Hø-
slet og Afgræsning udgjorde en ikke ringe Indtægtskilde for dem, der havde Retten
dertil. Derom stredes Præst og Kirkeværge, men ved en Kendelse af 1545 faar Præ¬
sterne tildelt denne Rettighed,8) og i sin Traktat al 25. Maj 1553 slaar Peder Palladius
fast, hvorledes Kirkegaarden skal holdes, og hvornaar Præsterne skal slaa Græsset.
1 et af Punkterne8) hedder det:

Om Kieregaarden:
Kieregaarden skal slaas om Sommeren oc holdis ren for Fæ, Øg, Svin etc.

Besynderlige hoss Kircheladen. For Kieregaarden er de Christis søynehuus til
dommedag.

Om Wryd:
Al Wryd skal bort tagis af Kirchen og Kieregaarden, huad der haffuer hørd

til den wgudelige Paffue messe oc løgneactige Skiersildts pine.

Til den „Wryd" (Uryd), som ønskedes fjernet Ira Kirkegaardene, og som man
med uvildige Øjne saa hørte til Papismen, var ogsaa de simple Trækors, som den '
menige Mand havde sat paa Gravene, og paa de sjællandske Landemoder I56O—(>I
forbyder Biskop Hans Albertsen helt at sætte „Kors, stene oc andet wrydde" paa

Kirkegaarden, — et Forbud, som, det antydes, maaske er dikteret af Frygt for Over¬
tro.10) Disse Prydelser, af hvad Art de nu har vårret, har været Præsterne en Hin¬
dring i Udøvelsen af deres Rettigheder: Græsslaaningen *og Afgræsningen, og ikke
Overtro alene, men ogsaa et Pengespørgsmaal og et Spørgsmaal om Ret til at fore¬
tage sig noget som helst paa Kirkegaarden uden Gejstlighedens Mellemvirken og Ind¬
seende har dikteret Forordninger om disse l ing, saaledes som de f. Eks. kendes fra
1554 fra Kobling og Vejle, hvor det hedder:8)

Ingen skal efter denne Dag fordriste sig til at opbryde Stene eller Stole udi

123



Kirken, eller Jord og Tørv paa Kirkegaarden, førend de have det udi Kirke¬
værgernes Minde og Samtykke....

Hvad den Bygning belanger, som gjøres paa Kirkegaarden med Gavntræer
over de døde, skal aldeles aftages, og ingen efter denne Dag skal maa lade op¬
føre saadan Bygning. Men er der nogen begjærendes at sætte nogen Monument
over deres døde Venner.... da maa de lade det indlæste udi Muren.

At der dog ogsaa paa sine Steder er lagt Blomster paa Gravenefi) eller er sørget
for nogen Udsmykning ved Kirkegaardene, f. Eks. med Plantninger, foi-tælles der bl. a.
om fra [562, hvor det blev paabudt Graveren ved en københavnsk Kirkegaard at
plante Linde og Aske omkring Kirkegaarden,1) og Biskop Jacob Madsen (153^—1606?)
bemærker udtrykkelig, at der paa Viby Kirkegaard i Jylland findes et Træ, „som kal¬
des Æretræ",10) ligesom det ved 1.552 skal være bleven Præsterne forbudt at „bort¬
tage store aske, der vokser der".10) De plantede saavel som de selvsaaede Træer har
nok kunnet præge Kirkegaardene paa sine Steder, og senere Tider saavel som Da¬
tiden har paaskønnet deres Tilstedeværelse og fredet om dem, saa vi endnu kan have
disse ældgamle, storslaaede og smukke Træer at se paa, i Særdeleshed paa vore Lands¬
bykirkegaarde, hvor de ofte gaar i eet med Præstegaardens Træer og giver Lands¬
byen en smuk og kraltig Silhuet.

Ogsaa et andet Minde fra disse Tiders Kirkegaarde ejer vi endnu, nemlig de Riste,
der blev lagt over Grøfterne for at holde Svin ude, og som er bevaret i disse Til¬
fælde ved Landsbykirkegaardene24) („Kirkeriste").

Som en Forløber for senere Tiders udenbys Begravelsespladser faar København .i
Aaret 1546 sin første Kirkegaard uden for Voldene, nemlig Kirkegaarden uden for
Nørreport. Det var her, der blev paabudt at plante Linde og Aske (se ovenfor), lige¬
som det blev paabudt Graveren at „opdrage Tidsler, Areller og andet unyttigt". Kirke¬
gaarden bestod i et Hundrede Aar, og efter en Begyndelse under de uhyggeligst mu¬
lige Forhold6 °B 10) blev den et yndet Opholdssted, „som var fuld at store Linde".1)
Maaske allerede stammende Ira dette Forhold kaldtes langt senere de torskellige Af¬
delinger i Assistents Kirkegaard i København ved Navnet „Lind", f. Eks. Vor Frue
Lind o. s. v.25)

V. 1600-1700.
Som Begravelserne i Kirkerne i denne Periode tager til, bliver der mere og mere

Plads paa Kirkegaardene, og samtidigt med, at der ophobes Uhumskheder paa Kirke¬
pladsen, søger Præsterne at udnytte saavel denne som Begravelserne paa økonomisk
Vis. Det bliver nødvendigt at dæmme op der for, og J615 forbydes det Præsterne at
tage „nogen Skenk oc Gaffue for Bøndernes Begraffuelsér",8) mens de da 1632 til
Gengæld sine Steder forbydes enhver Grav eller Tue, som kan hindre dem i at slaa
Græsset.6) Uhumskhederne bliver det paalagt Rakkeren at faa bortfjernet i det mind¬
ste een eller to Gange om Aaret.1)

Men bliver saaledes Kirkegaardene misrøgtet, afløses Despekten for de afdødes
Legemer af en Omhu, der udvikles til at blive Overdaadighed ved Begravelsesfester,
Ligkisters Indretning, Betaling for Medvirken fra Præsternes Side, — alt dette, som det
ikke her er Stedet at komme nærmere ind paa, men hvortil der skal henvises til de
særlige Afhandlinger om Begravelsesskikke i Danmark.110 n) Der kommer det ene
Forbud efter det andet imod denne Overdaadighed,8) hvilke sammenfattes og nær-
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mere præciseres i Forordningen af 1682, og mens Kirkegaardene vedblivende misrøg¬
tes, overfyldes Kirkerne af Begravelser.

Karakteristisk nok handler Kirkegaardsparagrafferne, som paa denne Tid optages
i Danske Lov, væsentligst om de økonomiske Forhold ved Kirkegaardene: om de
Indtægter, der kan faas ud deraf, mindre end om de Rettigheder, der knytter sig til
Gravstedsbrugerne, og slet intet om Kirkegaardens Indretning. Saaledes bestemmer
Danske Lov 2-22-31, hvad der skal betales for en (irav i Kirkerne, 32 søger at dæmme
op for Overdaadighed og Rangsforskel ved at sætte lige Ret for Fyrre- og Egekister;
33 siger, at man maa kun have en Gravsted („Leyersted"); 34> at der ikke maa hand¬
les med Gravene uden Kirkens Samtykke; 35* at Kirken ikke vil „besværes", d. v. s.
have Udgifter ved Begravelserne; 36, at Præster nyde fri Begravelse og 37* at Fat¬
tige gør det samme, mens Hige skal betale. Paa Landet skal efter 3^ intet betales,
uden man selv ønsker det; „Men hvis de ville lægge Steen eller andet Monument
paa Gravene, da bør de give noget til Kirken efter Billighed". Den gamle Ret for
Gaardene til at have udlagt Jord til Familiebegravelse9) faar her Lovbeskyttelse, og

Afgiften for det, der hindrer Afgræsning og Høslet, ér sikret.
Om Vanhelligelse af Kirkegaardene og de til dem horende Bygninger melder ogsaa

denne Periode, og det blev nødvendigt i 1643 at udstede Forbud imod at holde Kro
i Kirkeladen;8) men selv af Samfundsinstitutioner kunde Kirkegaardene misbruges og
vanhelliges, saaledes af Brandvæsenet, der endnu I68q holdt Allarmplads her.1)

VI. 1700-1800.
I Begyndelsen af denne Periode er Respekten for Kirkegaarden endnu ikke vaag-

net, og Misbrug finder stadigt Sted. En Mand blev saaledes 1708 tiltalt for at have
„brugt Galten Kirkegaard som Øxefold och ladet sit firmon ligge der 0111 Natten",
saaledes at Vaabenhuset blev svinet til „med miøg af hans fæmon, at Præsten ikke
kunde komme i Kirken, forend Vaabenhuset blef. Rendgjort", at han dernæst havde
nedbrudt et Stykke Kirkegaardsmur, opført et Hus paa Kirkegaarden, bemægtiget sig
Laden og „derudi indsat høe och Korn", bortført Laagen til Kirkegaarden osv.13) Om
selve Vor Frue Kirkegaard i København hedder det 1718, at Latinskoledrengene der
slaas med Snebolde.1) I Viborg Stift klager Biskop Trellund 173' over, at Kirkegaar¬
dene ere „ganske ilde forsynede med hegn og porte, ja endeel ligger ganske uindheg¬
net, saa at cle døde for adskillige kreaturer ej kan hvile i fred".10)

Samfundene havde vokset sig større og større, og der krævedes Plads til Bebyg¬
gelser. „Denne Gang valgte man ... de forfaldne Kirkegaarde i Stædernes Midte, som

forlængst fuldstændigt var omklamrede af Huse, begravede bag Baggaarde og ind¬
snævrede af Livet paa alle Sider, saa den fattige Strimmel Jord, som sort og sur
tuede sig stadig højere 0111 Kirkens Sokkel, forlængst havde tabt Evnen til at opsuge
Safterne af de Lig, man Aar for Aar proppede i den. Allerede Christian III... fandt
stor „Ulempe og Uskikkelighed" „med ond Lugt, Stank og anden Deel", fordi By¬
ernes Kirkegaarde laa „meste Parten ret op til Vejen", „hvoraf Pestilens og anden svare

Sygdom haver sin rette Udspring og Fremgang". Det var derfor Kongens Villie, at
nye Begravelsespladser skulde indrettes udenfor Voldene".3)

For Københavns Vedkommende var Forholdene maaske værst. Alle Urtegaardene
var indtagen til Begravelser og ufremkommelige for Grave, og „Kirkegaardene er tem-
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melig opfyldte, bliver de mere opfyldte, vil det gaa over Stakitværket"1) eller „Byens
Begravelsespladser frembyder Skuet af en Mængde Kæmpehøje ved Siden af hinan¬
den, idet vi for at forhindre Uddunstninger har maattet lade kore .lord derind til Gra¬
venes Dækning, paa Frue Kirkegaard over 800 Læs".1) Der var ingen Plads til Ud¬
videlse af Kirkegaarde, dertil var Byen for tæt bebygget, og man havde ikke været
haard nok til at forbyde Bebyggelse paa Kirkegaardene. Allerede fra 1460 var der
bleven bygget paa Nikolaj; der var opfort Klokkerbolig og Præstegaard. I l6()0-7al-
let boede der baade Skræddere og Skomagere og laa endog Værtshuse her.1) Der
købtes saa vidt gørligt Jord til Kirkegaarde rundt omkring i Byen, særlig synes man
at have haft Forkærlighed for Beværtningshaver, og iøvrigt indrettedes der uden for
Byen i Hast Assistentskirkegaarde, hvortil f attiglemmer, Søfolk m. fl. bragtes. Disse
Assistentskirkegaarde fra 1711 kom til at ligge uden Tilknytning til en Kirkebygning,
blev indrettede i Hast, og Begravelserne fandt Sted med Voldsomhed og Hurtighed.
Der blev ikke l id og var vel ej heller synderlig Interesse for nogen særlig Ordning
af dem. Ligene blev nedgravet i lange Grøfter, i Rækkebegravelser, saaledes som vi
nu har dem paa en anden Maade. Noget al det eneste, man ved 0111 en Art l dsmyk-
ning af Assistentskirkegaardene og Fattiggaardene er, at en Graver ved Wismar Kirke¬
gaard har ofret den Sum al 6 Rdl. paa Plantning af nogle Træer derinde; men de
Plantninger, der fandtes paa Arealet før dets Indtagelse til Kirkegaard, f. Eks. i Be¬
værtningshaverne, blev fældet eller forfaldt af Mangel paa' Røgt.1) Disse københavn¬
ske Assistentskirkegaarde nedlagdes alle 1760.

Egentlig er de københavnske Kirkegaarde fra denne l id de første, om hvis Ind¬
retning og Ordning, man ved noget synderligt. Det vides saaledes 0111 Nikolaj Kirke¬
gaard, at den trods alt blev udvidet med en Stump, kaldet den lille Urtegaard, og
denne blev omgærdet med en Mur. Lfterhaanden kom følgende Benævnelser i Hævd
for Nikolaj Kirkegaard: Den gamle Urtehave, Højers Kirkegaard, Benhus Urtegaard,
som havde Navn efter et Benhus paa Kirkegaarden, Taarn Kirkegaarden og endelig
nordre og søndre Kirkegaard. Der var Forskel i Betalingen og Anseelsen for disse
Afdelinger, der hver for sig synes indhegnede, og af hvilke den nordre var den mindst
ansete, saaledes som det almindeligt har været Tilfældet ogsaa andetsteds. 1757 op¬
hæves dog Forskellen i Betaling, og fra 1754 bar der været en Brandmur omkring
den gamle Urtegaard (1686 var der et Stakit omkring den ganske Kirkegaard). 1 Muren
var der Boder.2)

Saavel under Pesten som efter denne vedblev man at begrave i kirkerne, hvor
Stanken efterhaanden blev uudholdelig, og efter Nedlæggelsen af Pestkirkegaardene,
hvor Kirkerne og Urtegaardene ved disse atter blev de egentlige Begravelsespladser,
søgte man ved forskellige Midler at faa Folk til at begrave deres Døde uden for Kir- ,

kens „Rækkevidde" og uden for Murene, idet l iden indsaa det rigtige i disse f oran¬

staltninger. Da dette ikke hjalp synderligt, gaves der ved Aarhundredets Slutning Til¬
ladelse til Indretning af private Kirkegaarde eller Begravelsespladser.1) „Saadanne Be¬
villinger gives knn paa Betingelse af, at den paagældende Plads frahegnes den øvrige
.lordlod, og at den tilligemed de Mindesmærker, som cleupaa maatte anbringes, stedse
fredes og vedligeholdes".9) Flere saadanne private Begravelsespladser indrettedes ved
Herregaarde, Landsteder og desk, særligt efter f800.

1760, samtidig med Pestkirkegaardenes Nedlæggelse, indviedes Assistents Kirke¬
gaard i København, og dermed var der gjort et alvorligt Skridt i Retning af at faa
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Folk til at begrave deres Afdode uden for Portene. Kirkegaarden var delt efter Sog¬
nene, der benyttede den. Den var beplantet,1) og Rahbek skildrer (I803) dens An¬
læg: „ Træerne er ordnede i stive Rader, der begynder ved Indgangsportene og ende
ved den lige overfor staaende Mur. I somme af disse Rader staa Bænke for, tænker
jeg, at give et Slags Lighed med den skonne Kavellergang i Rosenborg Have. Alt er
anlagt saa snorret, at man i det Øjeblik, man blot er inden for en af Portene, over¬
ser det hele fra øverst til nederst, og den stygge hvide Mur rundt omkring afskæ¬
rer al anden Udsigt".14)

Som det var Tilfældet i København, saaledes ogsaa ud over Landet, at der „i det
l(S. Aarhundredes Slutning begyndte en ny Synsmaade at brede sig og deraf en ny
Tilstand at fremgaa. Graven blev 1111 for den almindelige Bevidsthed blot som Grav
et Hvilens, et Fredens stille Hjem. I Samklang hermed vendte den Sans for Stueblom¬
ster og Smaahaver, som særlig Købstadbeboerne længe havde næret, sig nu tillids¬
fuldt mod Kirkegaardene. Almuens hidtidige Søndagsfornøjelse, at „gaa paa Kærre-
gaarden", der havde bestaaet i at tilbringe l iden med forskellig Slags Morskab i det
frie paa de spredte Kirkegaardstomter i Byerne, antog nu den smukke Form at sørge
for Gravene, ogsaa paa de udenfor Byerne oprettede Kirkegaarde. Som en Slags Ko¬
lonihaver vinkede nu disse Mængden ud til sig. Ingen var længer saa fattig, at han jo
havde sin lille Plet Jord derude, hvortil et eller andet knyttede ham; selv den ringe¬
ste kunde faa sin Part af Glæden ved at pleje med kærlig Haand. Den smukt holdte
Kirkegaard blev en Forsoning med Døden".8)

Det synes ogsaa Ira denne l id, at Kors paa Gravene begynder at blive almin¬
deligt,10) og rundt omkring paa Landsbykirkegaardene staar der paa de gamle, endnu
fredede Grave anselige Træer eller Buske som Mindesmærker 0111 denne gryende For-
staaelse for Gravstedsudsmykningen, saaledes særligt de Planter, der sattes paa Sog¬
nets Præstegrave.

Det Carlsenske l'amiligravstwl paa Koge Aas.
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Slagelsa Skt. Mikkels Kirkegaard omkring l6<X)-Tallet, urart af
Keformationstidens Reguleringer. (Efter Resen).

Slagelse. Ski. Mikkels Kirkegaard ca. i860. Under Nedlæggelse for
at inddrages til Gade. (Efter L. A. Schou).

VII. 1800-1860.
I Fortsættelse af tidligere Tiders Bestræbelser for at faa Bugt med Begravelserne

i Kirkerne, som der dels ikke mere var Plads til, og som man desuden ansaa for sund¬
hedsfarlige og højst uheldige i det hele taget, samt for at faa Folk til i stedse større
Grad at begrave deres Afdøde uden for Portene, udstedes def i Aarhundredets før¬
ste Aar en Kække Forordninger fra Regeringen, der kun alt for længe havde tøvet.
Det begynder med, at det Aar |8()0 forbydes at begrave flere Lig paa Nikolaj Kirke¬
gaard i København, „den usundeste af alle",3) og 1807 paabydes det, at den skal
sløjfes og jævnes,2) hvorefter dens „Overflade straks beslaglagdes af Slagter- og Mar¬
skandiserboder".'1) Dertil føjedes 22. Februar 1805 det ganske Forbud imod Begra¬
velser i k irkerne. Men ikke blot i København, ogsaa uden (or, f. Eks. i Gentofte, var
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det saaledes. at „de gamle Lig maatte opgraves for at faa Plads" til nye Lig,26) og
der maatte skaffes Udveje til at komme uden om de deraf følgende Utilbørligheder.3 20)
Tilladelsen til at maatte indrette overjordiske Gravkamre, som omtales i Forordning
af 22. Februar 1803, bød kun paa ringe Hjælp i saa Henseende, idet kun de færre¬
ste havde Raad til at reflektere derpaa, og den Tilladelse, der før Aarhundredskiftet
var givet til Indretning af private Begravelsespladser, havde den samme Skavank, hvor¬
for den ej heller blev synderligt brugt.1) Disse Lapperier maatte nødvendigvis efter¬
følges af en Forordning om rationel Ændring i de bestaaende Forhold, og en saadan
kom da ogsaa i Loven af 25. Februar I805, der paabyder Indretning af Kirkegaarde
udenfor Byerne. Denne Lovs § 9 siger herom:

Endelig skal vedkommende Foresatte drage Omsorg for, at enhver Kjøbstad-
Kirke, som ikke har Kirkegaard udenfor Byen, i det mindste senest inden 2
Aar erholde en bequem Plads til samme, af saadan Størrelse, som efter Menig¬
hedens Folkemængde er tilstrækkelig, hvilken Kirkegaard, naar den til dette Brug
er indrettet, bør, ved en passende Tale af Sognepræsten, dertil høitideligen ind¬
vies;

og den viser derved, at ud over Fordringer til, at udenbys Begravelser skal finde
Sted, at Arealet er „bekvem", hvormed sandsynligvis menes „bekvemt beliggende", og
at det bliver kirkeligt indviet, stilles der ikke noget „teknisk" Krav til det. At Loven i
dette Tilfælde, (saaledes som ogsaa i tidligere og langt senere) Tilfælde har været bag
ude i Forhold til de praktiske Forhold, viser bl. a. den Instruks, der samme Aar er
udstedt for Graveren paa Assistents Kirkegaard i København, og Reglementet for
samme Kirkegaard, hvori der bl. a. siges, at der skal ansættes en „duelig Gartner"
og omtales Gravstedspyntningen.15) At ogsaa Provinsen var videre fremme og lulgte
med i de Strømninger, som „Guldaldertiden" frembragte, og som satte sine synlige
Spor paa Kirkegaardene, derom vidner de Reglementer, som i l iden fra 1805—30
udfærdiges for disse.

Assistents Kirkegaard i København spiller her en vis Bolle som det Eksempel, hvor¬
efter man andetsteds tager Lære, enten til det Gode eller det Onde; thi ikke alt var
endnu godt herude. Kirkegaarden var endnu ikke vokset fra Stadiet som Udflugts¬
sted. „Den Glade lejrer sig i dine Skygger" hedder det, og Folk tager deres Mad
med derud og lejrer sig imellem Gravstenene, (som altsaa var begyndt at blive al¬
mindelige), mens Spillemanden spiller op, og Legen gaar.1) Det var derfor ikke uden
Grund, at der i den første Instruks for Graveren blev indført en Bestemmelse om, at
der ingen Æde- eller Drikkevarer maatte fortæres her, ej heller røres Musik eller fin¬
des Kreaturer.15) At Skikken (eller Uskikken) ikke derfor hørte op, og at man tvært¬
imod stadigt misbrugte Assistents Kirkegaard paa denne Maade, derom vidner det,
at Paabudet gentages (1814),15) og at Forholdet, som man altsaa dog fandt usømme¬
ligt, omtales betydeligt senere,16) ligesom Tyverier og de groveste Brud paa Gravfreden
fandt Sted herude.1)

For den dannede Klasse og Bystyret var der imidlertid nu ikke længere nogen
Tvivl om, at en Indførelse af Havemomentet i Kirkegaardens Anlæg var det rigtige.
Allerede dette, at Kirkegaarden havde været Genstand for en vis Tilplantning (se
foran), var et Skridt i denne Retning; ligeledes Løfteparagraffen om Ansættelse af en

„duelig Gartner", der udnævntes I806,1) og hvis Virkefelt blev den udvidede Assi-
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Stammehæk af Lind paa Odense Assistents Kirkegaard.

stents Kirkegaard. Den fra Middelalderens Dage af Reformationen afbrudte Udvik¬
ling genoptages nu, og „Urtegaardene" faar deres Afløser i de gartnerisk anlagte, til¬
plantede og plejede Kirkegaarde og smaa Gravstedshaver,

De Impulser, tier besjælede den ene af de to Kunstnere, der (1804) kom til at be¬
skæftige sig med Udformningen af Planen til Assistents Kirkegaard, stammede fra Tals¬
manden for den landskabelige Havestil, Professor Hirschfeldt i Kiel; men det blev ikke
den Type, som Arkitekt Jens Bang lier foreslog, men den mere rigtige Form, som Pro¬
fessor Rawert gjorde sig til Talsmand for,1) der brugtes. Det var en tilpasset Form
for den gamle franske Havestil, der formede den første store Begravelsesplads uden
for Voldene, uden Tilknytning til nogen Kirkebygning, — som Kirkegaarden, der har
nok i sig selv. Om denne Kirkegaards Anlæggelse og Vækst er der iøvrigt kyndigt
fortalt andetsteds,1) og dette skal ikke her gentages. Det skal blot anføres, at Assi¬
stents Kirkegaard ret hurtigt voksede sig frem til at blive „en smuk og skyggefuld
Park, og den ringeagtede Fattigkirkegaard blev Ramme om en Række Monumenter
for Landets Navne";1) Aversionen imod Begravelser udenfor Voldene var overstaaet,
og Kirkebygningens Indflydelse paa Anlægets Karakter afløstes af Beplantningen, lige¬
som Bevogtningen dæmpede urolige Tendenser hos de Besøgende. Alleen blev Hold¬
ningen og Aksen i Bygningen, hvor Stuerne var Sognekirkernes særskilte Kirkegaarde.
Ved 1850 gjorde Kirkegaarden Indtryk af at være „en af de mest idylliske Pladser
i Hovedstadens Nærhed og en af de skønneste Kirkegaarde i Europa".1)

Som i Kirkegaardenes Anlægsform saaledes fik ogsaa i Gravstedernes Indretning
Planterne anvist Plads, endog en ofte dominerende Plads. Det skete under Roman¬
tikernes Devise, enten den 1111 formedes at en Oehlenschlaeger som et Digt over Pro¬
fessor Yalil 1804 i Stroferne: „Dækker Graven, skønne Urter smaa!",19) eller af en
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Pastor Schmidt: „Ved Sergepilen over Graven",22) eller i Billeder og Gerning af en
C. F. Mansen2')- „Man troede... paa Beplantningens ubegrænsede Udtryksmaade",21)
og man praktiserede det, hvor man kunde „i de \ar, hvor Taarepilene og Hænge¬
askene vandt Indpas som symbolske Sørgetræer".21) Paa enkelte Kirkegaarde har det
dog været forbudt at plante Træer paa Gravene.18)

Disse Planter, saavel paa Grav som paa Kirkegaard, fik deres formodentlig haardt
tiltrængte Beskyttelse i Politivedtægten af 2.S. Juni 1814, som siger, at „Det forbydes
. .. at gaae i (.ræsset og paa Rabatterne, eller udenfor de almindelige Gange, at af¬
brække Grene og Blomster",15) men skønt Pyntning af Gravene ofte foretoges af den
afdødes nærmeste ved Hjælp af Blomster fra den afdødes I lave, fra Ens egen eller
fra en Vens,13) saa var det dog en Ilet, man først skulde erhverve sig ved I lem en¬
delse til Graveren, der i denne vel sagtens har set en Indtægtskilde.1')

Paa de Kirkegaarde, som Provinsens Byer i Aarhundredets første Aar ifølge Loven
maatte indrette, naaede Assistents Kirkegaard ikke at sætte noget videre Spor i llet-
ning af en Indførelse af Havemoment i Anlægget. Der er dog plantet paa saadanne
Steder; der er ogsaa anlagt Alleer ud til enkelte af disse Kirkegaarde, saaledes af
Kastanier, som var Modeplante ved disse I ider; men det var ikke Gartnere, der fore¬
stod deres Anlæg eller knyttedes (il dem. I eet Punkt var dog Provinskirkegaardene
sikkert omtrent lige saa vidt fremme som Bykirkegaardene, nemlig i Henseende (il
Gravstedspyntning og Gravstedsanlæggelse.

Det hedder i Reglementet fra en saadan ny Provinskirkegaard (Ærøskøbing 1807)*
„Det staar enhver frit for at beplante deres Grave med Levende Blomster, eller paa
anden anstændig Maade, at pryde dem med døde Blomster eller Græs i Figurer",
hvilket sidste maa betegnes som et Slags Raffinement fra Tidens „engelske" Haver.
Gravstedspyntning har ellers, efter at Begravelse paa Kirkegaardene atter blev almin¬
delig, sikkert til en Begyndelse indskrænket sig til en „Strøning" med Blomster, hvil¬
ket det dog var forbudt at foretage, før Graven var tilkastet, idet en saadan Gerning
kom ind under Begrebet „Overdaadighed ved Begravelser", som allerede Forordnin¬
gen af 1682 havde forbudt. Man foretog det dog nu og da, ligesom man paa Landet
kunde „strø" den Afdødes Lig med Blomster,18) men det indskærpes l8l8, at saadant
er forbudt.17) Graven skal først opklappes, inden dette maa finde Sted, og i Køben¬
havn skal Graven af Graveren i et Aar holdes „vel opklappet".16)

Paa Landet, hvor ingen Flytning af Kirkegaardeh har brudt nogen Kontinuitet, og *
hvor Traditionsfølelsen var levende, brugtes Blomsterstroningen trods Forhudene, og
man satte megen Pris paa at se Gravene smukt opsatte. Særligt ved Pinsen gjordes
Gravene i Stand: „Gravene blev opsatte, Kanterne blev afskaarne, der blev hentet
Sand, som deres Flade blev dækket med; 1111 bragte Kvinderne Blomster af forskellig
Farve; de blev rodløse nedstukne i Sandet, tit i l igurei;, der dannede den Afdødes
Navnetræk...".18) At man senere har „snydt" sig fra dette Arbejde med Opsætning
af Gravene og Afstikning af deres Kanter ved Indførelse af de støbte Forme, der som
en Ramme lægges ned over Gravene, er en anden Sag, der nok gaar ud over Skøn¬
heden, men dog fastholder Billedet af den opklappede Grav. (Se III. næste Side).

Saavel i By som paa Land maa det antages, at det Areal, der ikke optoges af
Gravene, har ligget i Græs, og saa sent som 1824 raader Præsterne over Kirkegaar¬
denes Græsning;17) men der udvises mere og mere Omhu for over de Grave, som
nu plejes og pyntes. F. Eks. indskærpes det, at Gravene maa ikke beskadiges ved
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Stenkantedc (JraNC. L. A. Ring: kirkegaarden i Vejlø. 1884.

Græsslaaning,15) og Brudekøretøjer niaa ikke, saaledes som de sine Steder liar det
for Skik, vende deres Vogne over Gravene.15) Græsset er dog ikke altid „Græs" alene,
men Nelder og andet Ukrudt kan faa Lejlighed til at vokse, hvilke det dog paalæg¬
ges Præsterne at bortskaffe,17) ligesom de generende Hyldebuske, der saar sig selv
paa kirkegaarden, ryddes.17) For de store Aske, som ogsaa er kommet op af Selv-
saaning, har man saa megen Pietet og en vaagnende Forstaaelse af deres Skønheds¬
værdi, at det er forbudt at rydde dem, og en Præst, som har gjort saadant, dømmes
til at erstatte Træets Værdi.17)

Paa denne Tid bliver Trækors mere og mere almindelige, ligesom kranse bruges.
II. C. Andersen har givet et Par Tidsbilleder fra Landsbykirkegaardene 1835, hvor det
hedder om Johannes,20) at „først skar han et stort Trækors til at sætte paa sin Fa¬
ders Grav, og da han om Aftenen bragte det derhen, var Graven pyntet med Sand
og Blomster". Og om en anden Kirkegaard: „Ude paa Kirkegaarden var der saa

mange Grave, og paa nogle vo\te der liojt Græs. Han satte sig da ned og rykkede
Græsset at, rejste Trækorsene op ... og lagde krandsene, som Vinden havde revet
bort fra Gravene, igjen paa deres Sted.. ." Om Præsten i Kverndrup hedder det, at
han „har faaet Bønderne til at sætte et Kors paa hver Grav".23) Naar Præster nu

opfordrer til at sætte Kors paa Gravene, da maa det tamkes at va^re udelukkende
for at fremme Skønhedsindtrykket af Kirkegaarden og for at udvikle Pietet saavel
overfor (iraven som saadan som overfor den Afdødes Minde, der her sættes synligt.
Maaske har det endnu paa dette Tidspunkt været paahudt at erlægge en Afgift for
Tilladelse til at foretage Opsætning af kors; men det er rimeligt, at eftersom Familie-

grave i stedse højere Grad optager Landkirkegaardenes Areal, er Græsning og Ho-
slet bleven af stedse ringere Pengeværdi, og der er ingen, der har set sin Interesse i
at bringe noget ud deraf. Under 4* Maj 18,59 erklæres Gravstedsejerne da ogsaa „be¬
rettigede til paa deres Gravsted at anbringe Gravkranse, Trækors saa vel som Tavler
eller lignende Mindesmærker af Træ uden at betale nogen kjendelse derfor",9) men
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Støbejerns Kors paa Landsbykirkegaarden.

de maa ikke vække Forargelse eller Anstød,") og Danske Lovs Indskrænkninger med
Hensyn til Opsætning af Gitterværker omkring Gravene menes ikke at angaa „Ind¬
hegninger, der tilvejebringes ved Plantninger",9) hvilke altsaa har faaet en Begunsti¬
gelse. Mens i Byerne paa denne Tid utvivlsomt Rækkebegravelserne har faaet Hævd,
dels fordi de tidligere har været brugt1) og var det mest praktiske, dels af sig selv
opstaaet som den eneste naturlige Form for Gravstedsanbringelser, naar Kirkegaarden
opdeltes i Rektangler (Assistents Kirkegaard), saa har den gamle Ilet for Bonder til
frit at indtage Jordstykker for Begravelser fra Gaardene betydet, at der er indtaget
ulige store Stykker, og disse er valgt paa særligt yndede Steder, saasom ved Kirke¬
eller Kirkegaardsmuren, paa Sydsiden o. s. v., hvorfor denne Uregelmæssighed og Man¬
gel paa Uniformitet, der er Billedet al vore Landsbykirkegaarde, er fremkommen. Ved
Hækplantninger er Stykkerne omgærdet og fredet, og Gange, der ikke er stillet noget
Krav om,9) har der sikkert kun været i sjeldnere Tilfælde og kun for Færdsel til og
Ira Kirke, Kapel eller Lade. \t Tilstanden paa disse Kirkegaarde har kunnet være

utaalelig for den, der skulde frem til et Gravsted længst inde i Mylderet, over I la»kke,
Kors og Grave, er rimeligt, og det kendes jo endnu. Først i vort Aarhundrede er

der skabt Mulighed for en Udbedring af saadanne Fejl og Skavanker, der er frem¬
kommen ved Bondernes Særrettigheder. At denne Odelsret til Gravsteder ogsaa har
haft sine etisk heldige Sider, er givet, og historisk betyder den en vis Kontinuitet i
Vnlæggelsesmaaden, ligesom den botanisk set hår betydet et. f risted for forglemte og

kasserede Blomsterplanter, der her fortæller deres egen Kulturhistorie og deraf et smukt
Stykke Kirkegaardshistorie. Om Planterne er der fortalt andetsteds,27 ln) hvorfor en nær¬
mere Udredning ikke her skal gentages. Som en sidste Bestemmelse angaaende Kirke¬
gaarde i København kom 1851 Forbudet imod nogensomhelst fremtidig Begravelse
inden for Voldene, og her saavel som i Provinsbyerne blev der en stille Plet, hvor
snart de gainle Træer blev de eneste Minder om de Dødes Have, eller der blev bro¬
lagt, og Pladsen blev givet Byens travle Liv til Pris.3)
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VIII. 1SO0-1922.
Denne Tidsperiode besegler saavel i By som paa Landet Havemotivets Indførelse

i Kirkegaarden og paa Gravstederne. Den besegler tillige Bykirkegaardens Emanci¬
pering, med Kapeller i Stedet for Kirke, med tekniske Afdelinger i Stedet for en Kirke-
sognsinddeling, og den indfører det hygiejniske Moment i Kirkegaardsspørgsmaalet.
Loven, under hvilken Kirkegaardene i denne Periode udvikler sig, er særligt Loven
af IQ. Februar l88l, der dels gentager gamle Paahud og Forbud, dels gaar noget vi¬
dere, men dog stadigt ér bag ude med sine Bestemmelser.

§ IQ. Tiendeejeren bør holde Kirkegaarde og Grave i Almindelighed rxddelige
for Nælder og Ukrudt, lade Græsset afslaa, inden det bliver langstraaet, og Gan¬
gene holde rene saavel for Græs som for Ukrudt samt belægge dem med Gruus, hvor
det kan haves. Enhver Afgræsning af Kirkegaardens Afgrøde med større eller min¬
dre Kreaturer er aldeles utilladelig. Enhver er berettiget til selv at vedligeholde sine
Gravsteder, men de, der have indhegnet dem eller anbragt Ornamenter derpaa, ere
dertil forpligtede ... Det er at paase af Synet, at Kirkegaardens Hegn holdes i forsvar¬
lig Stand, og at der for deres Indgang er tilbørlig Lukke, saa at dens Fred kan blive
uforstyrret.

§ 20. Tiendeejeren er ikke berettiget til at borttage de paa Kirkegaarden staaende
Træer, med mindre Synet dertil giver sit Samtykke. Det ved Træernes Salg ind¬
komne Beløb bliver en Kirken tilhørende Kapitalejendom, hvis det ikke anvendes til
Kirkens Forskønnelse og Kirkegaardens Beplantning. N il Tiendeejeren foretage en
saadan, skal han forelægge Synet Planen dertil.

I denne Lov spiller saavel Gange som Beplantning en vis Kølle. Endvidere ud¬
strækker Vedligeholdelsespligten hos Ejeren sig til ogsaa at gælde de forsømte Grave,9)
hvorved hele Billedet af Kirkegaarden bliver mildere. Der er ikke mere Mulighed for,
at Kreaturer faar Adgang dertil (Afgræsning), og naar det endnu fra dette Tidsrum
kan meddeles,13) at en Kirkegaard er bleven brugt som Opholdssted for store Kvæg¬
drifter, og at Svin og Faar har haft Adgang dertil, da er dette absolut i Strid med
Tankegangen saavel i Befolkningen som i Loven. Om Hegnet hedder det l80(), at
Ministeriet anser „en Jordvold af forsvarlig Højde, beplantet med Hvidtjørn, for lov¬
ligt Hegn", men nye Kirkegaarde maa dog hegnes paa samme Maade som den gamle.1')

Sanitære Synspunkter har i dette Tidsrum vundet stadig mere og mere Terræn.
Allerede I1S4Q omtales Afstande til nærmeste Brønde, og 1873 omtales Fugtighedsfor¬
holdene med Henblik paa Ligenes Omdannelse, mens der l88l udøves en skarp Kri¬
tik fra Sundhedsautoriteters Side28.) Og mens før en 2()-aarig Turnus var almindelig,
men dog ogsaa en 12-aarig brugt,1) bliver den 2()-aarige nu den eneste.9)

Under Hensyn til, at saavel Orden som en sømmelig Tilstand er oprettet paa
Kirkegaardene, bestemmes det 1885, at der fremtidigt kun undtagelsesvis vil blive givet
Tilladelse til Indretning af private Begravelsespladser.9) Kirkegaardene maa nu være
de eneste rette Steder for Begravelser, og der kan paa disse fra l88() indtages over¬
flødige Gravsteder, 0111 det behøves.9)

Tidsrummets betydeligste Begivenhed er ikke saa meget Lovene, men Livets Ud¬
formning af Begravelsespladsen, og her gaar Livet atter foran Lovene og Københavns
Kommune forrest ved Anlæggelsen af Vestre Kirkegaard, der efterfulgtes af Bispebjerg
Kirkegaard, og som begge vel bærer tieres „Kirke"-navn, men iøvrigt er uden kirke¬
ligt Styre og blev de første Centralkirkegaarde i Landet. Uden Tilknytning til nogen
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Sognekirke og uden den Inddeling etter Sogne, som de ældre havde det, er de ble¬
ven Typen tor adskillige andre Kirkegaarde i Landet, drevet for kommunal Regning,
tørst af en Bestyrelseskommission, som \ ar sammensat at kommunale og gejstlige Em¬
bedsmænd, men som nu kun liar de førstnævnte tilbage.

I Vestre Kirkegaard udformede Professor I Ians J. Holm den monumentale Kirke-
gaardsplan, og her opbyggedes den selvstændige Begravelsesplads efter arkitektoniske
Motiver, med Tyngdepunkt i Anlægget og med de irreligiøst tenderede Kapeller in¬
korporeret i Anlægget, — med Hensyntagen til den datidige Begravelsesteknik og Have¬
kunst. Senere er med Indførelse af Ligbrændingen andre og nyere Motiver indført paa
disse Begravelsespladser: Krematoriet og Urnehaven, og uafhængigt af dette har Mau-
solæer ogsaa begyndt at præge disse offentlige Begravelsespladser.

Men disse sidste Forhold, der endnu ikke er „historiske", skal ikke her nærmere

omtales, idet der kan henvises til den righoldige Litteratur, Kirkegaardsproblemet efter
IQOO har at opv ise. Ligeledes skal ikke her Kirkegaardenes Fremtid drøftes. Denne
er nu undergivet Loven af 3^- hini IQ22, hvori en Mængde gamle Bestemmelser er

optaget, og hvori Retningslinjerne for den kommende Tid er draget. Skønt Loven
ikke tilfredsstiller de Krav, som Livet har stillet til Kirkegaardene, betyder den dog
et Skridt videre i heldig Retning, og den har ført den danske Begravelsesplads saa
absolut over i Havernes Ra»kke. Betegnelsen „De Dødes Have" er ikke nu blot en

Drøm; det er en realiseret Tanke, der først fandt sit Udtryk i Stor-Københavns Kirke¬
gaarde, hvor Gartnerne nu har afløst Præsterne i Arbejdet tor Begravelsespladsens
Forskønnelse. Johannes Tholle.
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PHLOX DECUSSATA SYN. PAN ICULATA
Den Udvikling, der gennem de sidste 2,5 Aar er sket paa Staude-Phloxdyrkningens

Omraade, er saa forbavsende, at vi, der mindes de mange smaablomstrede, natviol-
lignende Phlox fra Aarhundredskiftet, næppe finder paa at drage Sammenligninger
mellem disse bedrøvelige Fremtoninger og Nutidens Pragtsorter. Ganske vist skriver
L. Frisinette i Nordisk Illustreret Havebrugs-Leksikon, I. Udgave IQ()2: „Pltlox decussata
hybrida. Under anførte Betegnelser opføres i Katalogerne en stor Mængde forskellige
Navnesorter, der ved fortsat Krydsning mellem Arterne Pli. acuminata Pursh, Ph. de¬
cussata Lyon, Ph. paniculata L. og Ph. pyramidalis Sm. er bragte til en høj Grad af
f uldkommenhed, dels med Hensyn til Blomsterskærmenes, dels med Hensyn til den
enkelte Blomsts Størrelse, Form og Farve". Dengang var man altsaa godt tilfreds. Ved
at gennemblade Kataloger fra Aarhundredets Begyndelse finder man imidlertid klin
faa af de i vore Dage dyrkede Sorter. Hovedparten af de gamle Sorter er forlængst
udgaaede af de moderne Staudegartneriers Prislister og Plantebeholdninger. Ydermere
gør et andet Forhold sig gældende. De nyere værdifulde Sorter finder nu om Stun¬
der hurtigere ud til det blomsterdyrkende Publikum. Medens dette Publikum tidligere
var ret reserveret overfor Udbud af nye Sorter, er Forholdet nu et ganske andet, idet
„Nyheder" saavel i Stauder som i Boser og andre Planter kan være sikre paa at til¬
trække sig I laveejerens Opmærksomhed tiltrods for den højere Salgspris. I lertil bi¬
drager i høj Grad de mange Blomsterudstillinger, der i de senere Aar er afholdt ikke
blot i Hovedstaden, men ud over det ganske Land. Det er ikke uden Interesse at
høre, at det bestandig er Amatøren, der tiltrækkes mest af Nyhederne, medens An¬
lægsgartnerens Indkøb er præget af langt større Konservatisme. Maaske denne Skepsis
overfor nye Sorter hidrører fra bitre, indhøstede Erfaringer; i saa Fald er det bekla¬
geligt. Det paahviler Planteskolerne at prøve de nye Sorter og gøre dem til Genstand
for en kritisk Vurdering, saaledes at Nyhederne kan bringes i Handelen, forsynede
med et vist moralsk Garantibevis og Publikum derved forskaanes for altfor mange og
store Skuffelser. Trods stor I orsigtighed fra Planteskolernes Side kan Skuffelser imid¬
lertid aldrig helt undgaas. Grundene hertil er mange og forskelligartede, og det vil
føre for vidt at komme ind herpaa. Dog vil jeg ikke undlade at pege paa de forskel¬
lige Plantearter og -sorters varierende Evne til at kunne trives paa forskellig Jord-'
hund, et Forhold, der specielt her i vort af Glacialtiderne mishandlede Land spiller
en uhyre Bolle.

Størsteparten af Nutidens pragtfulde Phloxsorter er tiltrukne i hollandske og en¬
gelske Staudegartnerier, selvom mange udmærkede Sorter er af fransk eller tysk Op¬
rindelse. Det verdenskendte Staudefirma, B. Ruys, Dedeinsvaart, Holland, har utvivl¬
somt i de senere Aar indlagt sig størst Fortjeneste paa dette Omraade. Talrige værdi¬
fulde Sorter stammer fra denne imponerende Plantefabrik, saasom Baron van Dedem,
Baron van Heeckeren, Goliath, Mrs. Milly van Hoboken, Mrs. Iliitgers, Mrs. Schol¬
ten og Selma samt af nyere Dato og kraftigere Farvevirkning den mørk-orangerøde
Karl l oerster og den purpurfarvede Prof. Went, der ligner Beichsgraf v. Hochberg,
men er mere stiv i Stilkene, mere storblomstret og lysende i l arven samt mere hold¬
bar overfor stærkt Sollys, der som bekendt hurtigt afbleger mange Phloxsorter.

Uden at komme nærmere ind paa Phloxkulturen i Planteskolen skal jeg blot an¬
føre, at man i moderne Staudegartnerier forlængst har forladt den gamle Delingsme-
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tocle og saa godt som udelukkende benytter Stiklinge-Formeringen, ikke blot fordi denne
Metode giver et langt større Antal Planter, men ogsaa fordi Jen giver mere storblom¬
strede og sundere Individer.

Selv om der aarlig opstaar en Mængde Nyheder og det efterhaanden selv for
Specialisten bliver vanskeligt at finde Kede i de forskellige Sorter, kan man dog hen¬
føre samtlige Staudephlox af Phlox decussata-Gruppen til 3 Typer, nemlig i) de ens¬
farvede, d. v. s. saadanne Sorter, hvis Blomster mangler eller har et meget lidt frem¬
trædende Øje, 2) de rødøjede og 3) de hvidøjede. Til de 2 sidste Typer henføres
ogsaa de Sorter, der har en stærkt fremtrædende Midterring. Der findes desuden nogle
andre „Løsgængere", der ikke let lader sig indordne i Rækkerne, men praktisk set
lønner tiet sig dog at fastholde fornævnte Inddeling, idet den i høj Grad kommer
Haveanlæggeren til Gode ved Arrangeringen af de forskellige Sorter i Phloxrabatten.
For at opnaa et godt Resultat er det nemlig ikke tilstrækkeligt at have Kendskab til
Sorternes Højde og Blomstringstid samt Blomstens Grundfarve; det er mindst af lige
saa stor Betydning, at Anlæggeren er klar over, hvorvidt den eller de paagældende
Sorter fremkalder en rolig og behagelig, omend kraftig Virkning, eller om Indtrykket
bliver uroligt. Sidstnævnte Indtry k opnaar man ved Brugen at Typerne 2) og 3), <>g

Virkningen staar i ligefremt Forhold til Blomsterøjets større eller mindre Kraft, med
andre Ord: jo mere Øjet eller Midterringen afviger fra Blomstens Grundtone, desto
mere uroligt bliver Helhedsbilledet. Dermed være ikke sagt, at alle „øjede" Phlox er

uanvendelige i Stauderabatten. De klæder paa en Maade hverandre og kan i fornuf¬
tig Sammenstilling fremkalde interessante og i høj Grad livlige Virkninger. Blandt de
„øjede" Phlox findes tillige en Del Sorter med udpræget raffinerede Farvetoner, f. Eks.
Wanadis, der tager sig vidunderligt ud i Sammenplantning med den lige saa yndige
Selma eller den for sine store Blomsterstande berømte Riverton Jewel. De stærkest
„øjede" Phlox maa derimod ikke anvendes i Sammenplantning med
de ensfarvede. Uheldigsti en saadan Sammenstilling virker Sorterne: Amerika, Cre-
puscule, Hanny PJleiderer, Lisel Schollkopf, Sominerkleid og Wanadis, alle rødøjede, samt
af hvidøjede Antonin Mercier, Elisabeth Campbell, General van Heut% og Vidar.

Blandt de ensfarvede Phlox træfler vi et Utal af Sorter i de pragtfuldeste Farver.
Ogsaa de sarte Farver gør sig gældende — sartest blandt alle er den svagt cattleya-
rosa Mdm. Paul Dutrie, der er en meget værdifuld Sort, kraftig og sund og ganske
uundværlig som Forbindelses-Sort i Phloxrabatten, idet dens vidunderlig fine l aTve
kan taale at sættes op til alle andre Phloxsorter. Ejendommelig nok er denne Sort
smukkest i varme, solrige Somre, idet den cattleyarosa Farve da er kraftigere og mærk¬
værdig nok ikke afbleges i Solen. Skønnest virker den i Sammenstilling med den
mørkviolet-purpur William Ramsay, der efter min Mening er den herligste blandt de
herlige Phlox. Der er noget løndomsfyldt over dens »dybe Farvetone, ikke mindst i
en tidlig Morgenstund, naar den staar svagt sløret af Duggen, og Solen endnu ikke
har forlenet den med for stærkt rødligt Skær. Dette gælder forøvrigt alle ensfarvede
Phlox med stærke blaaviolette og violetpurpur Farver. Alle er de smukkest, naar So¬
lens Straaler ikke naar dem. De mørkviolette Sorter Iris og Le Mahdi er saaledes
særlig skønne henad Aften, og dette gælder ligeledes den karminviolette Australien
samt den mere Iavtvoksende Gloire de Maroc, der har ret smaa Blomster, men en ejen¬
dommelig mørk, brunlig-violet Farve.

Ogsaa nana coerulea burde strengt taget henhøre til denne Kategori, men den for-

138



holder sig anderledes overfor stærkt Sollys. Omend blegere end de fornævnte Sorter
maa den dog nærmest kaldes morklila. Den er umiddelbart efter sit Udspring noget
blakket og urolig, men antager senere en mere ensfarvet, solbleget og væsenlig smuk¬
kere Farve, der meget let sammenstilles med rosa og skarlagen-orange l arver. Nav¬
net fortæller os, at det er en lav Sort, medens den til Gengæld i mange Kataloger
benævnes meget hej. Sandheden er, at den er middelhøj og paa let Jord under Mid¬
del uden nogensinde at blive saa lav som Clara Ben/ og l apis blanc.

De morklila og violette Phlox — nana coerulea exclusive — egner sig særlig godt til
Plantning i Skyggerabatter, d. v. s. Rabatter, der kun er belyste nogle faa Timer dag¬
lig. Selv om Phlox udvikler sig smukkest i fuld Sol, kan de nemlig udmærket trives
og blomstre i Kalvskygge, blot .lorden er velbehandlet, og Planterne ikke udsættes for
Tørke eller Træk, f. Eks. ved I lushjørner. Under saadanne svagere Belysningsforhold
forlænges Blomstringstiden, og man forskaanes for de mange solblegede Blomster. De
violette Phlox kan dog ogsaa udmærket anvendes i Solrabatter, blot man drager Om¬
sorg for at sammenstille dem med Sorter, der borteliminerer eller dæm-
per det rode Skær. Som bekendt forbliver ingen I arve uforandret for Øjet; ved
Sammenstilling med andre Farver foregaar der saaledes Forandringer i vor Farvefor¬
nemmelse af den paaga^ldende Blomst. Le Mahdi virker sa;rlig godt i Sammenstilling
med den skarlagen-orange Baron v. Dedem, der i Parenthes bemærket desværre af¬
bleges hurtigt i Solen. Disse to Farver er ikke harmoniske Kontraster, men de ligger
heller ikke lige op ad hinanden i Farvekredsen. Sidstnævnte Farve, hvis komplemen¬
tåre Farve er blaagrøn, bibringer Le Mahdi et stærkere blaat Skær, medens til Gen-
giéld det orange i Baron v. Dedem fremhæves ved Hjælp af Le Mahdis gulgrønne
Komplementærfarve. G. A. Strohlein forholder sin omtrent som Baron v. Dedem. Og¬
saa i Sammenstilling med svagt rosa Farver virker Le Mahdi godt. 1 denne Forbin¬
delse kan fremhæves den middelhøje, lysrosa Mrs. Riitgers, der har megen Lighed
med Gefion, men er langt mere haardfør og sund end denne desværre helt degene¬
rerede Sort. Ogsaa en Sort som den pragtfulde, stærkt lilarosa Asien staar godt til
Mahdi, og det samme gælder de sarte, lila Farver med rosa Skær. Jeg tænker der¬
med paa Lofna, en henrivende Sort, hvis Egenskaber staar i Pagt med Mdm. P. Dutrie,
idet den ligesom denne kan sammenstilles med alle andre Phloxsorter uden at virke
haard og brutal. Medens alle hvide Phlox virker adskillende i Staude¬
rabatten og derfor helt bør udelades i den af mange Farver sammen¬
satte Rabat, besidder d e t o sidstnævnte Sorteraen sjældne Egenskab
at de forener Rabattens forskellig farvede Elementer. Den samme Egen¬
skab, omend i mindre udpræget Grad, besidder ovennævnte Mrs. Riitgers samt den
højtvoksende lyslila Miss Ellen Willmott, en Sort af en sjælden, yderst raffineret Farve
samt med kæmpemæssige Blomsterstande. I denne Henseende overgaas den kun af
Asien, hvis Blomsterstand til Tider kan opnaa en Højde af 45 cm. Miss E. Willmott
er en dejlig Phlox, ikke mindst skon i Sammenligning med stærke, røde Farver, saa-
som Afrika, Deutschland og Hindenburg. Sidstnævnte er yderst vanskelig at indordne
i den stærkt sammensatte Rabat, men ved Hjælp af Lofna og Miss E. W illmott for-
maar vi at faa Bugt med dens „skrappe" Farve. Den Forandring, Hindenburg under-
gaar, naar den kommer i Selskab med Miss E. Willmott, er ganske forbløffende; man
faar Indtrykket af at staa overfor en helt ny Sort. En Phlox, der har megen Lighed
med Deutschland, er Dr. Konigshofer. Den er stadig meget efterspurgt, men er ikke
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desto mindre en fuldstændig værdiløs Sort, der overalt trives ganske elendigt og bl. a.

angribes stærk af Rustsvamp, .(eg har forlængst kasseret den i mit Staudegartneri,
selv om den endnu lejlagtig staar opfort i mit Katalog.

En Sort at en ejendommelig og vanskelig Farve er den lys karminviolette Rosen¬
berg, der strengt taget henliorer til de allerede omtalte violette Phlox. Den benyttes
ikke meget, men sammenstillet med Australien, Lofna og Mdm. P. Dutrie er den at
glimrende Virkning.

Af renrosa Virkning er Jules Sandeau (at Tyskerne benævnet W iirteinbergia) sik¬
kert den bedst kendte. Det er en pragtfuld, sund og storblomstret Phlox, der desværre
meget otte anvendes paa uretfærdig Maade, idet den kritikløst sammensættes med
Sorter, hvis Blomstringstid ikke er indtraadt, naar Jules Sandeau forlængst er at blom¬
stret. Den paabegynder nemlig normalt sin Blomstring omkring Midten af Juli, mindst
14 Dage tor alle andre Sorter, dog fraregnet Eugen Dan^anvillier, en af de gamle, lila-
hvide, uanselige Sorter. Jules Sandeau kan overhovedet ikke sammenstilles med andre
Phlox; den maa benyttes i Sammenplantning med andre Blomster, og det er saa hel¬
digt, at dens l arve med Virkning kan saftes op til Nepeta Mussini og Lavendel og
— med endnu bedre Virkning — til Campanula carpathica, hvis Blomstringstid vedvarer
c. 14 Dage efter Jules Sandeaus Udspring. J. Sandeau er under normale Forhold en
lavtvoksende Sort, ca. 60 cm høj; ikke desto mindre har jeg i afdøde Ingeniør Aage
Løweners Have i Charlottenlund set den opnaa en I lojde af 1,50 Meter, en for denne
Sort ganske abnorm Størrelse, der var naaet gennem Tilførsel af Kogødning. Jeg skal
i denne Forbindelse anføre, at jeg i Sommer i en Have i Hellerup har maalt forskel¬
lige Phloxsorter, hvoraf flere, bl. a. Frau A. Buchner og Goliat var I,8() 111 høje. Disse
Planter stod i fuldt Sollys og var i enhver Henseende veludviklede og pragtfulde, men
Jordbunden var ogsaa behandlet efter alle Kunstens Hegler, og der var ikke sparet
paa Vand i Vækstperioden. Til alt Held har Jules Sandeau en senereblomstrende,
noget kraftigere Tvillingbroder, Rijnstroom, der er meget anvendelig i Phloxrabatten,
da dens Blomstringstid talder sammen med Hovedparten at tie bedste ensfarvede Sor¬
ter. Ogsaa Pantheon, hvis Farve ligger meget nær den foregaaendes, er en smuk og
blomsterrig Sort; dog har den en kedelig Fejl, idet den er for løvrig og bærer den
grønne Farve for meget til Skue, hvorved den vanskeligt kommer til at virke i Re¬
lation til Rabattens øvrige Farver. Det samme gælder i nogen Grad Mrs. Milly van
Hoboken, en noget lysere Sort at nyere Dato, der første Aar efter Udplantningen har
pragtfulde Blomsterstande, der imidlertid allerede det følgende Aar bliver paafaldende
smaa. Den maa dog kaldes værdifuld, da den er sund og villigtvoksende og tillige
har længere Blomstringstid end nogen anden Phlox. En ældre rosa, men pragtfuld
og højtvoksende Sort benævnes Gruppenhonigin. Den er ikke helt ensfarvet, mén dens
Øje virker ikke kraftigt, hvorfor den udmærket kan sammenstilles med de ensfarvede.
Forøvrigt optræder denne Sort i 2 Skikkelser, hvoraf den ene — efter min Mening den
falske — har et kraftigere Øje og paafaldende Lighed med Selma, fra hvilken den dog
kan adskilles paa Løvet. ,

Af laxrosa Sorter staar de to ret nye Sorter, Baron van HeecKeren og Mrs. Schol¬
ten, øverst paa Listen. De er overordentlig nydelige, men væsentlig vanskeligere at
anbringe i Rabatten end de renrosa og lysrosa Sorter. Ligesom disse taaler de ikke
at sættes op til de stærke karminrøde og orange-skarlagen Phlox, men de taaler til¬
lige daarligt Naboskab med Sorter som Australien og Rosenberg. Af den Grund er
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der ingen Anledning til at omtale andre laxrosa Sorter; det kan være svært nok at
anbringe de to nævnte i Rabatten. De er dog saa værdifulde, at de absolut maa med¬
tages, og ved Hjælp al de tre Sorter, Lofna, Miss E. NV illmott og P. Dutrie slipper
vi over Vanskeligheden.

lieichsgraf v. Hochberg, dyb purpur-amarantrød, har hidtil været noget ganske ene-
staaende blandt Phloxene; den har nu faaet en Konkurrent i Prof. Went. Begge er
iil en meget ædel 1 arve, særlig pragtfulde i Sammenstilling med rosa, rosalila og lys-
lila Farver. Desværre er lieichsgraf v. Hochberg en Sort, der meget sjældent udby¬
des til Salg; selv om den staar i alle Staudekataloger, er den ikke til at fremskaffe i
større Mængder, hvilket hidrører fra, at den ligesom Riverton Jewel giver usædvanlig
laa Skud og derfor formeres langsomt.

Jeg skal slutte min Omtale af Sorter og Sammenstilling af Farver, da jeg frygter
lor at trætte Læseren. Imidlertid, noget maa man lide, og et Arbejde maa man præ¬
stere, saafremt man vil gøre sig Haab om at opnaa gode Resultater. Man kan selv¬
følgelig stille sig paa samme Standpunkt som en kendt Staudegartner, der engang hat-
udtalt, at alle Phlox er skabt saaledes fra Naturens Haand, at de klæder hinanden.
Helt rigtigt er dette selvfølgelig langtfra, selv om det skal indrømmes, at Manglen af
den renblaa og den gule l arve letter Arrangeringen af Sorterne betydeligt.

Der fordres imidlertid ikke blot Have-Kultur og et gennem Aarene velskolet Øje
for at arrangere en Stauderabat tilfredsstillende, der kræves tillige en vis Flothed i
Indkøb og samtidig en vis Begrænsning, hvilket sagt med andre Ord lyder saaledes:
Køb forholdsvis faa Sorter, men køb mange af hver Sort; derved
skabes den første Betingelse for en god Plante-Sammenstilling. Fra¬
set ganske enkelte stærkt interesserede og forstaaende Havevenner udviser vort hjem¬
lige Publikum desværre en forbavsende Mangel paa Forstaaelse af Spørgsniaalet. Jeg
har allerede tidligere anført, at Have-Amatørerne interesserer sig i høj Grad for Ny¬
heder, hvilket til en vis Grad kan være udmærket. Men de fleste Amatører er des¬
uden besjælede af en sand Samlermani, der giver sig til Kende ved, at der købes alt¬
for mange Sorter, men til Gengæld i Keglen kun en eller, naar det skal gna rigtig
llot til — d. v. s. ved kraltig Paavirkning fra Planteskolens eller Anlægsgartnerens Side
— to, til Tider endog tre af hver Sort. Bortset fra ganske faa Stauder, der helst skal
anbringes enkeltvis, er det en luldkommen Umulighed at opnaa en tilfredsstillende
Ordning af Stauderabatten, naar man skal være henvist til kun at benytte en eller
to af liver Sort. Dette gælder ikke mindst, naar Talen er om Phloxsorter, der alle
uden Undtagelse maa plantes i Grupper med 5—25 i hver Gruppe, alt efter I lavens
og Rabattens Størrelse og den Synsvinkel, hvorunder Rabatten ses. Jo større f orhold,
man arbejder under, desto flere Fksemplarer maa der i hver Gruppe, idet Rabatten
med dens mange Farvezoner virker i Relation til Omgivelserne og desuden skal ses
paa længere Afstand. '

Hidtil har der kun været I ale om særskilte Phloxrabatter, men de samme Beg-
ler, der gælder for Arrangementet af disse, kan overføres paa de blandede Staude-
rabatter, der sædvanligvis er stærkt forsynede med Phlox.

Phlox plantes altid tæt, fra 35—45 cm mellem Planterne, alt eftersom man benyt¬
ter Rækkeplantning eller uregelmæssig Tilplantning, Selvfølgelig er der ogsaa nogen
Forskel paa Sorternes Evne til at brede sig, men dette Forhold spiller dog ikke nogen
større Bolle i Praksis, blot man paaser, at alle Forgrundsgrupperne tilplantes tæt, saa-
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ledes at Øjet ikke fornemmer den enkelte Plante i Gruppen. Ved Rækkeplantning,
der kun kan praktiseres i veritable Phloxrabatter — ikke i blandede Stauderabatter —

inaa Planterne nødvendigvis anbringes særlig tæt, da det som sagt galder 0111 at ud¬
slette det enkelte Individ og dets Placering i Gruppen. Derimod virker de regelmæs¬
sige rektangulære eller kvadratiske Felter, der kan opnaas ved Rækkeplantning, sær¬
deles godt. Ved llækkeplantning kan man selvfølgelig ogsaa opnaa at give Beskueren
Indtryk af en uregelmæssig Gruppering (se Beplantningsplanerne).

Uden at komme nærmere ind paa de mere praktiske Sporgsmaal vil jeg dog hen¬
lede Opmærksomheden paa Nødvendigheden af at tilberede Phloxrabatten omhygge¬
ligt, førend Plantningen foretages — kun derved opnaar man en kraftig Vækst og et
yppigt Blomsterflor. Jorden maa bearbejdes i 2 Spadestiks Dybde, dog saaledes, at
at Jordlagene ikke ombyttes. Saafremt Muldjordlagets Tykkelse ikke er mindst cm>
maa Undergrunden afgraves og Muldjord tilføres. Phlox trives som Kegel ikke godt
paa udpræget lette Jorder. Under saadanne Forhold opnaar de kun en svag Vækst,
ligesom de let angribes af Sygdomme; tillige afblomstrer de meget hurtigt. Dog kan
man bøde meget paa disse uheldige Forhold ved intensiv Tilførsel af Kogødning og

rigelig Vanding i Vækstperioden. Paa den anden Side ynder Staudephloxene heller
ikke de udpræget sværlerede Jorder.

Phloxrabatten har trods mange I ortrin fremfor den blandede Stauderabat den Fejl,
at Blomstringstiden er ret kortvarig. Dog kan man bøde herpaa ved at benytte saa-
vel tidligt- som sentblomstrende Sorter, dog ikke i en tilfældig Sammenstilling, men
ordnede saaledes, at de sentblomstrede, der kun er faatallige, anbringes samlede, helst
i den ene Ende af Rabatten. Af sentblomstrende Sorter kan nævnes Septembergluth,
Wiking, Hans Volmøller og Miss Milly v. Hoboken, der som nævnt blomstrer meget
længe, ca. 3 Maaneder. Forøvrigt kan man ikke sige, at Phloxrabatten virker ked¬
sommeligt 0111 I oraaret og 0111 Forsommeren, førend Blomstringen tager sin Begyn¬
delse, idet Løvet er overordentlig smukt og tillige stærkt varierende, saaledes at et
øvet Øje kan skelne og bestemme mange Sorter paa Bladene. En meget almindelig
og hensigtsmæssig Mellemplantning i Phloxrabatten er Anbringelsen af Darwintulipa¬
ner, der blomstrer smukt og rigeligt i en Aarrække, naar de faar Lov at henstaa
urørte. De maa ikke gerne anbringes for tæt, helst kun 5-6 pr. Kvadratmeter. Dette
Foraarsttor virker svært oplivende og vedvarer til Begyndelsen af Juni, i Skygge-
Rabatter ofte betydelig længere. Phloxrabattens Blomstring indtræder normalt sidst i
Juli og afsluttes sidst i September, selv om enkelte Efternølere kan fortsætte langt ind
i November, indtil Frosten brutalt dræber den sidste lilomst. Birger Errboe
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