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JERNBANEKULTUR
SVENSKE OG DANSKE STATSBANEPLANTNINGER

Af Docent, Havebrugskandidat Hother Paludan.

Det første Indtryk, man modtager i et fremmed Land, bliver vejledende og meget
ofte bestemmende for ens fortsatte Bedømmelse af, hvad man ser og oplever ogsaa
paa helt andre Omraader; stemmes Sindet straks festligt, modtages man af imøde¬
kommende og hjælpsomme Banefunktionærer, af smuk Arkitektur indrammet af grønne
Træer, af velholdte Sporvogne og velklædte Chauffører, da føler man sig budt vel¬
kommen af selve Nationen, man faar Indtryk af selv i det fremmede at være en vel¬
kommen Gæst og fyldes med en Følelse af Velvære og Glæde.

Nu er det som Regel Statsbanerne, der har Æren af at byde fremmede Velkom¬
men; tænk, hvilket Ansvar! Thi glipper det for Statsinstitutionen, da kan den frem¬
mede med Rette fole sig frastødt og med Rette forplante Bebrejdelsen videre til Na¬
tionen.

Kommer man rejsende til Sverige, fristes man til at knibe sig selv i Armen og
spørge, om man er sig selv eller, siden man forlod de danske Strande, er blevet for¬
vandlet til en mere højvelbaaren Person, siden der vises en saa stor Opmærksomhed
og Hjælpsomhed, eller er De svenske Statsbaner sig deres for Nationen repræsen¬
terende Pligter saa stærkt bevidst, at de sørger for at ansætte deres flinkeste og mest
belevne Folk ved Grænsestationerne, for det kan da vel ikke tænkes, at alle fra Bane-
chef til Stationsforstander, „Portvakt" og Rengøringskone er af selvsamme Støbning.
Man behøver ikke længe at være i Uvidenhed, — alt er i Orden, — alt klapper. Der
sørges for, at man naar sin Forbindelse, man kører i velholdte, rene Kupeer, man
rystes ikke, saa Nyrerne hopper løse i Livet paa en, man overlader ganske roligt
det agtpaagivende Personale at avertere en om, naar man skal af, man mærker kort
sagt, at Banerne er til for det kørende Publikum, ingen stinkende W. C., men Ren¬
lighed til de mindste Detailler med fungerende Haner, rene Drikkeglas og stadig For¬
nyelse af Drikkevandet, som vel at mærke ikke som her i Landet er anbragt paa W. C.

Jeg gaar i Land, lige meget om det er i Malmø eller Helsingborg, jeg modtages
af blomstrende Rabatter, Potteplanter i Stationsvinduerne og Hængekurve i Hallerne;
thi De svenske Statsbaner forstaar den Kunst, der hedder Reklame. Ikke alene Ud¬
lændingen skal i Landets Interesse føle sig hjemme som Turist; men Landets egne
Børn, det være sig fra Land eller By, skal allerede paa Afstand faa et tiltalende Ind¬
tryk, som yderligere bestyrkes, naar man træder indenfor paa Stationen eller gaar
ud paa Perronen, hvor venlige Bænke i det lille Stationsanlæg indbyder til behage¬
lig Venten i Læ og Skygge med Udsigt til smukke Blomsterarrangementer til Fryd
for Øje og Lugtesans, og det er lige meget hvilken Station, altid det samme varieret
paa forskellig Vis, men altid præget af hjemlig Hygge og gæstfri Imødekommenhed.
Saaledes er det i Sverige; enhver, der blot har været saa langt som i Lund, vil kunne
bevidne det; — hvorledes det er i Danmark, ved enhver, og jeg skal spare Læserne
for de Adjektiver, der passende kunde karakterisere tilsvarende Forhold paa D. S. B.,
og gaa over til at begrunde, hvorledes der kan være saa stor en Forskel i to saa

beslægtede Lande, hvor Befolkningstætheden er langt større, Skinnelængden langt
kortere og de klimatiske Forhold langt gunstigere hos os end hos Svenskerne.

Det første Spadestik til De svenske Statsbaner toges under Niels Ericsons Ledelse
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Eslov Station (Vlalmo-Stockholm).
Del af Jernbaneplantningen. - Billedet taler for sig selv.

Billesholms Gruva (Skåne).
Bevaret gammel dekorativ Eg paa selve Perronen. I Forgrund og Baggrund

ses det kraftigt beplantede Stationsomraade.
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Humlebæk Stationskasse i det smilende nordsjællandske Landskab.
Her ses en 36 m2 grusbelagt, ubenyttet Plads imellem Stationsbygning og Bagage¬

bygning, hvor Træk og Slud fyger igennem. Busket anbefales.

Nødtorftshuse m. m. ved en af Danmarks mest trafikerede Stationer (Gentofte).
Billedet viser Stationens Ansigt ud imod det stærkt befærdede Stationstorv. — En
selvsaaet Hyld i Stationsforstanderens Gaard gør hvad den kan for at skjule Bluselen.
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Kiruna Jernbanestation i det nordlige Sverige 67° 52'.
Samtlige paa Billedet synlige Bygninger er Statsbanernes Funktionærboliger.

Bemærk iøvrigt Græsanlæg og Beplantninger.

i l855 ved Alingsås paa Goteborgbanen. Det var meget naturskønne Landsdele, Ba¬
nen kom til at gennemskære, og maaske ligger netop heri en at Grundene til, at mani Sverige lige Ira Begyndelsen havde et aabent Øje for, at de Skaar i den skønneNatur, som Gennemførelsen af en Jernbane altid forvolder, blev helede saa godt, detlod sig gøre; med andre Ord, samtidig med Planlæggelsen af Jernbanenettet gjorde
man, hvad man kunde, for at føre det gennem smukke Egne til Glæde for de rej¬sende, men glemte ikke at tage Hensyn til, hvad der fandtes at skønne Formationer
og værdifulde Træer, og idet man samtidig med Skinnenettets Udlægning drog Om¬
sorg for Nyplantning til Erstatning for det, der maatte hugges, og til Skjul for Ud¬
gravninger og \ olde, kunde de rejsende allerede \ed Banens Aabning modtage etIndtryk, ikke af Vandalisme, men af et Saar, der var ved at læges.1 Tidens Løb indrettedes indenfor De svenske Statsbaner et saakaldt Planterings-
væsen, som stilledes under Ledelse af en Tradgårdsdirektor, der sorterede direkteunder Ledelsen. For Øjeblikket bestaar det Personale, som har gartnermæssig Uddan¬nelse, foruden af Direktøren af en Assistent for hver af de 5 Banedistrikter samt paaLinjen af en Formand for hver af Distrikternes 4~5 Banesektioner.

Det er værd her at nævne den første Indehaver af Direktørstillingen, den senerekendte Pomolog, Dr. Olof Eneroth, som gennem IO Aar fik stor Betydning for Ud¬viklingen. Den nuværende Direktør er Havearkitekt Enoch Cederpalm, som paa be¬undringsværdig Maade leder det udstrakte og betydningsfulde Arbejde. Herom taar man
et Begreb, naar man hører, at De svenske Statsbaner i Øjeblikket omfatter en Stræk¬
ning paa 6OOO km., langs hvilken der findes 99$ Stationsbygninger, 1291 Beboelses-
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Umiddelbart op til Perronen ved Lyngby Station findes dette Vildnis. — Det er
Stationsforstanderens „Have", stor ca. 1000 ms, der ikke har været passet i flere Aar.

Et velpasset Stationsanlæg vilde pynte paa denne Skændsel.

huse og 2383 Ledvogterhuse. Alle disse Bygninger uden Undtagelse forsynes og ved¬
ligeholdes med Plantninger under de meget varierende klimatiske Forhold fra Skaanes
frugtbare Jord i Syd over Gota og Svealands Sletter og Bakker op mod de lapland¬
ske Ødemarker og Sneregioner i Nord og ned gennem de mægtige nordlandske Flod-
dale mod Kysten i Øst paa et Omraade, der strækker sig fra den 55- Breddegrad
i Syd til 68. Breddegrad i Nord, og som i Jåmtlands Fjælde ved Storlien hæver sig
til en Højde af 6OI m over Havet.

Det samlede Areal, der staar under Planteringsvæsenet, udgør 950 ha foruden
alle Sne- og Stormskærmsplantninger samt 450 ha, som dyrkes til Kreaturfoder af
Jernbanepersonalet.

Enhver ved, at Jernbanenettet og Stationerne ikke kan placeres med Hensyntagen
til kommende Plantninger; netop derfor er det af Betydning, at disse planlægges sam¬

tidig med Banenettet, idet her ofte bliver Tale om dybe Udgravninger med Borttrans¬
portering af Muld og Grus; det gælder derfor paa de ofte naturligt drænede Bane-
skraaninger at sørge for Tilførsel af saa meget Madjord, som skønnes nødvendig;
kædes dette sammen med de Banen vedrørende Jordarbejder, forløber det hele let
og uden væsentlige ekstra Udgifter. Fremgangsmaaden bestaar i en Opmaaling med
Fremhævelse af værdifulde Træer og Plantninger, som om muligt bevares; derefter
udarbejdes der Arbejdsplaner, idet der tages Hensyn til Terrain, Jordbundsforhold,
Klima og Omgivelser samt naturligvis til Muligheden for en let Pasning og Vedlige¬
holdelse, idet Udplantning af Tæppebedsplanter, Sommerblomster og Bladplanter mer

og mer paa Stationerne afløses af Stauder, ligesom man overalt sorger for Dækning
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Katrineholm - Sodermanland, Sverige.
Hovedperronen: Enkel, fornem og hyggelig.

af grimme Stationsmure ved Hjælp af Roser, Vedbend og Raadhusvin eller længereNord paa, hvor disse ikke er haardføre, af Humle, som trives helt op i Torneaadalen;navnlig hvor Pladsforholdene er saa begrænsede, at der ikke i Tilknytning til Sta¬
tionsbygningerne er Plads til Buske og Bede, gælder det at hygge og lune med Klatre¬
planter.

Til Fremskaffelse af alt det fornødne Plantemateriale findes for hvert Distrikt en
Planteskole med dertil hørende Drivhusanlæg og Bænkeplads, beliggende i Hassel¬holm, Alingsås, \ artan, Ostersund og Boden. Desuden findes mindre Planteskoler for
de enkelte Banesektioner, saaledes en Nord for Abisko; saa langt mod Nord gælderdet frem for alt at kunne skaffe haardføre Buske og Stauder; Frø indsamles derfor
paa de nordligste V oksesteder og tiltrækkes og forberedes saa nær deres kommende\ okseplads som muligt, saa Sandsynligheden for, at de skal tage fat, øges; ja, under¬tiden flyttes Træer, Buske og Stauder direkte fra Voksepladsen ind paa Baneterrai-
net, saaledes den smukke Ribes glabellum; ellers udgør Birk, Røn, Hæg og Pil Ho¬vedbestanddelen af Plantningerne Nord for Polarcirklen; de plantes tæt for at læ tor
hinanden, og ofte udvikler de sig kun til Buske, men bliver derfor ikke mindre smukke,navnlig Rønnen; de hjælpes det første Aar paa Gled ved at holde Jorden løs ogaaben mellem dem. Af andre værdifulde Planter, der anvendes i den polare Zone,kan nævnes: Amelanchier canadensis, Caragana arborescens, Cotoneaster nigra ogvulgaris, Cratægus coccinea og sanguinea, mange Lonicera, Potentilla fruticosa, Ri¬bes alpinum, Rosa alpina, rugosa og rubrifolia, flere Spiræa, Syringa Josikæa og vil-Iosa samt af Naaletræer Abies sibirica, Picea pungens og Pinus cembra. Af Stauderkan nævnes: Aconitum napellus, Aquilegia vulgaris, Arabis albida, Aster alpinus,Cerastium alpinum, Chrysanthemum Leucanthemum, Doronicum caucasium, Hemero-callis fulva, Heracleum sibiricum, Lychnis alpina, Papaver alpinum, Polemonium coe-
ruleum, Primula auricula, Saxifraga Cotyledon, cordifolia og umbrosa, Thalictrum
aquilegifolia, Trollius europæus m. fl. Som Middeltal for den sidste 5-aarige Periodekan nævnes, at Planteringsvæsenet aarligt har udplantet 2314 Frugttræer, 45^5 Frugt-
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Lyngby Station (Danmark).
Enkel, men langtfra fornem og langtfra hyggelig.

buske, 39'3 Løv- og Naaletræer, 8749 blomstrende Buske og Slyngplanter, 16,307
Hækplanter, 21,390 Roser og Stauder og 527*321 forskellige Udplantningsplanter. Det
samlede Antal udplantede Frugttræer udgør 7b88.5 og af Frugtbuske II9,530> saa det
med Rette kan siges, at Statens Jernbaner er Landets største Frugtavler.

Pasningen af Planteskolerne, Tilrettelæggelsen og Tilplantningen udføres stedse
af faguddannede Gartnere, medens den daglige Pasning som Græsslaaning, Kantklip¬
ning, Lugning og Hækklipning besørges af den enkelte Stations Personale. Det er

rørende at se den Omtanke og Kærlighed, Personalet lægger for Dagen ved Pasnin¬
gen at Haverne, hvad enten det gælder deres egen eller Stationens; de sætter en
A.re i, at alt er saa pillent og net som muligt. Som Lksempel paa, hvorledes det

gode I orbillede smitter, kan nævnes, at der indenfor Jernbanepersonalet findes en
stærk Kolonihavebevægelse, der nav nlig i Stockholm og Orebro er vidtomspændende
og har til Huse paa Statens Jernbanevæsens Omraade. Saaledes var Jernbaneperso¬
nalet i Krigstiden med til at ophjælpe Produktionen at Levnedsmidler ved at opdyrke
380 ha Jord, fordelt paa 10,000 Lodder, hvor der selv i det ugunstige Aar 1QI7 avle¬
des fra I5O—200 kg Grøntsager pr. IOO Kvadratmeter, og ofte var dette Tal højest
i Norrland, til Trods for, at de ofte kun har 5—6 Uger, hvor de er fri for Nattefrost;
men det naas ikke uden stort Arbejde, navnlig er Dræning en absolut Forudsætning,
for at det skal lykkes. Man vil forstaa, at Vanskelighederne ikke tager Modet fra de
Ledvogtere og Tjenestemænd, der bor langt mod Nord, tværtimod. I radgårdsdirektør
Cederpalm udtaler herom i et Foredrag: Disse smaa Haver og Plantninger med Græs¬
plæner og Blomsterrabatter, som tindes ud langs Banerne selv længst oppe i de lap¬
landske Ødemarker v ed Foden af Kaisepakte og Nuoljas mægtige Fjældkolosser, om¬

gærdede af rødmalede Tremmestakitter, virker i disse øde Egne som smaa Oaser og
yderste Forposter for dyrket svensk Jord.

Det er selve Jernbanestyrelsen, som her opmuntrer Personalet. Saaledes hedder
det i en Paragraf: Personalets Opdyrkningsflid og Interesse bør opmuntres og un¬
derstøttes. Baneledelsen har i denne Henseende efter Undersøgelse i hvert enkelt Til-
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Motala Jernbanestation, Sverige.
Blomsterampier.

fælde at yde Bistand med Drænering af Jorden samt i tilstrækkelig Mængde sørge
for den for Opdyrkningen nødvendige Mængde Muldjord og Sand. Den, som op¬
dyrker nyt Land paa Statens Jernbaners Omraade, fritages for Lejeafgift, saalænge
han gør Brug af samme. De, som viser særlig Omsorg og Nidkærhed i Pasningen af
ham overladt eller under hans Oversigt staaende Omraade, kan efter Tradgårdsdi-
rektørens Bestemmelse erholde Præmier i Form af Træer, Buske, Planter eller Frø.

Grundet paa det gode Samarbejde mellem Teknikerne under Nyanlæg og mellem
Praktikerne under Pasningen er det muligt at klare sig med et aarligt Budget paa
250,000 Kr. I denne Sum er der ikke taget Hensyn til det Udbytte i Form af Frugt
og Grøntsager, der kommer Tjenestemændene tilgode, og som for de 3^74 Tjene-
stemændshaver vel omtrent er i Stand til at opveje samtlige Udgifter, ligesom den
æstetiske, kulturelle, eksempelgivende og turistmæssige Værdi overhovedet ikke kan
vurderes.

At Sverige er førende paa Jernbanebeplantningens Omraade fremgaar af den Op¬
mærksomhed, Statens Jårnvagsv åsens Udstilling vakte paa London-Udstillingen for
Havearkitektur i fQ28. De engelske og hollandske Blade opfordrede til Efterfølgelse
og pegede paa den Betydning, smukke Jernbaneanlæg utvivlsomt har ved at vække
Befolkningens Interesse for deres egne Haver.

Hvorledes nu i Danmark?
Mærkes der nogen Interesse eller Forstaaelse fra Statsbanernes Ledelse for af tu¬

ristmæssige (jeg undlader at stige saa højt som til at sige af nationale), æstetiske,
forbilledlige Grunde at søge Strækningerne langs Banerne og navnlig paa og omkring
Stationerne forskønnede?
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Goteborg: Centralbanegaard.
Murdækning og Blomsterrabatter mod Gaden.

Nej! Hvorfor?
Fordi det koster Penge! Alle ved det og læser dagligt om de betrængte danske

Statsbaner, om Flugten bort fra dem og 0111 stigende Underskud, medens vi alle er
med til at betale Gildet.

Saa kan der selvsagt ikke være Tale om ekstra Udgifter til Luksus,— vi skal alle
spare!

Det er Sovepuden — det mageligste i Øjeblikket — den nemmeste Maade for Ad¬
ministrationen med en Haandbevægelse at slaa en Streg over al videre Diskussion
om det Sporgsmaal som om saa mange andre. Lad mig nævne et Eksempel:

Danske Planteskoler har, saa længe Statsbanerne har eksisteret, tvunget af Nød¬
vendigheden, dengang De danske Statsbaner havde Eneret paa Transporten her i
Landet, forsendt deres Planter med Banerne, men otte med den Følge, at Planterne
paa Grund af den søvnige Transportfart i vort ikke særligt store Land brændte sam¬
men eller tørrede ud. Det kan derfor ikke undre, at Planteskolerne gav Automobi¬
lerne deres Søgning; de betød hurtigere, billigere og bedre Transport direkte fra Pro¬
ducent til Forbruger. De danske Planteskoleejere tilbod imidlertid igen at vende tilbage
til Statsbanerne, saafremt de kunde faa deres Planter forsendt som let fordærvelige
Varer, som Ilgods til Fragtgodstakst og garanterede henved 2000 Tons aarligt. Men
Statsbanerne har Raad til i disse Tider overhovedet ikke at svare paa en saadan
sikker Forretning og ikke nok hermed; men Størstedelen at Transithandelen med Plan¬
ter fra Holsten og Holland Nord paa, som gennem Holland og Tyskland gaar som
Ilgods til Fragtgodstakst, unddrages De danske Statsbaner og fragtes pr. Skib gen¬
nem de danske Farvande.
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\re — .lanitland:
Havemæssig Udformning af Stationsomraadet

trods den nordlige Beliggenhed.
Sverige: Landskabelig Beplantning af

Stationsomraadet.

Stode: Sundsvallsbanen.

Dette lille Glimt lader i nogen Maade forstaa, at De danske Statsbaner arbejder
med Underskud; de har end ikke liaad eller Tid til at gøre Forretninger, der er sikre
og oplagte. Forklare det, hvem der kan!

Med et Ord: Administrationen.
En Labyrinth, nej meget værre, en Hvepserede indadtil, hvor hver enkelt er bangefor, at hans Ære bliver traadt for nær, og udad til Passivitet, der dog tilsidst skulde

synes at faa Taalmodighedsbægeret til at flyde over hos dem, der styrer Land og
Rige. — Bort med dem, der kun vogter paa deres Ret, lad nye, friske Kræfter prøve
paa at redde Stumperne, om det er muligt; men der skal Forretningssans til, og en
af dens vigtigste Blomster er Reklamen. Det er ikke gjort med nogle mer eller min¬
dre gode Plakater eller overfyldte Søndagstog. der gaar fra København tør Kl. 6 om

Morgenen; nej, her gælder det at bygge op fra Grunden; jeg skal kun nævne een

ling: en venlig og smilende Facade paa vore Jernbanestationer, der nu otte ligger
som Knytnæver i vort smukke Landskab. Naturligvis skal \ enligheden fortsættes og
uddybes, naar man kommer indenfor ved Fljælp at levende, hyggende, ustøvede
V entesalsplanter og Hængekurve og smaa, hyggelige Anlæg med Siddepladser, hvor
der er Læ og Skygge tor den rejsende; ja, det maa udstrækkes til hele Linjen; maa
vi bede os tritaget tor de Rædsler at Sneskærme, som det nu lader til skal blive høj¬
este Mode at bygge op at gamle Sveller langs Banen for at berøve os Udsigten til
Landskabet; maa vi, hvor det er paakrævet, bede om som hidtil at taa Hække af
levende, grønne Planter; det er baade smukkere og billigere end permanent Udstil¬
ling af gamle Sveller paa Betonunderlag, som 0111 de skulde staa der i Hundreder
af Aar.

Hv or er det danske Plantningsvæsen indenfor De danske Statsbaner henne?
Det fører en lyssky og hensygnende Tilværelse.
Hvorfor?
Administrationen. — I Sverige sorterer Triidgårdsdirektøren direkte under Ledelsen,idet hans Domæne er samtlige 5 Distrikter; i Danmark har vi to Overplantører, den

ene i Roskilde for I. Distrikt (Sjælland og Falster), den anden i Langaa for 2. og 3-Distrikt (Jylland og Fyn); men deres Virksomhed er nærmest begrænset til at tore
Tilsyn med de i Roskilde og Langaa beliggende Statsbaneplanteskoler samt at lede
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Stockholms Centralbanegaard: Stauder og Kaisepakte — 68° YJ\
Stenanlæg ved en Stoppebom. Rigsgrænsebanen. Birkehække.

cle Sneskærmsplantninger, som Baneingeniørerne giver Ordre til; med andre Ord,
Overplantørerne er højst i Rang med Overbanemestre, medens deres Virkefelt er
hele Distriktet, hvorfor Overplantørerne burde stilles direkte under Distriktschefen,
saa Vejen til at ta& noget gennemført blev saa kort som mulig. Vi maa saa se, hvad
de to nuværende Overplantører kan udrette, naar de faar taalelige Forhold at ar¬

bejde under og fritages for som nu ofte at maatte se de under dem hørende Plant¬
ninger raserede uden overhovedet at være spurgt. Paa de nye Stationer, Ordrup,
Glostrup og Taastrup aner man den sjællandske Overplantors Initiativ, og man glæ¬
der sig over et enkelt Rosenbed, Raadhusvin op ad Murene eller Jordvoldenes Om¬
dannelse til smaa Stenbede bag Stoppebommene. Vi er saa sandelig ikke forvænte;
jeg erindrer endnu det Skønhedsindtryk, nogle Portører paa den gamle Holtebane-
gaard dagligt beredte de rejsende blot ved at have saaet Alorgentruefrø paa disse
Jordvolde, og alene en Bænk med et Par Træer til Skygge og Læ paa vore forblæ¬
ste Perroner opfattes straks af Befolkningen som en Venlighed og Forsøg paa at skabe
Oase i Ørknen. Indenfor Havebruget i Danmark vilde ikke nogen Stilling være mere
sikker paa Folkets Gunst end Statsbanernes Overplantør, om han kunde faa samme
Frihed til at virke som i Sverige; det, der maa til, er Forstaaelse og Vilje fra Ledel¬
sens Side —og Penge. Selvfølgelig vil det koste Penge til Planter og Arbejdskraft at
faa et saa fuldstændig forsømt Felt bragt i Orden, og selvfølgelig kan det ikke fuld¬
føres paa et Aar eller to; men det bliver ikke bedre at at opsættes, og vi hverken
kan eller vil længere være bekendt, at vore Banegaarde henligger som forsømte, nøgne

og sodede Rædsler. Det være langt fra at begynde at nævne Eksempler. Hver Sta¬
tion Landet over er Eksempel paa, hvad jeg her har skrevet, og enhver tænke kun
paa de Stationer, han kender til, saa har han nok.

Vejen er banet af De svenske Statsbaner, de danske behøver ikke at nedsætte
Kommissioner for at trække Sagen i Langdrag, men har kun at skride til Handling.

Selvfølgelig kan ikke som nu en Baneformand, der først og fremmest skal passe
Linjen, bruges til at passe Stationsanlæget, som da vilde være sikker paa slet ikke
at blive passet, saafremt han tilfældigvis skulde staa paa en daarlig Fod med ved¬
kommende Stationsforstander. Man har i det hele taget i Danmark en Følelse af, at
Ingeniører og Overbanemestre hader alt, hvad der har med Blade og Blomster paa
Stationerne at gøre; det er dem en Torn i Øjet og kun i Vejen, og de hjælpes tro¬
fast ad ved Hjælp af Natriumklorat at tilintetgøre den Smule, der hist og her findes,
samtidig med Ukrudtet. Det naturligste vilde være, at Stationsforstanderen med sit
Stationspersonale tog sig at Vedligeholdelsen paa den enkelte Station; lige saa selv-
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følgeligt som at fyre i Stationens Kakkelovn skulde det falde at vande Ventesals-
planterne, og jeg ved, at der blandt Banernes Personale er saa mange haveinteres-
serede Folk, at disse sikkert gerne i deres ledige Stunder vilde pusle om det lille
Stationsanlæg og sætte en Ære i, at det var smukkere end Nabostationernes; paadenne Maade vilde \ edligeholdelsen ikke blive kostbar for Statsbanerne, som til Gen¬
gæld passende kunde opmuntre deres Tjenestemænd ved i Modsætning til nu at lejedem ledige Arealer paa lempelige Vilkaar og bistaa dem med Planter dertil fra Plante¬
skolen, hvor der altid vil være noget tilovers. Ønsker Statsbanerne ikke at ordne sig
paa denne Maade, maa Plantørerne have saa mange flere faglærte Folk under sig,
saa ikke alene Nyplantning og aarlig 1 ilplantning, men ogsaa den stadige Vedlige¬holdelse, kan blive udført al dem.

Jeg er ikke saa optimistisk at tro, at De danske Statsbaner skal indrømme Beret¬
tigelsen af de at mig fremførte Synspunkter, endsige i overskuelig Fremtid skride til
Ændring og Handling; mit Haab staar alene til, at det maa kunne lykkes at rejse
en Folkestemning med et fuldttonende Krav Ira de rejsende, Turistforeninger, Kom¬
munalforeninger og Forskønnelsesforeninger om straks at faa begyndt at raade Bod
paa De danske Statsbaners ublufærdige Nøgenhed. Hother Paludan.

* * *

EN KONKURRENCE
Københavnske Gartneres Propagandaudvalg udskrev for nogen Tid siden en Konkurrence om

et Fyndord for Salg af danske Blomster. Resultatet foreligger nu, idet følgende Udgydelse belønnedesmed første Præmie (500 Kr.):
„Brug Blomster til daglig,
brug Blomster til Fest —

i Danmark er danske Blomster bedst." -

Konkurrencer giver som bekendt sjældent noget brugbart Resultat, og forhaabentlig vil man paa
rette Sted ogsaa erkende, at man i dette Tilfælde ikke er kommen uden om denne negative Regel.
— Det vilde i hvert Fald være lidet hensynsfuldt mod Publikum, om det nu skulde plages med oven¬
nævnte Lyrik å la P. V adum, til Morgen, Middag og Aften.

Ideen med et Fyndord for Blomstersalg er ingenlunde at foragte, men at faa et virkeligt Fynd¬ord frem, er ingen let Sag; hvilket det udmærkede Propagandaudvalg ikke synes at have gjort sigganske klart, at dømme efter Program og Sammensætning af Dommerkomité. Præmiebeløbene er
der vist intet at sige til; men hvorfor havde man ikke anmodet et Par Mennesker fra den litterære
Kreds om at tilmode Dommerkomitéen? Dette vilde dog formodentlig have animeret Digtere og For¬fattere til at deltage.

Vi har jo et Par Fyndord, der sigter paa Gartneriprodukter: „Sig det med Blomster!" og „SpisFrugt hver Dag!" Der er ikke megen Fynd i nogen af dem, men der er dog et Point, tilmed uden
V ersefødder. — „Sild æ' godt" er bedre, altsaa som Propaganda for Salgaf Sild. — Men — ..Brug Blom¬
ster til daglig" !-Uha! 1. P. Andersen.
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Karl Heicke.

ET REDAKTØRSKIFTE
Af det i Begyndelsen af Februar udkomne Januarhæfte af „Gartenkunst" erfarer

vi, at Hr. Havearkitekt Karl Heicke, der siden fQC)6 med en mindre Afbrydelse har
redigeret ovennævnte Tidsskrift, nu ikke mere er Indehaver af denne Post. Vi, der
i alle disse Aar har været Vidne til den Stigning op imod det ideelle, som har ka¬
rakteriseret dette Tidsskrift, maa med Beklagelse se hen til, at den stærke Haand,
der har ført Tøjlerne, nu har nedlagt Hvervet. \ i kender ikke Grunden til, at vore

Kolleger mod Syd har foretaget dette betydningsfulde Skifte og ønsker heller ikke
at udforske denne. Men nu, da Kendsgerningen foreligger, vil vi gerne her fra
Norden sende et Par venlige Tanker mod Syd til Hr. Karl Heicke med Tak og
Beundring for det Mandsarbejde, han gennem sin Virksomhed har udført tor Faget
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Parti fra Huthpark. Plan af Karl Heicke. Foto Alfred Lauer, Frankfurt a/M.

baade i og udenfor sit Hjemland. \ i takker for det lodige og læseværdige Stof, som
Hr. Heicke altid har formaaet at skaffe frem i „Gartenkunst"; — men navnlig ønsker
vi at udtrykke vor varmeste Beundring for den Bedrift, som Hr. Heicke udførte ved
at faa Tidsskriftet til at udkomme uden Afbrydelse under de tor Bog- og Bladvirk¬
somhed saa uhyre \ anskeligheder, som den lange Krigstid medførte særlig i Tyskland.

Heicke er et at disse misundelsesværdige Mennesker, der tilsyneladende er i Be¬
siddelse at næsten ubegrænset Arbejdsevne, og har foruden Arbejdet med „Garten¬
kunst" haft en ikke ringe \ irksomhed som projekterende Havearkitekt — ovenstaa-
ende Billede viser et storslaaet Parti fra en af ham anlagt Park.

„Gartenkunst" er under Karl Heickes Ledelse naaet trem til at blive et betydende
Tidsskrift, og som fjern Tilskuer kunde man have ønsket, at Heicke endnu i mange
Aar inaatte staa for Styret af dette Bladtoretagende. Men paa den anden Side er der
vel ogsaa Grund til at lykønske den ikke helt unge Redaktør til, at han har maattet
afgive Styret at sit Livsværk paa et Tidspunkt, da der i Tidsskriftet var fuld Damp
oppe og ikke sporedes nogensomhelst Lorden i Styregrejerne. Lad os haabe, at Hr.
Heicke maa kunne se Sagen fra dette Synspunkt, og at han maa have mange lykke¬
lige Arbejdsaar igen paa Havekunstens Omraade.

Redaktionen af „Gartenkunst" er nu lagt i Hænderne paa Hr. Dr. Fr. Hallbaum,
og hvis Hr. Hallbaum har lige saa store Evner til at dirigere et Blad som til at trænge
ind i Havekunstens psykologiske Mysterier, saa er Tidsskriftet vel hjulpen. Tiden
vil vise det, og vi lykønsker paa det bedste til det betydningsfulde Hverv.

I. P. Andersen.
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MODERNE HAVER
I sin Anmeldelse af „Moderne Haver" her i Tidsskriftet fremhæver G. N. Brandt

Billedet fra Vekselerer Raaschou s Have som det, „der sikkert af alle Bogens Billeder
kommer det hemtidige Havebegreb nærmest". Mon dog! Billedet er nydeligt, og Haven
har virkelig mange af de Egenskaber, man kunde ønske Fremtidens Haver, men selv
om man er Optimist og regner med det Godes sikre Sejr, er det saa alligevel ikke
et lidt spinkelt Grundlag for en Profeti om Fremtidens Havekunst?

Den, der stadig beskæftiger sig med Anlæg at Haver, faar let i Perioder en vis
Aversion mod de torskellige Elementer, hvoraf han opbygger sine Anlæg. Man kan
blive led og ked at disse evindelige Fliser, Bassiner, Stauder, Roser, Løvgange o. s. v.,

og naar man ser en Have, der kun er Græs og Træer, saa virker den „selvfølgeligt,
roligt og uanstrængt", ja, man kan blive i den Grad bedaaret, at man tilføjer „beske¬
dent uden Trædesten og Pudeplanter", skønt man i en mere nøgtern Sindsstemning
let vikle kunne se en Række Kokasser (Georgsen) til højre i Billedet. Men en saadan
Stemning er ikke nok til at gøre det til Fremtidens Havetorm.

For hvad er det, der gør Billedet saa tiltalende udover den ovennævnte negative
Egenskab? .la, Frøken Anka Rasmussen har selv udtrykt det med disse Ord: Ubrudt
Græsplæne, hvor Skyggerne fra de gamle Træer giver Liv og Afveksling i Plæne¬
rummet Dagen igennem. Men hvad skriver G. N. Brandt nogle Linier, før han frem¬
sætter Profetien: „At Træer ikke er medtaget, tinder jeg rimeligt, thi store Træerer
efterhaanden blevet et offentligt Anliggende". Ganske rigtigt! Træer planter vi yderst
sjældent i Villahaverne nu til Dags, fordi ingen har Lyst til at vente paa, at de engang
bliver store, men hvorfra skal saa Skyggerne komme, de der i Forening med Græv¬
lingehunden, en dygtig Fotograt og en hvid Havedør giver dette Havebillede fornø¬
dent Liv og Afveksling? Menneskene skulde forandre sig meget, hvis de virkelig skulde
gaa over til at plante Træer for deres Efterkommere, og saa er der en Ting, man
ikke maa glemme: Det er stadig nye Mennesker, der kommer til. Folk der ikke har
gjort vore Erfaringer, der ikke er trætte af Pudeplanter og Trædesten, men som tvært¬
imod længes efter at faa en Have, i hvilken der baade skal være det ene og det
andet. De vil opleve det bele, de vil selv eje baade Roser og Stauder, Sten- og Sump¬
planter, og de lader sig ikke spise af med en Græsplæne omgivet af Busket og der¬
med basta.

IOO °/o Grønt bliver ganske sikkert heller ikke Løsenet ret mange Aar, dertil er
det altfor upraktisk i vort Klima, i alle Tilfælde for dem der virkelig vil bruge Haven
og ikke bare ser den fra V induerne. Græs overalt betyder jo, at Damerne maa skifte
Fodtøj tor at gaa ud i Haven etter Regn, og selv almindelige Herresko bliver ikke
behagelige at sidde i Stuen med, efter at man har gaaet omkring paa en vaad Græs¬
plæne, der ikke netop var klippet Dagen før.

Saa megen Helhed som mulig er smukt, og dertil tjener Græsset ganske rigtigt
mer end noget andet, men som Georgsen skriver, det gælder ikke om at naa „det
Skønne", men derimod „det Rette".

Da jeg vistnok kan gaa ud fra, at saa godt som alle „Havekunst"s Læsere ogsaa
har set „Moderne Haver", maa jeg maaske benytte Lejligheden til at knytte et Par
Bemærkninger til Lektor Georgsen's i mange Maader saa læseværdige Artikel i dette
Skrift.

15



Georgsen stiller gentagne Gange den „moderne" Have i Modsætningsforhold til
„Fortidens Stilhaver", og det fremgaar al Indledningen, at han med sidstnævnte Udtryk
mener alle Haver, der ikke netop er anlagt i „de seneste Aar". Han skriver nu herom,
at det særegne for de moderne Haver ikke i nogen væsentlig Grad er betinget af
det anvendte Materiale, men derimod af den nye, moderne Tankegang. Tidligere
foreskrev Traditionen en bestemt Uniform for en Have, og den havde man værs go at
krybe i, medens man i de seneste Aar bestræber sig for at anlægge Haven ikke efter
Moden, men derimod efter de foreliggende Forhold og \ ilkaar og navnlig i nøje
Tilknytning til og i Harmoni med det Hus, det Hjem, ved hvilket Haven skal ligge.

Denne Fremstilling er virkelig meget misvisende og ganske uretfærdig mod tidligere
Tiders Gartnere. Den Gang som nu stræbte alle dem, der duede noget, virkelig efter

at opfylde de fire Hensyn, Georgsen opstiller som Hovedsagen. Tog Flindt t. Eks. ikke
Hensyn i) til Huset, 2) til Arealets Form og Træbestand, 3) til Omgivelserne, til Sol og
Vindretning og 4) til Ejernes særlige Krav, naar han udførte sine mange Anlæg af
Herregaardshaver og Byparker? Selvfølgelig gjorde han det, og det samme gjorde
Glæsel, Høeg-Hansen og den Generation, der fulgte efter.

Det er rigtigt nok, at man i Nutiden ganske anderledes bevidst arbejder med sine
Teorier, ganske simpelt fordi Alverden nu om Stunder diskuterer Kunstfilosofi, men

enkelte Billeder i det paagældende \ ærk viser dog. at en og anden, der er flink nok
til at docere Kunstfilosofi, ikke desmindre har langt ringere Forstaaelse af det funda¬
mentale end tidligere Tiders Ldøvere, der nærmest lod sig lede af Følelse og Intui¬
tion. Den t orskel, Georgsen paaviser, er ikke Forskellen mellem tidligere Ldøvere og
de ^ ngste, men Forskellen mellem de gode og de mindre gode Havearkitekter, og
den Forskel, ja. den store Forskel, der er mellem moderne og ældre Anlæg, bunder
netop i allerhøjeste Grad i Materialet, i de tekniske Forhold, der tidligere stod — og
som nu staar — til den Planlæggendes Raadighed.

Georgsen skriver selv, at „moderne Plæneteknik" tillader Færdsel paa Græsset,
men hvorlænge har man herhjemme kendt moderne Plæneteknik? G. N. Brandt minder
om de Buksboinindfatninger, I. P. Andersen i sin Tid har lavet i kilometervis, og
Bogen bringer Billedet af en Rosenhave, jeg selv har begaaet, hvor nu kun Buks¬
bomkanterne er tilbage. Ja, ja! dengang vi plantede disse Buksbom, stod Valget mel¬
lem denne i og for sig udmærkede lndfatningsplante eller Græskanter, der blev slaaet
med Le en Gang om Maaneden, eller Egebække, som Datidens største Planteskole
opreklamerede som det bedste Indfatningsemne for Hoser.

Det vil gaa for vidt at omtale alle de Haveelementer, der nu staar til Raadighed,
men som vi ikke havde for 20 eller 30 Aar siden, kun skal jeg tillade mig at citere
Slutningen paa en Artikel om Fliser, der fandtes i Meddelelsen fra det kgl. danske
Haveselskab saa sent som i Aaret IQI5:

„Der tindes kun endnu meget faa Fliser i de danske Haver, men ligesom de klip¬
pede Hække i de senere Aar er kommet til Ære og Værdighed, ligesom den lige
Linie er trængt igennem, og ligesom Vandbassinerne er kommet til os fra de engelske
Haver, saadan vil Fliserne uden Tvivl i de kommende Aar vinde Indpas overalt og
blive en god Forbundsfælle i Arbejdet for at gøre vore Villahaver rolige og brede,
hyggelige og praktiske".

I ør Krigen vilde det have været ganske haabløst at søge efter „Brudfliser" hos
nogen Stenhugger her til Lands, rent bortset fra at det vistnok vilde have været
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ligesaa umuligt at faa nogen Haveejer til at give dem Plads i sin Have. Et Bassin
blev betragtet som en utidig Flothed, og ingen anden end Brygger Jacobsen kunde
tænke sig at anvende Skulptur i sin Have. Pudeplanter og Trædesten, som G. N.
Brandt ikke mener at møde i Fremtidens Have, har næppe været anvendt i 20 Aar,
og saaledes videre.

Nej, det var ikke saa meget Tankegangen, der var noget i Vejen med, men der
skulde gores et Arbejde med at oplære Folk til den Havekultur, der nu trods alle
Mangler dog findes i visse Kredse.

Inden jeg slutter, vil jeg have Lov at trække lidt paa Smilebaandet ved Tanken
om den Frigjorthed fra al Stil og Uniform, Georgsen føler sig i Besiddelse af, sam¬

tidig med at han giver ganske nøje Besked om, hvordan den moderne Have skal være.
Et større, roligt, helt græsklædt Hvilerum uden Gange og uden Farver og inde¬

sluttet af Plantning op over Øjehøjde. Længere borte mindre Haverum til Blomster
og anden Oplevelse og Forhaven helt for sig, adskilt fra den øvrige Have og med
Bilen bag ved en Hæk.

,leg tror ikke, man i nogen Periode efter Baroktiden har stillet saa detailleret et
Program op for, hvordan Haven skal være. Hvis det ikke er Uniform, saa trækker
Vagtparaden ogsaa op i civil Paaklædning.

Og saa til allersidst vil jeg gærne paapege det inkonsekvente i det opstillede
Modsætningsforhold mellem tidligere Fid, hvor Maalet ved Anlæg af en Have var

„det Skønne", og Nutiden, der ønsker at opnaa „det Rette", naar det bagefter siges,
at man nu stadig tænker paa, at det er „Havebilleder", man skal forme, og naar
man faar at vide, at det sker paa lignende Maade som ved Arrangering af Møblerne
i en af Husets Stuer. „Alan overvejer Lys og Skygge, tænker paa hvorledes Farverne
staar til hverandre, forkaster det, der er for stort, og søger at fremhæve det, der er
for svagt". Var det mon ikke noget temmelig lignende, vi arbejdede med „i gamle
Dage", hvor Maalet var „det skønne"?

Nej! al Kunst og Videnskab er ikke opstaaet i „de seneste Aar", og man skal
være forsigtig med at spaa om den Vej, Fremtiden vil føre os, for Udviklingen følger
ikke altid den Sti, vi i Øjeblikket kunde tænke os som den mest ønskelige.

E. Erstad'Jørgensen.

* * *

„MØLLEPARKEN" I AARHUS
Ved Nedrivning af den gamle „Aarhus Mølle" ved Aaen i Byens vestlige Del i

I jor overgik hele Arealet, efter tidligere truffen Overenskomst mellem Møllens Ejer
og Aarhus Byraad, til Aarhus Kommune til Anvendelse til Torv, Parkanlæg, Offent¬
lig Bygning e. 1.

Arealet har en Størrelse af godt og vel I Hektar, og en Del af dette var allerede
for nogle Aar siden overtaget af Kommunen og anvendt til Anlæg, og da hele Are¬
alet nu blev disponibelt, blev det besluttet at anvende det til Park. Samtidig skæn¬
kede Ny Carlsbergfondet Broncegruppen „Elskovskampen", modelleret af Billedhug¬
ger J. Bjerg, til Aarhus Kommune, og det var da naturligt at anbringe Gruppen i
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den nye Park, saa meget mere som man, da denne ligger umiddelbart op ad Aarhus
Aa, bliver i Stand til at forsyne et Springvand, hvori Gruppen skal være Midtpunkt,
med tilstrækkeligt Vand ved Hjælp af en elektrisk Pumpe.

Ud fra dette er da Parken projekteret-
Man vil Ira Omtalen af Statue-Gruppen i „Havekunst" etter l dstillingen i Forum

1927, hvor den var udstillet paa en fremtrædende Plads, erindre dens udprægede
sekskantede Komposition, hvilket har været bestemmende for Parkens Linier.

Springvandsbassinet, hvori Gruppen anbringes paa en Sandstenssokkel, tænkes ud¬
fort at Sandsten og er efter Aftale med Billedhuggeren foreslaaet cirkelformet, og
det skal forsynes med 6 lodret-springende Straaler. \ andet til disse vil, som nævnt,
kunne pumpes tra Aaen og trykkes op i en fornoden Straalehøjde. Der er regnet
med tOOO Liter pr. Minut.
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.(ohs. Bjerg: Elskovsgruppen.

Pladsen omkring Springvandet er sekskantet, forsynet med større Rosengrupper
og belagt med Fliser.

Parken er iovrigt, som det vil tremgaa at Planen, projekteret med rig Anvendelse
af Blomster i en regelmæssig Del, der ved Hække er knyttet sammen med Spring-
vandspartiet.

Paa Arealet findes en Del ældre, større Træer, der vil gøre god Fyldest paa de
store Plæner.

I den Del at Parken, der ligger Aaen fjernest, blev der projekteret en midlertidig
Legeplads, idet der paa det daværende Tidspunkt var Tale om at opføre en offent¬
lig Bygning paa dette Sted, og allerede nu, inden Anlæggelsen at Parken er paabe¬
gyndt, er det afgjort, at Legepladsen ikke vil blive udført, idet der her vil blive op¬
ført et Folkebibliotek midt for Parkens Akse med Facadelinien omtrent IO Meter nord
for den projekterede Legeplads' sydlige Grænse. Partiet mellem Springvandet og Lege¬
pladsen vil derved blive noget ændret.

Parkens Anlæggelse vil snarest blive paabegyndt. L. Sandberg.

* * *

TIDENS KRAV
TIL ENKELHED I HAVEANLÆGET

(MED ANMELDELSE AF JAS SCHONE HEIM")

Det har herhjemme nu i snart sagt en lang Aarrække været et fra Haveejerens
Side stærkt tremhævet Krav til Havearkitekten eller Anlægsgartneren, at den Have,
som han skulde skabe, maatte være let at vedligeholde. Den skulde desuden være
billig; men det har dog otte været saaledes, at det har været lettere at opnaa en
Bevilling til en eller anden Udsmykning at Haven, en Detalje ell. 1., naar det sam-
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Kontrastvirkningen mellem Landskab og Have er her understreget samtidigt,
med at Vedligeholdelsesomkostningerne er stærkt formindsket.

Græs langs Flisegang og Bassin.
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Haveterrasse.

titligt er pointeret, at man ad denne Vej opnaaede aarlige Mindreomkostninger til
\ edligeholdelse af Haven. Den Sum, der er beregnet til Havens Anlæggelse, kan
man afse, selv om den nu ogsaa er noget ringere, end Haveanlæggeren kunde ønske
den; men de aarligt tilbagevendende Udgifter virker irriterende. Af Oktober-Heftet
at Tidsskriftet „Das schone Heim", hvorfra disse Clicheer er laant, faar man Ind¬
trykket af, at det der er ligesom her. Haven maa ikke forpligte for voldsomt, skri¬
ver Havearkitekt Harry Maasz, hverken ved Foraar, Sommer eller Host, — hverken
med Tørke eller Væde, — hverken i By eller ude paa Landet. Vi maa lave Haverne
saaledes, at de ikke straks gaar ud at deres gode Skind, om Saks, Plæneklipper og
Kantafstikker ikke er i Funktion i nogen Tid. Løsenet er derfor der som her: store
ubrudte Græsflader, som er lette at køre over med Plæneklipperen, — kun faa Gange,
og disse helst at Fliser, — tæt sammenplantede Staudesamlinger, — et Faatal at Træer,
— enkelte Blomsterbuske, som glæder ved deres Blomstring. Det gælder ikke mindst
i den moderne Have, at i Begrænsningens Kunst kender man Mesteren.

Med denne Motivering kunde man have ønsket, at Forfatteren havde bragt nogle
Billeder, der nøjere kunde illustrere det fremhævede. Selv om Haverne, som her af¬
bildes, nok kan siges at være ret enkle, saa har man dog set dem endnu enklere og
endnu mere svarende til det opstillede: Begrænsningen og Enkelheden. Vi skal ved
anden Lejlighed bringe andre Billeder fra det samme Tidsskrift, der har begyndt sin
Levetid ifjor Efteraar, og som udgives fra Miinchen i Hefter af Størrelse som „Have¬
kunst" og med ca. 3O—40 Sider, statelige og smukke Hefter. Th.
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VINTERSPRØJTNING AF FRUGTHAVER
Af Plantelæge, Landbrugscand. Hans R. Hansen.

Hvorfor skal Frugthaverne sprøjtes om Vinteren? Svaret herpaa er et andet nu

end for I O—1,5 Aar siden. Den Gang foretoges Vintersprøjtning med Blaasten og Svovl¬
kalk for om muligt at dræbe de forskellige Snyltesvampe i deres Vinterstadium. Denne
Form for Sprøjtning er ikke helt forladt, men trængt stærkt i Baggrunden, fordi Snylte¬
svampene rammes bedre ved Sommer- end ved Vintersprøjtning. Som denne sidste
nu almindeligvis udføres, er Formaalet alene at dræbe Insektæg. Af skadelige Insek¬
ter kan nævnes: Frostmaaler (Cheimatobia brumata), Bladloppe (Psylla mali) og Blad¬
lus (Aphididae), som alle lægger deres Æg paa Frugttræernes Grene; hertil kommer
endvidere Æg at Rødt Spind (Tetranychus pilosus), som navnlig i de allerseneste Aar
er blevet meget berygtet.

Som Sprøjtemiddel bruges Frugttrækarbolineum eller Sprøjteolie eller begge i Blan¬
ding. Et stort Antal -at disse Midler er nu i Handelen, og med kendte Mærker, som
Carbokrimp, Monarch 30> Triumph, A. K. J., Mortegg o. m. a. er der foretaget Prø¬
ver ved Statens plantepatologiske Forsøg, Lyngby, hvor man kan faa Oplysning om

Egnetheden af de forskellige Mærker. Ikke alle Insektæg fordrer lige stærk Sprøjte-
vædske, saaledes dræbes Bladloppeæg allerede ved 5 pCt., medens Frostmaaleræg
kræver 7-8 pCt. Frugttrækarbolineum. Æg af Rødt Spind er vanskelige at dræbe,
selv IO—12 pCt. af en god Sprøjteolie dræber ikke alle Æggene. For at sprøjte rig¬
tigt, d. v. s. anvende de rette Midler i de passende Styrker, maa man skaffe sig op¬
lyst hvilke Insekter, der holder til paa ens Frugttræer.

Tidspunktet for Sprøjtningen er Februar-Marts, naar Vejret er gunstigt. Man ser
jævnligt, at der sprøjtes allerede i Januar, endog meget tidligt i Januar, hvad næppe
er fordelagtigt. Engelske Undersøgelser viser, at jo nærmere Sprøjtningen falder In¬
sektæggets Klækning, desto større er Sprøjtemidlets Virkning. Men naturligvis bør
Sprøjtningen ikke udskydes saa længe, at man risikerer, at Træernes Knopper tager
Skade ved Behandlingen. Saa snart Knopperne svulmer, og Skællene aabner sig saa
meget, at Sprøjtevædsken kan trænge ind, er der Fare for Svidning. Især gælder det
om at være varsom, hvor der mellem Frugttræerne dyrkes Frugtbuske, da disse som
Regel er tidligere end Træerne og meget vel kan skades stærkt ved Sprøjtning, selv
om Træerne taaler den. Svidningen skyldes ganske bestemte Stoffer (hovedsagelig
fenoler) i Frugttrækarbolineum, som ogsaa gør det vanskeligt at bruge dette Middel
til Træer i Plæner, da Græsset kan svides ret stærkt, især hvis der intet Snelag fin¬
des. I Frost kan der ikke sprøjtes, heller ikke i stærk Blæst, hvor Vædsken hvirvles
op og alt for lidt at den falder paa Træerne. Endelig maa Træernes Grene være
nogenlunde tørre, naar man skrider til Sprøjtning.

Et meget vigtigt Forhold er VædsKemængden pr. Træ, desværre otres dette For¬
hold sjældent tilstrækkelig Opmærksomhed. Alle Træets overjordiske Dele bor over¬
alt rammes af V ædsken. Som almindelig Regel kan man gaa ud fra, at et ca. 1,5 Aar
gammelt Træ med veludviklet Krone behøver ca. 6 Liter Vædske. Under alle Om¬
stændigheder maa Træet hellere taa for megen end for lidt Vædske.

For at kunne udføre et godt Arbejde behøver man en god Sprøjte, som passer til
l ormaalet: Frugttræsprøjtning. — Intet er saa tidsrøvende og irriterende som at komme
i Haven med en Sprøjte, der er bygget til alt muligt andet end netop Sprøjtning af
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Træer. Bedst er en Sprøjte, som tillader, at man har begge Hænder fri til selve Sprøjt¬
ningen eller dog den ene Haand, medens den anden trækker Pumpen. Det er meget
vel gennemførligt at være flere fælles 0111 en Sprøjte, men man maa nøje passe ikke
at overskride Sprøjtens Kapacitet samt regne med et ret stort Tab i Antal Sprøjte¬
dage — væsentligst paa Grund al uheldigt Vejr — inden for det Tidsrum, hvor de en¬
kelte Sprøjtninger falder. Dette Forhold bliver især af Betydning ved Sommersprøjt¬
ningerne, hvor man arbejder med store Vædskemængder, og hvor Sprøjtningerne
kommer nær op til hinanden, tit med meget korte Mellemrum. Tøndesprøjter er eg¬
nede som Fællessprøjter, men langt bedre er de amerikanske Motorsprøjter, hvor en
lille Eksplosionsmotor trækker Trykpumpen, der giver en fin Forstøvning af \æd-
sken og tillader, at den menneskelige Arbejdskraft alene er beskæftiget med selve
Sprøjtningen. Om alle Sprøjter gælder, at de skal passes godt, ellers stiger Repara¬
tionsudgifterne, og hvad der er værre, Sprøjten er ikke i Orden den Dag, den skal
bruges.

I flere Aar har Vintersprøjtning været brugt i et ret stort Antal Haver og sikkert
med Fordel. Ikke desto mindre møder man ofte den Anskuelse, at Sprøjtning ikke
har givet et godt Resultat. Ved nøjere Undersøgelse viser det sig i alt for mange Til¬
fælde, at Aarsagen hertil er den, at alt for mange er af den Mening, at med Vinter¬
sprøjtning har Træerne faaet, hvad de behøver af Sprøjtning. Dette er saare langt
fra Maalet, som er Sprøjtning saavel Vinter som Sommer, og da især i den sidste
Aarstid, hvor der kræves 3~4 Sprøjtninger. Sommersprøjtningerne adskiller sig imid¬
lertid baade i Virkemaade og Udførelse saa stærkt fra Y intersprøjtningen, at de for¬
drer en særlig Omtale, som vi haaber at kunne give dem her i 1 idsskriftet, umiddel¬
bart før de skal udføres.

* * *

IX. INTERNATIONALE HAVEBRUGSKONGRES
LONDON 7.-I5. AUGUST 1930

Sekretariatet for kongressen har nu udsendt en nærmere Angivelse af Rammerne for denne
betydelige Begivenhed indenfor Havebruget.

Af Foredrag er der anmeldt en Mængde, og alle mulige Ting angaaende den videnskabelige
Forskning indenfor Havebruget i de forskellige Lande Verden over synes at skulle komme til Be¬
handling.

Fra Skandinavien moder: Fra Sverige Carl G. Dahl (Frounderlag af bekendte Frøstammer); fra
Norge: Ing. G. Jacobsen (Elektrisk Opvarmning af Drivhuse og Drivbede); fra Danmark: Forsegs-
leder Niels Esbjerg (Rodægte Varieteter).

30 andre Foredrag fra alle Lande Kloden over er endvidere anmeldt, og flere ventes.
Det er Royal Horticultural Society, der er Vært for dette store Stævne, og efter Programmet

at dømme er ingen Anstrængelse skyet for at gøre Samværet saa lærerigt og interessant som muligt.
Bl. a. er der planlagt en Mængde Udflugter til Seværdigheder indenfor engelsk Havebrug.

Program og Anmeldelsesblanket for Deltagere med Oplysninger om Hotelpriser o. lign. kan rekvi¬
reres direkte fra The Secretary of The Royal Horticultural Society, Vincent Square, London S. W. I.

Alle Oplysninger vedrorende Kongressen kan ogsaa faas i Thos Cook & Sons Rejsebureau.
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Stenparti i det engelske Haveselskabs Have.
Bemærk Stenenes underordnede Rolle i Arrangementet.

STEN OG FLISER
Af Havearkitekt Eigil Kjær.

Nutidens Haver har jo efterhaanden faaet det Ry paa sig, at de ofte overfyldes
med Sten og Fliser, og der er sikkert tit noget 0111 det. 1 alt Fald har vi endnu ikke
overalt herhjemme faaet den rette Forstaaelse af Flisers og Stens Anvendelse, og dette
skyldes flere Ting. Hvor mange Haveejere (og Gartnere) kender overhovedet det
Stenmateriale, der kan fremskaffes herhjemme, eller hvorledes de forskellige Sten fore¬
kommer i den danske Natur?

Den almindeligste Stensort er vel Granit, der jo findes som løse Sten næsten
overalt i Danmark og som fast Klippe alene paa Bornholm.

De løse Sten har jo gerne en blød rund Form, og er de saa store, at kun to
Mand kan bakse dem, saa er de altid smukke liggende alene paa et Stenparti ved
Bredden af et \ andparti eller en Bæk.

Mindre, runde glatte Sten af let haandterlig Størrelse er, i alt Fald efter min Me¬
ning, ret værdiløse paa Stenpartier; derimod er de udmærkede som Kantsten for en
Stauderabat eller lignende.

Større og mindre Granitsten, der er flækkede eller af en kantet ujævn 1 orm, kan
med lidt Fantasi og Øvelse arrangeres saadan sammen, at de ligner selve det mas¬
sive forvitrede Grundfjæld, der stikker Næsen op over Muldjorden; undgaa helst at
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Haveparti med Trædesten, Trappetrin og Terrassemur af smukke gamle Marmor- og
Sandstensblokke ved en Villa paa Frederiksberg.

blande de forskelligt farvede Granitter sammen og stød Jorden godt til, saa det hele
Ikke sætter sig, naar Planterne vokser til.

De foragtede gamle Brosten, der tit kan købes billigt, er udmærkede som Kant¬
sten og eventuelt til at lave Plantemure og mindre Trapper af. Højere Mure af dette
Materiale bor til Dels fuges med Betonmørtel og forankres flere Steder.

Flade rundagtige Granitsten er nogle af de kønneste Trædesten, man kan faa,
og tænk, hvor mange Græsplæner der vilde blive de almindelige nedtrampede Plet¬
ter kvit, hvis en Række Trædesten blev lagt paa de udsatte Steder i Plænen.
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Uregelmæssige Betonfliser i en fransk Have.
Bemærk: ensartet Fugeplantning med Græs.

Flinteboller eller Kalkflint er vel det billigste Stenmateriale, der kan fremskaffes,
men desværre ogsaa det vanskeligste at faa noget godt ud af. Til naturlige Stenpar¬
tier virker disse noget nær lige store Sten kedelige; til Kantsten er de mest flinthol-
dige anvendelige, og de meget kalkholdige mindre gode, da de let sprænges af Fro¬
sten og bortsmuldrer om Vinteren; derimod kan disse Sten finde smuk Anvendelse
til almindelige Stengærder.

Nexøsandstenen er en af de smukkeste danske Sten, vi har; den findes sjældent
som løs Marksten, men danner nogle af de smukke Klippepartier paa Bornholm; det
er en haard grovkornet Sandsten af en graarod, undertiden kraftig rustrød Farve.
Stenens naturlige Lagdeling gør den let at kløve, saaledes at den i store 4—8 cm
tykke Flager giver nogle ualmindelig smukke Havefliser, flade Trappetrin o. lign.;
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Regelmæssige Sandstensfliser i en engelsk Have.
Bemærk: uregelmæssig Fugeplantning med forskellige Stenplanter.

til Plantemure er de mindre og til Stenpartier de større Blokke ganske udmærkede.
Nexøstenen er lidt dyrere end Granit, men dog ikke mere, end at det i de fleste

Tilfælde ingen større Rolle spiller.
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Smukke Vekselvirkninger er her opnaaet mellem Sten og Planter, og de simple store
Trappesten er placeret paa en udmærket Maade.

Sidst og ikke mindst vigtig har vi at vore hjemlige Sten Kalkstenen, der sjældnere
anvendes i vore Haver. Aarsagen hertil er vel nok mest den, at man ofte i Fagblade
og Boger advares mod denne Stenarts store 1 ilbejelighed til at sprænges og smuldre
hen om Vinteren ved Frostens Indvirkning, hvilket til Dels er rigtigt nok.

Een Kalkstenssort er dog tilstrækkelig vejrhaard, nemlig den saakaldte „Faxemar¬
mor" fra Faxe Kalkbrud; og dels ved Brydningen, dels ved de større Blokkes Til¬
skæring, bliver der et meget værdifuldt Stenmateriale disponibelt til forskelligt Brug
i vore Haver. Særlig til Plantemure, Trapper og Kantsten er Faxekalken god; dens
i Begyndelsen varme gullighvide og senere lyse graagrønlige Farve er en meget flat¬
terende Baggrund tor alle vore blomstrende Stenplanter, der paa faa Undtagelser tri¬
ves allerbedst ved at vokse mellem Kalksten; til naturlige Stenpartier er Kalken lidt
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Armeriaslægten egner sig rigtigt for Stenmure. Faa Murens Top staar den gratiese Hør og ned
af Siderne hænger de overdaadige

Aubrietiapuder.

En Plantemur eller et Stengærde er sikkert den smukkeste Form for
et Stenparti i en lille Have.

30



To Billeder hentet fra Naturen og visende, hvor¬
ledes man der saa udmærket kan lære lidt om,

hvorledes Sten bor anvendes i en Have.

grel i Farven straks, men da der forbavsende hurtigt vokser Mos, Lav og grønne
Alger hen over den, bliver den ubetinget den mest „levende'" Sten, man kan faa.

Vor lid har, som paa saa mange andre Omraader, ogsaa givet os et Surrogat
for Natursten, nemlig Beton. Surrogatet er, som saadanne plejer at være det, meget
billigt, men selvfølgelig ikke i Stand til fuldtud at erstatte os det naturlige Materiale.

Noget af det bedste i denne Retning er de store ujævne Betonblokke, der for en

meget lille Pris kan faas ved Opbrydning af gamle Fundamenter og Betonveje; men
vil man bruge dette Materiale, maa det anvendes med Forstaaelse; prøv paa at ar¬
bejde de store og smaa Blokke godt sammen og skjul saa mange at Skavankerne som
muligt med Jord og Plantevækst, Planterne trives nemlig udmærket mellem disse noget
porøse og meget ru Sten.

31



Aubrietia og Klokkeblomster paa Kalkstensmure.

Forliaabentlig vænner vi os i tiet hele taget nok til større Anvendelse af Beton,
for naar Talen er 0111 Havefliser af Beton, burde vi ikke rynke paa \æsen mere; det
er nemlig muligt ved at iblande Farver og Stenpulver i Betonmassen at lave Fliser,
der i Udseende kommer meget nær op imod Naturfliserne.

Anvendt med Maade skal og maa disse Fliser vinde Indpas grundet paa de mange

gode Egenskaber, de har; de faas i flere Størrelser, saa det monotone Fortovsmøn-
ster ikke nødvendigvis skal indføres i Haverne.

De gamle defekte Fortovsfliser har jo længe været en efterspurgt Artikel og snart
ikke til at skaffe mere; saa vil man have Fliserne lagt i helt uregelmæssigt itubrudte
Stykker, tvinges man til at bruge Naturfliser, og da er de billigste de forskellige uden¬
landske Slags. Det rødbrune tyske Sandstensskiffer er meget smukt og anvendeligt,
desuden faar vi fra Sverige en Del af de saakaldte Olandske og Gullandske Kalkfli¬
ser, der dog undertiden med Aarene bliver graalige og karakterløse.

Af danske Fliser er den udmærkede Nexøflise nævnt, men den er vel nok lige¬
som den meget smukke Faxekalkflise endnu mange Haveejere lidt for dyr.

Jeg vil saa haabe, at de vedføjede Billeder selv vil tale lidt om den egentlige An¬
vendelse af Sten og Fliser, et snart fortærsket og udpint Fmne, som denne lille Ar¬
tikel kun skal tjene ved i korte Træk at virke lidt orienterende for de nye Have¬
ejere, der i den kommende Tid maaske selv skal til at arbejde lidt med Sten og Fli¬
ser i deres Have.
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Krapperup: Indkørsel til Borggaarden.

KRAPPERUP PARK
Paa Skaanekysten, helt ude hvor Øresunds og Kattegats Bølger mødes, ofte i et

stormende Favntag, ligger det gamle ærværdige Krapperup, der er Slægten Gyllen-
stiernas Residens. Som saa mange af Skaanes Adelsslægter har Gyllenstiernarne sine
Slægtsrodder i dansk Muld, og Navnet klinger i vor Middelalders Historie ofte med
romantisk Klang. Men allerede tidligt introduceredes Slægten i Sverige og har siden
ofte spillet en betydende Rolle i dette Lands Historie.

Krapperup hører til Skaanes ældste Gaarde og har i Middelalderen været stærkt
befæstet, men naar undtages de velbevarede Voldgrave, der helt omgiver Slottet, er
der nu intet mere ved Bygninger eller andet, der minder om Fæstning. Oprindelig
har Bygningerne været forsynet med Taarne, som dog forlængst er borte, og tilbage
efter mange Forandringer ligger der nu en bredt anlagt trefløjet Gaard af et ærvær¬
digt, stilfærdigt Udseende.

Som det vil ses af Billedet, er der paa Hovedfløjens Vestside, altsaa Havesiden,
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Krapperup: „Spejldammen" i Parkens vestlige Midterakse.
Planlagt og anlagt omkring 1CJ15-

Af J. P. Andersen.

spredt over hele Facaden hvide Kalkstensstjerner (Gyllenstiernarnes Yaabenniærke),
der tager sig ejendommeligt ud i den røde Murmasse.

1 Parken findes flere Levninger fra 17-Tallets Stortid, bl. a. en Række store Bux-
bom, 6—8 Meter høje Rester af gamle Hække. Ja, selv Grænserne for den gamle
Abildgaard fristes man til at mene at kunne paavise.

I I9I5 blev jeg første Gang tilkaldt til Krapperup. — Sandt at sige var mit første
Indtryk det, at her var der egentligt ikke synderligt at gøre for mig. Ikke desto min¬
dre blev det til en lang Række af Arbejder, som nu omsider er afrundet i en sam¬
let Plan. — Men Opgaverne, som har ligget tor næsten uafbrudt i disse 15 Aar, er
løst stykkevis; — hvilket jo Planen i sin Helhed ogsaa bærer umiskendelig Præg af.
Ja, saa ejendommelig har denne Sag formet sig, at endskønt jeg i disse mange Aar
har været beskæftiget med næsten til Stadighed at omforme og omforandre større
eller mindre Partier i Parken, saa forelaa der først for et Par Aar siden en samlet
Opmaalingsplan af Parkomraadet.

Det har været en inderlig Samleven med Begrebet Krapperup, der har været den
ledende Traad i Arbejdet, og det kan jeg nok sige, at jeg ikke et Øjeblik har været
ude af Retning med Hensyn til den endelige Planenhed.

At Planen nu paa Papiret ikke er særlig teknisk indtagende at se til, faar staa
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Krapperup: Monumentalgang langs Borggraven.
Fra Gangen, der gaar af til venstre, har man det viden om bekendte Billede:

Kullens yderste Spids i klar Silhuet, indrammet af svære Løvmasser.

hen. Den er ikke i Søndagstøjet, som man siger. Men. her er en ejendommelig varm
Duft af dagligdags Brugbarhed over det hele. — Træerne hæver sine kraftige Silhu¬
etter mod Himlen uden tilsyneladende at opfylde andre Formaal end dette: At være,

og deres Plads i Billederne er ikke paa Forhaand dikteret af fotografiske Hensyn.
Træer og Græsflader er ikke rumdelende i dette Ords planmæssige Betydning,

men dog er det Rum, rent umiddelbart opstaaet af Forholdene — og dog er det Bil¬
leder af betydelig Skønhed.

Pladsmangel forbyder mig at komme altfor langt ind paa Beskrivelse af Enkelt¬
heder, men der er dog nogle større Motiver, hvis Tilblivelse har sat kraftigt Præg
rundt om i Parken, og som jeg derfor gerne vil medgive et Par forklarende Ord.

I Hovedbygningens Midterakse mod Vest skyder der sig et mindre terrasseret
Parti frem, saa langt Højdeforholdene tillader det. \derst ude er anlagt et langstrakt
Bassin, hvis eneste Opgave er at være Himmelspejl, navnlig set fra Familiens daglige
Opholdsrum i 2. Stokværk. Dette Parti hører til mine første Opgaver paa Krappe¬
rup, og Motivet var delt paa to særlige Formaal. Det ene var at sænke Jordsmon¬
net saa meget, at man fra Gangen bag den nuværende Dam kunde se Slottets Jord¬
linie, eller rent ud sagt Bygningens Ben. Før gik Jordlinien saa højt, at det netop
herfra den Gang saa ud, som om Bygningerne var ved at synke i Jorden. Det an-
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Krapperup: Terraseret Gang ned imod det naturlige Springvand.
Gangen er indrammet af Takshække og brede Bælter af Rhododendron i glimrende Vækst.

Planlagt og udfert ca. 1916 af J. P. Andersen.

det Motiv var, at man omsider synes at være blevet enige om at aabne en gammel
Dør i Hovedbygningens Vestside og derved faa direkte Adgang til Haven ved en
smal Bro over \ oldgraven. Denne smukke Tanke blev imidlertid skrinlagt, men synes
nu atter at være ved at dukke op igen.

Det naturlige Springvand helt nede i Parken flyttedes inde fra den store Græs¬
flade, hvor det laa noget umotiveret, hen i Rhododendrongangen, som blev anlagt
samtidig.

Denne Terrassegang med sine brede Rhododendronplantninger paa Siderne, Spring¬
vandet i Midtlinien og Løvhvalvet foroven afgiver et smukt Billede.

Ved Tilblivelsen af den store Dam nede i det lavtliggende Terrain mod Vest
opfyldtes den sidste store Drøm. Dels giver den et nydeligt Vandspejl, hvorfra nian
saa end ser den, og dels har denne Udgravning bevirket, at hele det omliggende
Terrain er blevet tørlagt saaledes, at man kan gaa i Græsset overalt, hvilket man

ingenlunde kunde før.
Som foran nævnt tillader Pladsen denne Gang ikke nogen større Fordybelse i

Emnet Krapperup, ligeledes maa Billedstoffet indskrænkes stærkt. Men maaske vil
det kunne lade sig gøre lidt senere her i Tidsskriftet at fremkomme med en mere de¬
tailleret Beskrivelse af nogle interessante Enkeltheder, belyst ved nogle flere Billeder.

J. P. Andersen.36



Krapperup: To Dctailbilledcr fra den for to Aar siden udgravede Sø nederst i Parken.
Plan af J. P. Andersen.
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Fig. 2. Betonstøbt „naturligt" Vandparti under Udførelse.
Fot. E. Erstad-Jørgensen.

VAND PA RTIER
Af Overgartner A. Ulleriks.

Tidlig har man været opmærksom paa Vandets dekorative Værdi for Haverne.
Vel nok saa langt tilbage, som der overhovedet kan tales om Havekunst, har Vand,
under de forskelligste Former forøvrigt, været Havekunstneren et saare kært Virke¬
middel; mangt et gammelt Haveanlæg taler den Dag i Dag sit tydelige Sprog herom.

Og som Vandet gennem Tiderne har været yndet og attraaet, saaledes er det
ogsaa i vore Dage i høj Kurs hos Havearkitekter, og det er som intet andet Haven
vedrørende populært blandt Haveejere. Er end de Former, hvorunder det nu om Dage
anvendes, almindeligvis færre og anderledes, og de enkelte Anlæg af langt mindre
Omfang end tidligere, saa er til Gengæld deres Antal stærkt stigende, og Interessen
paa dette særlige Omraade maa betegnes som tiltagende Aar for Aar. Et Vandparti
er nu engang noget, som de allerfleste af dem, der bygger eget Hjem, meget gerne
vil eje i deres Have.

Om Indretningen af saadanne Vandpartier i Villahaver ved Landsteder og Som¬
merhjem skal der i det følgende meddeles et og andet.

Bortset fra saadanne Tilfælde, hvor naturligt forekommende Vandpartier kan ind¬
drages i Haveanlæget, er den letteste Maade at fremskaffe sig Damme eller Bassiner
paa simpelt hen at udgrave disse i tilstrækkelig Dybde og saa lade Vandet om selv
at samle sig. For at denne Fremgangsmaade skal give tilfredsstillende Resultat, maa
Terræn- og Jordbundsforhold være saadanne, der begunstiger Vandansamling, og

til Beliggenheden maa da som Regel vælges Terrænets laveste Del. Et nærliggende
Kildevæld eller en Aa kan paa forskellig Maade drages til Nytte ved Indretningen
af en mindre Sø eller Dam. Baade fra Vældet og fra Aaen kan Vandet ledes til
det udgravede \ andparti og tor den sidstes V edkommende kan Opstemning ved
Hjælp af en Dæmning med Sluse og Stigbord frembringe den ønskede Vandflade.
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Fig. 7- „Naturligt" Vandparti tættet med Callendrite, udført for
Hr. Prokurist E. Hjorth, Ryvangs Alle 62. Fot. A. Ulleriks.

\ ed Dræning til lavtliggende Terræn kan større eller mindre Y andinger undertiden
tilvejebringes, otte dog med ret variabel Vandstand, og endelig kan en artesisk Bo¬
ring, paa rette Sted og i tilstrækkelig Dybde, om nødvendigt i Forbindelse med Ud¬
gravning til Vandansamlingen, bringe en Vandrejsning, der er tilstrækkelig til at danne
en \ andoverflade af større eller mindre Udstrækning. Paa saadanne Steder, hvor det
paa højereliggende Terræn gælder om at fremskaffe Vandpartier, kan dette meget vel
lade sig gøre ved simpel Udgravning, naar blot Undergrunden er Ler, der som be¬
kendt har den Egenskab, at det en Gang gennemfugtet ikke mere lader Vand trænge
igennem. Er det derimod Sand, Grus eller Kalk, man støder paa under Muldlaget,
saa maa der tænkes paa Tætningsmateriale af en eller anden Art.

At lade et 20 til 35 cm tykt Lag Ler udbringe og faststampe over Udgravningens
Bund er en gammel og hyppigt anvendt Metode, der da ogsaa giver fuld Tæthed,
naar Arbejdet blot udføres omhyggeligt, og man ellers er varsom ved Plantning og
andre Arbejder, at ikke Lerlaget uforvarende gennemhulles. Den til Plantebestanden
nødvendige Muld maa naturligvis anbringes ovenpaa Lerlaget, der mod Bredderne
gives en noget større Tykkelse og arrangeres saaledes, at det omgivende Terræns
Muldlag kan skydes frem derover og ud i Vandet, saaledes som skitseret paa Fig. I.
Leret vil derved komme til at ligge ret dybt under Jordoverfladen paa dette Sted,
hvor stærk Frost ellers let kan foraarsage Utæthed, idet Leret ved Frysning skørner
og smuldrer. Den store So i den botaniske Have i Dahlem ved Berlin, hvor Under¬
grunden er Sand, er i hele sin Udstrækning gjort tæt paa denne Maade.

Har en Sænkning i Terrænet Lerunderlag, og følger dette til alle Sider Omgi¬
velsernes Stigning, vil et Vandspejl let kunne etableres ved, at Vand paa en eller
anden Maade tilledes. Er det saaledes, at Lerunderlaget paa en eller to Sider har
Affald eller et vandret Forløb, kan man ved Anbringelse af en Art underjordisk Ler¬
dæmning paa disse sidstnævnte Steder skaffe sig den ønskede \ andflade. Der graves
til denne Foranstaltning en Grøft gennem Muldlaget og ned i Leret, denne Grøft
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Fig. 1.

fyldes med tilkørt Ler, der stampes og slemmes tor sluttelig at dækkes til med Muld.
Vandet vil da stige til Lervoldens øverste Kant og omdanne al Muld under Vand¬
fladen til Søbund, medens den Del af det omgivende Terræn, der kommer til at ligge
indenfor den saaledes kunstig hævede Grundvandstands Periferi, faar Karakteren af
Mosebede eller fugtige Enge og danner ypperlig Vokseplads for forskellige fugtigheds-
elskende Planter. Udgravning i Forbindelse med saadan Opstemning vil dog ofte være

nødvendig for at opnaa tilstrækkelig Dybde i Dammen eller Søen. Forinden saadant
Arbejde paabegyndes, maa man ved omhyggelig Jordbundsundersøgelse have sikret
sig, at det virkelig er Lerbund, man arbejder med.

Hvor stampet Ler er anvendt til Bundtætning, bør der afdækkes med et Lag grovt
Grus overalt, hvor der ikke allerede er tilført Muldjord til Planterne. Al Undervands-
plantning er det praktisk at foretage, forinden Vandet fyldes i.

Lerlaget giver ikke straks fuld Tæthed, men længe varer det næppe, tør fuldstændig
Sammenslemning har fundet Sted, og alle Regnorme, som ved deres mange Gange
er med til at skabe Utæthed, er døde og ude af Virksomhed, og Bunden er da gan¬
ske tæt.

At anvende Ler til Tætning af Bassiner eller andre Vandansamlinger med stej¬
lere Sider er ikke heldigt, da dette Materiale, naar det bliver vaadt, er tilbøjeligt til
at glide ned ad Skraaningerne, og der saaledes kan fremkomme Revner eller Aab-
ninger og altsaa Utætheder. Paa Steder kan det ogsaa v ære vanskeligt at træffe vel¬
egnet Ler i tilstrækkelig Mængde, og det kan, naar Yandpartiet i hele sin Udstræk¬
ning skal anlægges paa Undergrund at porøs Art, let komme til at dreje sig 0111 be¬
tydelige Kvanta. For at opnaa Tæthed anvender man da enten Betonstøbning eller
det saakaldte Callendrile (naturlig Asfalt udtrukket paa Lærred), eller man tyer til
det moderne Icopaltagpap.

Betonstøbte Bassiner er nu om Stunder meget almindelige. De er imidlertid otte,
og navnlig de ældre, af unødvendig voldsomme Murdimensioner, hvilket selvfølgelig
gør dem uforholdsmæssig kostbare. \ ed Jernindlæg og stærkere Betonblandinger
er man i Stand til at komme ned til langt mindre Betontykkelse, 20 cm i Mure
og [5 cm Bund er meget almindeligt, men i nogle Tilfælde er Murtykkelsen redu¬
ceret til 15 cm og Bunden til IO cm. Dette er f. Eks. Tilfældet med Vandpartiet
vist i Fig. 2. Der anvendes da en Betonblanding af 1:3: 5> hvilket er at forstaa som
I Del Cement, 3 Dele Grus og 5 Dele Nøddesingels. Jernindlæget bestaar af 8 og
IO mm Monierjern, de første danner Indlægget i Bunden og er herfra ført lodret op
i Murene. Den sidste Dimension er anvendt til vandret Indlæg og løber hele Bas¬
sinet rundt. Maskevidden er 20 cm, og de lodrette og vandrette Jern er i hvert
andet og i hvert tredie Kryds sammenbundet med tynd Staaltraad. Naar Udgrav-
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l ig- 5- Fig. 4.

ning i tilstrækkelig Dybde er tilendebragt, toretages Støbningen af Bassinets Bund,
og saa snart det kan lade sig gøre, fortsættes med Murene. Fig. 3 viser Fremgangs-
maaden, som anvendes ved Sammenstøbningen af Bund og Mure. Langs Bundens
Yderkanter støber man hele Vejen rundt en Betonklods af Murens halve Tykkelse,
og ned over denne støbes da Muren, Herved opnaas større Sikkerhed for Tæthed
paa dette vanskelige Punkt, hvor Bund og .Mur mødes. For at kunne støbe lodret
er Støbeflager nødvendige, og disse maa solidt afstives. Det afhænger af Jordsmon¬
nets Art, om der behøves Støbeflager paa Ydersiden af Muren; er det fast Jord,
f. Eks. Ler eller lerblandet Grus, kan der støbes lige til den glatte Jordvæg, og Fla¬
gerne spares, og der spares desuden Udgravning af den Jordmasse, som maa bort
for at skaffe Plads til Støbeflagerne, samt Arbejdet ved Tilfyldning, Stampning og
Slemning, naar Støbningen er tilendebragt. For at opnaa Tæthed gælder det om, at
Betonen under Tilfyldningen stadig stødes og stampes og navnlig ud mod Forskal-
ningen, hvor man ved at føre et smalt Brædt eller et dertil indrettet Jernapparat op
og ned langs Brædderne kan skubbe Stenene tilbage, medens Betonen løber ud mod
Bræddevæggen, og der ingen Hulrum danner sig. Efter 4 til 5 Dages Forløb kan
I lagerne fjernes, og Bassinet pudses eller Betonen overstryges med en tynd, stærk
Cementvælling. 1 Handelen faas forskellige Præparater, som kan iblandes Betonen for
at gøre denne tættere. Disse er sikkert udmærkede, men fordyrer Støbningen og er
ikke absolut nødvendige. Erfaringen viser, at Betonbassiner, der til en Begyndelse
lader en Del Vand gaa igennem, ret hurtigt slimer til og bliver fuldstændig tætte.

Hvor man arbejder paa tæt Lerbund, kan det være tilstrækkeligt at støbe Mu¬
rene ned i Lerbunden paa den Maade, som tig. viser. Paa porøs Bund kan man
selvfølgelig ogsaa tilføre den til Bundtætningen i dette Tilfælde nødvendige Ler. Ar¬
rangementet er da ganske det samme ved Støbningen af Murene som ovenfor. I Al¬
mindelighed vil det dog være lige saa billigt at støbe Bunden. Er det et regelmæssigt
Bassin, der er støbt, og skal .Murene afdækkes med Fliser, lader man disse springe
4—5 cm frem foran Murens \ ægflade, idet Vandstanden da holdes en lignende Af¬
stand under Flisernes Underside; det er aldrig smukt at lade Flisekanten fortsætte
Murens Flade.

Afløb fra Bassiner er nødvendigt i Tilfælde af, at der i disse findes Springvand
af en eller anden Art. Et Overløbsrør anbringes da i den Højde, hvori Vandspejlet
ønskes, horoven er Aabningen af dette ved en Bøjning ført ned under Vandov erfladen,
saaledes at Tilstopning undgaas. En Bundventil i Forbindelse med dette Stigrør, saale-
des at Bassinet let kan tømmes, er det nemt og praktisk at indrette. Den til Springvan¬
det nødvendige \ andledning maa nedlægges i Bassinbunden, forinden denne støbes.
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Naar Springvand ikke ønskes, er Afløb som Regel unødvendigt. Ved Hjælp af en Have¬
slange som Hævert til en Kloak kan Vandet nemt aftappes. I regelmæssige Bassiner
kan man paa forskellig Maade ved simple, lave Støttemure i Hjørner, langs Siderne
og ved Enderne danne Jordbeholdere for Plantevæksten. De saakaldte „Ringe" af
Beton, som anvendes til Kloakbrønde, og som faas færdige i forskellige Dimensioner,
er velegnede som „Urtepotter" for Aakander i Midten af Bassinet.

Beton kan anvendes i alle Tilfælde ved Indretning af Vandbassiner, naar blot Un¬
dergrunden er fast. Er dette ikke Tilfældet, men er man udsat for Bevægelser, som
f. Eks. ved Sænkninger eller ved Frostens Virkninger paa moseagtig Jordbund i strenge
Vintre, da vil dette meget snart blive Anledning til, at Støbningen revner, og man
har idelige Kvaler med Utætheder i Bassinet. I saadanne Tilfælde er Callendrite at

anbefale, da dette elastiske Stof taaler en Del i Retning af Bevægelser i Undergrunden.
Callendrite leveres i Ruller ligesom Tagpap. Tykkelsen bør være 4 nun, og det bør

under Arbejdet behandles med Varsomhed. Det er i varmt Vejr og Sol meget blødt
og smidigt og lægger sig tæt og fast til Underlaget, men der kan af samme Grund
ved Anvendelse af uhensigtsmæssigt Fodtøj og Skødesløshed med Værktøjet let frem¬
komme Huller, som først opdages, naar Vandet fyldes i, og det altsaa er lovlig sent
at faa dem tættet. Har man bestemt sig for Anvendelsen af dette Materiale, og gæl¬
der det et „naturligt" Vandparti, gøres Udgravningen blødt skaalformet med ganske
jævn og glat Overflade i den faste Undergrund. Her udover rulles Callendriten med
ca. 15 cm Overlæg og med Tilskæring af de nødvendige Kiler ved Ender og Hjør¬
ner. Det sammensmeltes ved, at dertil indrettede varme Jernapparater føres frem og
tilbage mellem de to Lag Callendrite. Lagene trædes og trykkes samtidig tæt til hin¬
anden, og fuldstændig Sammensmeltning opnaas. Overlæggene stryges dog for en
Sikkerheds Skyld efter med flydende Asfalt. Foroven lader man Calendriten naa et
godt Stykke udover Bassinets endelige Grænser, og det bør her ligge saa dybt, at
Muldlaget fra de nærmeste Omgivelser, ligesom ved Anvendelsen af Ler som Tæt-
ningsmateriale, kan planeres over Kanten og ned under Vandfladen for, som vist i
fig 5, at begrænses ved en Mur, der lader Bassinet beholde sin fulde Dybde i den
midterste Del. Det mindre Rum ved a er dannet ved Hjælp af Cementmørtel og
Brokker og tjener som Jordbeholdere for Aakander, der kræver større Vanddybde.
Dersom man ved Callendritens øverste Rand har et Mulddække af 35 til 40 cm Tyk¬
kelse, vil der være god Beskyttelse mod meget stærke Bevægelser, foraarsaget ved
vekslende stærk Frost og Tø. Ved Anvendelse af Callendrite opnaar man fuldstæn¬
dig Tæthed, og Callendrite er i sig selv et aldeles uforgængeligt Materiale, men det
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er, som antydet, sensibelt overfor Stød og Hug med Spade eller Rive og bor derfor
beskyttes ved et ca. 4 cm tykt Betonlag med indstøbt ugalvaniseret Traadnet.

Har man en Sænkning med Lerunderlag med porøs Jordsmon paa en eller alle
Sider, kan disse meget vel gøres tætte ved Callendrite, idet dette da bringes 30 til
35 cm ned i Bundens Ler og danner de tætte Sider, hvor Leret mangler. Ved en
passende Hældningsvinkel af Callendritevæggen opnaar man den ønskede vandtætte
Skaalform.

Fig. 6 viser et regelmæssigt, foroven flisekantet Vandbassin, hvor Tætningsmate-
rialet er Callendrite med Betondæklag. Callendriten er som vist ført ind under Fliserne
og befinder sig ca. 25 cm under disses Overflade. For at faa Fliserne anbragt er der
vandret ved Bassinets øverste Kant støbt en Betonklods, som Skraveringen paa Fi¬
guren viser, og Fliserne skyder 4—5 cm frem over Vandet, der saaledes bringes til at
smutte ind under disse.

Callendrite er anvendt til Tætning af det store Bassin i Bibliotekshaven ved Kri-
stiansborg og iøvrigt ved mange andre Bassiner. Det er imidlertid ikke noget helt
billigt Materiale, og Bassiner kan i de fleste Tilfælde støbes billigere. Dog maa det
erindres, at der ved Støbningen kræves større Jordudgravning for at give Plads til
Bundens og Murenes Tykkelse.

Icopal Tagpap-en tjærefri Papart —kan anvendes paa væsentlig samme Maade
som Callentrite, kun at der bruges to Lag. Overlæggene sammenklæbes med Asfalt,
og det hele overtjæres sluttelig og bestrøs med et Lag grovt Grus. Dette Materiale
er med Held brugt flere Steder i Tyskland, endog til meget store Bassiner. I disse
Tilfælde er imidlertid anvendt tre Lag Pap, som helt er klæbet sammen med Asfalt.
Dette er næppe nødvendigt under mindre Forhold og vil sikkert ogsaa fordyre An¬
vendelsen saa betydeligt, at denne bliver ret problematisk. Kun den bedste Kvalitet
Icopal bør anvendes og aldrig almindelig Tagpap, der ret hurtigt skørner i Jorden.
Endskønt Icopal ikke er noget helt billigt Materiale, og selv om det er langt vanske¬
ligere at arbejde med end Callendrite, saa er det dog betydelig billigere end dette,
vel at mærke, naar det anvendes uden Betonbeskyttelse; skal dette til — og det er jo
det bedste — saa er Prisforskellen næppe af større Betydning. Ved rent midlertidige
Bassiner, som f. Eks. til Udstillingsbrug, kan Icopal af ringere Kvalitet og i enkelt
Lag, eller almindeligt Tagpap, meget vel benyttes.

Medens man i mindre Bassiner og Damme kan nøjes med en Vandstand paa 90
cm, hvilket er tilstrækkeligt til at undgaa Bundfrysning, maa større Vandpartier helst
være dybere, navnlig mod Midten, for at Fiskebestanden kan holde til her i kolde
Vintre uden at omkomme.

Hvorledes Vandpartiet skal bringes i den bedst mulige Harmoni med de nærme¬
ste Omgivelser, er det vanskeligt at give bestemte Regler for, da de Hensyn, der maa
tages, og de Ting, der er bestemmende i saa Henseende, er forskellige i snart sagt
hvert enkelt Tilfælde. Meget ofte kan en Dam med udmærket Virkning sættes i For¬
bindelse med et Stenparti. Stenpartiet kan da danne den nødvendige Forbindelse
mellem Vandet og den Del af Haven, hvor det er indrettet (Fig. 6). Har det regel¬
mæssige Bassins Kant Fliseafdækning, saa har det allerede herved faaet en vis Til¬
knytning til Omgivelserne; men det er jo iøvrigt smukt og nemt til et saadant Bas¬
sin at knytte et helt lille Anlæg, f. Eks. en Rosenhave eller et regelmæssigt Staudeparti.
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Anlægsgartner Jørg. Olsens Udstilling.

GARTNERNES FORAARSUDSTILLING I FORUM
Af Havearkitekt I. P. Andersen.

Portene har atter lukket sig efter en af disse Udstillinger, som synes at skulle blive
en aarlig - eller rettere halvaarlig — Begivenhed indenfor dansk Gartnerierhverv.

Som Gartner maa man glæde sig over den Blomsterglæde, der er saa udbredt
iblandt Folk i alle Samfundslag og den Trofasthed, hvormed de moder op til disse
Udstillinger, hvorved de bliver økonomisk overkommelige.

Det er et stort Privilegium, vort Erhverv har i denne Blomster- og Planteglæde
hos saa godt som alle Mennesker, fra Barnet til Oldingen. Og det er glædeligt, at
Gartnerstanden nu endelig synes at være kommen paa det rene med, at denne Gunst
hos Publikum bør udnyttes til Fagets Opdrift med alle til Raadighed staaende Midler.

Naar man skuer en Snes Aar tilbage og ser, hvor beskedent og ubemærket Gart¬
nerstanden den Gang forholdt sig til Offentligheden, og man sammenligner Nutidens
kraftige Propaganda for Faget, saa maa man forundret spørge, hvorledes det er gaaet
til, at dette forhen saa forretningsfjerne Fag nu er vaagnet til Daad. — Er det Flardy
Hansens vidtrækkende Fløjttaler, der har vækket de slumrende Aander? — Ja, noget
er der vel om det. Men paa den anden Side, en Vækkelse som den, der udgaar fra
Oraklet i Nykøbing S., kommer ikke i Vækst, uden at Jordbunden er egnet og tor-
maar at give Grokraft.

Det er noget af en Lidelse at være Samtidig med disse Raabere, der for at skaffe
Opmærksomhed for en Sag sender deres Krav paa Opmærksomhed ud i alle Ver¬
denshjørner. Men vi maa jo, saadan som Verden er indrettet, erkende, at der næppe
er anden Vej at gaa, hvis man vil være med, og naar det svier i Trommehinderne,

45



Langesø Plantages smukke Arrangement.

maa vi gøre os det klart, at det er Ørerne, der er noget i Vejen med, og ikke den
store Stemme.

Udstillinger er, ligesom al anden Propaganda, til for at raabe Publikum op og
ikke, som man tidligere troede, for at give Fagets Folk Anskuelighedsundervisning.

Og en Udstilling maa vel have Lov til at raabe højt om, hvad den har at byde
paa, baade i den ene og anden Retning, og medfører Nødvendigheden, at der skal
Overdrivelser til, saasom om det geniale Arrangement m. m., saa faar dette gaa paa
Reklamens Conto. Men bag ved Overdrivelserne maa det skinne skarpt igennem,
saa baade Læg og Lærd kan se det, at Ledelsen af det store Raab er klar over, at
det hele endnu er mangelfuldt, saavel Arrangement som Varer, og at alt kan blive
meget bedre. Hvis der nemlig ikke ligger den Realitet bag alle Bestræbelserne, saa
falder det hele til Jorden. Det kniber lidt ved disse tilbagevendende Udstillinger at
faa Øje paa denne Realitet. Der er for lidt Fantasi over Arrangementet, for lidt Af¬
veksling, og de gentagne Fejldispositioner i Planen er for indlysende selv for jævne
Synspunkter. Kulturerne var ogsaa i altfor mange Tilfælde for lidet udstillingsvær-
dige, hvilket mesterlige Frembringelser, som Bergs Calceolarier, Th. Suhrs Champig¬
non, Tomater og Agurker, D. T. Poulsens pragtfulde Rosennyheder og adskillige
andre ikke var istand til at raade Bod paa. — At der efterhaanden melder sig en vis
Udstillingstræthed fra de førende Firmaers Side er forstaaeligt af flere Grunde. For
det tørste er to Udstillinger om Aaret (Foraarsudstillingen og Krysantemumudstillin¬
gen), lidt vel meget at skaffe Udstillingsvarer til, selv for større Firmaer. En anden
og meget forstaaelig Grund er, at Københavns-Kredsens Udstillinger mere og mere
staar i Arrangørens Tegn baade med Hensyn til Pressens Førnotitser og anden Om¬
tale af Udstillingen. — Ja et Fagblad (Blomsterhandlerbladet) gaar endog saa vidt i
.Meningsløshed, eller hvad man vil, i sin Omtale af Udstillingen at kalde denne „Val¬
demar Hansens Udstilling" (?!).—Længere kan man vel ikke naa ud i Misforstaael-
sens Ødemark. Overfor en saa hiinmelraabende Vildledning af Publikums Begreber
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Anlægsgartnerfirmaet Jørgensen &l Jørgensens Parti.

og Uretfærdighed iiiod Udstillerne, som dog er dem, der med deres Varer og per¬
sonligt prægede Opstillinger og Arrangement giver Udstillingen sit Præg, er det for-
staaeligt, at Udstillingslysten taber sig, ikke mindst hos betydende Firmaer. Dette skal
ingenlunde være en Insinuation mod Ledelsen om, at man med Flid har fremkaldt
denne Tendens i Pressens Omtale af Udstillingen, men kun en Konstatering af Kends¬
gerningen og for at pege paa, at Pressen ikke har været tilstrækkelig vejledet. Det
er Udstillerne og især de Udstillingsvarer, der fortjener det, der skal tales om, til
Vejledning for Publikum og for at animere Udstillerne til at anstrenge sig; men de
tjenestegørende, Arrangør og Ledelse, maa holde sig i Baggrunden og tage Lønnen
for deres Slid i selve Arbejdet, og hvad der ellers kan falde af ved slige Lejligheder
af diverse Smaating. I gamle Dage, da der var 5~IO Aar imellem Gartnerudstillin¬
gerne, fandt man sig i, at Udstillingsarrangøren blev lobhucllet selv med den mest
hvinende Overdrivelse; man vidste, at han fik i Reglen ikke andet for sit sure Slid
— og der var jo desuden langt imellem hver Gang og Tid til at glemme. Desuden
var Udstillingerne dengang mere for Fagets Folk end for Fagets Propaganda. — Men
nu, hvor Udstillingerne har faaet en anden Adresse, og hvor de møder op to Gange
om Aaret, kan de gamle Metoder ikke anvendes, uden at det skader Sagen.

Ved Aabningshojtideligheden udtalte Formanden, Hr. Handelsgartner Bech, at
Gartnere er ikke Kunstnere. — Skulde det være en Undskyldning? Det behøves ikke,
der er ingen, der forlanger, at Gartnerne baade skal være dygtige Kultivatorer og
Kunstnere. Men den bedste Del af det udstillingsbesøgende Publikum forlanger nu
alligevel noget mere end Blomster og Farver, de taaler ikke i Længden altfor ud¬
præget Dilettantisme i Arrangementet. — Forøvrigt gjorde adskillige af de udstillende
firmaer paa en smuk Maade Formandens Ord til Skamme; saaledes Langesø Plan¬
tages Gruppe. Dette lille Vandparti var i den Grad præget af Sans for det dekora¬
tive, at man med Glæde konstaterede, at den gartneriske Dekorationskunst endnu
ikke er helt uddød. Ogsaa Vilvordes nydelige Primulagruppe med sin gennemførte
Idé — Grupper af Moderplanter, der spreder sine Børn ud til alle Sider, udtrykte en
Natursans, som det var en Glæde at se paa. Og Birger Errboes Foraarsbed; det var
vel ikke den store Kunst, men det var saa rigtigt tilplantet, at det virkede som smag¬
fuld Anskuelighedsundervisning.

Gid man kunde sige det samme 0111 Udstillingen i det store og hele, men det kan
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man ikke — ikke enclnu da, men med den Trang til at gøre sig gældende, som synes
at herske indenfor Gartnerstanden, er der Haab om, at det kommer. Lad det ske snart!

* *

*

De udstillede Anlægsgartnerarbejder var fra nogenlunde de samme Firmaer, som
plejer at møde frem ved Lejligheden.

Kjær & Søn udstillede et dekorativt Flise- og Stenanlæg. Et sydlandsk præget
Parti, der ved sit teatermæssige Præg ikke undlod at gøre sin Virkning paa det jæv¬
nere Publikum. Som Udtryk for en Vinterhavedekoration var det maaske ikke saa
ringe, omend langt fra paa Fløjde med Langesø Plantages Bassin. — Med Udstilling
af Anlægsgartnerarbejde har Kjær jun. været heldigere før.

Anlægsgartner Jørg. Olsens Parti var bedre, men altfor uvederhæftigt i Beplant¬
ningen. Havedetailler er udmærkede som Fremvisningsmateriale, men Arrangement
og Tilplantning maa være brugeligt i sine Forhold, saaledes som f. Eks. Birger Err-
boes Foraarsbed.

Anlægsgartnerfirmaet Jørgensen & Jørgensens Parti kunde have været godt, selve
Ideen gav god Lejlighed til at udvikle et pænt Parti, men Stenarbejdet og Beplant¬
ningen var for ringe. Nærliggende er det iøvrigt at spørge, om der ikke kunde fin¬
des andre Alaader at vise Anlægsarbejde paa end ved disse evindelige Stenpartier,
som dog paa ingen Maade er det væsentlige ved et Haveanlæg. — Tænk, om en eller
anden kunde finde paa at udstille godt praktisk Anlægsarbejde i Form af rigtig
byggede Gang- og Vejanlæg, Plantninger o. s. v.; det vilde være velgørende til Af¬
veksling for al denne Simili-Havekunst.

* *

*

„DEN KOMMENDE HAV E"
Foredraget, der er holdt ved Aarsmødet tor „Verband Deutscher Gartenarchitek-

ten" i Braunschweig Marts d. A. af Kommunegartner, Havearkitekt G. N. Brandt,
Charlottenlund, foreligger nu offentliggjort i „Wassmuths Monatshefte fiir Baukunst
und Stådtebau", April 1930, med et orienterende Forord af Dr. Merner Hegemann.

Med tilsyneladende katastrofal Virkning kaster G. N. Brandt Begrebet „Den kom¬
mende Have"s landskabeligt betonede Nyorientering ud i det trygt, efter strenge ar¬
kitektoniske Grundsætninger hidtil arbejdende tyske Havearkitektsamfund. Af de frem¬
komne tyske Fagtidsskrifter ser man, at Begejstringen over de nye —og Forbløffelsen
er almindelig.

Foredraget er saa klart i sine Konklusioner og saa klogt og sagligt — nøgternt i
sit Grundsyn, som kun Brandt kan fremsætte det, og selv om det ikke er helt nyt
for os —Brandt har jo tidligere fremsat Tanker i samme Retning —saa er dette Fore¬
drag dog saa inspirerende, at det paa det varmeste maa anbefales Kollegaer og inter¬
esserede Amatører at gøre sig bekendt hermed. I. P. A.

48



Skolehaver paa Bellahøj. Foto 1929.

SKOLEHAVEN
Af Havearkitekt Johannes Tholle.

Selv om Skolehaverne, saaledes som Forholdene ligger i vor Tid, først og frem¬
mest har et pædagogisk Formaal, er deres Funktion dog af en saadan Art, at de
meget vel kan placeres blandt de sociale Haver, og hvorledes de end betragtes, er
der blandt deres Dyrkere et vist Antal, der, naar Barneskoene er traadt, træder ind
i de Voksnes Rækker som Flavedyrkere, Haveejere, Gartnere eller Frugtavlere. For
disse Mennesker vil Erindringen om Tiden i Skolehaven rumme noget af det værdi¬
fuldeste fra deres Barndom og Skoletid, og eftersom det er en almindelig Regel, at
det første Indtryk tillige giver det stærkeste og vil være det, der bedst erindres og
meddeler sig til Sind og Tanke, saaledes vil det, der læres i Skolehaven, og som op¬
fattes der, ses og skønnes, være at overordentlig Betydning for den voksne Have¬
dyrker. Læres der rigtigt om Kulturerne, gives der Barnet (direkte og indirekte) en
god Smagsopfattelse og trænges der i Undervisningen og Arbejdet med Planterne ind
til deres inderste Væsen, — da er der givet disse Børn en ganske uvurderlig Ballast
og Styrke til Arbejdet som Voksne; omvendt vil det give Usikkerhed i Dispositioner
og Gerning, om den Voksne opdager, at det, der lærtes i Skolehaven, var ukorrekt,
at Lærerens Smag var uheldig, og at de Indtryk, der direkte og indirekte meddeltes
Barnet gennem Skolehaven og Arbejdet der, kunde have været meget klarere og rum¬
met meget mere Harmoni, end Tilfældet var. At der i Almindelighed paahviler Op¬
dragerne et betydeligt Ansvar, er dem sikkert i Almindelighed bevidst, og at de og-
saa handler under dette Ansvar er givet. Set fra det Standpunkt, som er det bærende
i dette Tidsskrift: Det æstetiske Havebrug, — vil det være en Faktor af afgørende
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„Furttenbachs Paradiesgartlein" (efter Gothein).

Betydning tor en videre Udvikling af den gode Smag,
om der gives et betydeligt Antal Bern et Skub i den
rigtige Retning gennem en god, hensigtsmæssig og smuk
Anlæggelse af Skolehaverne.

1 det følgende skal der i korte Træk gives en Over¬
sigt over l dviklingen af Skolehavetanken saavel i Ud¬
landet som herhjemme tilligemed nogle Bemærkninger
om de Principper, der bruges ved deres Anlæggelse
og Drift.

Spørgsmaalet om at knytte Haver til Skoler og
Læreanstalter har været kendt lige tra Oldtiden og
er f. Eks. brugt i Grækenland. Det drejede sig dog
her om Ungdom og ikke om Børneskoler. Det første
Forslag til Indrettelse af Haver som Undervisnings¬
sted for Børn, som er Forlatteren bekendt, stammer
fra l6-Tallets første Halvdel og fremsattes i Tyskland.
Om det nogensinde er bleven til \ irkelighed er maa-
ske tvivlsomt. Det bar Navn af „Furttenbachs Pa¬
radiesgartlein". Forslagsstilleren, Furttenbach, var Ar¬
kitekt, havde studeret denne Kunst i Italien, og han
var ivrig efter at virke for sin Hjemstavn; i sin fø¬
deby Ulm byggede han Skoler, hvor hygiejniske og

hensigtsmæssige Fordringer sattes i Højsædet, ikke blot
; 1 fe— til selve Bygningen, men ogsaa til Detailler som Borde,
Lindholm: Plan til Skolehave. Bænke etc., og uden tor disse skulde anlægges en lille
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Havearkitekt Johannes Tholle: Plan til Anlæggelse af Vasby Skolehave, 1926.
Øverst Arealet, som det er nu, nederst Arealet efter Afgivelse af Jord til Vejudvidelse. Maal 1:200.

Paradisets Have, hvor Børnene skulde kunne „væk¬
kes til gode Tanker, og naar de spadserede i Ha¬
ven, skulde de lære Kristendom og andre gode og
nyttige og rumlige Kunster" \ Læreren skulde fore
Eleverne derud, naar de skulde eksamineres, og til
Høresal havde han tænkt sig en kuppelformet Have¬
pavillon, der var forsynet med 4 Talerstole, hvorfra
Børnene kunde udtale sig. Paa Væggene skulde de¬
res Arbejder ophænges, og uden om Pavillonen var
der 4 adskilte, men ens indrettede Haver med Løv-
gange og Blomsterbede, hvor Børnene til Belønning
for Flid og Dygtighed kunde plukke duftende Smaa-
kranse. I Midten af hver af de 4 Smaahaver skulde
være en Brønd med Springvand. I den første Have
var Adam og Eva afbildet, saaledes at Eva stod
og plukkede Frugter af et „levende Paradistræ", idet
hun rakte Adam af dem. Nedenunder stod at læse
paa en Sten:

Im Garten durch Adams Fall
Der Mensch verderbt wird iiberall,

og til Lindring for dette mistrøstige var der en an¬
den Sten med Motiver fra Kristi Opstandelse, hvor-
paa stod at læse:

Im Garten und durch Christi Todt
Der Mensch erlost ward aus der Noth.

Naar Eksaminationerne var forbi, kunde Bør¬
nene løbe omkring i Haven og glæde sig ved den¬
nes Herligheder, - de kunde plukke af dens Frug¬
ter og Blomster og fik i Tilgift en særlig bagt Kringle.

Om at arbejde i Haven var der ikke Tale. Ha¬
ven var Opholdsstedet, tildels Undervisningsstedet,
og den stod med sine Virkemidler helt i den in¬
direkte Undervisnings og Opdragelses Tjeneste, det
første Stadium paa Skolehavens Udvikling.

Plan til Anlæggelse af „Midsommer-
kransen"s Skolehave i Stockholm, 1922.

Maal ca. 1:2000.
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Kommunelærer E. E. Møllers

Plan til Skolehave i Vejle.
Maal 1:2000.
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Havearkitekt E. Erstad-Jørgensens
Normalplan til Anlæggelse af en

Skolehave, ca. Aar 1900. Maal 1: 2000.



Forslag til Skolehaveanlæg, udarbejdet af Professor Adolf Muesmann, Dresden,
gengivet efter „Die Gartenschule, ihr Wesen und ihr Werden", 1926. Maal: ca. 1 :5000.
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Havearkitekt Johannes Tholle: Forslag til Normalplan for Skolehaver, 1925.

Plan til Skolehave paa Jubilæumsudstillingen i Oslo.
Maal i : 2000.

Det næste Trin paa Udviklingens lange Stige blev de af Pestalo^i anlagte Skole¬
haver. Pestalozzi var en svejtsisk Opdrager (1746—1827), som lod indrette sin Ejen¬
dom til Centrum for sine landøkonomiske og pædagogiske Bestræbelser. 1 de Teo¬
rier, der laa til Grund tor denne Indretning, spillede Havedyrkningen en Rolle saavel
i landøkonomisk Øjemed som i pædagogisk; men det var dog først og fremmest som
et Middel til at ophjælpe Befolkningen, at det toges i Brug. \ idere udvikledes dette
ved Lov i Østrig (1774)- Der er her knyttet en nøje Forbindelse mellem Almueskolen
paa Landet og Havedyrkningen. Dette er ogsaa gjort i andre Lande (Sverige), omend
med forskellig Motivering. I Tyskland er det især Kolonihavesagen, der har affødt Skole-
havearbejdet, og disse har tildels social-politiske Formaal, idet de er indført som et
Middel i Underklassens Kampmod Fattigdom, — iøvrigt giver Glosen „Gartenschule"
og „Schulengarten" en iNuance—og i U. S. A. med flere andre Lande er der knyt¬
tet Ungdomshaver til Fabriker og andre Industriforetagender. Om at benytte Ha¬
verne som et Middel i Opdragelsens Tjeneste har for Alvor først været bragt paa

T ale og praktiseret et godt Stykke ind i forrige Aarhundrede, da Frøbel lod indrette
de Haver, der har faaet Navn efter ham2. Desværre er der af disse „Haver" nu i
Heglen kun Navnet tilbage, saaledes at forstaa, at de vel endnu eksisterer som Børne-
„Haver", men meget ofte uden Tilknytning til nogen Have. En egentlig Omdannelse
af Skolehaven til et Middel i Opdragelsens og Undervisningens Tjeneste blev der først
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Der arbejdes i Skolehaven.

rigtig Tale om, da Schwab i Østrig i Halvfjerdserne tolkede Teorier i den Retning, og
disse har nu ogsaa sejret hos os.

* * *

Herhjemme har ligesom i Udlandet de landøkonomiske Hensyn til en Begyndelse
været de eneste, naar der har været Tale om at knytte Skole og Havedyrkning sam¬
men. Den første Forordning, der tager Sigte paa noget saadant, er Chr. \ I.s For¬
ordning om Skoler paa Landet (I739)> der kræver, at der til hver Skole lægges en

tilstrækkelig Kaalhave; men der er formentlig med denne Fordring kun tænkt paa
en billig Maade at forbedre Skolelærernes kaar paa. Senere Fordringer stiler afgjort
imod at dygtiggøre Lærerstanden til at virke for Havedyrkningens Udbredelse. Der
indrettedes saaledes ved Seminariet i Kiel en Planteskole (aabnet 1781) „til Elevernes
Belæring"3, og noget senere indførtes der ved Seminarierne Krav om, at Eleverne skulde
anstille smaa Forsøg og praktiske Øvelser i Havedyrkning, hvilket gennem Skoleloven
af 1814 og Reglementet af l8l8 udvidedes til et Paabud om, at Lærerne baade under
deres Seminarieophold og 5 Aar efter deres Demission skulde plante et vist Antal
Frugttræer, Pil og Humle. Overfor Børnene gav det sig Udslag i Bestemmelsen af
I806 og 1814 om, at de flittige kunde opmuntres ved at blive undervist i Podning
og andre „deslige Haugedyrkningssysler". I Hertugdømmerne gik man et Skridt vi¬
dere, og der indrettedes en Slags Skolehaver4. Endnu i IS35—50 undervistes der i
Havedyrkning paa Skaarup Seminarium, og paa Tønder vedblev man dermed, til Byen
for første Gang blev rigsdansk (1920)3. Paa Fyn virkede Etatsraad Hofinann Bang
omkring 1820 for Anlæggelse af Skolehaver i denne Egn, men Tiden var endnu ikke
moden dertil5.

* * *
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Skolehaven i den Form, hvori Ideen nu praktiseres hos os, indførtes til Landet i
Begyndelsen af IQOO. Blandt Sagens første Talsmænd skal nævnes den nuværende
Skolehavekonsulent P. W. Lindholm, Forstander Bagger, Statskonsulent Dalskov m. fl.
Som det sædvanligt er Tilfældet herhjemme, naar noget nyt ønskes gennemført, dan¬
nedes der en Komité, en Forening og en Bestyrelse. „Foreningen Skolehaven' satte
som sit Formaal at vække og vedligeholde Interessen for Skolehavesagen i Byerne
og paa Landet, og i dets Program hedder det, at man med Skolehaven vil modvirke
Børns Hang til Omflakken og Lediggang, vænne dem til at være opmærksomme Iagt¬
tagere, lære dem at behandle deres Medskabninger med Omhu og Kærlighed, lære
det legemlige Arbejdes Værd og søge at vække Kærlighed til Fædrelandet. Under
denne Fane er der arbejdet siden da, og fra en ringe Begyndelse er Skolehavesagen
bleven et omfattende Foretagende, der i 25-Aaret efter Stiftelsen ([(>29) omfattede
IIO Skolehaver3.

* * *

Naar Skolehaverne har skullet udføre den Funktion, som var dem tiltænkt, og

som er sammenfattet i det ovenstaaende (stærkt forkortede) Program, har de foruden
naturligvis at maatte afgive Arealer til Børnenes Dyrkning af Urter, ogsaa maattet
afgive Arealer, der ikke direkte vedkom Børnenes Arbejde; men som, naar det hele
skulde virke opløftende og berigende, var lige saa nødvendige som hine. For at faa
det bedst mulige Anlæg af den Koloni af Smaahaver, som en Skolehave maa blive,
har Ledelsen tidligt allieret sig med Havearkitekter, og ved saavel paa denne Maade
som ogsaa paa anden at have taget de gartneriske Fagmænd med paa Raad og ved
at have fulgt saadanne \ ink og Regler, som af disse er bleven opstillet, har Skole¬
haverne i Hovedsagen undgaaet saadanne uheldige Anlæg, som kunde være frem¬
kommen af Ikke-Fagmænds .Medhjælp, — saaledes som man saa ofte ser det paa Kirke¬
gaardenes Omraade. Om de Fordringer, der har været og kan opstilles til Skole¬
havens Indretning, skal der meddeles et og andet i det følgende. (Fortsættes).

* * .

*

BOGANMELDELSE
Ernst Gram: „Bekæmpelse af Haveplanternes Sygdomme". 7- Udgave, Kobenhavn 1930.

Bogen er godt kendt, hvad der er overflødigt at nævne, naar man erfarer, at den med denne
7- Udgave er udkommet i 53,000 Eksemplarer.

Paa Bogens 139 Sider er omtalt et meget stort Antal Sygdomme og Skadedyr, ordnede efter Vært¬
planter, som er opført alfabetisk. Dette gør Bogen til en Opslagsbog, en Slags Receptbog, som yder
glimrende Støtte i det daglige Arbejde.

Ogsaa ved Bestemmelse af de lettest kendelige Sygdomme er Bogen velegnet; hertil bidrager Bil¬
ledmaterialet, som er ret godt eller ialtfald saa godt, som det med Rimelighed kan forlanges for
smaa Penge.

Bogens sidste Afsnit om Midlerne er af stor Betydning. I en Tid som den nuværende, hvor der
for hvert Aar bringes mange ny Midler frem, er det nødvendigt at have en Ordning af disse at ty
til. Alene af den Grund er det heldigt, at Bogen kommer i smaa Oplag og hyppigt.

Det er en Fejl, at Bogens Hverdagstitel: „Den grønne Bog" ikke findes paa Titelbladet. Dette
Navn er symbolsk, saavist som Bogen giver Vejledning i at bevare Planterne grønne. Endelig er det
rart, at Navnet staar der, hvis Grønt en Gang skulde gaa af Mode som Omslagspapir.

Hans R. Hansen.
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FRUGTTRÆERNES SOMMERSPRØJTNING
Ved Sommersprøjtninger søger man i første Linie at bekæmpe Svampe og af disse Skurv (Ven-

turia inaequalis). Denne Sygdom har mange Synder paa sig, saasom dræbte Skud, plettede, ødelagte
Blade samt endelig Slutsynden: skurvede Frugter, som er let kendelige paa de mange sorte Pletter,
der er Skurvens Voksested. Hos Pærer kan Angrebet være saa stærkt, at Frugten revner. Ogsaa hos
Æbler kan Angrebet være meget stærkt, saaledes hos Graastener, hvor Skurvpletterne af mange reg¬
nes for noget, som absolut skal findes paa Æblerne.

Skurvens Angreb er af stor økonomisk Betydning, ikke alene direkte, men ogsaa indirekte, fordi
Skurvpletterne under Frugtens Lagring kan blive Indgangssteder for andre Sygdomme.

Men Sommersprøjtningerne rettes ogsaa mod andre Svampesygdomme, som Kærnefrugtskimmel
og Meldug.

Foruden Svampene kan det undertiden være nødvendigt ved Sommersprøjtningerne at tage Hen¬
syn til Insekter, selv hvor der er udført Vintersprøjtning. Ikke alle Insekter dræbes ved Vintersprøjt¬
ning, og enkelte som Tæger paavirkes kun lidt eller slet ikke ved denne Sprøjtning. Endelig kan der
om Sommeren komme et uventet stærkt Angreb af Insekter, f. Eks. Bladlus.

Hovedhensynet er dog som allerede nævnt Skurv, efter denne indretter man Sprøjtevædskerne
og Sprøjtetiden.

Ved Vædskernes Sammensætning gælder det om, at de opfylder to Hovedformaal, nemlig at være
svampedræbendejog stærkt dækkende. Disse Egenskaber har Svovlkalk- og Bordeauxvædske.

Af Svovlkalk med en Vægtfylde af 30 0 Beaumé anvendes 2 Dele til 100 Dele Vand. Blandingen
sker let, og Vædsken har den store Fordel, at den ikke tilstopper Sprøjtens Bruser. Den lader sig
anvende ved de to første Sommersprøjtninger.

Bordeauxvædske fremstilles ved Blanding af Blaastens- og Kalkopløsning. 1 kg Blaasten i 50 I
Vand og 1 kg brændt Kalk i 50 1 Vand. Kalkopløsningen hældes i Blaastensopløsningen - aldrig om¬
vendt og der røres stærkt i Vædsken. Bordeauxvædske, som har staaet over fra den ene Dag til
den anden, er ikke egnet til Formaalet. Bordeauxvædske anvendes især til 3. og 4. Sommersprøjtning.

Hvor man tillige ønsker, at Sprøjtevædsken skal være virksom mod Insekter, tilsættes Blyarse-
nat og Nicotin. Blyarsenat, som er en stærk Gift, anvendes med 200-300 g pr. 100 1 Sprøjtevædske.
Da Arsenatet er tungt og giver Bundfald, maa Vædsken jævnlig røres stærkt. Paa Grund af sin store
Giftighed kan Blyarsenat ikke bruges, hvor der under Træerne vokser Køkkenurter. Af en 80 pCt.-
holdig Nicotin bruges 125 cms pr. 100 1 Sprøjtevædske. Sprøjtevædskens Sammensætning kan da
eksempelvis være: 2 1 Svovlkalk, 100 1 Vand, 300 g Blyarsenat og 125 cm3 Nicotin.

Sprøjtetiderne vælges saaledes, at de giver størst mulig Virkning uden derfor at skade Blomster
eller Frugter:

1) Sommersprøjtning, som allerede er passeret, falder umiddelbart før Blomsten aabner sig. Mange
er her meget ængstelige for Blomsten og sprøjter for tidligt. Jo længere, man kan vente, desto større
Virkning opnaas der.

2) Sommersprøjtning udføres, saa snart Blomstringen er forbi, d. v. s., naar Bestøvningen er sket.
I Praksis kendes det rette Tidspunkt paa Kronbladenes Fald; saa snart Hovedparten af disse falden
er det Tid at sætte ind med 2. Sprøjtning.

Som allerede nævnt, er det af Hensyn til Skurv og andre Svampe af stor og afgørende Betyd¬
ning, at Frugttræernes Blade er overtrukket med et Vædskelag i den Tid, hvor der er Fare for
Svampeangreb, hvilket er det meste af Sommeren. Træernes Blade vokser, og ny ubeskyttede Blad-
flader kommer frem. Regn vadsker Vædskeovertrækket af. Derfor er Spørgsmaalet: Sommersprøjt¬
ninger ikke løst alene ved 1 eller 2 Sprøjtninger, som oftest er det nødvendigt at udføre baade 3 og
4 Sprøjtninger. Hans R. Hansen.

* *

*
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GLASVÆGGE TIL LÆ FOR HAVER
I Tidsskriftet „Das schone Heim" skriver Havearkitekt Harry Maasz-Liibeck om

ovennævnte Emne, og vedstaaende Illustrationer viser Sagen anvendt i Praksis. Glas
og Jern er jo Ting, der har faaet vidtrækkende Betydning indenfor moderne Byg-
ningsteknik, langt mere end man tidligere har kendt. At dette Materiale ogsaa vil
kunne finde praktisk Anvendelse i Havetekniken, langt mere end hidtil, er rimeligt
nok. At anvende Glasvægge til Lægivning i Haver er jo ikke noget helt ukendt, men
hidtil har dette dog indskrænket sig til Indramning af Siddepladser, Terrasser etc.,
men at bruge Glasvægge ude i det frie Terræn i Stedet for Hække, Mure og Planke¬
værker er et nyt Problem, der uvilkaarligt aabner nye og dybe Perspektiver.

Mure er vidunderlige til Hegn og Læ, udmærkede som Baggrund for Blomster¬
plantning — i Sydsiden, skønne, men dyre. Plankeværker gør praktisk set samme Nytte
som Mure, men er uskønne, ret dyre og uholdbare. Hække er billige og under gode
Forhold holdbare, men fælles for de her nævnte Læemner er, at Nordsiden er daar-
lig Vokseplads for de fleste Planter; i den Betning vilde Glasvæggen være langt
bedre; om den æstetisk set vil kunne staa sig for Mur og Hæk, er en Sag for sig.

Hr. Harry Maasz skriver om Spørgsmaalet følgende:
„Grønne Hække har oprindeligt det Formaal at beskytte — i to Henseender: at

hegne Haven og paa tydelig Maade at skille den fra Omgivelserne og værne den
imod Indtrængen af Uvedkommende — for det andet at skabe Læ for Urter, Frugter
og Blomster imod Vind og Vejr. Særlig i vindrige Egne i Højlandet og ved Søen
f. Eks. er det vanskeligt at faa skærmende Hække op i den nødvendige Højde —

unge Planter behøver en Aarrække for at blive høje og tætte, saa at det nødvendige
Læ først opnaas efter lang Tids Forløb. Mure og Plankeværk er hidtil anvendt under
saadanne Forhold, hvor hurtigt Læ var nødvendigt, men disse har dog foruden andre
Mangler den, at de har en kedelig Skyggeside, hvor de fleste Planter af Mangel paa
Sol slet ikke kan trives.

Siden Glasset i Boligbyggeriet i stedse stigende Grad tinder Anvendelse som Byg¬
ningsmateriale, har dette ogsaa som Iægivende V ægge fundet Indpas i Haveanlæget,
og det har vist sig, at disse Glashegn ikke alene i teknisk Henseende har sine store
Fordele, men ogsaa, hvad det formelle kunstneriske angaar, har overraskende gotle
Egenskaber.

Dette, at Glasvægge giver Lys og \ arme — straaler uhindret Adgang til Planterne
i Forbindelse med Læ tor Vinden, forener sig paa ypperlig Maade med overordentlig
udtryksfuld Belysningseffekt ved Mod- og Medlys, og næppe kan man opnaa en mere
paa engang lysende intensiv Solvirkning i Forening med Blomsterfarver end paa denne
Vis. Men bortset herfra er den tidlige Blomstring rigere, og selv kælnere Ting kla¬
rer sig udmærket indenfor Glashegnet, hvilket ingenlunde bør undervurderes.

Ved Opsætningen af et saadant Glashegn er det naturligvis af stor Vigtighed at
tage Hensyn til, hvor stærkt Vindtryk dette kan blive udsat for; thi er det for svagt
konstrueret, kan det paa et Øjeblik blive fuldstændigt ødelagt.

Glasindramningen af den Have, hvorfra de vedføjede Billeder er taget, er bereg¬
net paa Vindstyrke 9, altsaa et ganske kraftigt Tryk. Opbygningen er dannet af Flad¬
jern, 4,8 X I,O cm, nedsat i et Betonfundament. Baaglasset er af 4 mm Tykkelse og
ligger imellem l-.Iern, Dim.: 2,8X3,5 cm, fastsat ved Hjælp af Asfaltkit.
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For Blomsterhaver, Urte- og Frugthaver vil denne Form for Indhegning byde store
Fordele; men ogsaa for særlige Havepartier til Solbad, Spille- og Legepladser, vil den
kunne faa stor Betydning, idet den aabner Mulighed for Benyttelsen af Flaven fra
det tidligste Foraar til sent paa Efteraaret, hvilket jo er en stor Vinding for Nutids-
Mennesker". Efter Tidsskriftet „Das schone Heim".

* *

*

SKOLEHAVEN
Af Havearkitekt Johannes Tholle. (Sluttet)

Som ved ethvert andet Areals Udformning til Flave, det være sig de enkelte pri¬
vate, offentlige eller kollektive Anlæg, maa man naturligvis rette sig efter de stedlige
Forhold, derunder saavel Terrainets Form og Overfladeforhold som Beliggenheden
i Forhold til Omgivelser og Afhængighed af en Bygning (Skolebygning), og vi skal
her se paa dette sidste Punkt først.

Hvorvidt Skolehaven skal ligge i Tilknytning til den Skole, den administreres fra,
eller ikke, er et ret væsentligt Punkt, hvorom der ikke hersker Enighed. Den umid¬
delbare Beliggenhed og Tilknytning til Skolebygningen synes ved en flygtig Betragt¬
ning at forekomme som den naturligste og mest hensigtsmæssige. Der kan ved en
saadan Beliggenhed opnaas fuld Udnyttelse af Timeplanen, idet der ingen Tid med-
gaar til Befordring, ligesom der ogsaa kan opnaas et intimt Samvirke mellem Klasse-
og Haveundervisning. Endelig er Muligheden ogsaa aaben for en 1 orlæggelse af Ti¬
merne fra Have til Klasse eller omvendt, afhængigt af Vejret. Imod den umiddelbare
Tilknytning til Skolebygningen taler for det første det aldeles afgørende, at der (i
hvert Fald i Hovedstaden) ikke findes et saadant Areal (bortset fra meget faa Und¬
tagelser), — for det andet vil det være for dyrt, om et saadant Areal skal tilvejebringes;
endvidere vil der æstetisk set kunne indvendes dette, at den stærkt opdelte Flade,
som Skolehaven med dens mange Elevbede maa udvise, vanskeligt vil kunne bringes
i Harmoni med de i Reglen meget store Murmasser i en moderne Byskole, og en¬
delig kan det ogsaa nok tænkes, at den umiddelbare Nærhed af den tunge Skole¬
bygning med den hertil knyttede Forestilling om Pligt, Lektielæsning etc. kan virke
noget tyngende paa Barnesindet, mens det modsatte formentlig kan være Tilfældet,
hvor Skolehaven ikke er tilknyttet selve Skolebygningen. Hvor Skolehaven er frit be¬
liggende, uden Tilknytning til Skolebygningen, vil Forholdene i de fleste Henseender
blive mere frie, saavel rent praktisk ved Udformningen af Skolehaven som følelses¬
mæssigt — her udelukkende ment Skolehaver i Byerne; paa Landet er det en helt
anden Sag.

Som en Hovedbetingelse til en Skolehave maa stilles den Fordring, at den foru¬
den Elevbedene, hvor Børnenes Gerning lægges, ogsaa rummer saadanne Elementer,
som er dem til Belæring og Nytte, saasom botaniske og biologiske Kvarterer, Plante¬
skole, Drivbede og Mønster- eller Fælleshaver, hvor særlige Kulturer kan dyrkes,
eller hvor der kan anstilles Forsøg og Sammenligninger etc. Desuden maa det anses
tor at være i høj Grad formaalstjenligt til Opfyldelse af Programmet, 0111 der enten
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Johannes Tholle: Skolehave til Foreningen „Skolehaven".

er saadanne Elementer, hvor Barnets Sincl kan blive opløftet, Smagen kan blive op¬

draget etc. etc. Naturligvis vil der af Arbejdet og den Regelmæssighed, der kræves
for Elevbedenes Dyrkning, kunne indgives Børnene en vis Orden, Smag, Akkuratesse,
o. desl., ligesom dette Arbejde ogsaa af sig selv vil kunne virke opløftende paa Sin¬
det. Her vil det dog i Hovedsagen være Petitesser og Detailler, Børnene er optaget
af — og de vil næppe under Arbejdet her faa Indtryk af ret meget uden for det nær¬
meste. Medvirkende til at gøre Indtryk paa dem vil foruden dette Arbejde ogsaa være
de rent umiddelbare Synsindtryk fra Indgangen til Skolehaven samt den Vej, ad hvil¬
ken de vandrer derind. Gaar Y ejen til Skolehaven gennem smukke Alleer eller mel¬
lem blomstrende Buske eller Stauder, meddeler disse et smilende og ordentligt Ind¬
tryk til Barnet, — er det modsatte Tilfældet, og hersker der Uorden, modtager Barnet
ogsaa Indtryk heraf. Begge Dele bundfælder sig i Sindet og hjælper med til at virke
opløftende eller —det modsatte. Der maa derfor i Skolehaven lægges ikke ringe Vægt
paa, at de indirekte Virkemidler er i Orden: Havens Komposition maa være klar,
der maa være Harmoni i Opdelingen, Regelmæssighed og Orden i de mindste De¬
tailler, og man maa regne med, at enhver Bagatel er et Led i Opdragelsen. Børnene
bør gennem Skolehaven meddeles Indtrykket af, at de her er i en lille Verden, hvor
alt er velorganiseret, og hvor der i en social Indstilling er taget vidtgaaende Hensyn
til den enkelte, — saaledes som den Verden, de skal træde ud i som Voksne, ogsaa
bør være anlagt.

Ligesom Skolebygningen og Skoleadministrationen maa derfor Skolehaven opbyg¬
ges rent organisk. Den maa have en Hovednerve samt Celler og Rum med hver sin
Funktion, fordelt paa passende Maade med en sund indre Logik i Sammenhængen
og Opbygningen, saaledes at der rent umiddelbart gives Barnet Indtryk af System,
Orden, l asthed og Metode. Og da det maa forudsættes, at en væsentlig Del af de
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Børn, som modtager Undervisning i Skolehaven, vil fortsætte som Kolonihavedyrkere,
Haveejere etc., bor der indenfor den enkelte Skolehaves Omraade findes en Mønster¬
type for slige Haver.

Selv om Kravene i Skolehavens første Tid ikke var saa ondattende, henvendte
man sig dog i Betragtning af, at Sagen trængte til en faglig Løsning, til en Havear¬
kitekt, og Havearkitekt Erstad-Jørgensen udarbejdede da en Art Mønsterplan, som
siden er bleven brugt som Grundlag tor Anlæggelse af adskillige Skolehaver Landet
over. Man stod dengang omtrent paa bar Bund, hvad angik Spørgsmaalet om, hvor¬
ledes Sagen skulde løses, idet Eksemplerne fra Udlandet ikke umiddelbart kunde be¬
nyttes, og de ældre Eksempler, f. Eks. fra Tyskland, tilmed viste sig som usikre og
famlende Forsøg paa at overføre daarlig Villahavestil til Skolehavernes Omraade, ja
selv op imod Tiden før Verdenskrigen ses det paa tyske Planer, hvor dilettantisk
man har taget paa Opgaven. En efterfølgende Tid har ganske brudt med de „Me¬
toder", der tidligere har været anvendt ved Anlæggelse af Skolehaver, og ikke mindst
i de senere Aar er Sagen fra forskellig Hold, saavel ude som hjemme, gjort til Gen¬
stand for Undersøgelser, hvorved mange Kræfter er sat ind paa at udfinde den rig¬
tigste Løsning. Efter at Skolehavegerningen er blevet mere eller mindre obligatorisk,
er Skolehaverne indgaaet som et Led i Byernes sociale Havekomplekser (Sports-,
Koloni-, Promenadeanlæg etc. etc.), og derved er Bygartnere, Byplanlæggere, Have¬
arkitekter m. fl. blevet nødt til at interessere sig for Sagens Løsning saavel Skole¬
havens Organisation som Skolehaven som Led i Byorganismen.

I sin Plan til Skolehaver har Erstad-Jørgensen heldigt undgaaet det, som har
været saa almindelig i Tyskland, at lave dem som Villahaver; her er en selvstæn¬
dig Løsning af Opgaven, — en Løsning, som ikke blot er brugelig, men som ogsaa
paa en god xMaade giver noget af det, som det maa være Skolehavens Opgave at
give: Elevhaverne i et organisk System med smukke Kvarterer af Blomster m. m.
som Ramme om eller som det rent æstetisk set centrale i Opbygningen. At Planen,
der er omkring sine 25 Aar, ikke helt svarer til de Krav, der nu stilles, gør den ikke
ringere. Man mærker, at Fagmanden har sat sit klare Præg paa den, — dette savner
man straks i den Plan fra Vejle, som gengives næstefter, og som ej heller stammer
fra en Fagmand, men fra en Lærer. Flere af Forholdene i denne forekommer fuld¬
kommen tilfældige, og der mangler ganske den Holdning, som der er over Plan 1,
ligesom det hele Arrangement er lovlig nødtørftigt.

Planerne til Skolehaver fra de senere Aar viser mere end de første en mere be¬
vidst Løsning af Opgaven, og der er over disse baade mere Holdning og mere Sy¬
stem. Det gælder saavel Lindholms Plan som Planen til „Midsommarkransen"s Have.
Førstnævnte er dog lidt for nødtørftig, og de obligatoriske Elementer er ikke sam-
menkomponeret paa en saadan Maade, at de udgør en samlet Organisation. Dette
synes bedre i den svenske Plan (Midsommerkr.); men begge disse Planer er iøvrigt
c. IO Aar yngre end den fornævnte fra Vejle og c. 20 Aar yngre end Erstad-Jør-
gensens Plan, hvorfor de har kunnet tage andres Erfaringer til Indtægt. Ogsaa over
Planen fra Oslo forekommer der en ret god Holdning, og de enkelte Elementer er
indkomponeret paa en interessant Maade; derimod maa man undres over Losningen
af Skolehaven paa Udstillingen i Dresden IQ26.

Ud fra de Krav, der i den nyeste Tid fra Skolehavefolks Side har været stillet
til Udformningen af en Skolehave, gjorde Forf. i IQ25 et Forsøg paa Udarbejdelse
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af en Normalplan (Nr. 8). Foruden at skaffe Plads til 2 botaniske Kvarterer, 1 Møn¬
sterhave (Urte- og Blomsterhave), Elevbede, Ungdomshaver, Planteskole etc. er tier
ved en monumental og organisk Opbygning samt en enkel Inddeling af Komplekset
søgt anslaaet en saadan Stemning og fremkaldt en saadan Orden, at Haven rent
umiddelbart skulle virke berigende, belærende og opløftende, og Opslag om Orden
skulle helst kunne undgaas. Foruden at der kan anbringes forskellige Indvendinger,
og Kritikere formentlig vil finde flere Mangler ved den, skal der blot gøres opmærk¬
som paa, at det maa anses for at være en Skavank, at Mønsterhaven (tilvenstre for
Indgangen i Tilknytning til Huset) er saa isoleret, som Tilfældet er. Mønsterhaven bør
ikke være en Have, hvor Eleverne kun kommer ind ved særlige Lejligheder for at
faa den forevist, eller for at faa anvist et Stykke Luge- eller Skuffearbejde. Den bør
snarere være et Gennemgangsled fra Gade til Elevbede eller indlagt i Komplekset
paa anden Maade, — uden at det derfor behøver at gaa ud over dens Intimitet. Dette
Princip gennemførtes i min følgende Skolehaveplan til Valby, hvor Mønsterhaven an¬

lagdes i Tilknytning til Huset, og gennem hvilken der er den eneste Forbindelse fra
Elevhaverne til dette. Samme Have indeholder saavel Stenbede som et Vandbassin,
hvorved Vegetationen kan blive ret righoldig. Den har faaet sin Form efter en plan¬
lagt Deling af Arealet, saaledes som det ses paa den ene Plan.

En Regel er det, at Elevbedene gøres 7>5XI,5 m> °g at disse derefter inddeles i
Bede paa langs af hele Kvarteret. Dels opnaar man derved, at der bliver en ensar¬
tet Inddeling, og ved at lade Børnene saa samme Kulturer i samme Kvarter, opnaar
man Ensartethed ogsaa i Behandlingen, hvorved en Sammenligning med Udbyttet de
forskellige Steder let lader sig udføre, — og, hvad der æstetisk set er saa tilfredsstil¬
lende, man faar ved de enkelte Barnehaver en Detailopfattelse; men forlader man den,
gives der et samlet Billede af det hele, idet hver Elevhave gaar ind i Helheden, og
Rækkerne strækker sig over det hele, som om der slet ikke var Enkelthede.

Hvorledes Undervisningen iøvrigt tilrettelægges og udføres, er det ikke her Ste¬
det at behandle, og man maa i den Henseende henvise til den righoldige Litteratur
om dette Emne, særligt Skolehavekonsulent P. W. Lindholms Publikationer4.

* * *

For en Pædagog maa det være med nogen Smerte, at han maa lade sine „Fugle
flyve", naar deres Skoletid er forbi, og Trangen til at hjælpe dem videre ud i Livet
er utvivlsomt til Stede hos en meget væsentlig Del af Lærerstanden. At den ogsaa
har givet sig praktiske Udslag paa mange Maader er velkendt. At Barnet ikke skulde
have Anledning til at dyrke Jord efter sin Konfirmation synes en Urimelighed, men
da Kolonihaver i Almindelighed ikke udlejes til Børn, og da Far og Mor maaske har
god Brug for den Jord, de besidder, har der forhen været en Periode, hvor de helt
unge i Henseende til at kunne faa en Have til Dyrkning, har været retsløse. Faa
dette Felt har man, som allerede antydet, i U. S. A. hjulpet de Unge med Havean¬
læg ved Industriforetagender og Fabrikker, og i Tyskland er dette udviklet til en ret
stor Grad af Fuldkommenhed i deres Anlæggelse af „Gartenschulheime" 2, saaledes
som det paa hosstaaende Planer ses, at Ungdomshaver er indkomponeret i et Sports¬
anlæg, og dette har man sine Steder atter indlagt i samlede Koloni- og Promenade-
anlæg etc.

Herhjemme har man for godt og vel IO Aar siden gennem „Den frivillige prak¬
tiske Ungdomsskole" taget et lignende Arbejde op, og med Skoleinspektør Folke Ja-
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cobsen i Spidsen dannedes „Den unge Mands Kolonihave", — en Koloni af Enkelthaver
i Forbindelse med en Række sammenbyggede Smaahuse, hvor den unge Mand kunde
have noget for sig selv, hvilket tit savnes i vor socialt indstillede Tid med de ofte
trange Boligforhold, og hvor han kan dyrke sin Jordlod, til han stifter Familie og
kan faa sin Kolonihave eller Ejendomshave. Denne Institution har indrettet Ung¬
domshaver i Hovedstadens forskellige Distrikter og kunde i sit lO-Aar se tilbage paa
en smuk Række Resultater5 6.

Ogsaa Foreningen „Skolehaven" har i de senere Aar indrettet Ungdomshaver i
Forbindelse med Barnehaverne, og eftersom Komplekserne af Skolehaver nu i nogle
Tilfælde er lagt i Tilknytning til offentlige Lystanlæg (Lersøparken), er man naaet
ret nær til det, der er praktiseret i Tyskland.

Gartneriske Fagmænd saavel som Forældre og Opdragere har paa Skolehavesagens
Omraade kunnet mødes i enig Optræden, ud fra den Overbevisning, at hvad der her
praktiseres, er til Gavn for alle Parter. Gennem den opvoksende Slægts Interesse for
Havedyrkning og Havesagers Anvendelse forøges Omsætningen af disse sundheds¬
fremmende Næringsemner, og gennem den voksende Forstaaelse af god Smag paa
dette Omraade, beredes Vejen for en bedre Havekultur og en renere Smagskultur
ogsaa paa andre Omraader. Den Konkurrent til hjemlig Havesyssel, som den Voksne
har i Automobilet og billige Jernbanebilletter, er hos Barnet og den helt Unge ind¬
skrænket til det Transportmiddel, hvortil han selv maa levere Kraften, og omend begge
Dele, Have og Cykle, bør have alles Velsignelse, ser vi dog ikke mindst med Glæde
paa den første, og vi har det Haab, at den Generation, der som den nuværende
Skolehave-søgende Generation, fra tidligste Tid faar indpodet Interesse for Havedyrk¬
ningen, kan bringe denne et betydeligt Skridt videre, — mere end vor, der ikke kendte
til anden Havedyrkning som Barn end den, man selv præsterede i ledige Timer uden
Vejledning og uden Kontrol.

Kildehenvisninger:
1. Gothein: Geschichte der Gartenkunst, II.
2. Teuscher & Muller: Die Gartenschule ihr Wesen und ihr Urden, 1926.
3. Lindholm: Skolehaven, 1928.
4. Se nærmere „Sønderjydske Aarbøger", 1927-
5. Folkeskolen 1926, Nr. y-8.
6. Den frivillige praktiske Ungdomsskole gennem 10 Aar, 1929.

Anden Litteratur:

Aarsberetninger fra „Foreningen Skolehaven".
Lind og Johansson: Skoltrådgården, 2. Oplag, 1922.
Folke Jacobsen: Havebrug som Centralfag, 1924-
Hardy Hansen: Børnenes Have, hvert Barn sin Have, 1929-
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Japansk Lærk (Larix'leptolepis) i Forst-botanisk Have, Charlottenlund.
Fot.: Syrach Larsen.

JAPANSK LÆRK I DANMARK
Af Jens Østergaard.

Om dette Træ bringer „Det forstlige Forsøgsvæsen i Danmark" i IO. Bind en Af¬
handling af A. Oppermann, af hvilken det fremgaar, at Japansk Lærk ikke har været
dyrket i mange Aartier her i Landet. Der henvises til en Angivelse af C. Syrach
Larsen i „Fremmede Naaletræers Indførelse i danske Haver efter 1779 "> at ' den forst¬
botaniske Have ved Charlottenlund findes „et stort frodigt Eksemplar.... der blev
plantet i Maj 1889. Det er Danmarks ældste Eksemplar af Larix leptolepis, som endnu
trives godt. Planten er indført af Havens daværende Efor, Carl Hansen, der iøvrigt
ikke tillagde denne Art nogen særlig Værdi som Skovtræ".

Kort efter har dog Træarten fundet Vej til vore Skove, hvor det nu forekommer
som enkelte Eksemplarer eller Smaaplantninger. Skovfrøkontoret (Johs. Rafn &: Søn)
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meddeler: .... „de første 40 g Larix lept. modtog vi 189I gennem et Firma fra Er¬
furt .... Det første l rø at Japansk Lærk, vi indførte direkte fra Japan, var 22 kg
i Foraaret 1898 samt 45 kg i loraaret iSQQ. Senere noget større Partier, ikke sjæl¬
dent, naar Høsten var god og I røet ikke for dyrt, 4—500 kg om Aaret. Dette før¬
ste Frø udleveredes".

Da I kg rent frø efter Johs. Rafn: „Skovfrøanalyser gennem 25 Aar" indeholder
266,700 Frø og med Spireevnen af 33 Prøver svingende fra 3,5 pCt. til 78 pCt.
(Middel 36,6 pCt.) ses det, at det er et ret anseeligt Antal Planter, der ved Udsæd
i Aarenes Løb er frembragt her i Landet.

Naar Træet saa hurtig og let har fundet Indpas, har det sin Aarsag, nemlig at
Almindelig Lærk særlig i sluttede Bevoksninger blev stærkt angrebet af Lærkekræft,
saa Dyrkningen af den Grund næsten overalt blev opgivet her i Landet. Det er Pro¬
fessor Rostrup, der udførligt har omtalt Lærkekræftens Optræden her i Landet, først
i „Tidsskrift for Skovbrug", senere i sin Plantepatologi. Det er dog muligt, at der
findes modstandsdygtige Racer af Aim. Lærk, som kan blive forsøgt i Kultur.

Af Forsøgsvæsenets andre Publikationer, i hvilke Jap. Lærk bliver omtalt, kan
nævnes S. M. Storm: „Fremmede Naaletræer paa Søllestedgaard" og A. S. Sabroe:
„Skovtræer i det nordlige Japan", begge i „Det forstlige f orsøgsvæsen i Danmark",
henholdsvis i 4- Bind IQI5 og 5- Bind IQ20.

I førstnævnte Afhandling omtales en ca. 5 ha stor Plantning af Naaletræer ved
Søllestedgaard paa Lolland, paabegyndt I889 af Gaardens daværende Ejer, Lauritz
Jørgensen. Plantningen, der udgør en Samling at 55 forskellige Naaletræarter fra næ¬
sten alle Verdensdele, er fordelt paa 360 Kvadrater å 225 Kvadratalen (15 X15 Alen),
hvori der i hver er plantet IOO Træer, og i de IQ af Kvadraterne findes Jap. Lærk.
Det er dette Træ, der i denne Plantning har opnaaet den hurtigste \ækst. Paa de
ældste Prøveflader havde Træet ved en Alder at 15 Aar en Middelhøjde af 8,6 m,

og siden Plantningen har de gennemsnitlig vokset 0,7 m aarligt (de største endog
0,8 m). Denne Vækst er ganske usædvanlig for Danmark og har endnu ikke vist
Tegn til at aftage, ligesom Arten ikke er bleven angrebet af Lærkekræft. 1 Afhand¬
lingen knyttes de bedste Forhaabninger til dette Træ som dyrket Lærk her i Landet.

Fra Slutningen af November IQl6 til Marts IQI7 er Forstmanden A. S. Sabroe i
Japan. Hovedtormaalet med Opholdet var at lære det japanske Skovbrug at kende
og specielt at studere de Træarter, som eventuelt kunde faa Betydning for det dan¬
ske Skovbrug. Formodentlig foranlediget af Jap. Lærks gode Trivsel i Danmark an¬
fører Forstkommissionen i en Skrivelse til Sabroe: „Af Naaletræerne er vel Larix
leptolepis (og Cyptomeria japonica) dem, der frembyder størst Interesse for os".

I Beretningen: „Skovtræer i det nordlige Japan", i hvilken Sabroe gør Rede for
sine Iagttagelser, omtales Træets Forekomst i Hjemlandet, hvor det forekommer vildt¬
voksende paa et forholdsvis mindre Omraade. Sabroe skriver: „Efter al den megen
Tale om den japanske Lærk bliver man noget skuffet, naar man ser Lærkeskovene.
De forekommer kun enkelte Steder i Provinsen Shinano paa Lokaliteter, der stræk¬
ker sig fra Kisodalen til Mt. Asama (Øen Hondo omkring 36° n. B.) højt op ad
Bjergene og ligeledes paa Fuji, det hellige Bjerg. Kun paa det sidste Sted danner den
japanske Lærk sammenhængende Bevoksninger og naar den bedste Udvikling i ca.
I8OO m over Havet, hvor den danner den øverste Skovzone. 2QOO m over Havet
bliver den næsten krybende Dens naturlige Nordgrænse er vist omkring Nikko



.... I Øjeblikket har den .... ingen økonomisk Betydning .... men paa Grund af dens
hurtige Vækst og ret ringe Fordringer til Jordbunden er Træarten i de sidste 20—25
Aar blevet anvendt i meget stor Stil til Nyplantninger paa Steder, hvor hensynsløst
Ødelæggelse af Skovene har fundet Sted, og Agerbrug ikke er rentabelt.... desuden
er den i det nordlige Honshu (Hondo) og sydvestlige Hokkaido blevet anvendt til
Læbælter og Lærækker mellem Markerne .... Overalt forbauses man over den smukke
rette Stamme, alle de unge Lærke har.... Selv om Træerne staar meget udsatte...
beholder den sin gode Form og kun har, naar de staar meget udsat, en svag
bøjet Top.... En Ulempe er det, at Lærken kun bærer brugbart Frø hvert 4—7-
Aar, og det mister det meste af Spireevnen allerede det følgende Aar... ."

I A. Oppermanns store Afhandling: „Dyrkning af Lærk i Danmark", publiceret
1923 i „Det forstlige Forsøgsvæsen", ved hvilken Lejlighed særlig omtales Aim. Lærk,
er ogsaa nævnt nogle Plantninger af Japansk Lærk, nemlig i Norringuhre Skov under
Frijsenborg, Giesegaard Skovdistrikt og ved Boller. Hverken Frijsenborg eller Giese-
gaard har budt Jap. Lærk noget særlig gunstigt Voksested. Store Dele af vore Skov¬
grunde vil egne sig lige saa godt eller bedre for Træarten. Maalingerne fastslaar: 1
18 Aars Alderen har en Del af de herskende Træer en Højde af ca. 13 m, svarende
til, hvad der træffes i Bøgeskov, der er dobbelt saa gammel. 1 II—15 Aars Alderen
trænger det til Udhugning, der derefter maa finde Sted med 2—3 Aars Mellemrum.

I Everdruplund under Gisselfeld Kloster findes ogsaa en Bevoksning af Jap. Lærk,
om hvilken vides, at den er plantet Foraaret 19^3 og er fremkommet af Frøkøb i
l899> og dens Alder er saaledes i Foraaret 1930 31 Aar. Jordbunden er kalkholdig
Moræneler, og i en Prøveflade, anlagt I929> har man fundet, at Træerne har en Mid¬
delhøjde af 18,9 m, men at der dog er fundet Træer, der har en Højde af op til 21 m.

Foreløbig er der ikke det mindste Tegn til, at den hurtige Vækst, som udmærker
Larix leptolepis i Ungdommen, skulde ophore, naar Bevoksningen er middelaldrende.

Hvor høj og gammel, Aim. Lærk kan blive her i Landet, vides endnu ikke, men

Oppermann skriver, at v. Langens Plantager har lært os, at mange Træer kan være
sunde og levedygtige, naar de er I50 Aar gamle, og der er (.rund til at antage, at
de ved passende Behandling vil kunne opnaa en Alder af to hundrede Aar. Just
Holten angiver i sin Afhandling: „Lærk i Nordost-Sjælland" om forskellige Lærke-
bevoksninger, der I92I er omkring IOO Aar gamle og har en Højde af 25—32 m. Et
enkelt Eksemplar i Nørreskov ved Furesøen havde i 1,3 m.s Højde en Omkreds af
285 cm og Højden ca. 33 m.

I Tinghus Plantage i Grib Skov findes nogle Lærk, der er ca. 145 Aar gamle,
hvoraf det største har en Diameter af 85,5 cm, og dets Højde er 34>5 ni.

Til hvor høj en Alder og Størrelse Jap. Lærk kan udvikles her i Landet, vides
ikke, men det antages dog ikke, at den opnaar den kæmpemæssige Størrelse, som
udmærker Aim. Lærk.

Kendt er Aim. Lærks Følsomhed overfor Paavirkning af Vinden. Det mekaniske
Tryk, Vinden udøver, gør Stammerne sabelformede, og Kronen kan blive saa ensi¬
dig, at der slet ingen Grene findes i V indsiden, den faneformede Krone (se Rostrups
Plantepatologi Side 60). Lærketræet er da heller ikke et Træ, der sædvanlig opfø¬
res som Lætræ i vor Læplantningslitteratur.

Men i „Anvisning til Anlæg af levende Hegn og Smaaplantninger", udgivet af
Det danske Hedeselskab IQ2J, findes saavel Aim. som Jap. Lærk opført, og om sidst-
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nævnte skrives: „Staar ikke saa godt fast i de første Aar efter Udplantningen, men
derefter staar den godt fast og taaler Vinden godt". Denne Anvisning i Forbindelse
med den ovenfor nævnte Oplysning om Træets Anvendelse som Læplante i Japan
tyder paa, at det ogsaa bliver anvendelig som Læplante under vore Forhold, hvad
Aim. Lærk ikke kan regnes som værende.

Om Rodfordærverens Angreb paa Jap. Lærk meldes hist og her, men er dog ikke
ondartede. Derimod har der ikke været Tilfælde af Lærkekræft paa de at Forsøgs¬
væsenet anlagte Prøveflader, endskønt der var Adgang til Smitte fra Naboplantnin¬
ger, hvor Sygdommen var til Stede.

„ Alt i alt har de seneste Undersøgelser bekræftet, hvad der tidligere er udtalt om
Træartens Vækst og Sundhed. Det maa t'lraades at fortsætte med Dyrkningen, idet
man maa søge at faa Frø fra køligere Egne af Japan og gode hjemlige Bevoksninger".

I Gartner-Tidendes Annoncer og i Planteskolekataloger ses Jap. Lærk almindelig
udbudt, og det maa.derfor ogsaa antages, at Arten ofte er bleven plantet i vore Par¬
ker og Haver, hvor man ønsker Lærk, og det kan, efter hvad der kan siges nu, fuldtud
erstatte Aim. Lærk, er i Sammenligning med denne i Besiddelse af mere Haardtørhed
over for Vinden og Sygdomme, kan nøjes med ringere Jordbund og er hurtigere af
Vækst. Forfatteren af nærv. Artikel har flere Gange indført Træet i Plantninger ved
København. Om Lærk siger Parkeson i det I~J. Aarhundrede, at „det er i Slægt med
Libanons Ceder, værdig til at plantes i det jordiske Paradis".

Træet synes ogsaa efterhaanden optaget i vore floristiske Haandbøger. I Raun¬
kjærs Ekskursionsflora, sidste (4-) Udgave er det medtaget sidestillet med Aim. Lærk,
hvilket tyder paa, at det af vore botaniske Haandbøgers Forfattere betragtes almin¬
delig plantet og udbredt.

* *

*

LE N O T R E
I Gyldendals Biblioteks IQ. Bind: „Franske Memoirer" af Kardinal de Retz og

Saint Simon, oversat af Ragna Gateau, finder vi blandt de mange mere eller mindre
interessante Historier fra Louis XIV. Hof, en henrivende lille Skildring af Havekun¬
stens berømte Mester Le Notre. Denne den franske Havestils Skaber fra den store

Solkonges Hof staar vist for de fleste som en til 1 idsaanden svarende Hofmand, der
ikke alene var en genial Kunstner, men ogsaa i et og alt var præget af det Milieu,
han levede i. Hvor meget mere forbauses man da ikke, naar man af Saint Simons
korte og klare Rids ser for os en Mand af yderst enkelt Tilsnit. En Gartnertype,
beskeden og jævn, der kun levede for sit Fag og sin skønne Kunst.

Billedet er saa ejendommeligt midt iblandt hele den Flok af intrigante Væsner,
som dannede den store Enevoldskonges Hof, og som disse Memoirer ubarmhjertigt
piller al Pynt af, saa man ser dem i hele deres sjælelige Nøgenhed.

Vi aftrykker dette lille Afsnit 0111 Le Notre, der sikkert kan paaregne almindelig
Interesse iblandt Havekunstens Udøvere og andre interesserede.

„Le Notre døde (I700) efter at have levet i otte og firsindstyve Aar i bedste



Velgaaende; han havde bevaret sin Forstand og hele Klarhed og gode Smag paa sit
Felt, berømt, fordi han som den første havde givet de forskellige Tegninger til disse
skønne Haver, som pryder Frankrig, og som i den Grad har udslettet de italienske
Havers Ry, som virkelig er for intet at regne i Sammenligning, at de berømteste Me¬
stre paa dette Omraade kommer hertil fra Italien for at lære og beundre. Le Notres
Redelighed, Omhu og Retsindighed gjorde ham agtet og elsket af alle. Aldrig glemte
han sin Gartnerstand eller overvurderede sig selv, og han var altid fuldkommen uegen¬
nyttig. Han arbejdede lige saa vel for private som for Kongen og med samme Flid;
søgte blot at hjælpe Naturen og skabe virkelig Skønhed saa billigt som muligt; han
var henrivende naiv og oprigtig. Paven bad Kongen laane ham le Notre i nogle Maa-
neder. Da han kom ind i Pavens Gemak, løb han i Stedet for at kaste sig paa Knæ
hen til ham og sagde: „Næ Goddag, ærværdige Fader", idet han sprang ham om
Halsen, omfavnede ham og kyssede ham paa begge Kinder. „Næ, hvor ser I dog god
ud, og hvor jeg er glad over at se jer saa rask!" Paven, som var Clement X. Alti-
eri, gav sig til at le af fuld Hals. Han var henrykt over denne mærkelige Entré og
viste ham Alverdens Venligheder.

Ved hans Hjemkomst førte Kongen ham ud i Versailles' Haver, hvor han viste
ham, hvad han havde lavet i hans Fraværelse. I Kolonnaden sagde han ikke et Ord.
Kongen opfordrede ham til at sige sin Mening om den. „Ja, Eders Majestæt, hvad
skal jeg egentlig sige? I har lavet en Gartner af en Murer (det var Mausart), han
har serveret Eder en Ret af „sit Fag". Kongen tav, og alle smilede; og det var sandt,
at dette Stykke Arkitektur, som lignede alt andet end et Springvand, og som vilde
være det, passede daarligt i en Have. En Maaned før hans Død førte Kongen, som

gerne saa ham og talte med ham, ham rundt i sine Haver og lod ham paa Grund
af hans høje Alder anbringe i en Stol, som nogle Bærere rullede ved Siden af hans
egen, og le Notre sagde da: „Ak, min kære salige Fader, om du levede, og om du
kunde se en stakkels Gartner som mig, din Son, køre i en Stol ved Siden af den
største Konge i Verden, da vilde min Glæde være fuldkommen". Han var Bygnings¬
inspektør og boede paa Tuillerierne, havde Tilsyn med dets Have, som er hans \ ærk,
og med Slottet. Alt, hvad han har gjort, staar endnu langt over alt, hvad man siden
har skabt, hvor megen Umage man saa end har gjort sig for at efterligne ham og
for saa meget som muligt at arbejde i hans Spor. Han sagde om Blomsteranlægene,
at de kun passede for Ammerne, som, da de ikke kunde forlade deres Børn, nøje¬
des med at spadsere rundt med Øjnene og beundre dem fra en højere Etage. Dog
var han ogsaa paa dette Punkt som paa alle andre fremragende i Havekunsten, men
han vurderede ikke Parterrerne højt og med Rette, thi dér spadseres aldrig".

TAK
„Havekunst" har som bekendt i mange Aar modtaget Pengebidrag fra Ny Carlsbergfonden samt

fra Det Kgl. Danske Haveselskab. Iaar har Bladet desuden af Gartnernes Udstillings Overskud fra
Udstillingen i „Forum" 1929 modtaget 5°° kr. Vi takker disse Institutioner for den pekuniære og
moralske Støtte, der hermed er tilgaaet „Havekunst", ligesom vi efter bedste Evne fremdeles vil be¬
stræbe os for, at Bladet maa gøre sig fortjent til den offentlige Anerkendelse, der ligger i disse Ydelser.

Redaktionen.
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STORSTADERNAS PARKER
En statistisk undersokning.

Av John Arnell.

Genom den i vårldsståderna fortskridande anhopningen av folkmaterial och ut-
vidgningen av den bebyggda arealen, blir samhållsmaskineriet allt mera komplicerat.
Efter hand, som mekaniseringen vinner insteg inom alia områden, blir det for be¬
folkningen allt svårare att inom stadens råmarken fora en månniskovardig existens.

Den omorganisering av stadskroppen, som efter kriget forsiggår i ett allt star-
kare tempo, tar i stort sett sikte på en decentralisation av bostadsbebyggelsen. Detta
i sin tur foranledes dårav, att centrum efter hand reserveras for affarspalats och ad-
ministrationsbyggnader av olika slag. Styrkan hos denna rorelse kan bast belysas med
tal. Sålunda utgjorde nattbetolkningen i Londons City maximum 4SO,000 personer,
men denna siffra har nu sjunkit till knappa 13,000.

Den trån centrum forvisade delen av befolkningen ar i allmanhet valsituerad ocli
tar i langtan efter sol, luft och gronska sin tillflykt till villakvarteren i stadens peri¬
feri. Men den andra, och vida storre delen — arbetarebefolkningen och i ekonomiskt
hånseende darmed jåmstållda få tilis vidare finna sig i att inhysas i den åndlosa raden
av trånga hyreskaserner. For dessa månniskor åro de offentliga planteringarna av den
storsta betydelse..

Dessa planteringar kunna, eftersom de aro tillkomna vid olika tidpunkter, fram-
visa betydliga variationer med hånsyn till stil och utformning. Men betraffande an-
vandningssattet kan man i stort sett sårskilja tvenne kategorier: i) inre parker och
offentliga trådgårdar, 2) yttre parker och skogsplanteringar (eller naturlig skog). —
Anlåggningar tillhorande den forrå avdelningen — i allmanhet av aldre datum — aro
vanligen placerade i en mer eller mindre regelbunden ring kring centrum och avsedda
for promenader och kortare besok. Dessutom aro de behåftade med ordningsfore-
skrifter, som betydligt inskrånka rorelsefriheten. Haritrån gives det dock flera undan¬
tag, sådana som Hyde park i London, dår t. o. m, badning år tillåten, samt Fair-
mount park i Philadelphia,

Den senare kategorin, yttre parker och skogar, måste inedtagas i beråkningen,
då de åro belågna innanfor stadsgrånsen. Men som denna ej alltid år utstakad efter
samma principer, kommer bruksvårdet att bestfimmas av avståndet från en fixpunkt
i centrum samt av trafikmedlens beskaffenhet och kapacitet. Egentliga parker repre¬
sentee hår endast en bråkdel av det samlade området. Storsta delen utgores av skog
genomkorsad av mer eller mindre bekvåma promenad- och korvågar. Tilltrådet ar
overallt fritt, och man kommer i omedelbar kontakt med naturen. Detta slag av all—
månningar åro dårfor låmpade for massbesok och blir sålunda målet for weekend-
och sondagsutflykter. Som ett exempel på den starka frekvensen kan nåmnas, att
Grunewald i Berlin mången sondag besokas av over 300>000 personer. Underve¬
getationen år också bokstavligt talat uppsliten. - Utanfor stadsgrånsen finnas ofta stora
skogsarealer, men dessa ha av lått forklarliga skål ej kunnat medtagas i beråkningarna.
Vi skola emellertid hår nedan, i den omfattning det låter sig gora, åven taga dessa
områden i betraktande.

Inne i sjålva centrum åro storre planteringar mera sållsynta. Undantag hårifrån
utgora dock några amerikanska ståder. Man behover blott erinra om New ^orks
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stolthet, Central Park, vilken som en storslagen gest placerats mitt på
Manhattan ocli utgor en nagel i ogat på alia tomtjobbare. Enahanda
år forhållandet i Chicago, men denna stad soker i allt efterlikna New
7orh.

Amerikas och vårldens storsta stad ager utom Central Park (320
har) ett flertal storre parker, av vilka de mest betydliga — Pelham Park
(760 har) och van Cortlandt Park (428 har) — åro belagna i norra
delen av staden, l8 respektive 20 km från centrum (mitten av 5:te
avenyen). Langs Hudsonflodens ostra strand stråcker sig den 5 km
långa Riverside Park. Omgivningarna åro tamligen skogfattiga. I
stadsdelarna våster om Hudsonfloden finnas i stållet vidstråckta sump¬
marker, av vilka den betydligaste år 175 km2. Den mångd av mindre
parker, som kånnetecknar europeiska ståder, har i New York ersatts
med få men stora planteringår, som tillsamman utgora ett avsevårt
storre område, ån man kunnat vånta. Inom parentes sagt fåster man

sig vid den stora areal kyrkogårdarna upptaga — sårskilt i Brooklyn.
Men de torde dock alia vara behovliga, då mortaliteten i denna
sjudande håxkittel år ohyggligt hog. — Om ån avstånden till parkerna
i stadens periferi åro avsevårda, uppvåges detta till storsta delen
genom trafikmedlens utmårkta beskaffenhet. Ett vitt utgrenat nåt av

„subways" och hogbanor samt c:a 3 miljoner automobiler sorja bl. a.
tor befordringen.

I London åro forhållandena annorlunda. Runt oin city ligga ett
flertal parker av rått betydlig storlek. Grupperingen år också synnerli-
gen åndamålsenlig, måhånda båttre ån i någon annan av de hår om-
talade ståderna. Bland dessa kommer också London tråmst i fråga om
antalet parker. Den inre staden omfattar ett relativt litet, men tått
befolkat område. Befolkningssiffran per km2 blir ån hogre, om man be-
tånker, att City endast hyser ett ringa antal månniskor. Med hånsyn
till detta måste det anses som anmårkningsvårt, att så stora områden
anslagits till park. Medan vi åro inne på sporsmålet om folktåtheten,
kunna vi som kuriosum nåmna, att i staden Kanton, det tåtast be-
folkade samhållet i vårlden, bo ånda till Q0,000 personer per km2.
Detta mojliggores dårigenom, att 150,000 månniskor, d. v. s. 15 pCt.
av invånarantalet leva i så kallade husbåtar.

Bland Londons rnera kånda anlåggningar kunna framhållas Regent s
Park (IQI har), Hyde Park med Serpentinen (147 har) °ch Kensington
gardens (III har). Mindre utstråckning ha Green Park och S:t. James
Park. Den storsta planteringen i den engelska huvudstaden år Rich¬
mond park, vars mindre del (336 har) år belågen innanfor grevskaps-
grånsen. Inom polisdistriktet London ligga ytterligare ett antal mycket
stora parker och skogar. Både i sydostra och sydvåstra delen finnas
sådana belågna på ett avstånd av 12—15 km från centrum (Towern).
Mest kånda åro Old Deer Park, Kew Garden och Hampton Court. —

Paris storsta anlåggning år Pare de (225 har). Nåra centrum finna
vitrådgårdarna vid 1 uilerierna sam de relativt nya planteringarna på
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Marsfåltet. Staden ager stora skogsområden inom sina grånser. I oster
ligger således den beromda Bonlogneskogen (744 har) och i våster
Vincennesskogen (875 har). Det kanda rosariet de 1 Hay ar belaget
i sodra Paris. Stora skogs- och parkarealer finnas i vaster utanfor
stadsgrånsen. Storst av dessa åro Meudonskogen, S:t Cloudparken
samt S:t Germaineskogen. Den sista, som år storst, ligger l8 km från
centrum (Louvren). 1 detta sammanhang får man naturligtvis ej glonnna
parken \ id Versailles—16 km från centrum.

Berlin åger mera bevåxt areal ån ovriga, hår upptagna ståder tili¬
samman. ^ isserligen får statistiken hårvidlag ej tagas alltfor allvarligt,
då Gross-Berlins granser årouttånjda i storsta tånkbara grad. Trots
detta år overlågsenheten markant. Inom en stråcka av 25 km från
grånsen finnas utanfor staden minst 25O km2 skog. Av de innanfor
grånsen befintliga planteringarna — c:a 225 km2 — åro endast 7 km2 att
betrakta som verkliga parker. Den storsta af dessa, Tiergarten (255
har), tangerar centrum, idet den endast ligger 1,7 km från Slottet.
Från detta råknat år det vidare 8 km till Grunewald (46OO har) i
våster och 15—17 km till det andra stora skogsområdet, planteringarna
kring Miiggelsee (c:a Q,500 har). Andra stora skogar åro Tegeler
Forst (25OO har) samt Jungfernheide (c:a I5OO har).

Ar sålunda den planterade arealen avsevård, behoves den dock for
att mota den starka frekvensen. Denna kan under vackra sommarson-

dagar overstiga 1,5 miljon. Man kan forutsåtta, att de runt omkring i
skogarna befintliga småsjoarna, dår badning år tillåten, utova en be-
tydlig dragningskraft och delvis åro orsaken till, at man uppnår denna
osedvanligt hoga siffra.

Chicago, vårldens 5=te stad, åger relativt många mindre parker, men
saknar egentliga skogsområden. Runt om centrum finnes liksom i Lon¬
don en ring av planteringar, vilka sinsemellan åro forbundna genom
breda boulevarder. Den storsta parken år Jackson Park; såte for den
stora utstållningen i8Q3* Från denna tid kvarstå for ovrigt en del pa-
viljonger och ovriga byggnader. Bland ovriga planteringar åro Grant
Park vid yttre hamnen samt Lincoln Park i norr de fornåmsta.

Sydamerikas storsta stad, Buenos Ayres, har en mångfald skona
promenader och vidstråckta oppna platser. Den storsta parken, Pa¬
lermoparken, år smyckacl med enmångfald skona konstverk, samt har
ett hårligt låge invid den hår 45 km breda La Plata-floden. Hela sta¬
den år byggd på avlagringar från denna. Tidigare funnos runt 0111
stora sumpmarker, vilka utgjorde farliga smittohårdar for gula febern.
Dessa kårr åro nu till stor del igenfyllda och delvis skogbevåxta. 1
den åldre delen af staden (centrum) åro gatorna trånga, och plan¬
teringar saknas alldeles.

Av de amerikanska storståderna år Philadelphia båst forsed med
planteringar. Staden kan t. o. m. ståta med att åga vårldens storsta
park, den forut nåmnda Fairmount Park (1383 har). Den år anlagd
kort fore det senaste sekelskiftet och foljer å båda sidor Schuylkill-
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flodens Iopp på en stråcka av l8 km. De ovriga parkerna åro ej så betydande. Storst
bland dessa ar League Island Park, belågen i sodra delen af staden.

Moskwa, det nya Rysslands huvudstad, er mycket rikt på parker. Dessa ha under
de senaste åren varit utsatta for vanskotsel, men låra nu åter presentera sig i fullgott
skick. Storst av alia ar Sokolniki Park (470 har), belagen i nordostra delen af sta¬
den, 5 km från centrum (Kreml). Som av tabellen framgår, ar Moskwa den på plan-
teringar rikaste av vårldens stader, nåst Berlin. Staden ager dessutom våldiga skogs-
arealer. For befordringen sorjer en ringbana, genom spårvagar forbunden med centrum.
Aven „subways" åro projekterade och skola anlaggas av ett amerikanskt bolag. De
norra skogarna aro belagna IO—12 km från centrum, de sodra 5—6 km från samma

punkt.
Av ovriga stader ar Budapest, liksom Kopenhamn och Stockholm tamligen fattigt

på parker. Men de tvenne sista åger ju som motvik vackra och var for sig sårpråglade
omgivningar, Kopenhamn lummiga bokskogar och Stockholm talrika skogbevåxta
skargårdsoar. I ovrigt åro vål forhållandena i dessa stader alltfor vålkånda for att
ytterligare behova kommenteras.

I varje stad finnas anlåggningar av speciell art, vilka ej åro medråknade hår. Sådana
åro Iek- og sportsplatser, „squares" och mindre „commons" i London og New York,
det stora antalet „Plåtze" i Berlin samt boulevarderna i Paris. — På den planterade
arealens storlek influera flera faktorer, sådana som klimatet och terrångens beskaf-
fenhet, mojligheten for expansion m. m. — De angivna talen åro ej alltid absolut ex-

akta, då arealen delvis år beråknad efter kartor i tåmligen liten skala. Men noggran-
heten torde vara tillråckligt stor for att ge en klar bild av de verkliga forhållandena.

OVERSIKT

Stad : Befolkning pr. km2 Areal i km2 Parkareal i km5

New ^ ork (inre) 7717 775 28.0
London (grevskapet) 15264 303 29.0
London (polisdistr.) 43M 1794 —

Paris (dep. Seine) 9583 483 24.0
Gross-Berlin 4802 878 225.0
Chicago (inre) 7073 438 8.5
Bvenos Ayres (inre) 15053 186 8.0

Philadelphia 8I32 332 17.0
Moskwa 8613 235 S 1.2
Budapest (inre) 5154 194 44
København 9360 81 2-3
Stockholm 3600 132 2.8
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Firmaet D. T. Poulsens nye Polyantha: „D. T. Poulsen".
Fot. Købke.

ROSERNE PAA FOR A ARSUDS TILLINGEN
Af H. Paludan.

Der burde have været Roser — Roser i Overflod — Roser som Espalier — Roser som

Pyramider og Søjler — hængende Roser — afskaarne Roser og Potteroser; — mangt og
meget var der Grund til at undre sig over, mest dog maaske over den beskedne Rolle,
som Dronningen blandt Blomsterne spillede talmæssigt set. Saa meget glædeligere er
det at kunne konstatere, at Kvaliteten hos dem, der fandtes, var prima. Man glem¬
mer ikke saa snart H. Balt^er Hansens afskaarne Roser, hvor navnlig Hadley var af
ganske enestaaende Kvalitet; men ham foruden var der ogsaa kun Carl Andersen til
at vise afskaarne Roser af Polyanthagruppen: dejlige Else Poulsen, der har befæstet
sit Verdensry og maaske kan kaldes den allerbedste og lettest sælgelige Drivrose
paa Grund af sin Form og Holdbarhed. Charles Lindberg var ualmindelig godt kulti¬
veret, smuk kraftig ildskarlagen, medens den ellers ofte ses stærkt blakket; ogsaa den
noget mattere, lysrosa Prinsesse Juliane var smuk.

Medens Polyantharoserne omtales, er det rimeligt at nævne G. van der Stams Ld-
stilling. Længe har man ønsket at forbedre de faa orangefarvede Polyantharoser, der
var fremkommet (Orange Queen og Golden Salmon); her synes det, som man plud¬
selig var naaet et langt Stykke frem, og Prisen bar uden Tvivl Gloria mundi; helt
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Ung Plante af Polyanthaen „D. T. Poulsen".

ny er denne lysende orange, smaablomstrede godt fyldte Sort ikke; jeg saa den paa
den store internationale Udstilling i Gand i IQ28; den Gang fandtes der ganske vist
kun eet Glas paa en Taburet, men Roserne lyste langt bort, og der var til Stadig¬
hed Trængsel af beundrende Tilskuere. Hvorledes Gloria mundi klarer sig i fuld Sol,
er det vanskeligt at udtale sig om, Væksten synes ikke særlig kraftig. Endnu krafti¬
gere ildorange var Sorten Paul Crampel, der sagdes at have faaet sit Navn efter Pe¬
largoniesorten Paul Crampel, den hos os mest almindelige Udplantningspelargonie,
der næsten altid gaar under Navnet Meteor. Blomsten var maaske en Smule større
end Gloria mundis, men den var til Gengæld ikke nær saa stærkt fyldt og havde
en lysere Midte.

Sidst, men ikke mindst, maa D. T. Poulsens Udstilling nævnes. Man savnede na¬
turligvis Else Poulsen, men forstod, at Firmaet ikke igen vilde høste Berømmelse paa
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denne enestaaende Rose, saa meget mere, som det denne Gang gjaldt at fastslaa to
nye Rosers Succes. Man kan altid være sikker paa, at de Roser, som Svend Poul¬
sen slipper ud af Gartneriet, ikke alene er værdifulde og smukke, men gennemprø¬
vede, og at disse to, D. T. Poulsen, opkaldt efter firmaets Stifter, og Itigar Olsson
egnede sig til Drivning saas tilstrækkeligt tydeligt af, at de skønt indplantede efter
Nytaar, aabenbarede en Kraft og Blomsterrigdom uden Lige. Nye Skud var overalt
undervejs til Afløsning for dem, der nu blomstrede. Heraf bar man Lov at slutte, at
de ogsaa vil have Værdi paa Friland; de repræsenterer da ogsaa hver for sig nye
Farver indenfor Polyantharoserne.

D. T. Poulsen er en smuk velformet, halvfyldt Rose med dyb, varm, fløjlsrød Farve
af stor Holdbarhed uden at blive blaafarvet, Løvet ser ud til at være sundt, og Væksten
er i Forhold til Else og Kirsten Poulsen lavere. Man skal afholde sig fra at spaa,
men sammenligner man med Thehybrider, da er det netop denne Farve, som attraas

og er saa vanskelig at fremskaffe gode Sorter af.
Ingar Olsson er lettere, større i Blomsten, lysere, af Vækst vel nærmest som Else

Poulsen; den har en dejlig klar rosa Farve, naar den springer ud, men bleger senere

noget; desværre er den saa ny, at den først kommer i Handelen i IQ3I om Efter-
aaret. Der er Grund til at bringe Firmaet D. T. Poulsen en Tak for det Arbejde,
Svend Poulsen med saa stor Indsigt og Dygtighed sætter ind paa Forædlingens Om-
raade, og som gør Danmark kendt \ erden over, hvor man overalt træffer Poulsens
Polyantharoser som de bedste —og ogsaa en Tak for det store Arbejde, der aarligt
nedlægges paa at vise os, hvor langt de er kommet. Dette skal ikke være en Nekro¬
log over fuldbyrdet Værk; naar man kommer paa Roskildevej, forstaar man, at vi
endnu har mange nye Roser at glæde os til, bl. a. en endnu klarere Kirsten Poulsen.

Firmaet D. T. Poulsen er et af de faa Firmaer, der forstaar at sætte en Udstilling
op, og som er medvirkende til, at der kan høstes fagligt Udbytte og Glæde paa Gart¬
nernes Foraarsudstillinger.

* * *

DANSK HERREGÅRDS ARKITEKTUR FRA BAROKTIDEN
Den til det utrolige flittige kunsthistoriker, dr. Vilh. Lorenzen har atter udsendt et bind i den

lange række „meddelelser fra foreningen til gamle bygningers bevaring." Det hedder ..dansk herre-
gårdsarkitektur fra baroktiden, 1," og det er en undersøgelse af de herregårde, der opførtes eller
ombyggedes her i landet fra 1660 til 1730.

Der kan vistnok være god mening i at gøre opmærksom på denne interessante bog i „Havekunst,"
fordi de til bygningerne knyttede haveanla'g behandles ret indgående og der gengives nogle betyd¬
ningsfulde haveplaner. Dr. Lorenzen fremhæver, at den tids bygningsanlæg i reglen bestod af de tre
elementer: ladegård, hovedbygning og haveanlæg, og at disse bevidst komponeredes til en enhed,
styret af en fælles akse, der i visse tilfælde forlænges ud i landskabet. Dette princip kender vi jo
alle fra barokkens storslåede bygningsanlæg, men det er meget oplysende at følge denne metodiske
undersøgelse af princippets anvendelse under beskedne forhold, hvor gamle bygninger eller natur¬
lige betingelser ofte har været hindrende for den fulde udfoldelse.

Dr. Lorenzen gør opmærksom på, at periodens byggevirksomhed var lidet blomstrende, det var
i mange måder en fattig og vanskelig tid, bortset fra de kongelige slotte er hovedbygningerne på
Nysø, Clausholm, Craasten, Stensballegård, Juellinge og Dragsholm de vigtigste minder fra den tid,
da de nye bygge- og boligidealer holdt deres indtog i vort land.

Haverne fik dengang en ny og storartet betydning, forfatteren gisner på, at der netop i seks-
tenhundredårets sidste tiår er blevet anlagt et stort antal nye haver rundt i landet, thi interessen
var overordentlig levende, og anlæg og plantninger var lettere at overkomme end de kostbare byg-
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gearbejder. Det er meget rimeligt, at forholdet var således; netop i disse år anlagdes Frederiksberg have,
som i begyndelsen var uden tilknytning til bygninger, der blot nogenlunde svarede til haveanlægets art.

Bedst bevarede af de omtalte anlæg er haverne på Nysø og på Søholt. Haven på Nysø er vel
den bedst holdte, men Søholts have er bedst bevaret, det vilde være meget ønskeligt, at der kunde
træffes sikre foranstaltninger til en virkelig bevaring af denne skønne og ejendommelige have. Den
vedligeholdes vel med stor pietet og med sikker hensyntagen til de virkelige værdier, men den fag¬
mand, der kender dette fortryllende anlæg, kan ikke andet end ønske, at det blev muligt at bruge
en lille smule penge til arbejder og plantninger, som vilde betyde uendelig meget for havens skøn¬
hed og fortsatte bevaring. Den er enestående.

Bogen bringer gengivelse af en gammel plan til haven, der sikkert i det væsentlige er fulgt ved
anlæget; der er ikke synderlig uoverensstemmelse mellem planen og det, der nu er tilbage. Jeg gæt¬
ter på, at den midterste runde frugthave oprindelig har været åben, med lave bøgekanter langs
gangene, men disse har så efterhånden fået lov til at vokse op til samme højde som de hække, der
omgiver hjørnebusketterne.

For en havemand er bogens bedste indhold dog en gengivelse af den plan, som Nicodemus
Tessin den yngre i 1697 tegnede til Frederiksberg slot og have, og som det er lykkedes dr. Loren¬
zen at finde i hærens arkiv. I sin i 1924 udkomne bog: Tessin i Danmark, gengav Ragnar Joseph-
son Tessins beskrivelse til denne plan efter et koncept, som findes i Stockholm, og nu da planen
også er kommet frem for dagens lys, så er Frederiksberg haves tilblivelseshistorie så klar, som den
vel kan blive. Tessins plan er vistnok langt rigere i sin udformning end den plan, der kom til ud¬
førelse, og som sagtens var tegnet af Hans Hendrik Scheel, men det forekommer mig, at har han
virkelig tegnet planen, så kan han nok måle sig med Tessin på det område. Det må vel indrøm¬
mes, at Tessins forslag er mere storslået og prægtigt end Scheels, der er mere hollandsk end fransk,
mere småt, men også mere hyggeligt. Tessin havde nedenfor terrassen et stort parterre af græs¬
plæner med smalle rabatter om, som sligt tegnes den dag i dag; det var blevet et meget kedeligt
parti med de uforholdsmæssig brede grusgange. Tessins plan var blevet langt dyrere at føre ud i
livet, og den vilde have kostet så meget i vedligeholdelse, at haven vilde være blevet ødelagt på et
ret tidligt tidspunkt. Det vil være urimeligt at komme nærmere ind på bogens indhold iøvrigt, den
skal kun anbefales på det bedste. C. Th. Sørensen.

* * *

EN PLÆNEKLIPPER MED ELASTISKE KNIVE
Det maa hilses med Tilfredshed, hver Gang der sker et Fremskridt indenfor Haveredskaberne.

Gennem mange Aar har de Plæneklippere, der anvendes, haft omtrent samme Form, og selv om
der stadig er sket en Del Forbedringer, f. Eks. med Anbringelse af Kuglelejer og lignende, klages
der dog af mange Haveejere over, at Plæneklipperne er for tunge og for vanskelige at indstille. Der
er derfor al mulig Anledning til at henlede Opmærksomheden paa, at der er kommet en Plæne¬
klipper af en hel ny Type i Handelen, nemlig „Aaminne" Plæneklipperen, der forhandles af Ingeniør
Johs. Hansen, København.

Det, der særlig karaktiserer denne Maskine, er dens overordentlig lette Gang, og at den ind¬
stiller og sliber sig selv. Den lette Gang er dels opnaaet igennem de originale S. K. F. Kuglelejer,der er anbragt paa Knivakslen, dels og hovedsagelig gennem et helt nyt Knivsystem. Medens Knivene
paa de almindelige Plæneklippere er haarde og faste og passerer omtrent vinkelret hen over den
ligeledes faste Underkniv, er saavel Overknivene som l nderkniven paa „Aaminne" Plæneklipperen
elastiske, fremstillede af det bedste svenske Baandstaal, Sandviken Staal, omtrent samme Materiale,
som anvendes til Savklinger, og Overkniven har en stærk skraa Stilling i Forhold til Underkniven.
Derved klipper „Aaminne" Knivene fuldstændig som en Saks, Gnidningsmodstanden bliver ringe, og
Klippearbejdet lettes betydeligt. Paa de almindelige Plæneklippere med de faste kantstillede Knive
maa Græsset mere eller mindre hugges over af Knivene, og Klippearbejdet bliver derfor tungere,
ifald Knivene ikke indstilles meget nøjagtigt. Paa den nye „Aaminne" Plæneklipper presses de elastiske
Overknive ganske svagt mod Underkniven og holder længere den rigtige Indstilling, samtidig med
at Knivene automatisk sliber sig selv og holder sig skarpe under Arbejdet. „ Aaminne" Plæneklipperen
er derfor ikke alene lettere at arbejde med, men ogsaa lettere at vedligeholde end de almindelige
Plæneklippere, hvor Indstillingen ofte volder Vanskelighed. Tilmed har „Aaminne" Plæneklipperen
den store Fordel, at Knivene meget let kan udskiftes, naar de er opslidte. Knivene er nemlig skru¬
ede paa, og enhver kan let aftage og paasætte nye Knive. Dette Forhold forlænger naturligvis Maskinens
Levetid betydeligt, tilmed da den i Forvejen er meget holdbar, fremstillet som den er helt igennem
af de bedste svenske Materialer. Plæneklipperen med de elastiske Knive har vakt megen Opmærk¬
somhed og Anerkendelse saavel i Udlandet som herhjemme, hvor den er blevet prøvet og anbefalet
af Statens Redskabsudvalg. Den har allerede vundet ret stor Udbredelse og vil sikkert vinde endnu
større, efterhaanden som den bliver kendt.
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DET KONGELIGE DANSKE HAVESELSKAB OG
DETS HAVER - I DE 100 AAR, DER SVANDT

Den Gang — i tørste Halvdel af forrige Aarhundrede — da Europa efter Krige og
Revolutioner atter fandt Fred, og Folkene, trætte af den evige Spænding og Uro
begyndte at se sig om efter nye Livsværdier, da var der mange af Tidens betyde¬
lige Mennesker, der fandt Vejen ind i Blomsternes stille, fredfyldte Verden.

Betegnende for Tidsaanden er Trangen til, Længslen efter den stilfærdige Hygge,
Glæden ved det smaa, ved Hjemmet. Det bestandigt borgerlige var Tidens Ideal, et
Ideal, der var lige saa langt borte fra Rokol^ens forfinede, letfærdige Ynde som fra
Renaissancens brogede, svulmende Livsglæde. Den gamle Verden var tilsyneladende
knust —gaaet tilgrunde i sin egenkærlige, Uretfærdige Magtbrynde. — Men det gamle
Samfund rejste sig igen og fandt nye Idealer, de gamle var der ingen, der troede paa,
ingen, der ønskede at tage op til fornyet Dyrkelse, deres Tid var forbi — ogsaa i den
skønne Havekunst.

Det, den nye Tid krævede, var en djbere Forstaaelse, en intimere Forbindelse
med Naturen, det var Kærligheden til Naturen, der brød frem, blev sig bevidst og
krævede sin Ret.

Man var dog ikke tilfreds med blot at staa som Tilskuer til Naturens Skønheds-
aabenbaringer, man vilde arbejde med, leve med i den vidunderlige skønhedsfyldte

Oberst d'Origny,
Det kongelige danske Haveselskabs Stifter.
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Del af den gamle Have med Dampartiet i Forgrunden, set fra Udsigtshojen.

\ erden, som kom en imøde i de dejlige Blomster, der kom med Hilsen og Bud fra
fremmede Eventyrlande. Fra Øst og \ est og Syd kom de, hele den store, rige \ er-
dens skønne Blomsterflor mødtes i den solbeskinnede Vindueskarm: Pelargonier fra
Kap og Fuksier fra Mexiko, Heliotroper fra Peru og Hortensier fra Japan, Myrter
fra Italien og Calla fra Afrika, Passionsblomster fra Brasilien og Teroser fra Kina —

alle den vide \ erdens skønneste Blomster mødtes i det gamle Europa, mødtes i et
Stævne saa straalende rigt, saa nyt og overvældende, at det vandt alles Opmærk¬
somhed og Beundring.

Det var i den mærkelige Epoke af det IQ. Aarhundredes Historie, at de første
Haveselskaber dannedes — først det engelske og senere rundt 0111 paa Kontinentet de
øvrige.

Den 23. September 183O stiftedes Det kongelige danske Haveselskab af en Kreds
af Blomstervenner. Æren for at have grundlagt det tilkommer nærmest Kommandør
for Prins Christians Regiment Oberst d'Origny i København. Efter hans Indbydelse
samledes Q Blomstervenner, valgte en Bestyrelse, bestaaende af Formand, Kasserer,
I. og 2. Sekretær og vedtog Love for Selskabet.

Navnene paa de 9 Blomstervenner var foruden Oberst d'Origny, som allerede er
nævnt, Professor Witliusen, Overkirurg, Etatsraad Nissen, Legationsraad Hammeken,
Justitsraad Schiern, Hof bygmester Koch, Dispacheur Aagesen, Etatsraad Bech og Kan¬
cellisekretær Behn.

78



Parti af den gamle Havedel, set fra Hovedbygningen.

Selskabet var i de første Aar meget eksklusiv, — Kontingentet var 6 Rigsdaler, —

Selskabets Navn var „Selskabet til Blomsterkulturens Fremme".
Som Genstand for Virksomheden betegnedes:-alle blomstrende Vækster, der eg¬

nede sig til Havekultur, og alle saadanne Potteplanter, som kunde overvintres uden
Drivhuspleje. Udtrykkelig udelukkede var derimod saadanne Vækster, hvorved kun
tilsigtedes at vinde Frugter, saavel som Køkkenurter og Træer, der henhører under
Skovkulturen.

Som man ser, var det udelukkende de blomstrende Planter, det nystiftede Selskab
havde sin Opmærksomhed henvendt paa, ligesom Selskabet var et udpræget Ama¬
tørselskab.

— Dette har man undertiden været tilbøjelig til at glemme. - I de første Aar holdt
Selskabet om Sommeren ugentlige Sammenkomster, den første Mandag i hver Maa-
ned i den botaniske Have, de andre Mandage hos Gartner Ohlsen paa Østerbro.
For at vække større Interesse for Selskabets Anliggender og for selv at kunne kul¬
tivere og formere Planter lejede man i August 1833 af Gartner Danchert paa Øster¬
bro k Td. Land med Forpligtelse for Gartneren til i Haven at plante, hvad Selska¬
bet købte, og overvintre Planter baade for Haven og de enkelte Medlemmer.

De ugentlige Sammenkomster hos Gartner Ohlsen, der havde en selskabelig Ka¬
rakter, og hvor der serveredes Te, henlagdes nu til den hos Gartner Danchert lej-
ejede Have og fortsattes senere under lignende Former i Selskabets egen Have ind-
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Det nye Springvand foran Brøndsalen.

Del af det nye Anlæg, set fra en Bænkeplads paa Udsigtshøjen.
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Springvand og Fliseplads paa Udsigtshøjen.

Nogle Barokfigurer ved Bassinhaven, skænket af Fredensborg Slotshave.
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Nærbillede af en af de smaa Barokfigurer ved Bassinhaven.

til Aaret I84O. — Denne bestemt afgrænsede Virkekreds for Selskabet til Blomsterkul-
turens Fremme blev dog snart overskredet, og Selskabet har i det svundne Aarhun-
drede deltaget i saagodt som alle Opgaver, vedrørende det danske Havebrug og

gentagne Gange skiftet Navn.
Allerede efter faa Aars Forløb, samtidigt med at det paa sit Program i 1834 op¬

tog Dyrkningen af Frugttræer, Buske og Køkkenurter, forandredes Navnet til „Sel¬
skabet til Havedyrkningens Fremme". Ved samme Tidspunkt mistede Selskabet noget
af sin udprægede Amatørkarakter, og til Tider ser det ud, som om dets oprindelige
Formaal helt har været overskygget af Interessen for det økonomiske Havebrug. —

Ogsaa paa Havebrugets Omraade gjorde det materialistiske Livssyn, der hen mod
Aarhundredets Slutning blev det herskende, sig stærkt gældende.

I denne Periode af Selskabets Historie er denne nøje knyttet til Havebrugets Hi-
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Parti fra det nye Anlæg.

storie i Danmark. I det hele taget var Selskabet gennem mange Aar det forende og-
saa paa det økonomiske Havebrugs Omraade og Bindeleddet mellem Staten og det
praktiske Havebrug.

Først i de senere Aar er det vendt tilbage til sin oprindelige Opgave, og nu ved
Udløbet af de Hundrede Aar synes Kredsen at være sluttet og det gamle Selskab
at have fundet sin gamle Plads, at være vendt tilbage til sin første Kærlighed — de
skønne, taalniodige Blomster. Det er dog ikke Meningen her at kritisere, hvad Sel¬
skabet i de IOO Aar har udrettet — langt fra. — Der blev kaldt paa det, og det tog
alle de Opgaver inden for Havebrugets Omraade op, som krævede en Løsning.

Der er næppe nogen Gren af Havebruget i Danmark, som Selskabet ikke har
været i Kontakt med og hjulpet over de første Vanskeligheder. Medens saaledes nu
trykte Plantekataloger hører til Dagens Orden, kendte man, dengang Selskabet kon-
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Foroven:
Den gamle Hovedbygning,
der afgiver Bolig for Over¬
gartneren, kontor for Sel¬
skabet og en Terestaura-
tion, hvis Friluftsservering

ses i Baggrunden.

Forneden:

Pergolaen foran Terestau-
rationen. Under Pergola¬
ens Glastag folder en ægte
Vinstok sit rige Løvværk
ud og frembyder et saare

malerisk Skue.
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Foroven:
Paa Muren imellem
Studiehaven og den
gamle Rosengaard
findes blomstrende

Slyngroser.

Forneden:
En Delphineurora-
bat med Kant af Ne-

pheta og Forgrund
af Polyantharoser,

„Else Poulsen".

»'la-i*.
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Bænkplads i Studiehaven.

stituerede sig, ikke til saatlanne, og for at afhjælpe denne Mangel tog Selskabet Ini¬
tiativet til allerede i 1831 og senere gentagne Gange at lade saadanne Kataloger fra
danske Handelsgartnerier trykke; og naar man nu paa sin Vej gennem Byen har
beundret det farvestraalende Blomstertorv og de mange pragtfulde Blomsterudsalg, da
lyder det som et Eventyr, naar man i Selskabets gamle Beretninger for I$34 læser:

„For at kunne etablere et Blomsterudsalg i København, der i Begyndelsen af 30-
verne hersteds endnu var noget ganske nyt, viste det Classenske Fideicommis og Land¬
husholdningsselskabet den Imødekommenhed dertil at bevillige IOO og ISO Rdl. Der¬
ved og ved at udskrive et extra Medlemsbidrag paa 4 Rdl. og 48 Sk. sattes Selska¬
bet i Stand til at leje et Lokale til Udsalg af blomstrende Potteplanter, hvor Han¬
delsgartnerne „gratis" kunde hensætte de til Forhandling bestemte Planter".

Samme Aar begyndte Selskabet Udgivelsen af den første danske Havetidende;
den indleder med følgende „Indbydelse":

Da vor Litteratur ikke har noget Tidsskrift, som har Havevæsenet til Genstand,
og den tiltagende Sans for samme stedse ger Savnet af et saadant Meddelelsesmiddel
mere føleligt, saa har Selskabet til Havekulturens Fremme besluttet at virke til, at en
Havetidende kunde udkomme, og i den Anledning udnævnt os undertegnede til Re¬
daktører af samme.

Kjobenhavn, den 1ste November 1834.
Bech, Etatsraad. Feilberg, Assistent i Banken. Mørch, botanisk Gartner.

Schouw, Professor. (Fortsættes).
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En af Udsigtshøjens hyggelige Siddepladser imellem Cypres og Tax.



En af gammeldags l'rovenceroser omkranset Siddeplads i det nye Anlæg.

Gruppe af Eremurus i Udsigtshøjens Stenparti.
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Iris og Fjeldplanter i Stenbedet i den gamle Havedel.

DET KONGELIGE DANSKE HAVESELSKAB OG
DETS HAVER - I DE 100 AAR, DER SVANDT

(Sluttet).
Man læser mellem Linierne, hvor alvorligt disse ansete Mænd tog den Opgave,

der blev dem paalagt. — Dette udmærkede 1 idsskrift udkom i Q Bind og ophørte med
Udgangen af 1843-

Da Formanden, Oherst d Origny paa Grund af tiltagende Svagheder havde fra¬
bedt sig Genvalg, valgtes ved Generalforsamlingen den l8.—2.—35 Professor I. F. Schouw
til Formand. Ved hans Tiltrædelse var Medlemsantallet vokset til 166.

Der er over disse første Aar at Selskabets Flistorie en Begejstring og Offervilje,
der giver dem en særegen straalende Plads.

Uagtet Lejemaalet af Flaven hos Gartner Danchert var afsluttet paa 6 Aar, kom
man dog snart til Erkendelse af det ønskelige i at eje en større og egen Have, og
da det ved Tegning af Aktier å 25 Rdl. og frivillige Bidrag var lykkedes at samle
IO98 Rdl., kom Selskabet allerede i 1837 efter mange Overvejelser paa meget lempe¬
lige Vilkaar i Besiddelse af sin tørste Have. Den bestod at 3^ Td. L. at den saakaldte
Studevang, beliggende ved Frederiksberg Allé, der hvor Navnet „Haveselskabets Vej"
og enkelte Træer endnu bevarer Mindet om Selskabets gamle Have. Her havde Sel¬
skabet i 47 Aar den Virkeplads, hvorfra det trods Vanskeligheder og Pengemangel
udøvede en betydelig Virksomhed.

Det var egentlig først under Lensbaron Zytphen Adelers I3-aarige Formandskab — fra
I862—I875—, at Selskabets økonomiske Forhold bedredes; det var under denne dygtige,

89



Rhododendron paa Græsplænen i den gamle Have.

Fra Havens Væksthuse:
Blomstrende Orkidé (Lælia purpurata).

QO



 



Øverst tilvenstre:

Interiør fra Brøndsalen under
en Foraarsudstilling.

Øverst tilhøjre:
Fra Væksthusene, Orkidé Dendrobium

thyrsiflorum.

Nederst:
Orkidé Brasso Cattleya Weitchi.

samfundsinteresserede Mand i Forening med Justitsraad Holm, Selskabets mangeaa-

rige Sekretær, at det lykkedes at konsolidere Selskabet saaledes, at det uden alt for
store økonomiske Sorger kunde se Fremtiden i Møde. I 47 Aar havde Selskabet her
sin smukke og velkendte Have, i Begyndelsen under landlige, idylliske Forhold, om¬
givet af \ illahaver og grønne Marker.

Snart voksede dog Byen ud over det aabne Land, og det gik med Haveselska-
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Orkidé: Lyscate Skinneri.

bets Have som med alle tie andre smukke Haver langs den gamle Allé, de lukke¬
des inde af høje Huse, sygnede hen, mistede deres Livsbetingelser og flyttede læn¬
gere bort fra den dræbende By. Ogsaa Haveselskabets Have flyttede, men dog ikke
længere end fra den lille til den store Runddel, idet Selskabet efter at have solgt sin
gamle Have til Tvedes Bryggerier for 127,830 Kr. lejede Frederiksberg Slots Økono¬
mihave. Den nye Have anlagdes efter Tegninger af Inspektor ved de offentlige Ha¬
ver H. Flindt og kostede ialt 9.1-147 Kr. Som et Kuriosum skal her bemærkes, at ved
Anlæget af Selskabets første Have, der anlagdes efter Planer af Botanisk Gartner
Mørch og Slotsgartner R. Rothe, udførtes Arbejdet af 40 Fæstningsslaver og kostede
482 Rdl. — begge Haver havde omtrent samme Størrelse.

Hen imod Slutningen af SOerne havde Selskabet sin Kulmination — Medlemsantallet
var da vokset til 902, og den udadgaaende Virksomhed, hvortil Staten bevilgede de
anvendte Midler, var meget betydelig; den omfattede ikke alene Uddelingen af Frugt¬
træer og Præmiering af havemæssigt dyrkede Husmandslodder, men ogsaa Oplæring
af Husmandssønner i økonomisk Havebrug, Kursus i Havesagers Anvendelse og lig¬
nende Opgaver, der alle gik i Retning af det økonomiske Havebrug.

Efterhaanden havde de fleste af disse Opgaver dog mistet deres Betydning og ført
Selskabet langt bort fra dets oprindelige Formaal. Ved det nye Aarhundredes Be¬
gyndelse var det kommet ind i et haabløst Dødvande og havde tilsyneladende mi¬
stet al Betydning. — Det kunde se ud, som var der kun det smukke Navn og den
gamle Have tilbage at den tidligere saa betydningsfulde Virksomhed.

Da var det atter Blomsterne, de forsømte og oversete Blomster, der, da det gamle
Selskab vendte tilbage til sit oprindelige Formaal, viste, at de endnu var i Stand til
at samle et stort og interesseret Publikum.
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Vecl Udgivelsen af et maanedligt Tidsskrift, „Meddelelser fra det Kgl. danske Have¬
selskab", ved Havens Udvidelse og Forskønnelse og ved stadigt tilbagevendende
Blomsterudstillinger har det vist sig, at Selskabet har været i Stand til at samle et
ret betydeligt Medlemsantal, saaledes at det nu ved sit IOO-Aars-Jubilæum tæller
2622 Medlemmer; desuden er der løst 2030 Husstandskort og 28O Gæstekort.

Selvfølgelig er det i høj Grad den bestandigt voksende Kærlighed til Blomster og
Have, der er kommet Selskabet tilgode. J, f£, /.
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Lillium candidum, almindelig hvid Havelillie.

LILLIER
I alle Tiders Litteratur, hvor Renhed og Uskyld beskrives, har Lillien været et

yndet Symbol, og er i den Retning blevet benyttet i et Omfang, der næsten virker
banalt. Maaske kan dette, at denne skønne Blomst saa ofte er blevet misbrugt, have
bevirket, at den nu sjældent anvendes i vore Haver. I hvert Fald er det beklageligt,
at den ikke plantes mere end den gor. Haverne burde i Juli næsten helt beherskes
af Lillier og Roser, thi de klæder hinanden. Især den hvide Lillie — Lillium candidum
— besidder en egen monumental Skønhed, baade i Blomstens Form og ved sin ranke
V ækst, og den er overordentlig anvendelig i Stauderabatter. Lillien ynder lidt Halv¬
skygge, men trives iøvrigt overalt i velkultiveret Havejord. Den er lidt ømtaalelig over¬
for Grundfugtighed, navnlig hvor dette staar højt om Vinteren. Der findes en Mængde
Sorter foruden forannævnte i alle Farvenuancer, her skal nævnes nogle at de bedste:
L. Hansoni, lysegul med purpur Pletter; L. Martagon, rødviolet; L. pardalium, orangerød
med mørkerøde Pletter; L. tigrinum splendens, „Tigerlillie", og endelig en Nyhed: Lil¬
lium regale, der er hvid med svovlgul Farvetone i Bunden af Blomsterbægeret. Lillie¬
løgene plantes i Oktober-November eller tidligt Foraar, ca. IO cm dybt. De kræver
nogen Dækning 0111 Vinteren med Løv eller et Lag gammelt Gødning. A.

95



BLOMSTERLØG I GRÆSPLÆNEN
Tiden for Efteraarsplantningen er inde nu, og som Regel giver Efteraaret en god

lang Periode for dette Arbejde. Desuden har man jo den Trøst, at hvad der ikke
naas i Efteraaret kan blive gjort i det kommende Foraar og endda komme godt med.
Der er dog en Ting, der ikke taaler at udskydes til Foraarsplantning, og det er Læg¬
ning at Blomsterløg; dette Arbejde maa helst gøres nu i Oktober, senest i Begyn¬
delsen af November. Ingen Tid paa Aaret giver Havens Skønhed saa friske og inten¬
sive Indtryk paa Menneskers Sind, som naar Blomsterløg og Knolde begynder at
pippe op af den endnu vinterkolde Jord med Løfter, som man véd bliver indfriet
med flammende Farvepragt eller beskeden \nde. — Alt det ved vi; men Folk er glem¬
somme, og Indtrykkene fra Havens vekslende Billeder fra Vaar til Høst er mange,

og ofte glemmes det Løfte, man gav sig selv en skøn Vaardag, naar man saa Na¬
boens Løgvækster pippe frem i Græsplæner og Rabatter, at ville se at faa det saa-
dan i sin egen Have. Derfor minder vi her om det, at nu bør det ske, nu er det
Tid at forberede Foraarsfloret. Dertil kommer, at Løgene synes i Aar at være af en

særlig god Kvalitet og noget billigere, end de er forekommet i de senere Aar.
Blomsterløg kan anvendes paa mange Maader i Haven; det, vi imidlertid her sær¬

lig vil paapege, er en større Anvendelse af Blomsterløg i Græsset. Enhver kender
det yndefulde Syn, som Kolonier af gule og blaa Crocus i Græsplænen frembyder,
ligesaa Erantispletterne. Erantis, som jo er en Knoldvækst, kan ogsaa saas af Fro
og lykkes godt, navnlig naar det saas i frisk Tilstand lige etter Modningen. I gam¬
melt Græs lykkes dog Frøudsaxl mindre godt, og her bør man helst anvende Rod¬
knolde. — Med Hensyn til Blomsterløg i Græsplæner bør man helst holde sig til de
lavere voksende, som Crocus, Vintergæk, Scilla, Perlehyacinth, og som sagt, Eran-
this, Tulipaner, Paaske- og Pinselillier kan anvendes paa Steder, hvor Græsset kan
faa Lov at staa længe inden første Slaaning.

* *

*

BOGANMELDELSE
Teknologisk Institut vil i Aar for første Gang søge en længe paatænkt Flan realiseret, nemlig at

udgive en Aarbog, d. v. s. en Bog, der foruden Kalender, Tabeller, Oplysninger, Takster, Adresser
etc., som en saadan Bog nu engang skal indeholde, tillige indeholder nogle gode for Haandværkeren
interessante og aktuelle Artikler.

Bogen skal udkomme ved Juletid. Direktør Gregersen indleder med en Artikel: HaandvaerK, der
hvert følgende Aar efterfølges af en historisk Redegørelse for hvert enkelt Haandværksfag, saaledes
at Bøgerne stadig er aktuelle, og til Slut (der ligger jo et stort Arbejdsfelt her!) danner en samlet Serie.

Desuden vil denne første Bog indeholde 3 andre Artikler af stor Interesse for Haandværket og
Industrien.

Bogen indbindes i et smukt Helshirtingsbind forsynet med det kendte Hjørnemærke i Guld og
bliver saaledes en smuk Gavebog. Prisen bliver saavidt muligt ikke over 2 Kr. pr. Stk.

Da der første Gang kun trykkes et begrænset Oplag, bedes Forudbestilling indsendt til Teknologisk
Instituts Forlag, København.

96



EN HAVE I UTTERSLEV
Af Havearkitekt Anka Rasmussen.

I dette Foraar omlagde jeg Haven til Mejeriet „Granly", Utterslev. Til Trods for,
at Planen af den ser temmelig kedelig ud, synes det mig alligevel, at denne ret lille
Have i Virkeligheden har en god Del af de Egenskaber, man forlanger af den gode
moderne Have.

Haven ligger lavt. Stuehusets Sokkel er saaledes 1—1,5 ni lavere end Grænserne
mod Nord og Øst, hvilket fik mig til at grave Græsrummet vandret ud og bygge en
Støttemur mod Nord og Øst. Gangen ved Huset og Siddepladserne er belagt med
Solinger Sandsten, og foran Støttemuren, der er bygget af Nexø Sandsten, løber kun
en 40 cm bred brudt Sandstensflise, som fortsætter foran Rhododendron og Staude-
rabatten.

Beplantningen er bag Støttemuren mod Nabohaven lave, blomstrende Buske, bag
Hjørnesiddepladsen Bjergfyr, mod Øst brede Stedsegrønne Planter, mellemplantet med
Busketroser, Cotoneaster og Berberis. Mod V ejen syd for Huset staar Rhododendron
med en Mellemplantning af Lilier, Bregner og Primulaer, og foran Hækken mod Gaar-
den har Stauderne deres Plads. Ved Foden af Huset og i Støttemuren er der rigelig
Plads til Stenplanter. I Græsset ved Støttemuren er Roserne anbragt i mindre Fir-
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„Granly"s Have i Utterslev. Foto: Anka Rasmussen.

„Granly"s Have i Utterslev. Foto: Anka Rasmussen.
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„Granly"s Have i Utterslev. Foto: Anka Rasmussen.
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kanter, afgrænset med Klinker paa Fladen. Endelig er der fra den tidligere Have
bevaret to Ædelgran og et Par prægtige gamle Frugttræer, som med deres legende
Skygger giver den nyanlagte Flave ogsaa lidt Ærværdighedspræg.

Haven er lun og solvarm, den er nem at holde vedlige; der er ingen Græskanter
at klippe og ingen Grusgange at rive. Gangarealet er det mindst mulige, og med det
forholdsvis ret store Græsrum og den rigelige stedsegrønne Beplantning skulde den
ogsaa virke som en tiltalende Vinterhave.

* *

*

Gravpyntning. Vestre Kirkegaard, København.
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PYNTNING AF GRAVENE MOD VINTEREN
Af Inspektør Chr. Beck Skrydstrup.

Løvet falder, Vinteren nænner sig, Tiden er inde til, at man maa tænke paa at
iklæde Graven sin Vinterdragt.

Denne smukke Skik, der saa vidt mig bekendt er særegen for Danmark, har vel
oprindelig været tænkt som en Beskyttelse af Gravstedernes Plantevækst, men har
saa efterhaanden udviklet sig til det, den nu er blevet —, en Udsmykning!

Denne Udvikling er sket gradvis gennem de sidste ca. 25 Aar, (jeg taler her kun
om københavnske Forhold) og bestod i Begyndelsen kun af et jævnt Grandække og

Indbinding af Roserne. Lidt efter lidt gik man over til den nuværende Form for Pynt-
ning, der efterhaanden har taget et saa stort Omfang, saa det alvorligt kniber med
at overkomme Arbejdet indenfor den ret begrænsede Tid fra ca. I. November til Jul.
Roserne indbindes i Reglen ikke, da dette er blevet uoverkommeligt, og Erfaringen
tillige har vist, at det er mere til Skade end Gavn, idet de let faar Sygdomme. Ho¬
vedparten af det Materiale, vi anvender her paa Vestre Kirkegaard, er Rodgran, Hvid-

Gravpyntning. Vestre Kirkegaard, København.
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Gravpyntning. Vestre Kirkegaard, København.

Gravpyntning. Vestre Kirkegaard, København.
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Gravpyntning. Vestre Kirkegaard, København.

Gravpyntning. Vestre Kirkegaard, København.
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Gravpyntning. Vestre Kirkegaard, København.

gran og Bjergfyr. Hedeselskabet er vor Hovedleverandør, og vi faar herfra altid en
frisk velsorteret Vare, som er hurtig at arbejde med. Desuden benytter vi til de fi¬
nere Pyntninger Mahonia, Cypres, Cedrus, og hvad der ellers kan forekomme af
stedsegrønt Materiale, der, naar det bruges som Dække, udklippes i ganske smaa

Stykker.
Arbejdet med Granpvntningen er vor allertravleste Tid, da dette skal være fær¬

digt til Jul. Der er i denne Periode herved beskæftiget ca. 60 Mand, hvorat Største¬
delen er øvet i Pvntning, og enkelte kan drive det til Virtuositet, og af Materiale
anvendes ca. 220,000 kg. Gravpyntningen giver saaledes Arbejde til mange, ikke
alene paa Kirkegaardene, men ogsaa i Plantagerne, hvorfor man samfundsmæssig set
maa glæde sig over det store Omfang, denne Sag efterhaanden har faaet.

Da Billedmaterialet bedst forklarer Fremgangsmaaden ved Pyntningen, skal jeg
ikke her komme nærmere ind paa denne Side af Sagen, men opfordre alle, der be¬
skæftiger sig med Kirkegaardsdrift, at udvise Interesse for denne smukke Skik.

* *

*
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Urnehaven, Vestre Kirkegaard. Detail af Terrasseringen.

EN URNEHAVE
Vestre Kirkegaard, København.

Af Havearkitekt I. P. Andersen.

Ved Anlæget af Urnehaven paa Vestre Kirkegaard har Københavns Begravelses¬
væsen imødekommet et stedse stigende Krav fra mange Sider. Hidtil har saa godt
som alle L rnebegravelser foregaaet paa Bispebjerg Kirkegaard, hvor Ligbrændingen
jo foregaar, men for alle dem, der paa en eller anden Maade føler sig knyttet til
Vestre Kirkegaard, er det naturligt, at disse ønsker ogsaa at gravsætte deres Kæres
Urner der. — I Efteraaret IQ28 fik jeg derfor, bl. a. fra Begravelsesvæsenet den Op¬
gave at planlægge en Urnehave paa Terrainet omkring den lille Sø, som tidligere var
anvendt til Børnegrave, men som nu var hjemfaldent.

Terrainet med det dybt liggende Vandparti var velegnet til Formaalet. Dels kunde
det paa Grund af sin vanskelige Tilgængelighed daarligt anvendes til almindelig Be¬
gravelse med Transport af tunge Kister, og dels vilde det ved sin særegne Form kunne
afgive et smukt Parti for Formaalet.

I Overensstemmelse med Terrainets Form maatte Partiet omkring Dammen udfor¬
mes i Terrassering. Oprindelig var det Meningen, at Terrasserne i det væsentlige
skulde bygges op ved Jordskraaninger, men da man kunde formode, at der vilde
blive Brug for dyrere Gravsteder besluttedes det at anvende Støttemure for at skabe
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Længdesnit, Maalestok ca. 1:600.

større Monumentalitet over Partiet, hvorved der iøvrigt ogsaa vandtes mere Grav¬
plads. Ovenfor Partiet omkring Dammen blev der i Forbindelse med dette Anlæg
udformet et Parti med hækindrammede Gravpartier med billigere Gravsteder i hele
Afdelingens Udstrækning, saaledes at der virkelig kan blive Tale om en Urnehave.
Overalt er der anvendt Stedsegrøn Beplantning, saavel hvad Rammeplantning som
Hækkene angaar. Ovenpaa Støttemurene ved Terrasserne er der plantet dobbeltræk-
kede Hække af Taxus bacc. og Buxus arborescens. Disse Hække, der yderligere skal
fremhæve Terrasseringen, er tænkt at skulle blive 0,50 m høje og I m brede.

Angaaende Planens Tilblivelse skylder jeg at anføre, at denne er blevet til i nøje
Samarbejde med Hr. Direktør Berg og Hr. Inspektør Beck Skrydstrup. Arbejdet ved
Anlæget er paa en smuk Maade udført af Kirkegaardens egne Gartnere med Gart¬
nerformand Aage Andersen som Arbejdsleder. Omkostningerne ved Anlæget er holdt
indenfor det budgetterede Overslag, og Omraadet vil, naar Gravpladserne er bortsolgt,
kunne svare sig normalt, uden at Prisen paa de forskellige Gravsteder overstiger det
rimelige.
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Urnehaven, Vestre Kirkegaard. Detail af Gravstedsordningen.

Urnehaven, Vestre Kirkegaard. Frontal Terrassemur med Jerngelænder. De sideordnede Trappe-
partier, ovenfor hvilke ligger store Gravsteder, skal delvis tilplantes med pudedannende

og krybende Stauder.
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Damparti i Urnehaven, Vestre Kirkegaard.

REGULATIV
FOR BENYTTELSE AF URNEGRAVSTEDER PAA VESTRE KIRKEGAARD

1. Paa Afd. A maa anbringes liggende Sten af Granit, Sand- eller kalksten, med
Undtagelse af følgende Nr.: 1—28, 152—153; 184—211 samt 335—33&, hvorpaa maa op¬
stilles Gravmæler af Granit, Sandsten, Kalksten, Jern eller Træ, hvis Højde ikke maa

overstige Halvdelen af Gravstedets Dybde; dog maa ikke poleret Granit eller hvidt
Marmor anvendes.

Gravstederne maa kun beplantes med lave Stedsegrønne Træer, lave Roser, Som¬
merblomster, Løgvækster samt lave Stauder og Stenhøjsplanter.

2. Paa Afd. B tages intet Forbehold angaaende det Materiale, hvoraf Gravmæ¬
lerne fremstilles. Disse maa anbringes liggende eller opretstaaende, dog maa Højden
ikke overstige Halvdelen af Gravstedets Dybde. Gravstederne maa tilplantes med
lave og halvstammede Roser, Sommerblomster, Løgvækster, lave Stauder og Stenhøjs¬
planter.

3. Paa Gravstederne maa ikke anbringes Bænke, Stole, Taburetter, Indgangspiller
eller Laagepartier.

4. Den paa Gravstederne værende Baghæk maa kun klippes paa Kirkegaardens
Foranstaltning; denne samt Mellemhækkene maa ikke fjernes og erstattes med anden
Indhegning.

5. Naar et Gravmæle ønskes anbragt, maa dette meddeles til Kirkegaardens In¬
spektør, hvis Anvisning uvægerlig skal følges.
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JENS K. JØRGENSEN IN MEMORIAM
Af I. P. Andersen.

Jens K. Jørgensen var en af den danske Gartnerstands mest særprægede iMænd.
Han var en af dem, der satte Præg paa sit Fag og sin Tid. Specielt særprægede han,
ved sin næsten geniale Evne til at faa Skønheden til at gro op om sig, Det kgl. dan¬
ske Haveselskabs Have, og uden at nedsætte Værdien af Ledelsens Arbejde for Sel¬
skabet tør man nok sige, at den Popularitet, som Det kgl. danske Haveselskab har
erhvervet sig iblandt Publikum i de senere Aar, for en meget væsentlig Del skyldes
Overgartner Jørgensens Arbejde med Haven og de Resultater, der fremstod heraf.

Jørgensen var en dygtig Gartner, det maa man erkende, dygtigere end de fleste,
men det var ikke den faglige Dygtighed, der betingede hans Betydning — nej det, der
særprægede hans Virke, var rent ud sagt tvært imod. Det var, naar Jørgensen ry¬
stede Gartneren af sig og gav sig sin amatørmæssige Gaaen paa tværs af al Faglig¬
hed i Vold og lod sit følsomme Kunstnersind helt raade, at han skabte al den over-
daadige Fylde om sig, som for Publikum, Amatørerne, det menige Folk er indbefattet
alle Begreber om Haveskønhed.
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For os „bedre vidende" var og blev Jørgensen det store Modsigelsens Tegn. Ikke
saaledes, at vi ikke kunde se og vurdere Skønheden i hans Værk, men hans ophøj¬
ede Foragt for alle vore tillærte Begreber om Plantebehandling og Planteanvendelse
maatte virke som en Slags Revolution — Oprør indenfor Omraadet. Undertiden syntes
det, som om han paa rent barnlig Vis legede med sine Planter. Han flyttede rundt
med dem ofte flere Gange om Aaret — i den normale Plantetid som udenfor Plante¬
tid. Og Planteafstande, saadan som andre plejer at omgaas Begrebet, var for Jørgen¬
sen noget ganske underordnet, som det ikke faldt ham ind at tage Hensyn til. Hans
Plantninger bestod ofte af flere Lag, og Tætheden var saa bugnende fuld, at alle
Tanker om Planteafstande forsvandt. — Jørgensen havde ligesom visse Bønderkoner
„Blomsterheld", overalt myldrede de frem under hans følsomme Hænder. Undertiden
kunde hans Dispositioner forekomme helbefarne Planlæggere aldeles planløse, og
sikkert er det, Plan paa Papir var et Sprog, Jørgensen aldrig lærte at forstaa, men at
slutte deraf, at hans Arbejde var planløst, vilde være i højeste Grad fejlagtigt; han
havde Planen i Hovedet, og der var baade Vilje og Retning i hans Arrangementer,
hvilket Resultaterne tilfulde udviste.

Der er i de senere Aar ofte fremsat Krav fra Taleksperters Side om, at Det kgl.
danske Haveselskab burde have et Prøvefelt med Prøvedyrkning, Etiketter, Navne
og Tal og alt det; men, o haabløse Blindhed! Har ikke hele Det kgl. danske Have¬
selskabs Have i Jørgensens Tid været et eneste Eksperimentalfelt, hvor de, der havde
Øjne at se med, kunde suge Lærdom til sig i fulde Maal, og har vi ikke alle, Fag¬
folk saavel som Amatører, bevidst eller ubevidst, med eller uden god Vilje, lært af
denne Heksemester — enkelte Gange vel, hvorledes det ikke skulde være — men i det
store og hele, hvorledes Planter kunde anvendes i Form og Billeddannelsens Tjene¬
ste, men ogsaa, hvad Planter krævede for at trives og udvikle sig vel.

Det var som sagt ikke videnskabelige, med Tal og Tabeller underbyggede For¬
søg, Jørgensens Arbejde udviste, men en Lærdom for jævne Mennesker i let tilgæn¬
gelig Form om Resultatet af Planteliv og Menneskearbejde, naar dette gaar op i en
højere Enhed.

Jørgensen var i mange Aar en ivrig Skribent med Emner valgt i Flæng fra sit
kære Planterige, og som det gik med Hensyn til hans gartneriske Virke, saaledes ogsaa
med hans Skriverier. Hans Sprog var udenfor det almindelige, hørte ikke Nutiden
til. For alle, der med det moderne Jag efter saa tørt som muligt at finde Udtryk for
tørre Realiteter, var Jørgensens Sprog en Forargelse og maatte forekomme sødt og
sentimentalt. — Men Jørgensen havde den for en Skribent lykkelige Egenskab, at han
blev læst i vide Kredse og netop af de Mennesker, han skrev for, hvilket vist ikke
ret tit kan siges om de Skriverier, der flyder fra tørre nøgterne Penne. Mennesker
vil nu engang helst se et Par Draaber rødt Blod i Blækket, selv om dette ikke er

Modefarve.
Ingen er uerstattelig; dette er Reglen, men Jens K. Jørgensen er Undtagelsen, der

bekræfter Reglen, og for det fine gamle Haveselskab maa man blot ønske, at man
ved Valget af hans Eftermand maa finde en, der kommer saa nær opad ham som
muligt, til Gavn for Haveselskabet og til Aire for Mindet om den Mand, der ved sit
rige \ irke har hjulpet saa mange til at forstaa at elske Blomsternes Liv, og som har
sat blaat Stempel paa den gamle Have ved Frederiksberg Runddel.
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VANDING OG GØDSKNING AF ALLETRÆER
PAA GADER OG VEJE I BYERNE

Af Jens Østergaard.

De Gartnere, til hvis Omsorg Allétræer i Byer er overgivet, har formentlig ofte
gjort sig den Tanke, om Træerne nu ogsaa er i Stand til at kunne faa den fornødne
tugtighed og Næring til god Trivsel under de Kaar, hvorunder de sædvanlig dyrkes.
Det er ganske naturligt, at den Tanke maa opstaa. Kaster vi et Blik paa Veje og
Pladser i vore Byer, vil man straks blive klar over, at Betingelserne for at faa den
fornødne Fugtighed fra Regnvandet som Regel er meget ringe. Alle Vejarealer, For¬
tov, Cyklesti og Kørebane er i alle moderne Byer dækket med et haardt og for
\ and praktisk talt næsten uigennemtrængeligt Materiale; tillige er Profileringen af en
saadan Form, at Regnvandet hurtigst muligt forsvinder i Rendestenen, hvorfra det
føres videre gennem Kloaken uden at komme Træerne til Gode.

Forfatteren til nærværende Artikel har saaledes flere Gange haft Lejlighed til at
iagttage Jordens Fugtighedstilstand i de dybere Lag i Nærheden af Træer under oven¬
nævnte Forhold. Lejlighed dertil gives, naar der sker Ændringer eller Omlægning af
Gader, Nedlægning af Kabler eller Ledninger, hvilke jo alle er Arbejder, der foran¬
lediger Udgravninger, hvorved Jorden fra Undergrunden kommer frem. Gentagende
Gange har vi konstateret, at Jorden er fuldstændig tør som Aske, selv ogsaa om For-
aaret, inden Træerne er løvklædte og paa dette Tidspunkt endnu ikke har tæret
nævneværdigt af Vinterfugtigheden. Man forventer jo, at Vinterfugtigheden skulde
have blødt Jorden op, saa at Træerne i Foraarstiden, naar Løvspringet begynder,
havde god Fugtighed ved Rødderne. Men dette har vi altsaa ofte konstateret ikke
er Tilfældet. At Jorden hen paa Sommeren og Efteraaret er fuldstændig tør, efter at
Sommerens Vækst har tæret paa Jordfugtigheden, er ganske forstaaeligt. For den, der
har Indsigt om Planternes Krav til Næring og Fugtighed, er det ganske uforstaaeligt,
hvorledes Planterne under nævnte Betingelser er i Stand til at kunne grønnes og i
det hele taget trives. Men det er formentlig Grundvandet, der ved Haarrorskraftens
Hjælp skaffer Træet nogen Fugtighed. Det er dog ikke alle Træer, der finder sig
lige godt i den „Sætten paa Ration". Elm er det Træ, der klarer sig bedst, det hol¬
der i Reglen Bladene grønne til langt hen paa Efteraaret. Lind klarer sig ogsaa godt,
naar da ikke Spindemider, der særlig hjemsøger Krimlind og Storbladet Lind, kom¬
mer til. Hestekastanie og Ahorn klarer sig i Reglen mindre godt, især lider Heste¬
kastanie, der ofte faar brune og sammenkrøllede Blade saa tidligt som i Juli Maaned
og i en saadan Grad, at Væksten næsten synes fuldstændig standset; men kommer
der en fugtig og mild Eftersommer, kan der dog fremkomme ny, men i Reglen svag
Vækst.

Nu er Spørgsmaalet, om der fra Gartnernes Side kan gøres noget for at modar¬
bejde dette uheldige Forhold.

Der bliver da undertiden for at hjælpe noget brugt at lægge Riste, der enten er

forfærdiget af Jern, Træ eller Beton, paa Terrænet nærmest Træet. Riste af Træ er
af ringe Holdbarhed og af Jern for dyre i Anskaffelse. Riste af Beton, der særlig er
kommet i Brug i København i de senere Aar, er ogsaa for dyre, idet et Risteparti
til et Træ i Anskaffelse og Anbringelse næsten koster lige saa meget som Anskaf-
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felse og Plantning af et Træ, inclusive Jordforbedring, Stage, Bindemateriel ni. m. Men
Riste har sin gode Side, de skærmer Jorden mod stærk Sammentrampning og er der¬
for næsten uundværlig ved Træer, hvor Jorden er meget udsat for at blive last og
haard, f. Eks. ud for Sporvognsstoppesteder eller ud tor Forretninger, hvor der er

stadig Fodtrafik. Riste vil paa saadanne Steder beskytte Jorden mod Sammentramp¬
ning og betinger Adgangen at Luft og Fugtighed til Rødderne. Men da Riste er dyre
i Anskaffelse og iøvrigt ogsaa dyre i Vedligeholdelse, maa der i mange Tilfælde, bort¬
set fra de Steder, hvor de er nødvendige, søges at hjælpe sig paa andre Maader. Ter¬
rænet (Fortov og Cyklesti), hvor Træerne staar, er i Reglen dækket af Brosten,
Grus- eller Tjærechaussering. I denne Overfladedækning, enten det er af den ene
eller den anden Art, er der da omkring hvert Træ oftest en Aabning af ca. 1,5—3
m2 stort eller en ubedækket Jordstribe paa langs ad Trærækken. Jo større det ube¬
dækkede Areal er, desto bedre er Forholdene selvfølgelig for Træerne. Er dette ube¬
dækkede Areal omkring Træerne i Højde med eller, hvad undertiden er Tiltældet,
endog er højere end den omgivende Overfladebelægning og tilmed endog bleven ret
fast, vil det meste af Regnvandet løbe ud og forsvinde i Kloaken, uden at selv nok
saa ringe en Del vil trænge ned i Jorden og komme Træerne til Gode.

Saalænge Træerne er unge og nyplantede, vil Vanding være overkommelig, men
efter nogle Aars Forløb maa dette dog i de fleste Tilfælde ophøre. For at hjælpe til,
at noget af Regnen maa komme til Nytte, kan der omkring Træerne udgraves en
8—IO cm dyb Forsænkning, hvor Regnvandet, der talder paa Træet og det omgivende
Terræn, kan samle sig og trække ned til Rødderne. Flvor det er bleven gjort, vil
man i Regnvejr se en stadig Vandplask, og i en Regnperiode, f. Eks. en Ugestid eller
maaske længere, kan det blive til en ikke helt ringe Mængde Fugtighed, der paa den
Maade kan trække ned. I Løbet at en Vinter paa den Tid, da Træet ikke torbruger
noget synderlig Vand, maa det antages, at der i saa Tilfælde ved Vækstens Begyn¬
delse i Foraarstiden vil være sivet saa megen Fugtighed ned, at den er tilstrækkelig
til, at god Y ækst kan indledes og vedligeholdes det meste af Sommeren. Udhuling
af Jordoverfladen omkring Træerne er en nem og billig Foranstaltning og vil kunne
praktiseres ved de fleste Træer selv paa stærkt befærdede Gader og Veje. I de frem¬
bragte Huller vil Jorden heller ikke blive saa tast, Fodgængerne vil undgaa dem, saa
Jorden ikke bliver saa sammentrampet som paa jævnt Terræn, og porøst Slam vil
samles der og bidrage til at hindre, at Overfladen skorper.

En vigtig Side af Vejtræernes Pleje i Tilslutning til den tornødne Vanding er Gødsk¬
ningen. Samtidig med Plantningen kan der til Jorden tilsættes Gødning, der indeholder
Kali og Fosforsyre og samtidig med Vanding i Foraars- eller Forsommertiden Chile¬
salpeter. Naar Træerne er kommet i Groning etter I å 2 Somres Vækst, vil det være

praktisk at gaa over til at give en aarlig Gødskning i Vintertiden, og i de fleste Til¬
fælde Kunstgødning, der er nemmest at skaffe til Veje.

1 hvor mange Aar, det kan nytte at give Kunstgødning, maa bero paa et Skøn.
Naar Træernes Rødder ved 30—50 Aars Alderen har bredt sig ind under Kørebane
og Fortov, er det tvivlsomt, om den Gødning, der gives til saa gamle Træer, kan
naa de virksomme Rødder, og i de fleste Tilfælde vil man formentlig være hørt op
dermed ved 15—20 Aars Alderen.

Da der ikke foreligger Forsøg, der omhandler Gødskning af Træer under saa ind¬
snævrede og begrænsede Vækstforhold, maa det bero paa et Skøn, hvorledes den
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procentiske Sammensætning af Gødningen, som bruges, skal være, eller hvor store
Mængder, der skal benyttes.

Eftersøger vi vor Litteratur for at finde Holdepunkter, vil man se, at det er meget
lidt og kun spredte Beretninger om forsøg, der foreligger, og de omfatter ikke Træer
paa Gader og \ eje, men Træer i Planteskole eller Skov. I denne Forbindelse her
har det dog sin Interesse at samle de faa Redegørelser sammen og danne sig et Over¬
blik over Resultaterne.

I 226. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur, der foruden For¬
søg med Gødskning af Køkkenurter omhandler Gødningsforøg af Seljerøn og Stor¬
bladet Elm som unge 2-aarige Planter i Forsøgsmarken ved Flornum. Af disse er
Storbl. Elm (og de med denne nærstaaende Arter og Varieteter) vor vigtigste Allé¬
træart i Byerne, og det er derfor nok værd at lægge Mærke til, hvorledes Gød¬
ning af forskellig Art og Mængde virker paa denne Plante som ung i Planteskolen
for eventuelt at skønne om i hvilke Sorter og Mængder, der kan anvendes til Gødsk¬
ning af Elmetræer. Ved dette Forsøg blev prøvet med Staldgødning og Kunstgødning
anvendt hver for sig i stigende Mængder og i et enkelt Forsøgsled blandet, fordelt
som nedenfor angivet pr. Hektar:

1. Forsøgsled: Ugødet.
2. do. 12 Læs Staldgødning.
3- do. 24 Læs Staldgødning.
4- do. 36 Læs Staldgødning.
5- do. 12 Læs Staldgødning + Kunstgødning, der svarer til 12 Læs Staldgødning.
6. do. Kunstgødning = 6 Læs Staldgødning.
7- do. Kunstgødning = 12 Læs Staldgødning.
8. do. Kunstgødning = 24 Læs Staldgødning.
9- do. Kunstgødning = 24 Læs Staldgødning, men med Kvælstof i Svovlsur Amm.

10. do. Kunstgødning = 24 Læs Staldgødning, men uden Kvælstof.
11. do. Kunstgødning = 24 Læs Staldgødning, men uden Fosforsyre.
12. do. Kunstgødning = 24 Læs Staldgødning, men uden Kali.

Der var forøget Vækst baade ved Anvendelse af Staldgødning og Kunstgødning
i stigende Mængder. Men Virkningen har været forskellig. Staldgødning har givet
betydelig større Tilvækst baade i Højde og Stammetykkelse end tilsvarende Mængde
Plantenæringsstof i Kunstgødning. Saaledes har Kunstgødning med Kvælstof i Form
af Chilesalpeter givet i Mængde lig med 24 Læs Staldgødning end ikke udviklet saa

god Vækst som 12 Læs Staldgødning.
Svovlsur Ammoniak har givet daarligt Resultat, ja endog haft skadelig Virkning,

idet Tilvæksten i de Forsøg, hvor denne Gødningsart er anvendt, endog er ringere
end hvor der var givet Kunstgødning uden Kvælstof. Udeladelse af Kali har nedsat
Væksten stærkt, medens Fosforsyremangel kun har gjort ringe Virkning.

Ved Forsøget med Seljerøn, der om end ikke saa betydningsfuldt Allétræ dog i
denne Forbindelse har sin Interesse, var Udslaget til Fordel for nogle af Kunstgød-
ningsarterne. Kunstgødning med Kali, Fosforsyre og Kvælstof i Form af Chilesalpeter,
svarende til Plantenæringsstoffer i 12 Læs Staldgødning, havde i Modsætning til Elm
givet større samlet Trævækst end 12 Læs Staldgødning, løvrigt gav Anvendelse af
Svovlsur Ammoniak betydelig ringere Vægtudbytte end tilsvarende Mængder med
Chilesalpeter. Svovlsur Ammoniak havde endog til Følge, at Træernes Skud, der var
faa, var at bølget og kroget Vækst. Ved Udeladelse af de enkelte Gødningsstoffer
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har Kalimangel givet den største og Fosforsyremangel den mindste Vægtformindskelse.
Dansk Skovforening, der i Aaret IQ21 planlagde en Række Gødningsforsøg i Skov

og Planteskole, har i „Meddelelser fra Dansk Skovforenings og Det danske Hede¬
selskabs fælles Gødningsforsøg" i IQ27 offentliggjort nogle Resultater om Ask.

Beretningen omhandler et i November IQ2I paabegyndt 3-aar'gt Gødningsfor¬
søg udført i hensygnende 20-aarigt Askekultur i Stensby Skov ved Petersgaard.
Forsøget omfatter 6 Parceller med Belægning med Ris og 6 uden. Til alle gødede
Parceller blev givet Kalk, der paa Forsøgsarealet som Helhed havde vist umiskende¬
lig gavnligt Udslag. Af kvælstofholdige Gødninger blev anvendt Norgesalpeter, der
overalt sammenlignet med ugødet havde givet god forøget Vækst. Tilskud af Fosfor¬
syre har i visse Tilfælde nærmest givet negative Resultater, hvilket ogsaa er Tilfældet
med Kali baade den letopløselige Kainit og tungtopløselige Kaliumsilikat, der begge
var anvendt.

Det andet Forsøg, der paapegyndtes Foraar IQ22 og varede i 3 Aar, omfatter
Gødningsforsøg af eenaarige Ask, der i to Sorteringer udskoledes i en Planteskole
ved Skovriddergaarden paa Vemmetofte Skovdistrikt. Forsøget omfatter Anvendelse
af flere Arter Kunstgødningsstoffer og Resultatet af Tilvæksten i de 3 Forsøgsaar
var i cm.

Planter af Sortering
sterste mindste

Nr. 1. 61,6 49,2 Ugødet.
Nr. 2. 65,3 47,8 Fuldgødning uden Kvælstof.
Nr. 3- 94,6 89,4 Fuldgødning med Norgesalpeter.
Nr. 4- to6,o 86,2 Fuldgedning med Chilesalpeter.
Nr. 5. 90,2 76,5 Fuldgødning med Svovlsur Ammoniak.
Nr. 6. 94,8 74,7 Fuldgødning uden Fosfor.
Nr. 7- 9t,6 84,1 Fuldgødning med Superfosfat.
Nr. 8. 87,4 82,4 Fuldgødning uden Kalium.
Nr. 9- iot,7 89,0 Fuldgødning med Kaliumsilikat.
Nr. to. 107,5 75,2 Fuldgødning med Kaliumklorid.

Der tilføjes i Bemærkningerne, at Kvælstoffet og dette alene har aabenbart været
i Minimum i denne Jordbund, der forud for Forsøget i 4 Aar havde været dyrket
med Roer og Tilskud af alle andre Gødninger uden Kvælstof, har haft samme Virk¬
ning, som hvor intet overhovedet er givet (de ugødede Bede). Dermed er dog ikke
bevist, at Tilskud af Kvælstofgødning alene (uden anden Grundgødning) paa enhver
Slags Jord vilde have givet lige saa gode Resultater. Det kunde lige saa godt tæn¬
kes under andre Forhold, at et af de andre Gødningsmidler havde været i Minimum
og dermed haft en anden Indvirkning paa Vækstens Størrelse.

f osforsyre har vist svingende Udslag, idet Fuldgødning med Fosforsyre har ned¬
sat Væksten hos de store Planter, men forøget Væksten hos de smaa Planter. Dette
synes at tyde paa, at Askens Krav til Fosforsyre er paafaldende ringe, eller at større
Fosforsyremængde muligvis endog kan have skadelig Indflydelse paa den.

Kalium har derimod forøget Væksten baade ved store og smaa Planter.
Men Virkningen at Kvælstoffet, der særlig var øjensynlig i de to sidste Somre,

viser, at Salpeterkvælstoffet (Norge- eller Chilesalpeter) aabenbart er den bedste Kvæl¬
stofgødning for Ask, medens Ammoniakkvælstoffet (Svovlsur Ammoniak) havde en

noget ringere Virkning. Asken synes at være et Træ, der mange Steder udvikler sig
til store prægtige Allétræer, saaledes har Forf. set den i smuk Udvikling som Lande-

114



vejstræ ved Ullerslev paa Pyen og ved Sorø, og i ovennævnte Forsøgsberetning næv¬
ner Prof. Fr. Weis, at paa Landevejen fra Kolding til Haderslev ogsaa findes smuk¬
ke Ask. løvrigt synes Træet at trives vel paa Jordbund, der bærer Urtevegetation
af Nitratplanter, altsaa hvor Jordbunden er rig paa Kvælstof, hvilket sammenholdt
med foreliggende Forsøg tydeligt viser, at der ikke kan ventes at faa kraftig Vækst
af Ask uden god Tilførsel af Kvælstofgødning, eller ogsaa maa Jorden indeholde
Kvælstofforbindelser, der er let tilgængelige for Træet.

1 Aarbog for Gartneri 4- Aargang IQ22 findes meddelt nogle Gødningsforsøg i
Planteskolekulturer. Paa en af Lokaliterne (hos O. Paludan) var Jordbunden dybmul-
det med Sandunderlag. Parcellerne var paa 170 in2, og Flalvdelen af hver Parcel fik
Kalk. løvrigt gødedes med forskellige Mængder af Svovlsur Ammoniak, Kali, Kainit
og Superfosfat.

Kun Kali og Kainit gav synligt Udslag, men det ogsaa meget kraftigt, idet Plan¬
terne paa de kaligødede Parceller ved Bedømmelsen 0111 Efteraaret var 2—3 Gange
saa store og kraftige som Planterne paa de ikke kaligødede.

At Vanding af Allétræer ved moderne Vejanlæg er nødvendig i større eller min¬
dre Udstrækning er formentlig indlysende, og det samme kan vel siges om Tilførsel
af Gødning. Men om hvilke Gødningsarter og hvormeget der skal bruges, er det van¬
skeligt at udtale sig endnu. Forsøgene, der kan give Oplysning derom, er endnu
faa og spredte. De forskellige Træers Krav til Gødningsart og Mængde er sikkert
meget forskellig. Af de faa Forsøg, af hvilke nogle er refereret i Uddrag ovenfor, synes
dog at pege paa, at af Kvælstofgødninger er salpeterholdige de bedste, ja i et enkelt
Tilfælde har Ammoniakkvælstof udvist skadelig Virkning. Der kan næsten ikke være
Tvivl: Chilesalpeter eller det dermed nærstaaende Kalksalpeter maa bruges, fosfor¬
syre har derimod vist ringe positivt Udslag, men at det helt kan undværes under
alle Forhold og i det lange Løb, er dog næppe indlysende. Kalium har i alle her
angivne Forsøg haft god Virkning og maa derfor tages med i Gødningsblandingen.

Der maa alligevel flere Forsøg til, førend Træernes Krav til Gødning staar klart.
Dansk Skovforening og Det danske Fledeselskab haj- i Fællesskab planlagt en Række
Gødningsforsøg i Skov og Planteskole. Efterhaanden som disse Forsøg bliver bragt
til Udførelse og Afslutning, vil de sikkert kunne tjene til Støtte ved Valg at Gødnings-
arter og Mængde til Allétræer.

* *

*

GARTENSCHONHEIT
TIDSSKRIFT MED BILLEDER FOR HAVE- OG BLOMSTER VENNER

FOR AMATØRER OG FAGFOLK

Redigeret af Carl Foerster og CamiUo Schneider. - Udgiver Oskar Kiihl, Berlin-Westend.
Dette Europas mest statelige Tidsskrift for Havekunst har nu rundet sin 11. Aargang, og ved

denne Lejlighed bør det siges at Værket stadig bevæger sig paa de højeste æstetiske Tinder. „Gar-
tenschonheit" henvender sig med sit rige og velordnede Billedstof særlig til Haveamatører, men og¬
saa Fagmanden kan høste Belæring i dets Spalter. Tidskriftet er forbavsende aktuelt, Maaned for
Maaned ruller det sin Rigdom af Billeder og Tekst ud og formaar paa en udmærket Maade at gen¬
give de forskellige Maaneders Stemning, ikke mindst ved Hjælp af smukke Farvebilleder. Vi lykøn¬
sker forventningsfulde Bladet til sin nye Aargang. A.
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Græshave med Sommerblomster opad Stakittet.

RÆKKEHUSHAVERNE PAA FUGLEBAKKEN
Af Havearkitekt Johannes Tholle.

Som et nyt Bolig-Evangelium har Ordet „Rækkehus" i de senere Aar med stedse
større Interesse fanget Befolkningens Opmærksomhed, og det er som om man først
nu har faaet Øjne op for, at saaledes som man i forrige Aarhundrede og for de
mindre Byers Vedkommende endnu i vort Aarhundrede har boet og bygget i Pro¬
vinsen (se Fig. i), saaledes kan man ogsaa udmærket godt bo i Hovedstaden. Som
en fortrinlig .Modvægt imod Sammenstuvning af Mennesker i Boligkaserner og som
et vægtigt Argument for bedre Boligforhold har „Rækkehuset" sat ind med sit Enfami¬
liehus med Have som Ejendom, og en Serie Byggeforetagender af Rækkehuse har
vist ikke blot at kunne bringe et nyt, sundt, smukt og velordnet Element ind i Stor¬
stadsbilledet; men det har ogsaa vist at falde i Publikums Smag, og at der er Hun¬
dreder af Familier, som har Midler til at købe deres eget Hus, og som hellere fore¬
trækker dette fremfor at bo i Lejekaserner, og det har sidst, men ikke mindst, vist
sig tillige at kunne være en fortrinlig Forretning for de Entreprenører, som paatager
sig at starte et F oretagende med Rækkehuse. Man kunde ikke forud vide, at det
maatte gaa godt, og man kan kun unde de Mennesker, som har givet Hovedstaden
dette værdifulde Boligelement, det bedste økonomiske Udbytte.

Af de senere Aars Rækkehuskvarterer er vel ingen bedre beliggende, smukkere
udformet og mere bekendt end Fuglebakkens. Store Annoncer har for et Aar eller
to siden siden spredt Kendskab til Navnet selv i den fjerneste Provins, — Tusinder
af Mennesker har om Søndagen, mens der byggedes, valfartet derud for at se dette
nye Og for at bedømme, om det var noget for dem og deres Familie, — og bestan¬
digt ses det, hvorledes Publikum finder Vej ud til denne fjerne Del af Frederiksberg
for at stifte Bekendtskab med dette nye, hvorom de har hørt saa meget godt. Gennem
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Hegn og Laage er af
samme Materiale i Bag¬
haven. Overvokset med

Polygonum Boldschu-
anicum.

Laagens Stolper er støbt
i Cement ved Forha¬
verne paa Duevej, det
giver en god rytmisk
Opdel ing'af Linjen.

disse Linjer skal da ogsaa Fuglebakkens Rækkehusbebyggelse gøres til Genstand for
Omtale, idet vi særligt vil beskæftige os med det, der forekommer udendørs, nemlig
Haverne og de til Komplekset knyttede Beplantninger.

Som det sig hor og bør for en „Fugle"-Bakke har Vejene Navne efter Fugle,
og for en enkelts Vedkommende tillige efter Skovfuglenes Følgesvend: Egernet.
Rækkehusbebyggelsen paa Fuglebakken omfatter den sydlige Del af disse Veje, idet
den nordlige Del fra tidligere Tid har faaet Villabebyggelse, herfra dog undtaget en
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Udsigt mod Nord over Baghaverne
mellem Duevej og Fuglebakkevej. Al¬
leen af Pyramidepopler.

Græshaver med Sommerblomster

opad Stakittet.

Del af Mariendalsvej, som skærer Fugle-Vejene, og derunder den nyligt omdøbte
Zarthmanns Plads. Øst og Vest for Rækkehuskvarteret ligger der Oplagspladser.
V ejene med Rækkehuse ligger med en Forretningskarre mod Gaadthaabsvej og flan¬
kerer den ene Side af Duevej, Egernsvej og Vagtelvej samt begge Sider af Fuglebak¬
kevej, Drosselvej og Solsortevej. Beplantningen paa disse Veje er for Duevejs \ ed-
kommende den ældre Række af bornh. Ron, og for de øvrige Vejes Vedkommende
Elme. Ved Egernvej er udlagt brede Græsrabatter med Elmetræer (se Situations-
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t'lisegang og Stauder langs Stakittet.

planen S. Il6), og disse Rabatter udvider sig nærmest Børnehospitalet til et Slags Anlæg.
Husene har for de nord-s>dgaaende Karreers Vedkommende Haver til Øst og Vest,
mens Godthaabsvejskarreen kun har Haver til Nord, nærmest som Gaarde, og den
sydlige Række langs Egernsvej har Haver til Syd. Nord for Egernvej ligger nogle
faa Dobbelthuse og Villaer. For de første Karreers Vedkommende, der udførtes i
IQ27> havde Forhaverne en Længde af c. 25 m, mens Baghaverne blev afsat med 12 m,
— ved senere Bebyggelse ved Fuglebakkevej er Forhaverne gjort c. 5 m kortere lige¬
som Baghaverne er paa c. 8 m, men ved Drosselvej er Forhaverne indskrænket til
4 m, og Baghaverne er l8 m, — alt dog saaledes at forstaa, at Maalene varierer noget
fra hver Ende af Karréerne og Bredden allesteder er normal Husbredde, 6,60 m.

Indhegningerne er overalt de samme, nemlig mandshøjt Granraftehegn, — dog har
Partiet langs Drosselvej med de smaa Haver i Stedet for dette ganske lave Jernsta-,
kitter, der er tilplantet med Slyngroser. Indhegningerne giver da ligesom de iøvrigt
ens Bygninger et roligt og harmonisk Billede, der maaske kan være noget haardt
endnu af alt det meget døde Træ, men som dog nok vil mildnes lidt efterhaanden som

Slyngplanter og Træer vokser til. Og hvad angaar de smaa Forhaver ved Drosselvej,
da vil sikkert disse til sin Tid, naar Slyngroserne paa Stakitterne blomstre, afgive
et meget smukt og blomsterfrodigt Billede.

Som stedsevarende Bestemmelser for Haverne er der i Servituter indsat de Bestem¬
melser, at der indenfor en Afstand af 3 m tra Naboskel ikke maa plantes Buske
eller Træer, hvis Højde i udvokset Stand er over 3 ni. De Buske og Træer, der er
mere end 3 m fra Naboskel, maa have en Højde, der svarer til deres Afstand fra
nærmeste Skel. Egentlige Skovtræer, Poppel, Pil, Ask eller Bævreasp maa ikke plantes,

(Fortsættes.)
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Egernvej, - tilvenstre Rækkehuse, tilhøjre Dobbelthuse.

RÆKKEHUSHAVERNE PAA FUGLEBAKKEN
Af Havearkitekt Johannes Tholle. /4?i \(Sluttet).

Forhaverne maa kun benyttes som vel vedligeholdte Sirhaver, i hvilket intet Anlæg,
som skæmmer Kvarteret, maa tinde Sted. I rorhaverne maa ikke uden særlig Tilladelse
opsættes Pavilloner, Lysthuse, Tremmelysthuse eller lignende, og Karakteren af de
Hegn, der oprindeligt er anbragt, maa ikke ændres, — alt i alt Bestemmelser, der dels
sikrer Ensartheden i den samlede Bebyggelse og Gadebillederne, dels hindrer de
enkelte Grundejere i ved forkerte Beplantninger etc. at genere hinanden. Den Hage
er der naturligvis ved disse Bestemmelser, at Frugttrædyrkning paa saa smal Grund
praktisk talt umuliggøres, eller i hvert Fald indskrænkes til Avl ved Espaliertræer
o. I., ligesom den uden andre Foranstaltninger vilde foranledige, at der paa de Veje,
hvor der ikke er Allétræer, ikke blev Skygge fra Træer eller overhovedet kunde ses

nogen Trækroner. Dette har man imidlertid raadet Bod paa ved for saadanne Vejes
Vedkommende at indføre Bestemmelser i Skøderne om, at der i bestemte Flaver skulde
plantes og vedligeholdes visse Krontræer, et i hver at de udpegede Haver (saasom
Solsortvej), og Konimunebestyrelsen kan ved at den har Haand i Hanke med dette faa
netop de Træer paa de Steder, hvor det anses for heldigt for Vejbilledet. Det skal
bemærkes, at den brede Gaard mellem Karreerne mellem Duevej og Fuglebakkevej er

tilplantet med Pyramidepopler (se S. I1Q), mens der er bornholmsk Røn i de andre
Gaarde, hvorved Garagerne ogsaa ligger.

For Læserne af nærværende Tidsskrift vil det først og fremmest interessere at
vide, hvorledes Ejerne synes om de smaa Haver, hvorledes de har anlagt dem, og
hvorledes de benytter dem. Af de hosstaaende Billeder og de Bemærkninger, som her
skal knyttes til dem, vil det formentlig fremgaa, hvorledes Haverne er anlagt og benyttes,
og vi skal til Billederne knytte efterfølgende Bemærkninger:
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Have med Dobbelthus.
I Baggrunden et beplantet Bassin.

Først vil vi se paa Indgangen fra Gaden. Paa alle Veje med Raftehegn er der
indsat en malet Trælaage paa Cementstolper, og foruden at de Stolper ved deres
større Soliditet bedre er egnet til deres Mission end Træstolper vilde være det, gør
den hvide fra det øvrige afvigende Farve ogsaa, at Laagen er lettere at finde efter
Mørkets Frembrud (se S. Il8 nederst). For Gadebilledet vilde derimod Træstolper af
samme Art som Hegnene, saaledes som de bruges ved Gaardsiderne (se S. il8 øverst),
have været en Vinding. I Reglen sidder Laagen lige ud for V erandadøren paa Huset,
og en lige Vej fører direkte til denne Dør. Da Laagen er lavere end Hegnet, vil saa-
vel naar den er lukket, som iøvrigt ogsaa naar den er aaben, praktisk talt enhver
kunne se lige ind i Huset og overse Haven, hvilket ganske naturligt vil genere Bebo¬
erne. Denne Gene har man klaret ved at forskyde Laagen nogle faa in. til Siden,
saaledes at den Gang, der fører mod Huset, tager et Knæk straks indenfor Hegnet
og først derefter fører mod Huset, — og der er samtidigt lige indenfor Laagen sat et
nyt Raftehegn i omtrent Laagens Bredde. Derved er da Indblik i Hus og Have ude¬
lukket. Endnu bedre bliver denne Ordning, naar der straks indenfor og langs Heg¬
net er rejst en Løvgang med Rafterne tæt indadtil eller med Traadvæv og Slyng¬
planter, saaledes at der baade bliver en diskret og smuk Gang til Huset, og langs
Hegnet en skyggefuld Gang, hvori der kan anbringes Bænke.

Gangen, der fører imod Huset, er i Reglen fliselagt (S. I20), og til dette Formaal
har der behøvedes ret megen Opfindsomhed for at skaffe lidt Variation i Belægnings-
maaden. I Reglen er der til den nærmest Hegnet vendende Side en Blomsterrabat,
det være sig af Stauder eller Sommerblomster, og skønt denne Plads, naar Gangen
ligger i Sydsiden, er meget beskygget, har Haveejerne dog ofte kunnet opvise meget
smukke Resultater af deres Flid, ikke mindst af Sommerblomster, blandt hvilke især
Nasturtier har fejret hele Orgier op ad Rafterne (S. 117 og IIQ).
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Græs med en cirkelrund Flisegang.

Den øvrige Del af Haven er undertiden indrettet med smalle Gange og Rabatter
eller Bede med Roser, Stauder o. s. v.; men det skal indrømmes, at det er kun et
Faatal af Haveejere, som ikke har forstaaet, at man under de her paa Stedet givne
Betingelser maatte indrette sin Have paa en ganske anden Maade end man alminde¬
ligvis indretter en større eller mindre Villahave, en Kolonihave eller hvad det nu
kan være. Man har da faaet Følelsen af, at hvad det først og fremmest kom an paa,
var at lave noget, der ligesom Bygningen indgød Ro _og Ligevægt, og ganske natur¬
ligt er da de ubrudte Græsflader bleven Hovedmotivet i Hovedparten af Haverne,
saaledes, at der kun indrettes den ene Gang fra Huset til Vejen, og Græsset iøvrigt
beregnes til at gaa, ligge eller tumle paa. Imidlertid har denne Form for Have, ude¬
lukkende Græshave, dog været adskillige Ejere noget for ensformig og død, og bl. a.
har man savnet noget at pusle med, nogle Blomster at skære af etc., og det ugent¬
lige Arbejde med Græsslaaning har ikke kunnet gøre det ud for Arbejdet med at pusle
med Smaaplanter. Af denne Aarsag har da ganske enkelte Haveejere foretrukket at
indrette Haven som en Blomsterhave, og det skal siges, at hvor dette er gjort helt
ud, som f. Eks. det er Tilfældet med Stenhaven S. 124, er Resultatet bleven fortrin¬
ligt. Alen en .Mellemting, baade Græshave og Blomsterhave, eller blot en Blomster¬
have med Græsrabatter, det tillader en saa lille og ifølge hele sin Karakter, saa for¬
mel Beliggenhed af en Have ikke. I Græsplænen derimod at anbringe en lille Skulptur
som et midtsamlende Punkt, eller at bryde Fladen med et lille ubevokset Bassin (S.
126), virker velgørende, ligesom dette, at man i de noget større Haver f. Eks. ved
de faa Dobbelthuse kan finde Plads til et tilplantet Bassin i et Hjørne eller udforme
Anlæget efter andet end rektangulære Motiver (S. 125 øverst), virker fornøjeligt.

Størst Vanskelighed har man haft med at klare den Terrainforskel, der fremkom¬
mer derved, at der er Kælder under Huset, og hvorved altsaa Verandaen er hævet
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Græshaver med ensartede Fliser.

ca. 30 cm over Niveau. 1 Reglen er clet klaret ved at man indretter en stenbelagt
og med Smaaplanter forsynet Skraaning. Her tages Forskellen, og dette er jo en
gammel, omend ikke særlig fornøjelig Maade at klare det paa. Endnu ringere vil
dog en Græsskraaning være, men bedre et Gærde af mørke Kampsten eller af kløvet
Sandsten. I en enkelt Have er Forskellen taget i et Par smaa Terrasser, der næsten
ikke føles, og som støttet af nedgravede Tagsten iøvrigt er tilplantet med Pudeplan¬
ter, en ganske udmærket Løsning, idet samtidigt Gangen fra Vejen (det er et Hjørne¬
hus) er ført langs derover ved en Fliserække.

Fra Husets Veranda saavel som dets Karnap, der ligger Side om Side, har man
et udmærket Overblik over Haven; men dog føles den lidt paa Afstand. Saa snart man
kommer ned i Niveau, føler man sig rigtigt som værende i Haven, og Indhegningerne,der nok er noget tæt paa, men som man dog vænner sig til, giver en god Rumaf-
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Beplantet Bassin i Have ved Dobbelthus.

De smaa Forhaver ved Drosselvej.

slutning, saa at man clels føler at være afgrænset fra andre Mennesker, dels ogsaa
rent synsmæssigt er det, saa at Naboerne ikke generer hinanden. Her er Plads til at
tumle sig ugenert og at bevæge sig frit for saa vidt Pladsen tillader det, og der er i
disse Karreer, hvor der er saavel lange Haver som høje Hegn og brede Vejstykker
mellem Rækkerne, langt til Genboerne.

Hvad angaar de meget smaa Forhaver langs Drosselvej (se Billedet ovenfor), da
er de ikke egnet til Ophold, ligesom de praktisk talt ikke er til andet end de nød¬
vendige Fliser, et Par Slyngroser og lidt andre Blomster; men som allerede nævnt
maa de ses under eet som et samlet Bælte. De forskellige Baghaver er, for de Karreers
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Ubeplantet Bassin i Græs. Frugttræespalier ved Stakittet.

Stueinteriør. Verandaen er god til Stueplanter.
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Vedkommende, hvor der er større Forhaver, i Reglen benyttet til Legeplads for de
mindre Børn, samt Tørreplads etc. og kun undtagelsesvis og med ringe Held forsøgt
udnyttet økonomisk til Urter o. desl.

Det er Forfatterens Opfattelse, at Beboerne af Fuglebakkens Rækkehuse er over-
maade tilfredse med deres Huse og Ha\ er. Deres Stolthed synes almindeligvis at være
den lyse Karnap og den aabne Veranda, — to værdifulde Bestanddele af en Bolig
under vore Breddegrader. Men ogsaa Haverne ses at optage deres Tanker og deres
Interesse, og der ofres megen Tid paa Vedligeholdelsen af de allerfleste af dem, —

Undtagelserne herfra, de forsømte Haver, er yderst faa, og dem er der da i Servi¬
tutterne ogsaa sørget for.

Det vil her være naturligt at udtale Ønsket om, at Rækkehusene maa faa stedse
større og større Udbredelse, saavel til Gavn for Befolkningens Sundhed som for By¬
billedernes Forskønnelse, og det vil i denne Forbindelse være naturligt ikke mindst
at ønske og haabe, at Fuglebakkens Rækkehuse maa faa deres logiske og naturlige
Afslutning eller Afrunding, om man vil, i en Bebyggelse paa den anden Side af Godt-
haabsvej.

Gammeldags Rækkehusbebyggelse fra Gammel Haderslev.
(Billedet hører til Teksten S. 117, hvor der Linje 5 fejlagtigt staar Fig. 1).
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Foroven: Midterpartiet. Foroven: Japans opgaaende Sol.Forneden: Kjærs smukke japanske Arrangement. Forneden: Langes© Plantages dekorative Gruppe.

DANSK CHRYSANTHEMUM SELSKABS
UDSTILLING I „FORUM" El TER VARET 1930

Grundet paa særlige Forhold naaede vi ikke lier i Bladet at anmelde ovennævnte
Udstilling nogenlunde rettidig. Det var imidlertid ikke at Mangel paa Interesse forSagen, at Udeladelsen skete, men som sagt i Anledning af Omstændigheder, hvisUdredning vi ikke skal trætte Læserne med.

Dansk Chrysanthemumselskab har altid paa en smuk Maade forstaaet at skabeInteresse om sine Udstillinger, baade hvad Kvaliteten af de udstillede Ting angaarsaavel som Udstillingsformen. Ved Selskabets Udstilling i dette Lfteraar naaede vi at
se en Gartnerudstilling i København i \ erdensformat — vistnok for første Gang. Der
var baade Stil og Holdning over Arrangementet og en Renhed i Placeringen af deforskellige Emner, som kun en Plan og Bygningskunstner formaar at gøre det. Ar¬kitekt Holger Jacobsen havde som bekendt udarbejdet Udstillingsplanen, men de ud¬stillende Gartnere fortjener en stor Del af Æren for det vellykkede Resultat, fordide paa en smuk og prisværdig -Maacle havde forstaaet at indordne sig under Arki¬tektens Taktstok, og fordi de herved gav Bevis for at være voksede ud over dette
„at kunne selv".

+
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