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Nytt parkområde i Hålsingborg
Halsingborgs gamla konsthall, kånd av tradgårdsfolk på båda

sitlor om sundet på grund av de många tradgårdsutstallningar,
som dar under årens lopp avhållits, blev till sist så angripen av
tidens tand att den på eftersommaren 1938 måste rivas.

Tilisammans med terrassrestaurangen utgjorde konsthallen ett
av de sista synbara minnena av den konst- och industriutstall-
ning, som avholls i Hålsingborg 1903.

Platsen dar konsthallen låg har nu tillsammans med ovre platån
av den s. k. Henckelska tradgården iordningstållts till park och
inforlivats med Slottshagen. Den nya parkdelen, som i areal
innehåller cirka 10,000 kvm., blev fårdig forsommaren 1941.
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I forutsåttningarna for uppgorande av forslaget ingick, att den Utsiktsplatsen i nordvdstra hornet.
del av området, som ligger narmast terrassen och varifrån man
har den vackraste utsikten over sundet, skulle reserveras for
uppforande av en mindre restaurang, vilken skulle ersatta ter-
rassrestaurangen når nådetiden for denna byggnad gått till ånda.
Denna del har darfor nu endast kunnat ordnas provisoriskt.

I ovrigt har avsikten varit att forsoka få den nya parkdelen
utformad så att den så mycket som mojligt kunde smålta ihop
med Slottshagens gamla parkområde. Tack vare det gamla vackra
tradbeståndet som redan fanns på området, har detta gått jåm-
forelsevis hra. Tradbeståndet har dock gallrats avsevart. Endast
de vackraste och mest karaktåristiska tråden ha behållits och
de ovriga ha borttagits. Det kvarstående trådbeståndet år dår-
for rått fornåmligt och utgores av valnotstråd, åkta kastanje, ett
par stora popplar och almar samt en del dekorativa frukttråd.

Gångforingen har lagts så att gångarna understryka och fram-
håva den vackra naturliga kuperingen som området har. Således
har en av gångarna lagts på den hogsta och en annan på den
lågst liggande delen av området.

I norra och våstra grånserna har området inhågnats med ett
stångsel i manshojd bestående av enkåppar med stolpar av ek.
Enkåpparna åro satta så tått som mojligt och inhågnaden har
dårfor karaktår av plank. Diverse klåttervåxter ha planterats
vid stångslet.
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Regnskyddet. Området år uppdelat i två rått stora gråsplaner, av vilka den
ena år avsedd att upplåtas for allmånheten. Den andra planen
ar delvis planterad med diverse låttskotta perennavaxter i runda
grupper oregelbundet placerade i gråset. Aven några sumpvåxter
forekommer i denna samling. Genom den lågst belågna delen
av denna gråsplan leder en smal gang bort till en storre azalea-
plantering i våstra grånsen. Denna gång år avsedd att belåggas
med kalkstensplattor.

I nordvåstra hornet bar ordnats en liten utsiktsplats, vilken
på sidorna år avgrånsad av låga kalkstensmurar. Hårifrån har
man en intressant overblick av denna stadsdels takbelåggningar
i olika fårgnyanser och material och man har en vacker utsikt
over sundet mot den danska kusten.

Ett gammalt våxthus i norra grånsen har omåndrats till ett
modernt regnskydd med tak av armerat råglas.

Rabatten i norra grånsen år planterad med diverse nyare sor¬
ters blomsterbuskar med stora paftier av Russell-lupiner och Hy¬
pericum som mellanplantering.

1 (ivrigt utgores våxtbeståndet av en samling Berberis, Erica,
Iris m. m. Som underplantering i de yttre buskagen har anvånts
Pachysandra terminalis och som underplantering under berbe¬
risen Gaultheria procumbens. > Victor Anjou.
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Forslag til parKanlågning å området
norr om Kårtian i Hålsingborg. 1:400.
Norr uppåt. t

Blomster i Sne
Kontrasterne mødes — siger man; og mærkværdigt ofte passer

det. Vaarblomsterne — de fineste og sarteste vel af alle Skabnin¬
ger, vi kan nævne; Vaarens gryende Liv — og saa —Sneen; det
hvide Lagen, bredt ud af Kulden, — alle levende Væseners „Fjende
Nr. 1". Det er Kontraster, og —de modes. Men paa hvilken vid¬
underlig nænsom Maade sker det ikke, naar vi ser nærmere til?

Sneen, — det rene, barmhjertige Barn af Kulden, forvandlede
som ved et Trylleslag — paa Aarets mørkeste Tid — en vaad og
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graa, taagefyldt Verden til et lysende, funklende, blændende hvidt
Eventyrrige, — og samtidig lagde den nænsomt sine bløde Fnug
tæt ind om hver lille Spire, der allerede den Gang stod paa
Spring — for at være rede til at følge Vaarens allerførste Kald.

Lunt staar de der nu, beskyttede mod Vinterblæstens Sliden
og Sviden; —og dog med Lys og Luft omkring sig; for —hvert
Snefnug er jo samlet af store Undere — af smaa Stjerne-Kry¬
staller i en Mangfoldighed af Variationer; gennem Krystallerne
falder Lyset ind, og imellem Stjernespidsernes Myriader er der
Luft, —

Naar Solens Straaler faar Magt, og Sneen har gjort sin Gavn
— som Vinterdyne, — saa forsvinder den saa stilfærdigt, som den
kom — og bliver til Foraarsvæde, der siver ned i Jordens Skød
— for senere, naar Dagene bliver lange og varme — at være Drikke
for Planterne. Her — som over alt, hvor vi kan naa et Kig ind
i Naturens Værksted, ser vi, at alle Ting er saare godt, blot
det ses — eller anes — i sin rette Sammenhæng.

Samspillet mellem den fysiske Verdens Stoffer — indbyrdes —

og med Elementerne — i en tilnærmelsesvis uendelig Variation
er vidunderligt, — og alt tjener det Livet. — Solen varmer, Sneen
smelter, Spirerne bryder Jordskorpen; helt let gaar det ikke;—
Livet kæmper sig frem. Den solvarme Dag og den kolde Nat;
snart Frost, snart Tø; men —een Dag smelter den sidste Sne;
inden det sker, maa vi ud at se — Kontrasterne mødes.

Først gaar vi hen til Julerosen; den stod der med sine store
Blomsterknopper allerede inden den første Sne kom og puttede
sig ind omkring den; nogle af de næsten udfoldede blev pluk¬
ket; de stod paa Julebordet til Undren for alle; stod de virke¬
lig derude nu — i Sneen — i den skingre frostklare Nat?

Med bøjet Hoved har den gennemlevet Vinteren under Sneen;
nu løfter den det — lidt — og aabner frigjort sine hvide Blomster
i den hvide Sne, som den gerne vilde naa i Renhed, men —

der er ingenting i Verden saa hvidt som Sne.
Under Buskene staar Vintergækkene i tætte Klynger; forlængst

brød de Jordskorpen med deres spidse Hjelme; ogsaa de har
gjort sig fri, og nu staar de og svarer til det Navn, som alle
engelsktalende Mennesker benævner dem yed — „Snedraaber";
saadan kan de staa længe, naar Vejret er køligt; men en Dag
er de blevet til smaa Klokker; — saa varer de sjældent ret
længe; de strækker sig,— og mens vi har travlt med at prøve
paa at følge med i alt det meget, der nu myldrer frem i Haven,
har de maaske naaet at danne Frøhoveder og gøre sig rede til
at gemme sig helt i Jordens Skød; snart har Naboerne sørget
for grønt henover dem.

Der kommer en lille Pige med sin Mor og en stor hvid Kon¬
volut. „Maa jeg ha' een?" siger hun og peger ned paa Gæk¬
kene; „for der skal en i, ellers gælder det ikke!" —„Ja, men
saa faar jeg vel Lov at læse, hvad det er, du har skrevet?" —

Hun rækker Brevet op, — et stort hvidt Ark; Moderne skifter;
vore Gækkebreve var smaa — fint klippede i Kanten, maaske af
en Sukkerpose; men den dybere Mening synes at være gan¬
ske u paavirket af Tidens Gang.

*
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Helleborus niger.
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Sammenføjet af store, tynde Bogstaver, staar der:
Jeg sender dig en Vintergæk,
véd du, hvad det betyder?
At Vinteren sig lister væk, -
og Vaaren snart frembryder 1
Om hvem, der skabte den — du véd
jo ganske sikkert god Besked;
men — hvem der sender den til dig,
du gætter ganske sikkert ej, —

om du dit Hoved bryder.

„Mor! —Mor!" raaber den lille Pige, — nu har hun faaet sin
Vintergæk, — „se, derovre i al Sneen!" Der, i Udkanten af Bu¬
skettet, er der gaaet store Huller i Snetæppet, og et Mylder af
smaa, gule Blomster ler —lige op imod Solen; det er den lille
Vinterblomme eller Eranthis, som næsten alle kalder den; den
er saa livsglad, at næppe nogen slipper udenom den, hvilket
maaske kunde hænde for Vintergækken, der har sine særlige
Venner, som saa til Gengæld kommer og ser til den.

Men — hvad er det; en Mængde spidse smaa Spyd, der stik¬
ker lige op af Sneen; gule, blaa og purpur, omgivet af endnu
slankere Spidser i grønt; — Safranen er det, eller Crocus, som
den jo oftest kaldes; — en Gæst fra Syden staar den her i sin
uendelig fine Silkekjole og midt i Nordens kolde Sne; —den
ændser det næppe, den er haardfør som en Nordbo.

Den lille purpurrosa Bulbocodium vernum er gerne endnu tid¬
ligere paa Færde end Crocus, saa den finder vi helt udsprun¬
gen i Sneen. Fra Udkanten af Buskettet er den løbet helt ud i
Græsset, hvor den synes at befinde sig mindst ligesaa godt som
Crocus, — blot Plæneklipperen ikke kommer dens Blade for nær;
disse fremkommer først efter Blomstringen, naar Arbejdsvilkaa-
rene er blevet bedre; Blomsterne kommer gerne 2—3 Stk. sam-

,men; de putter sig tæt ind til hinanden som for bedre at holde
Varmen.

Lidt længere fremme under en Forsythia opdager vi pludselig —
som en lille Rede fuld af dunede Unger — tittende frem af Sneen;
det er „Kobjælden"; aldeles vidunderlig er den, som Fugleungerne
ubegribeligt baaret i Hjælpeløsheden ved Livets stærke Tro.

Her moder vi den første lille Primula, og her den dybblaa
Iris midt i Sneen; det er den lille Iris reticulata. I milde Vintre
kan den her staa fuldt udsprunget allerede i Februar.

Ogsaa den lille lillablomstrede Iris persica, der ligesom fore-
gaaende kun bærer een Blomst paa sin lave Stilk, kommer saa
tidligt, at den maa tage sin første Tørn i Sneen.

Ja, der er Liv under Sneen; vi ser det over alt, hvor Solen
har smeltet Huller; - Mængder af grønne Spirer; og det synes,
som smelter Sneen først der, hvor Livet er stærkest.

Løfter vi Blikket, — og ser os omkring, — saa opdager vi, at
ogsaa Træerne og Buskene er vaagnede til Daad; en hel Række
forskellige kunde vi møde med Sne mellem Blomsterne; her staar
— med bristefærdige Blomsterknopper et lille Cornus officinalis,
der ligner sin sydeuropæiske Slægtning Cornus mas, men selv
er fra Japan.
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Tænk, om vi ikke havde Sneen i den mørke Tid her i Norden;
hvilke Skønhedsværdier vilde vi da ikke være fattigere —for blot at
nævne een Faktor i Forbindelse med Naturen og vore Haver; de
funklende, lyse Flader, — den store Forenkling, hvor Detaillerne
maa vige; —de kraftige og dog saa bløde Former,-den dybe Ro.

Og paa denne Hvilens Baggrund kommer Vaaren med sit
sprudlende Væld af Liv; —det kan ikke vente til den sidste Sne
er borte, det maa frem.

Hvor er vel den, der ikke fyldes af Fryd ved Gensynet af
Vaarens første smaa Blomster i Sne. C. J. H.

Ved Hans Rene Aktuelle Noter
C. Th. Sørensen og P. Wad:
Havens Form og Indretning

En lille Havebog paa 48 Sider, udgivet af Østifternes Haveselskab til
Uddeling blandt dets Medlemmer og trykt 1 27,000 Eksemplarer. Den er en
Bearbejdelse af Forfatternes Bog fra 1930 paa samme Forlag: Om Indret¬
ning af Haver. Stoffet falder i fire Hovedafsnit: Havens form, Havens Funk¬
tion, Havens Elementer og Haveanlægets Teknik og indeholder, foruden
11 gode og klare Planer af By- og Landhaver, en Rigdom af nyttige Raad
og Betragtninger som f. Eks.: „Der har i de senere Aar været en stigendeTendens til at indrette Blomsterhaven med slappe og udflydende Planfor¬
mer. Det er den gamle „Landskabshave", som paa en Maade vender til¬
bage igen i mindre Maal, men maaske med bedre Beplantning. For saa vidt
er denne Tendens en følgerigtig Reaktion mod det ofte overdrevent geo¬metriske og regelrette, som i en Aarrække har præget saa mange halvgodeHaver, - de daarllge er det ikke værd at tale om. Men Formløshed er far¬
lig, den kan være Kunst i en dygtig Mands Haand, og den kan ofte virke
smukt, hvor den ikke er tilstræbt, men bliver den Mode, vil Resultatet let¬
tere blive Roderi end Hygge. Formløshed og Dilettanteri er nær beslægtede
Ting. Det er altid lettere at naa et godt Resultat ud fra enkle og klareGrundformer. Men er en enkel Plan at anbefale, er det omvendt m. H. t.
Beplantning".

Arealerne Øst for Strandvejen * Anledning af Skovrider Martensen-Larsens Fremtidsplan om Nedlæg-
I I ,i I i gelse af Kystbanen paa Strækningen Klampenborg-Vedbæk har Havearki-skal ikke være Dyrehave £_ Erstad-Jørgensen skrevet en Artikel 1 Politiken, hvoraf vi citerer:

Det er ganske vist et agitatorisk godt opfundet Slagord: Dyrehaven heltned til Øresund, men Dyrehave kan det dog aldrig blive, saa længe Strand¬
vejen ligger der, og hvad har heller Dyrene der at gøre? Hverken Stau¬
nings Plæne og Badestranden, udvidet med Cottageparken og Stranden foran
denne, eller den prægtigt højtliggende Park, der kan anlægges, hvis de
store Villaejendomme længere nordpaa slaas sammen og gøres aabent til¬
gængelige, kan eller skal hverken være Dyrehave eller i det hele tagetSkov. Et Forsøg derpaa vilde være et Misgreb, men det er der antageligheller ingen, der for Alvor tænker paa. Og hvis det er Tilfældet, staar
saa ikke Dyrehavehegnet netop paa sin Plads, der hvor det staar, og lig¬
ger Kystbanen ikke netop der, hvor den helst skal ligge?

Skovridder Martensen-Larsen er og har altid været en udmærket Mand
i sin Stilling, men den, der husker længere tilbage, ved af Erfaring, at det
langtfra er det almindelige, at en skovbrugsuddannet Mand egner sig til
Varetagelse af et Lystskovdistrikt og endhu mindre til Ledelse af egentligeParker, som der her vil blive Tale om. I det lange Løb tror jeg derfor,det vil være den heldigste Ordning, at Jægersborg Dyrehave udvidet med
Jægersborg Hegn bevares so.m Dyrehave, og at Arealerne langs Sundet an¬
lægges og administreres af Havearkitekter, hvad enten det saa skal hen¬
lægges under „Inspektoratet for de offentlige Haver" eller Lyngby-Taarbæk
Kommune.

11



Dyvekes Gaard paa Amager er nu ved at blive revet ned af Frilands- København faar to nye Parlcer
museets Folk. Naar dette Arbejde om en Maaneds Tid er afsluttet, vil
Københavns Kommune gaa 1 Gang med at planere hele Arealet mellem
Øresundsgade og Frankrigsgade. De store smukke Træer omkring Dyvekes
Gaard skal bevares som et Midtpunkt i den Park, man tænker sig at an¬
lægge. Ud Imod Frankrigsgade bliver der en asfalteret Legeplads til Rulle¬
skøjteløb, og langs Parkens Sider skal der Indrettes fem mindre Legeplad¬
ser med Legeredskaber. Det Vandhul, der i Øjeblikket findes 1 Terrænet,
skal udtørres og Siderne beklædes med Græs, og Kommunens Byggegrunde
ud imod Øresundsvej vil midlertidig blive Inddraget 1 det nye Parkanlæg,
der vil afhjælpe et stort Savn i det tæt befolkede Kvarter.

Der er til dette Arbejde bevilget 50,000 Kr. Desuden skal Valbyparken
udvides, og dette Arbejde vil blive paabegyndt, saa snart Kokspillerne er
færdige. I Midten skal der anlægges en fri Græsslette, og langs Siderne er
det Tanken at rejse en Læ-Beplantning, der skal lukke Anlægget. Dette
Arbejde vil koste 365,000 Kr. Valby Parken bliver med den foreslaaede
Udvidelse den sydlige Bydels største Park.

I Kalundborg har der staaet svare Kampe om Reparation eller Fæld- Allé med Lig i Lasten" dødsdømt
nlng af en gammel Allé paa Kirkegaarden, og Menighedsraadet tog til sidst . . . i t i .1 n
den fornuftige Beslutning at hidkalde som særlig sagkyndig Akademigart- a' nkynisk tekniker
ner, Lektor Georg Georgsen, Sorø. Efter Kalundborg Folkeblad refererer vi
nogle af Lektorens Udtalelser: Alléen ender blindt, den er ikke Rygrad 1
Anlæget, den er unødvendig til Læ eller Orientering, den ses meget lidt
udefra, og den bærer ikke noget særligt Ærværdighedens Præg. De enkelte
Træers Kvalitet er ringe, tilsyneladende er de levedygtige, men der er „Lig
i Lasten", nogle har Svamp, andre Huller med Vand og Raaddenskab, og
mange af dem er meget skæve. Som Konklusion vilde Lektoren som „ky¬
nisk Tekniker", da Hensyn til det følelsesbestemte laa udenfor Teknikerens
Omraade, udtale, at han ikke fandt, at man kunde være den nuværende
Allé bekendt.

Efter at Medlemmerne var blevet bekendt med Lektorens Udtalelser,
skete der det bemærkelsesværdige, at det enstemmigt blev vedtaget at forny
Alléen.

Arkitekt Helweg-Møller er i Færd med at tegne og udarbejde Modeller Ingen Konkurrence om
til de Bygninger og Anlæg, der skal skabe det helt nye Billede af Raad- LI /"* A J PL ■ HJ
husets og Kirkens Omgivelser i Odense, herunder ogsaa det store Trappe- M. Andersen-r arken i W ense
anlæg ned til Aaen samt H. .C. Andersen-Parken. Hvad angaar Parkens
Beplantning vil Arkitekten henvende sig til en Havearkitekt om Assistance.

Botanisk Have i Aarhus, der er paa ca. 9,5 ha, skal nu udvides med Udvidelse af Botanisk Have
ca. 12 ha. Planen er udarbejdet af Stadsgartner L. Sandberg, Aarhus, og . ^ar(1us
Staten har givet Tilsagn om Tilskud efter Beskæftigelseslovene. Ud mod en
af Vejene udlægges et 1,5 ha stort Areal med Blomster. Ca. 5000 m2 ud¬
formes skaalformigt til en Samlingsplads, der kan anvendes til forskellige
Friluftsarrangementer, som asfalteres.

Iøvrigt skal Haven rumme et Par Legepladser, som Kvarteret savner, og
der opbygges amfiteatralsk en Samlingsplads, hvor Skoler og studerende
kan instrueres. Det er Tanken efterhaanden at samle alle Planter, der kan
vokse paa Friland i Danmark, og forsyne dem med Navneskilte, saa enhver
kan faa Udbytte af Haven.

Desværre ligger der et Par Hundrede Kolonihaver paa det Areal, der
skal inddrages 1 Botanisk Have, og de skal være ryddet snarest. Dét er
ikke blide Ord, der falder fra Kolonihavedyrkerne. En Medarbejder fra
Aarhus Stifttidende har været ude at se paa Rydningen og har talt med
en Havedyrker, der slutter Samtalen med at sige: Der pr ingen Arbejds¬
glæde ved det her. Naar Øksen bider saa godt, saa er det kun, fordi vi
forestiller os, at det er Byraadet, vi hugger til.
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Frdn den engelska parken. En staty av
vishetens gudinna ser ut over angen och
dammen bort mot ett 8-kantigt gotiskt
klocktorn, som uppforts i8li av S. av
Ugglas.

Forsmark - en idyll i Uppland
På 1600-talet blomstrade jarnhanteringen i Uppland. Jarnbruk

anlades på flera stållen, valståndet okades och anspråken på livet
blevo storre. Tack vare den upplåndska malmens begiirlighet
både inom och utom landet * blev det mojligt for herreman-
nen och bruksagarna att uppfora ståtliga herrgårdsbyggnader,
ja, t. o. m. slott, som an i dag vittna om den svunna stor-
hetstiden.

Nu åro jårnbruken nedlagda och stångjarnshamrarna ha tystnat.
Men jarnhanteringen har eftertr^tts av skogs- og lantbruk, och
livet går vidare i de gamla brukssamhållena. An återfinna vi de
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vackra, stilrena byggnaderna, av vilka de fiesta aro uppforda i Mitt emot slottat ligger kyrkan. Mtllan
den under 1700-talet typiska franska stilen. Kring corp-de-logiet dem strScker sig bruksgatan med de vit-
, ... i o i .. i r . .. i i i. , i r strukna, trivsamma arbetarbostaderna.
ligger tradgarden, som aven den ottast ar anlagd enligt de tran-
ska principerna om Strang geometrisk uppdelning med alléer och
terrasser, som obligatoriska beståndsdelar. Men aven den engel-
ska parkstilen vann insteg på de upplåndska bruksherrgårdarna
och så småningom eftertråddes den hår och var av den s. k.
tyska.

En paria bland dessa bruk år Forsmark. 1 slutet av 1700-talet
uppfordes den ståtliga herrgårdsbyggnaden efter ritningar av
arkitekt Jean Eric Rehn. Byggnaden år typisk for sin tid, lik-
som åven den av murpelare och jårngaller inhågnade „borg¬
gården" och den terrasserade, formala trådgården på sodra
gaveln.

Alia byggnader, som tillkommit under årens lopp ha uppforts i
enhetlig stil och efter en viss uppgjord plan, vilket bidrager till
den harmoniska prågel, som vilar over bruket.

Vad som mest våcker vårt intresse år dock den engelska par¬

ken våster om herrgården. F. M. Piper, trådgårdsarkitekt hos
Gustaf 111 fick i uppdrag av den dåvarande ågaren Samuel av
Ugglas att anlågga en park i den romantiska, engelska stil, som
blev så populår i slutet av 1700-talet. Piper utnyttjade de moj-
ligheter som funnos på platsen både vad terrång och vegetation
betråffar. Dammen, med alia dess vikar och vindlingar var "en
vårdefull tillgång. Oarna i denna forbundos med vålvda tråbroar.
Det ursprungliga trådbeståndet (gran, ek, ask, aim, lonn, masur-
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Forsmarks slott med den inhdgnade borg¬
gården.

bjork, hassel m. m.) har gallrats, men vissa utlåndska arter, t. ex.
svartpoppel, lagerpoppel, tuja och vanligare buskar såsom syren
och schersmin ha inplanterats. Tata trådbestånd omvaxla med
leende, blomrika ångar. Som sig bor ar parken forsedd med tem¬

pel, minnesstenar och statyer, „eremitens glomda hydda" ej att
forglomma.

1 Sverige finns det tyvarr inte många tradgårdar eller parker
i den engelska stilen, som blivit bevarade i sitt ursprungliga skick
intill våra dagar. Forsmarks park utgor emellertid ett undantag.
Mycket litet har foråndrats under årens lopp. Med karlek har
det gamla vårdats och med pietet har nytt tillkommit så att vi,
om an i liten skala, har nu kunna få en påtaglig uppfattning
om den engelska parkens ideal.

En solig dag i somras besokte jag Porsmark på en cykfelfård
och strovade omkring dår i timinar. Av de bruk jag besåg på
min fård gjorde Forsmark det djupaste intrycket på mig. Det
ar kanske inte så latt att saga varfor. For oss nutidsmanniskor
ligger den måttfulla engelska parkstilen, sådan den representeras
vid Forsmark, mycket narmare om hjartat an den symmetriska
s. k. franska stilen. Men det ar inte bara parken, som ar så
tilltalande. Det år hela Forsmark från huvudbyggnaden ned till
den enklaste arbetarbostaden, från den strånga och pampiga
borggården till den slingrande vågen i parkens utkant, som har
en charm, som kanske hårleder vsig från att två så olika stilarter
hår sammansmålts till ett helt. Flår finns, for att citera Gosta
Selling, i Arkitekturminnesforeningens verk over svenska Tråd-
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Brukets gastgiveri ligger idylliskt pla-
cerat intill dammen.

BruKsdammen. I bakgrunden till vanster
en liten rund o, bevuxen med buskar,
som hållas klippta, så att de bilda en
bred hack. Mitt Dd on vdxer ett tråd och
framfor detta ar en Neptunusfigur med
ett Jiskljuster placerad.
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Slottet frdn parksidan.

Petasites officinalis trivs fortraffligt vid
dammen.
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gårdskonsten, sval och stram klassicism typisk for svenskt 1700-
tal: „Bruksanlåggningen med sin dubbla fond av Rehns slott och
Tempelmans kyrka, symmetriskt ordnade parterrer med terrasser
och murar — och så den engelska parkstilen med dess natursvar-
meri och kanslofyllda romantik". Inger Wedborn.

Kyrkogården. Stora måktiga trdd, en
vidstrdckt ång med tusentals blommor -
timjan, prdstkragar och blåklockor - och
hår och var i den blommande mattan en

gravvård. En idealisk kyrkogårdstyp,
men ack, huru sdllsynt!

18
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Principielt om Havekunst
Forfatteren har i sine snart talrige Skrifter ofte fremhævet Ha¬

vekunstens Betydning i Samfundslivet. Som Kunstner og Kritiker
ser han tydeligt Nutidens paafaldende Evneløshed og Ligegyldig¬
hed paa dette Omraade og samtidig erkender han i sin Egenskab
af Byplanlægger Havekunstens store Muligheder og Opgaver i
en nær Fremtid; paa den Maade opstaar hos ham en Følelse af
Pligt til at tale alvorligt om Sagen — men heldigvis for Læseren
evner S. E. R. at tale alvorligt paa en uhøjtidelig, ofte under¬
fundig, ironisk eller endog lystig Maade. En berømt fransk For¬
fatter sagde ved en given Lejlighed, at han ikke havde haft Tid
til at fatte sig i Korthed; jeg vilde tro, at den litterære Form,
Essayet, som S. E. R. benytter sig af, tager Tid, selv for den
talentfulde; det er sikkert ikke let at lade Stoffet fremtræde slen-
drende, ubesværet og dog fast og klart og med hver Sætning
rammende noget væsentligt. Men Læserne har det let, Forfat¬
teren har paataget sig alt Besværet. At Forholdet kan være om¬

vendt, kender vi, ogsaa hvor det drejer sig om Havekunst-Lit¬
teratur.

Flygtigt set synes Bogens Emnekreds broget, inaaske endog
tilfældig: Skulptur, Sonnes Frise, Tivoli, Indgangen (Frederiks¬
berg Haves), Sanering, Legepladser, Iscenesættelse af Film, Pro¬
menadefærdsel, Kongens Have og Havekunstens Principper, men
ret beset staar disse Emner alle i tæt Relation til Forfatterens
Fag, til Arkitektur, forstaaet som planlæggende og formgivende
Aandsvirksomhed.

Det meste direkte Stof om Haver findes i Bogens største Af¬
handling, hvis Titel: „Havekunsten, det langsomme Skuespil",
hentyder til, at Tiden indgaar som en fjerde Dimension i denne
Kunstart.

De moderne Mennesker er biologisk- indstillet, de er, som
S. E. R. siger, „ganske særlig interesserede i det, der er levende.
De søger Rekreation ved Kaminild eller ved det Grønne". „Den
meget fine Græsplæne, som man kan beundre i engelske Haver
og paa Golfbanernes Greens, er ved at miste Karakteren af noget
levende. Den bliver vandet og tromlet og slaaet. Den bliver holdt
fuldstændig fri for al Ukrudt og saa jævn og kortklippet, at man
ikke oplever den som Græs, ikke som Planter, men som et grønt
Plan", d. v. s. ikke som noget levende, men derimod egnet, netop
som Kontrast til det fritvoksende. Men uden en saadan æstetisk
Funktion eller uden et praktisk Formaal er de fine Plæner, der
trods Sommerens Tørke, er eviggrønne, blot en biologisk Uri¬
melighed.

„Man er ikke bange for at give Millioner ud til Vejanlæg og
Sportspladser, men er forfærdelig paaholdende, naar det drejer
sig om at bruge nogle Tusinder, der skulde til, for at Fagfolk
med Sans for den Slags kunde 'komme til at planlægge dem i
en smuk Form". Det er rene Ord, men til de Godtfolks Und¬
skyldning maa nu siges, at det vel er nemt af finde en Fagmand,
men hvordan faa at vide, om netop han har „Sans for den Slags";
der findes nemlig paa Havekunstens Omraade ingen Art Autoritet
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hvortil en Institution kan henvende sig. „Der kostes inere paa V ej¬
anlæg end nogensinde. Men der skabes næppe noget Værk, som
det attende Aarhundredes imponerende og smukke Kongeveje.
Man vil gerne forskønne, men er saa skrækkelig naiv. ..". „Hver
Ingeniør kan gaa og stelle med, hvad han synes, der helst skal
plantes, for at Vejene kan blive rigtig kønne. Nogle finder, at
Tujaer gør sig saa godt i et dansk Landskab, andre vil gerne
smykke de store Hovedvejes Teknik med Fortove med Brudfliser
som i en Have fra Hollywood og saa dertil igen Roser!"

Den udbredte Modvilje mod Hegn og Afspærring viser Folks
grundige Uforstaaenhed overfor Havens og Parkens inderste Væ¬
sen. De Sammenslutninger der har sat sig til Opgave at værne
bl. a. Parker, anbefalede endog fornylig at fjerne Hegnet mellem
Øregaard Park og Strandvejen, altsaa mellem Parkarealet med
sin Promenadefærdsel og Trafikarealet med sin travle Færdsel.
S. E. R. skriver — ikke netop om dette Tilfælde, men i al Al¬
mindelighed: „Det er blevet et dumt Slagord, en billig Dema¬
gogi, at Hegn og Mure skal ned. Folk skal have fri Adgang
og frit Indblik i Haverne. Hvor er saadan en Ideologi ødelæg¬
gende for al Kultur. Tager man Hegnet væk, saa er det jo ingen
Have mere".

Dette med Hegnet gælder ikke mindst Kirkegaardene, hvis
Udvidelser er saa talrige i disse Aar, fordi de egner sig til Til-
skudsarbejde, hvortil endda ikke medgaar Jern eller andre knappe
Materialer. .. „Men allermest vred paa Nutiden bliver man, hvis
man kommer til et gammelt Kirkegaardsdige, hvor den ene af de
fire Sider er blevet jævnet med Jorden, fordi Kirkegaarden skulde
udvides, og det faste gamle Anlæg med sine store Træer og sine
ærværdige Gravtuer flyder ud i en ny Liniebegravelse, et Stykke
Bogholderi uden Form og uden Forbindelse med Landskabet.
Aldrig vil det gamle og det nye blive en Enhed. Hvorfor saa
ikke holde dem hver for sig?" Menighedsraadene ønsker altid
at rive Mure og Stengærder ned, at smelte nye og gamle Dele
sammen, noget naturligvis fordi den nye Del ellers let bliver be¬
tragtet som socialt ringere end den gamle, men især fordi man
overhovedet ikke har Blik for, hvad der ødelægges og for hvad
hele Kirkegaardens klare Leddeling betyder.

Der er ogsaa blevet alt for aabent mellem Kongens Have og
Gothersgade da denne blev udvidet. Men i Mishandlingen af
Kongens Have, med hvilken S. E. R. tidligere har beskæftiget sig
indgaaende, mangler egentlig endnu kun at Hegnet fjernes helt.
Kongens Haves Historie, fra Midten af forrige Aarhundrede til
nu — den sidste Omlægning i 1931 medregnet — har været en Skan¬
dale, som et fornemt gammelt Kongerige som Danmark ikke kan
være bekendt. S. E. R. skriver herom: „I 1931 blev Kongens Have
omlagt efter en samlet Plan, som det hed. Var Christian den Fjer¬
des Periode en Barndommens forjættende Tid for Haven, saa var
man nu kommet ind i den senile Alderdom, hvor man kun skuer
tilbage. Der blev intet gjort for Havens Nutid eller Fremtid, intet
man kunde bygge videre paa. Man forsøgte sig igen'med stive
Akser og andre historiske Reminiscenser og opnaaede kun uløse¬
lige Konflikter mellem Symmetrianlæg og Gangstiernes Diago-
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naler". Og videre „Man har nedbrudt Grænsen mellem Driveri-
haven og den egentlige gamle Kongens Have, men ikke formaaet
at skabe en ny Enhed. Man har faaet mere Areal ved at fjerne
Bygningerne mod Gothersgade, men blot faaet et Hul ud til Ga¬
den. Man har gjort det Svanespringvand, der skulde staa beske¬
dent udenfor Trafikken, til et Færdselskryds. Man prøver sig
frem med lidt Stenhøjsparti hist, og lidt Stauder her".

I Anledning af et Forslag om en Vej gennem Søndermarken
skrev „Politiken" forleden (4-2-1942) i en gæv og klar Leder,
at naar et saadant Forslag overhovedet kunde fremsættes, faldt
en Del af Skylden „desværre ogsaa paa de Myndigheder, der
er sat til at værne om dansk Havekunst, (hvem er iøvrigt det?)
og som har tilladt, at Frederiksberg Have og Søndermarken efter-
haanden er gaaet i Forfald". Bebrejdelsen om Misrøgt af Frede¬
riksberg Have og Søndermarken passer endnu bedre paa Kongens
Have, der paa Grund af sin Lidenhed er meget mere saarbar og
paa Grund af sin Beliggenhed mere værdifuld. Den er Landets
dyreste ubebyggede Areal.

Alle, der har Interesse i Havekunsten, bør læse denne lille
friske Bog. G. N. B.

Ved Hans Rønø

Frederiksberg Have, Sønder¬
marken og Vejteknikerne

Aktuelle Noter

Et nyt Bevis paa, hvor tiltrængt det er, at Vejteknikere faar sagkyndig
Bistand i æstetiske Spørgsmaal, har man set i de sidste Dage, hvor Fre¬
deriksberg tekniske Forvaltning til Beskæftigelsescentralen har indsendt et
Forslag, der gaar ud paa at grave Roskildevej I en Bue ind gennem Sen¬
dermarken, der saaledes bliver gennemskaaret af en dyb Kløft. Foreningen
til Hovedstadens Forskønnelse har da ogsaa straks tilstillet Ministeriet en

Skrivelse, der paapeger Ødelæggelsen af Parken og Arealet omkring Fre¬
deriksberg Slot og henviser dels til Havearkitekt E. Erstad-Jergensens Plan
fra 1933 om Genfremstilling af det smukke Bassin i Søndermarken udfor
Slottet og dels til Arkitekt Charles I. Schous baade færdselsteknisk og æste¬
tisk værdifulde Projekt, der gaar ud paa at bibeholde Vejens Linjeføring,
men grave den under Bakkens Top, saa der fremkommer et frit Plateau foran
Slottet, der kunde skabe en Genforening af Frederiksberg Have og Søn¬
dermarken, der blev skilt af den nuværende Roskildevej saa sent som i
Slutningen af det attende Aarhundrede. Frederiksberg Slot med de omlig¬
gende Haver var oprindelig et arkitektonisk Værk af europæisk Berøm¬
melse, og ved at følge Vejteknikerne vil al Forbindelse mellem de to Par¬
ker, der engang udgjorde en Enhed, for stedse være afbrudt.

Affæren med Frederiksberg Bakke har givet Politiken Anledning til at
skrive en Leder (4. Februar 1942), hvoraf vi citerer:

„Den stort anlagte Komposition, der engang gjorde Frederiksberg Slot
berømt, er ladet ude af Betragtning. Det fremsatte Forslag er ikke til syn¬
derlig Ære for dem, der har stillet det, men en Del af Skylden falder des¬
værre ogsaa paa de Myndigheder, der er sat til at værne om dansk Have-

Vanrøgier* Staten dansk Have¬
kunst?
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kunst, og som har tilladt, at Frederiksberg Have og Sandermarken efter-
haanden er gaaet 1 Forfald. Misrøgtet 1 en Grad, saa at der overhovedet
kan skabes Baggrund for en Tanke som den, der nu foreligger. Vi maa
gaa ud fra, at Vejplanen bliver ændret, men naar saa dette Attentat er
afværget, kunde det være nærliggende at tage Spargsmaalet om Parkerne
op til en mere vidtgaaende Drøftelse. I første Række skulde disse Over¬
vejelser gælde Frederiksberg Have, Søndermarken og Kongens Have, histo¬
riske Minder om en Tid, hvor man virkelig vidste, hvad Havekunst var,

og ikke blot indskrænkede sig til at slaa Plænerne og male Bænkene. De
store københavnske Parker er kulturelt i Forfald, og her har Staten, der
administrerer de kongelige Haver, et Ansvar".

Mon Politiken er uvidende om, at man knap tør fælde et Træ uden at
lade det syne af Finansudvalget først?

Medens Københavns Kommune allerede har meddelt, at Udsigterne for 2000 nye Kolonihaver ved
Nyttehaverne ikke tegner alt for lyst i det kommende Aar (sidste Aar havde ^ i i
man udlagt 120 Tdr. Land, men nu er det ikke muligt at skaffe mere end l\øbenhavn
98 Tdr.) fortæller Kolonihaveforbundets Københavns-Kreds Politiken, at
der til Gengæld er overordentlig gode Udsigter for at erhverve Koloniha¬
ver. Man har 1 den sidste Tid ført Forhandling om Overtagelse af Area¬
ler med Plads til 2000 nye Haver, der kan erhverves med Lejemaal paa
25 og 50 Aar.

Paa „Annexgaarden"s Jorder ved Mørkhøj ve) haaber man at faa 250
Haver - nord for Gladsakse Kirke forhandler man om et Areal, der kan
udstykkes i 500 Kolonihavelodder, der kommer til at ligge meget fordelag¬
tigt, naar Arbejdet med Hovedvangens Forlængelse ud over Utterslev Mose
er afsluttet. For Amagers Vedkommende bliver der Arealer til Raadighed
paa „Mejlgaarden's Jorder ved Kongelundsvej, og endelig er det Tanken i
Samarbejde med Statens Jordlovsudvalg at erhverve 75 Tdr. Land 1 Avedøre.
Jorden tilhører „Toftegaarden" og ligger umiddelbart op til Sdr. Strandvej.

Repræsentanter for Kolonihaveforbundet har henvendt sig 1 Indenrigs¬
ministeriet med et Andragende om, at Kommunerne tilpligtes at stille Are¬
aler til Raadighed for Haveforeninger, ligesom det ønskes, at Staten gav
Støtte til Etablering af nye Haveforeninger samt Statslaan til Opførelse af
Huse 1 Haverne.

Kolonihaveforhundets Ønslter

Den 2. Februar højtideligholdt „Dansk Anlægsgartnerforening" sit 40-
Aars Jubilæum i Frederiksberg Selskabslokaler, hvor Formanden, Anlægs¬
gartner Vald. Hansen, holdt Festtalen, der formede sig som en Oversigt
over, hvad der var naaet 1 de 40 Aar.

Det var „D. A.", der udgav „Havekunst" indtil 1940, hvor Bladet blev
overdraget „Dansk Havearkitektforening", løvrigt skal her blot udtales en
Paaskønnelse af det udmærkede Arbejde, Foreningen udfører ved sine an¬
lægsgartneriske Kursus paa „Teknologisk Institut". Anlægsgartnerfaget ud¬
danner jo Ikke Elever. - „Havekunst" lykønsker.

„Dansk Anlægsgartnerforening"
lejrer 40-Aars Jubilæum

Fællesraadet for Havekunst har haft Aarsmøde den 27. Januar, hvor
Formanden, Professor A. Pedersen, aflagde Beretning. I 1941 er der rettet
Henvendelser til Kommunalbestyrelser og Sogneraad om at Igangsætte Ar¬
bejde paa „grønne Omraader". Til Kirkeministeriet er der fremsendt For¬
slag om Ændring 1 Kirkegaardslovglvnlngen, saa den gartneriske Fagkundskab
kom i Forgrunden, og endelig er der til Regeringens Beskæftigelsesudvalg
indsendt et Forslag om en „Reparatlonslov" for Havebruget, der gaar ud
paa, at der af Statskassen bevilges en Mill. Kroner om Aåret som Tilskud
•til Nyanlæg og Omlægning af Privathaver.

Forslag om Statstilskud til private
Haveanlæg

Stadsgartner Sandberg, Aarhus, har nu tillige overtaget Embedet som
Kirkegaardsinspektør, og Kirkegaardsbestyrelsen og Parkudvalget i Aarhus
er derefter slaaet sammen til eet Udvalg.

Alle grønne Omraader i Aarhus
under een Chef
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Haven" er blevet pænere Maanedsbladet „Haven", de samvirkende danske Haveselskabers Organ,
der er redigeret af Professor H. Paludan, har fra 1. Januar faaet nyt Ud¬
seende og er nu omtrent ltgesaa fint som det af J. E. Ohlsens Enke udgivne
„Frø og Gartneri". Det grønne Omslag er forsvundet, og Papiret er til Gavn
for Billederne blevet bedre, men af en eller anden ubegribelig Grund er
den Udstilling af forældede Skrifttyper, der danner Bladets Hoved, blevet
bibeholdt, ja, oven 1 Købet fordoblet, idet der nu er Hoved baade paa Side
1 og Side 3. Det er heller ikke til at forstaa, at Stoffet ikke kan skæres
saadan til, at Artiklerne af blivende Værdi kan udtages til Indbinding for
sig. Nogen særlig Grund til den Oplagring af Forenlngsmeddelelser og An¬
noncer, som man nu tvinges til, er der dog Ikke.

Bør der ansættes Konsulenter i

„Havekunst"
I „Haven"s Februarnummer gennemgaar Gartner Willy F. Hansen Have¬

arkitekt C. Th. Sørensens Have for Detailhandler P. Rasmussen (se C. Th.
Sørensen: Om Haver, Pag. 31-33). Artiklen er ledsaget af Plan og 6 Bille¬
der. Forfatteren slaar til sidst til Lyd for, at der ved Haveselskaber ansæt¬
tes en Konsulent 1 „Havekunst": „Der er Konsulenter, som er behjælpelig
med, hvorledes forskellige Planter skal dyrkes, men var det ikke lige saa
rigtigt at begynde med at lære Medlemmerne, hvor i Haven de forskellige
Planter skal anbringes?"

Østifternes Haveselskab faar
Forevisningshave paa Bellahøj

De sjællandske Landboforeninger har overladt Østifternes Haveselskab
et Areal, 50 m langt og 40 m bredt, paa Bellahøj i Forbindelse med deres
egne Forevisningsarealer.

„Havens"s Februarnummer bringer en Skitse af den projekterede Fore¬
visningshave, som det er Tanken at anlægge, saa snart Vejret tillader det.
Arealet deles ved en bred Pergola I en Byhave og en Landbohave. Be-
skæftlgelsescentralen har givet Tilsagn om Tilskud. - Københavnskredsens
Formand, Havearkitekt Eigil Kiær, har udarbejdet Planen.

Statstilskud til Anlæg af Lege¬
pladser

Indenrigsministeriet har i et Cirkulære til Amtmændene henledt Op¬
mærksomheden paa, at der kan ydes Kommunerne et Tilskud paa 40 pCt.
af Arbejdslønnen samt et Tilskud til Indkøb af indenlandske Materialer
paa indtil Halvdelen af Udgifterne, hvis Kommunerne ønsker at anlægge
Legepladser for Børn. En Forudsætning er det dog, at de Vilkaar, der op¬
stilles i Loven om Iværksættelse af offentlige Arbejder og Beskæftigelse af
Arbejdsløse, iøvrigt er opfyldt.

Plantning af Vejtræer som

Beskæftigelsesforanstaltning
Paa Dansk Arbejdes Generalforsamling i Holbæk rettede Formanden,

Direktør Carl Hansen, en Opfordring til Amtets Myndigheder om Plantning
af Træer langs Vejene. Amtsvejinspektør Ellert, Holbæk, udtaler i den An¬
ledning til Holbæk Amts Avis:

— Her i Amtet Indebærer det næppe de store Arbejdsmuligheder. For¬
holdet er nemlig det, at ved de allerfleste af Landevejene er der forlængst
plantet Træer. Det er desværre ved de smalle Veje, og Hensynet til Bil-
trafiken har bevirket, at man flere Steder maa gaa den modsatte Vej og
fælde Træer i Kurverne. Ved de nye, brede Veje kan det nok være paa
sin Plads at plante Træer, men det maa i den Forbindelse bemærkes, at
de moderne Vejregler kræver en kostbar Forøgelse af Vejbredden med 4
Meter, hvis der skal plantes Træer, de skal nemlig staa 2 Meter fra Kø¬
rebanen af Hensyn til Bilerne. De sidste nye Principper gaar ud paa ikke
at plante Træerne som en kedelig Allé, men samle dem i smaa Lunde paa
passende Arealer nær Vejene. 1

Røsnæs skal beplantes Foraaret gaar Hedeselskabet I Gang med at beplante Røsnæs. (Refs-
næs). Det drejer sig ialt om ca. 30 Hektar, heraf en Del mindre Plantager
paa 2—3 Hektar. Der skal 1 det hele plantes ca. 180,000 Træer, hovedsa¬
gelig Gran og Fyr, men dog ogsaa nogle Grupper med Løvtræer. De smukke
Udsigtssteder berøres ikke af Plantningen. Den frie Udsigt over Havet vil
blive bevaret.
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Planteskoleejer A. Mathiesen, Korsør, udtaler til Politiken:
Der er fastsat Maksimalpriser paa Frugttræerne. Vi maa tage 3 Kr. for

et færdigt Træ til Udplantning, vel at mærke hvis vi sælger til Private.
Sælger vi Træet til en Anlægsgartner eller en anden Erhvervsgartner til
Videresalg maa vi kun tage IV2 Krone, og denne oplagte Urimelighed har
naturligvis skabt et spændt Forhold mellem Planteskolerne og Gartnerne.
VI synes ikke, der er noget at sige til, at vi ikke er saa interesseret 1 at
sælge det samme Produkt til den halve Pris, naar Efterspørgselen fra pri¬
vat Side er saa stor som 1 Øjeblikket. Trods den stærke Nedgang i Villa-
byggeriet har vi aldrig haft saa stort Salg til Private som netop nu. Og vi
kan ikke med vor bedste Vilje se det rimelige I, at vor Pris for det fær¬
dige Produkt ikke skal være større end den Avance, der er fastsat for Vi¬
deresalg. Det rimelige vilde naturligvis være, at Avancen var sat 1 For¬
hold til Produktets Pris.

Planteskolerne er utilfredse med
Prislcontrolraadet

Ekspropriationen til den nye Fugleflugts-Baneline fra Nykøbing F. til 35 Kilometer Have al Danmarks
Rødbyhavn er foretaget med Henblik paa Anlæg af Dobbeltspor, men 1 . , . ,
første Omgang bliver Banen kun enkeltsporet. Statsbanerne faar derved et bedste Jord
4,5 Meter bredt Bælte af Lollands bedste Jord tilovers. Bæltet er 35 Kilo¬
meter langt, og Arealet bliver paa ca. 150,000 Kvadratmeter Jord.

Efter hvad „Loll. Fal. Venstreblad" erfarer, har D. S. B. besluttet at ud¬
leje Jorden til Nyttehaver.

Danmarks Naturfredningsforening og Turistforeningen for Danmark ar- Offentlig Sti langs Oudenaaen
bejder paa at aabne Adgang for Offentligheden til Gudenaaen og dens
Bredder, saa enhver uhindret kan sejle paa Aaen eller færdes langs den
gennem et af vore smukkeste Sommerlande. For et stort Stykke af Aaens
Vedkommende har Staten fra gammel Tid haft Brugsret til en Træksti langs
den af Hensyn til Pramfarten. Denne Brugsret er mange Steder gaaet i
Glemme, saa de private Ejere har spærret, men Statens juridiske Rettig¬
heder er stadig gældende, saa Sagen har gode Chancer for en heldig Gen¬
nemførelse. Det er Meningen, at Vejen langs Aaen overvejende skal trædes.

Politiken skriver: Asslstens Kirkegaard skal snart nedlægges. Den blev Naar Assistens Kirkegaard
Indviet 1 1760, og det Aar, den har taget mod to Aarhundreders Slægtled ..
— i 1960-ophører man at begrave paa den. Om 18 Aar. nedlægges

I 20 Aar derefter - indtil 1980 - skal Kirkegaarden ligge stille hen. Saa
er den hjemfalden!

Men saa de „berømte Grave", H. C. Andersens Grav og Kierkegaards
Grav, som endnu den Dag i Dag — uden for de officielle Mindedage og uaf¬
hængig af den offentlige Vedligeholdelse, som Kirkegaardsforvaltningen
hvert Aar bevilger Beløb til — findes smykket med friske Blomster, stille
Hilsener fra taknemmelige, stille Eksistenser — hvad med dem, med disse
to, og med de mange, mange andre?

Dem kan man dog ikke sløjfe og slette ud! Landets Valfartssteder, Dan¬
marks Mindesteder! Man kan dog heller ikke flytte dem, tømme dem og
flytte dem til nye Kirkegaarde, som til sin Tid vil blive anlagt!

Det vil heller Ikke ske - naturligvis Ikke. Asslstens Kirkegaard, som en¬
gang har oplevet en mærkværdig Fortid som „Folkepark", idet man 1 fjerne
og mere haardføre Dage saamænd brugte den som Søndagsudflugtssted med
Madkurve paa forfaldne Gravsten og Halløj og Skæmt mellem Grave, vil gaa
en Fremtid i Møde - efter 1980-som Park igen. Den vil komme til at ligge
som en „Mindepark", en stor grøn og mild Enklave i det tætte Kvarter, en
Mindepark, hvor ikke alle Navne kan bevares, et Pantheon for de Store,
men med et grønt blødt Græstæppe bredt over de stille og navnløse, et
Fredens og den evige Hviles rolige og milde Dække, hvis Gravfred 1 hvert
Fald ikke vil blive forstyrret af Tummel og Byekspansion og grundudgra-
vende Gravkøers Forberedelse af Vejen for store Paladser.

Det vil give mange Ro at kunne tænke paa det og vide det — naar nu
Talen begynder at rejse sig om, at Assistens-Kirkegaardens Endeligt nær¬
mer sig.
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Nøjsomme Stauder
Den første Gang en ung Gartner projekterer eller tilplanter

et Staudebed, tænker han oftest: Nu skal der laves et rigtigt
flot Staudebed, noget endnu ikke set. De fineste Sorter pilles
ud af Katalogerne og placeres sindrigt, og Plantningsarbejdet
overvaages med Omhu. Planterne gror maaske godt til, og det
tegner helt godt til at begynde med; at der maaske viser sig et
Par Overraskelser i Retning af mærkelige Erstatninger som f. Eks.
at den lave Gyldenris, Solidago Goldschleier, er ombyttet med
S. Shortii, tages med Sindsro, det kan jo rettes. Naar Planterne
vokser rigtig til, skal det nok blive godt.

Et Par Aar efter genser man Haven og skuffes saare. Staude¬
bedet adskiller sig nu ikke særligt fra andre Staudebede. Grun¬
dene er maaske forskellige. Flere Sorter mangler, de smukke
Platycodon er gravet op ved Efteraarsgravning, og Anemonerne
er kvalt af Sommerblomster, man har plantet imellem for at pynte
op, indtil Anemonerne voksede til — og saa havde de ikke Mulig¬
heder for at vokse — og endelig har en entreprenant Anlægsgart¬
ner plantet 5 Espalierfrugttræer (husk 20 pCt. af 5X5 Kr. er 5
Kroner) ved Raftehegnet, og disse Træer har sejret i Kampen
om Livsrummet.
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Papaver orientale.

Patonia suffruticosa (arborea).
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hosta Sieboldii gigantea,

Man kan jo nok sige, at den planlæggende Gartner er uden
Skyld, der er jo Undskyldninger nok. Men den egentlige Fejl
er, at Bedet er projekteret under falske Forudsætninger: der
var regnet med, at Bedet blev passet gartnerisk, og det kan man
i Reglen kun regne med, naar den, der har projekteret Bedet,
ogsaa har Tilsyn med det. 1 Reglen er det rigtigere at tilplante
Bedet under Forudsætningen: ingen eller ringe Pasning. Et Bed
tilplantet med disse Klausuler kan vel ikke i de første Aar være

saa straalende, som et Bed tilplantet med Aster hyb., Helenium,
Phlox o. s. v., men senere vil Skønheden være af en anden og
mere ædel Art.

Naar man skal opstille en Liste over Stauder, der kan staa
længe uomplantede, maa man give Afkald paa de, der giver
rigelig Mængde Sideskud og som derfor skal omplantes hyppigt
for at være smukke: Aster hybridus, Betonica, Chrysanthemum
max., Erigeron, Helenium, Lychnis, Monarda, Phlox, Rudbeckia
o. s. v. Dernæst maa udskydes de, der kræver fugtig Vokseplads
som Astilbe og Trollius, de toaarige som Aquilegia og Stok¬
rosen, og endelig alle de, der paa Grund af manglende Haardfør-
hed, svag Vækst eller andre Egenskaber erfaringsmæssigt forsvin¬
der fra Staudebedet, f. Eks. Incarvillea, Pyrethrum og Tritoma.
Herved sker ganske vist en stærk Beskæring af Staudesortimen¬
tet, men tilbage bliver dog en anselig Række smukke og værdi¬
fulde Stauder. En Del Tvivlstilfælde bliver der dog. Delphinium
f. Eks. kan godt taale at staa uomplantet en Del Aar i nærings-
holdig Jord, men den udskydes, fordi den bruger megen Væde
i Forsommeren. Aster amellus taaler ogsaa at staa uomplantet,
men de gode Sorter kan være lidt lunefulde; og saa er der
Lupiner. Lupiner er nøjsomme, men de kan godt blive lidt kede¬
lige, naar Planterne bliver for store.

Hvis man ikke vil gaa alt for meget i Detailler, kan følgende
Liste opstilles:

Achillea filipendulina Parkers Variety
- Millifolium Cerise Queen ....

Anchusa Itallca
- myosotldlflora

Anemone japonica
- vitifolla tomentosa

Anthemls tlnctorla Kelwayi
Aster subcoeruleus

Novae Angllae Barrs Pink
- horizontalis

Aruncus Silvester

Buphthalmum sallclfollum
Campanula latlfolia >
Centaurea div., især

— macrocephala
— dealbata....
— pulcherrima

Cimieifuga dahurica og racemosa .....

Convallaria majalis
Coreopsis verticillata
Crambe cordlfolia
Dictamnus albus
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Anemone jap. Honorine Jobert.

Aster subcoeruleus.

Coreopsis verticillata.
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Phytolacca decandra.

Dicentra spectabilis m

Echinops Ritro h
Eryngium div.
Filipendula hexapetala fl. pi 1
Galega Hartlandii h
Geranium sanguineum 1
Gypsophila paniculata ... .• m
Hemerocallis, de fleste, Især

- fulva m

Hosta 1
Iris germ, og sibirica m
Liatris " m

Lythrum m og h
Maclaya cordata h
Nepeta Mussini 1
Orpbus vernus 1
Polygonatum multiflorum m
Paeonia div. •••• ni

Papaver orientate m
Physalis Franchettii m breder sig voldsomt.
Phytolacca decandra h
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Iris germanica.

Rheum div
Salvia silvestris...

(Sedum spectabile)
(Solidago div.)....
Veronica latifolia .

Veratrum nigrum.
(Verbascum hyb.).

h
m

m og h
m

h
h paa let Jord.

Hvis man foretager en vurderende Gennemgang af denne
Staudeliste, finder man, at det. nok skal passe, at disse Stauder
kan staa længe uomplantede, og de fleste er robuste og saa
nøjsomme, at de vil trives godt selv i mager Jord. Men sam¬

tidig opdages, at de fleste af Stauderne tillige stiller meget be¬
skedne Krav med Hensyn til Opbinding. Anchusa, Maclaya,
Echinops, Galega og Verbascum er de eneste, der sikkert vil
kræve en Stok eller to. Og derfor kan man sige, at et Bed til¬
plantet med disse Stauder ikke stiller større Krav til Pasning,
end at denne i de fleste Tilfælde kan blive dem til Del.

Willy F. Hansen.
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Haveanlæg ved Ebeltoft Læderfabrik Niel"n;t . , ,. .,^ Haveanlæg ved Ebeltoft LæderjabriK.

Det skulde synes ret naturligt, at der til en Fabriksvirksom- 1-4°°-
hed burde høre et særskilt Haveanlæg, hvor de Beskæftigende
kunde hvile ud i Frokostpausen. At et saadant Anlæg har sin
store Betydning for Funktionærernes Velbefindende, og derved
ogsaa for en Forbedring af Produktionen, er saa ganske ligetil
og behøver ikke at kommenteres. Ikke desto mindre hører Fa-
brikshaveanlæg stadig til de sjældne Fugle herhjemme, selv om
Arealerne mange Gange er for Haanden.

Disse Anlæg behøver ikke at være særlig bekostelige i Ud¬
førelsen for at virke hensigtsmæssige. Det, der behøves, er egent¬
lig kun nogle gode Siddepladser, hvor Maden kan indtages, samt
et grønt Hvilerum, hvor Øjet og Tanken kan falde til Ro.

Til et saadant Haveanlæg har Direktør Jul. Kajus, Ebeltoft
Læderfabrik, ladet udarbejde Plan, som det er Meningen at
udføre, naar forskellige Vejreguleringer omkring Fabrikken er
fuldførte.

Som det ses af Planen, er Anlægget ganske ligetil i al sin
Enkelthed.

Arealet Vest for Kontorbygningen er lukket af for sig og skal
kun præsentere Bygningen paa sømmelig Maade.

Funktionærernes Have er den udprægede Hvilehave. Nogle
store, gamle Frugttræer, som det er en Lykke at have for Haan-^
den, vil skabe skyggefulde Liggepladser paa den ret store Plæne.
Den bliver mod Nord, Vest og Syd afgrænset af Havekrat, som

forhaabentlig vil vokse hurtigt op og lukke Rummet inde. Mod
Øst, opad et eksisterende Plankeværk og en Mur, opføres en
flisebefæstet Pergola. Den beplantes med stærkt blomstrende
Planter, som tillige med et Staudeparti ved Kontorbygningens
Sydgavl skulde give Anlægget de fornødne oplivende Farver.
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Ved Hans Rønø

Langs Pergolaens Bagvæg opstilles der Bænke, ligesom der
paa Flisepladsen under et stort Kirsebærtræ tænkes anbragt hvid¬
malede, lette Borde og Stole.

Som saadant indeholder Anlægget vel netop det, der maa kræ¬
ves, og skulde kunne udføres — og holdes vedlige — med enkle
Midler.

Meget vilde blive vundet, baade for Funktionærerne og Ar¬
bejdet, om lignende Haveanlæg kunde blive almindelige ved
vore Virksomheder.

Rent gartnermæssigt set er her et temmeligt stort Arbejdsfelt,
der burde tages op i disse beskæftigelsesfattige Tider.

Volmer Rud Nielsen.

Aktuelle Noter

Haveanlægget ved Amtssygehu- Haveanlægget ved det nye Amtssygehus i Hillerød (Havearkitekt C. Th.
i,., , n i . i . . . Sørensen) har nu været udbudt 1 Licitation, og der indkom felgende 10sei i Hillerød udbudt i Licitation Tilbud:

Henning Pedersen, Hillered, 56,046 Kr., A. Holleriis, Holte, 67,787,50 Kx.,
L. Kolding, Aarhus, 68,541 Kr., Wedel Fleuron, Admiralgade, Kobenhavn,
68,781,70 Kr., H. Toxværd, Holte, 69,785 Kr., A. Sørensen, Valby, 74,478 Kr.,
William Elmer & Sen, Roskilde, 81,221,52 Kr., Chr. Helbæk, Rungsted, 81,610
Kr., Erik Hansen, Charlottenlund, 83,764 Kr. og Hannibal Hansen, Rung¬
sted, 88,171,25 Kr.

Arbejdet skal udføres efter Beskæftigelseslovene. Entreprenøren er for¬
pligtet til at antage 20 langvarigt arbejdsløse og maa derudover kun be¬
skæftige 2 Gartnere og en Formand. Saa snart Vejrforholdene tillader det,
vil Arbejdet blive paabegyndt.

Noqle Kirkeqaardsudvidelser Til Udvidelsen af Aabenraa Kirkegaard,'der er beregnet at skulle koste
Kr. 28,000, er der af Staten bevilget et Tilskud paa 40 pCt. af Arbejdsløn¬
nen efter Beskæftigelseslovene.
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Nyborg Kirkegaard skal udvides med ca. 1 Hektar, der skal give Plads
til ca. 1000 nye Gravsteder. De samlede Omkostninger vil andrage ca. 32,000
Kroner, der skal skaffes dels ved Laan og dels ved Tilskud fra Staten.

Havearkitekt E. Bettiger har udarbejdet Planer til Udvidelse af Holbæk
Kirkegaard. Med Sagen tilbage fra Kirkeministeriet fulgte en udforlig Kritik
fra Ministeriets Konsulent, Kommunegartner G. N. Brandt, vedrørende saa-
vel Principper som Detailler 1 Havearkitektens Plan. Menlghedsraadet be¬
sluttede at overlade til Havearkitekt Bettiger at udnytte det af Kommune¬
gartner Urandt fremførte efter bedste Skøn. De samlede Udgifter er anslaaet
til ca. 50,000 Kroner, som man vil søge dækkket ved Laan og Statstilskud.
Der tænkes beskæftiget 15 Mand i 5 Maaneder.

„Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse" har i Samarbejde Giv Arbejde til en Gartner —
med „Dansk Anlægsgartnerforening" og „Dansk Gartnerforbund" udsendt p. .. il*
en lille Brochure i over 50,000 Eksemplarer til Villaejere i Storkøbenhavn, Ueres Mave betaler
Gentofte, Rødovre, Hvidovre o. s. v. Med Brochuren, der under Devisen:
Giv Arbejde til en Gartner — Deres Have betaler, paa en udmærket Maade
ger opmærksom paa de mange Arbejder, enhver Have kræver, følger et
Brevkort, der ufrankeret kan sendes til L. A. B., der derefter foretager det
videre fornødne.

Formanden for „Dansk Anlægsgartnerforening", Anlægsgartner Vald.
Hansen oplyser, at Brochuren viser gode Resultater.

I Anledning af Carl Jacobsens 100-Aars Dag skal han i dette Blad |S|y Carlsbergfondet og „Have¬
mindes med Tak, fordi han 1 den Fundats, han udarbejdede for Ny Carls- , u

bergfondets Virkeomraade, ogsaa medtog Havekunsten. Kunst
At der 1 et lille Land som Danmark kan udsendes et Blad om Have¬

kunst i det Format og Udstyr, som Tilfældet er, er kun muligt paa Grund
af Ny Carlsbergfondets store aarlige Tilskud.

Landbrugsministeriet har overfor Finansudvalget fremsat et JForslag,
hvorefter der ydes Kolonihaveforbundet et Laan paa 50,000 Kroner til Op¬
førelse og Vedligeholdelse af Lysthuse.

Kolonihaveforbundet har tidligere opnaaet to Statslaan å 100,000 Kr. til
Oprettelse af Haveforeninger.

Kolonihaveforbundetfaaret Stats¬
laan paa 50,000 Kroner

Til Slægtninge i Danmark er der kommet Meddelelse om, at den dansk¬
fødte Havearkitekt Jens Immanuel Rasmussen, der var bosiddende i New
York, for nogen Tid siden er afgaaet ved Døden. Jens Rasmussen var
Gartnersøn fra Nyborg og blev uddannet ved Herregaardsgartnerl paa Fyn.
Efter nogle Aar 1 Tyskland og Holland blev han Lærer ved danske Have¬
brugsskoler, men Længslen efter store Forhold drev ham til U. S. A., hvor
han opnaaede Diplom som Havearkitekt. I New York oprettede han et
Kursus for Havearkitekter og havde mange Elever. Senere blev han knyttet
til New Yorks Bystyre som Konsulent for Parkvæsenet og vandt sig i denne
Egenskab et Navn som Foregangsmand paa Omraadet. Planlægningen af
en Række store og kostbare Parker, saavel i New York som'i andre af
Østkystens store Byer, har han forestaaet, og i Tidens Løb er han paa ad¬
skillige Maader blevet hædret offentligt. Da han for nogle Aar siden fyldte
70 Aar, modtog han en Deputation fra New Yorks Bystyre og en særlig
Skrivelse fra Storbyens Borgmester, la Guardla, hvori han takkede den dyg¬
tige Dansker for de Arbejder, han havde planlagt til Gavn for New Yorks
Sundhed og Udseende. ,

I 1911 besøgte han Danmark og opholdt sig her over tre Maaneder.
Rejsen satte sig Spor i en Publikation i U. S. A. om danske kommunale
Parker og Børnelegepladser.

Havearkitekt Jens Rasmussen,
New Yorlc, afgaaet ved Døden
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Kirkegaardsinspektør Raahauge- £t af „Dansk Havearkitektforening"s trofaste Medlemmer, Klrkegaards-
. . - . Inspektør Raahauge-Askegaard, Odense, fyldte den 28. Februar 50 Aar. HanAskegaard 50 Aar skal paa dette Sted nævnes, for det første fordi han er en dygtig Kirke-

gaardsleder og Havearkitekt, hvad hans Administration og de Udvidelser
af Kirkegaardene, han har forestaaet, vidner om, for det andet fordi det
var ham, der saa, at Tiden var moden til et samlet Fremstød for de „grønne
Omraader" og ved en Artikel 1 Gartner-Tidende gav Stødet til, at „Fæl-
lesraadet for Havekunst" saa Dagens Lys.

„Havekunst" lykønsker.

Sfrid om Udvidelse al Bogense Bogense Kirkegaard skal udvides, og da Kirken i Tilslutning til selve
I- . . Kirkegaarden ejer et til Formaalet velegnet Areal, skulde man 1 og for sigKirkegaard synes, at Jordspørgsmaalet, 1 Modsætning til hvad Tilfældet er mange andre

Steder, skulde kunne løses let og smertefrit. Da Arealet imidlertid ligger
overordentlig smukt paa en Bakke med Skrænt ned til Vandet, protesterede
den lokale Naturfredningsforening overfor Menighedsraadet, der havde alt
klart til at begynde Arbejdet, og Bølgerne har af den Grund gaaet højt
i Bogense. Sagen gik til Fredningsnævnet, der afsagde Kendelse om, at
Kirkegaardsudvldelsen skulde rykkes 20 Meter tilbage fra Skrænten, men
saa blev det rigtig galt, for Naturfredningsforeningen, der slet ikke vilde
have Kirkegaard paa Stedet, blev underkendt, og Menighedsraadet fik kun
en smal Strimmel Jord at anlægge Kirkegaard paa. Menighedsraadet har
nu appelleret Sagen til Overfredningsnævnet i det Haab, at dette i det mind¬
ste kun vil forlange, at Kirkegaarden rykkes 10 Meter ind, saa de, „der har
spændt Ben for Menighedsraadet kan faa den over Nakken, de fortjener".

Det oprindelige Projekt var udarbejdet af Kirkegaardsinspektør Raahauge-
Askegaard og beregnet at skulle koste 18,000 Kroner, hvoraf Beskæftigelses-
centralen havde givet Tilsagn om at yde 40 pCt. Tilskud efter Beskæftigel-
seslovene.

Smaabornsreservater i Storkøben¬
havns Parker

Kommunelæge Kjer-Petersen slutter en Artikel i Berlingske Tidende (28.Februar 1942) om Børnehavernes Mangel paa Haver med følgende Linjer:
Forsøget med et Reservat (hvilket altsaa vil sige et afhegnet Omraade,

hvor Børnene under Lederes Vejledning kan faa deres egne smaa Haver),har desto værre aldrig været gjort 1 vore Parker. Paa Frederiksberg har
Kommunen i et Hjørne af en kommunal Idrætsplads overladt et saaddnt
Reservat til Folkebørnehave, og dennes Ledere kan ikke noksom prise den
første Sommers Erfaringer, selv om de endnu Ikke statistisk har gjort Rede
for det landøkonomiske Driftsudbytte af dette Brug. Men noget lignende
kunde med Lethed ordnes i alle Storkøbenhavns Parker. Saadanne Reser¬
vater med deres arbejdende Smaabørn vilde tilmed blive en Pryd for Par¬
kerne for slet ikke at tale om, at derved Tusinder af Smaabørn vilde blive
lukket ind i det forjættede Land, fra hvilket det sidste Slægtleds køben¬
havnske Smaabørn har været lukket ude.

Ca. 69,000 Kroner til Udbygning Legepladsen i det børnerige Kvarter Syd for Bispebjerg Kirkegaard vil
#|i. nu blive udstyret med Redskaber og overfladebehandlet med Tjæreasfalt-at Legeplads emulsion. Udgifterne er anslaaet til 68,900 Kroner.

Mindepark Jor Hededyrkere Selskabet „Jydsk Landvinding" har købt Ejendommen „Kongenshus" med
2207 Tdr. Land. Komitéen for en Mindepark for Hededyrkere har nu mod¬
taget Tilbudet om at overtage denne Ejendom, hvor der vil blive gennem¬
ført store Naturfredninger, oprettet nogle Hede-Landbrug og plantet Plan¬
tager.

Der er god historisk Baggrund for, at „Kongenshus-Arealerne" bilver
Hjemstedet for Hededyrkernes Mindepark, skriver Sekretær Skodshøg i
Hedeselskabets Tidsskrift. Dels er det et af de sidste virkelig store samlede
Hedearealer, der findes her i Landet, dels er det her, at de første egent¬
lige Planer om Hedens Opdyrkning søgtes realiseret omkring Midten af det
18. Aarhundrede.
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I „Fyns Tidende" for 7. Marts har Hr. Herman Madsen skrevet en Artikel, Læseforeningens Have i
han kalder: Læseforeningens Have 1 Støbeskeen, hvoraf det felgende er c . .
et Citat: btøbeskeen

Læseforeningens Have er 1 sin nuværende Skikkelse saa smuk og karak¬
teristisk, at mange Mennesker Verden over husker den som et af de faa
Steder i Odense, hvor den H. C. Andersenske Romantik lever paa en mærke¬
lig uberørt Maade. Den lave ubrudte Plan, som kun er hævet ganske lidt
over Aaens Overflade, er af en storartet Skønhedsvirkning, og Træbevoks¬
ningen har efterhaanden formet sig saa plastisk og saa naturligt, at vi her
har et Parkanlæg, der fuldstændig svarer til de Krav, Romantikken (for
hvilken H. C. Andersen var den typiske Repræsentant) stillede.

Imidlertid staar Læseforeningens Have i Foraarstiden, naar Tøbrudet
kommer, oftest under Vand, hvad der jo ikke er saa godt. Efter Forlydende
har man tænkt at komme denne Ulempe til Livs ved at paafylde Haven
saa megen Jord, saa dette forhindres.

Nu tænker man sig, der bliver fyldt en Meter Jord paa. Det vil i første
Række fuldstændig forandre Træernes Karakter. Den smukke Rodsokkel
forsvinder, alle Træets skønhedsmæssige Forhold forrykkes, den organiske
Frihed, der gør et Træ levende og bevæget, ødelægges. Allerede en rela¬
tiv ringe Opfyldning er nok til at faa det hele til at ligne nogle Trætoppe,
der er stukket i Jorden.

Og at bringe en Del af Læsehaven ud af Plan ved en partiel Opfyld¬
ning vil være Uge saa forstemmende over for Helheden. Endvidere vil den
kommunale Ordenssans, hvormed Aabredderne skal reguleres, fjerne den
sidste Rest af den H. C. Andersenske Romantik. Husk paa, hvor denne Mand
elskede det maleriske og naturlige, alt det, som med haard og ubarmhjer¬
tig Haand søges udryddet i hans Fødeby. Naar Sivene omkring Læsehaven
forsvinder ved kommunal Foretagsomhed, er der næppe et eneste Sted til¬
bage 1 Odense, hvor en Svane gider udruge sine Unger.

I et Interview i „Hus og Hjem" fortæller Stadsgartner J. Bergmann: Parkernes Dyreliv
„Utterslev Mose er en sand Perle for Ornitologer. I 1931 blev der fore¬

taget en Undersøgelse af Dyrelivet 1 Mosen, og det viste sig, at der paa det
Tidspunkt fandtes ikke mindre end 108 forskellige Fuglearter paa Stedet".

„Stadsgartneren har altsaa Fugle under sig?"
„Svanerne hører ikke under mig, men under Vanddirektoratet; vi faar

kun overladt de tamme Svaner i Sommermaanederne, men derimod sor¬
terer under os et rigt Liv af vilde Fugle, der ikke lader sig indordne under
Reglementer. De føler sig trygge i Parkerne".

„Stjæles der f. Eks. aldrig Vildænder i Parkerne?"
„Saa godt som aldrig. Den Tillid, som Fuglene viser Parkernes Gæster,

bliver lønnet med Kærlighed og Omsorg. Vi har Indsamlingspladser i Par¬
kerne til Brød, og jeg kan fortælle Dem, at vi har modtaget saa meget
Brød, at vi - udover de 1600 kg Affaldskorn, vi har købt - uden yderligere
Bekostning har kunnet holde Sulten borte fra de mange Tusinde vilde Fugle,
der holder til i Parkerne i den strenge Vinter. Desuden har en anonym
Giver i de sidste 6 Aar sendt os et Læs Halm hver Vinter til Fuglene. Jeg
har ingen Anelse om, hvem Fuglevennen er".

„Hvilke Dyr holder ellers til i Parkerne?"
„Der er Rotterne", smiler Stadsgartneren. „De ynder særlig de gamle

Parker som Ørstedsparken, men der er heldigvis ikke ret mange af dem,
for de bliver bekæmpet med alle til Raadighed staaende Midler. Hver Gang,
der bliver revet en Bygning ned i det nærliggende gamle Kvarter, faar vi
en Invasion, der straks bliver gjort Jagt paa. — Flere af Gravene vrimler
med Fisk. En og anden har i Tidens Løb faaet Tilladelse til at fiske lidt,
og det er hændt en enkelt Gang, at en Fisker har faaet Lov til at trække
Vaad, naar der var ved at komme for mange Fisk. — I Lersøparken ved
Slangerupbanen er det ikke ualmindeligt, at der viser sig Harer, og i strenge
Vintre hænder det, at Mikkel Ræv sniger sig gennem Lersøparken i Haab
om Bytte. Indtil for faa Aar siden var der Grævlinge paa Smedelinien, men
de er nu forsvundet".
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Le Corbusier har altid arbejdet meget
bevidst med Samspillet mellem Arkitektur
og Planter.

Formproblemer indenfor have¬
arkitekturen af i dag

Hvis man de sidste årtier opmærksomt har fulgt udformnin¬
gen af private og offentlige haver, vil man stadig lægge mærke
til, at deres anlæggere principielt er gået bort fra det strenge
og lovbundne og stadig udelukkende foretrækker den frie og
uregelmæssige form.

Små stier af trædesten, der som genveje så diskret som mu¬

ligt førte frem til enkelte plantegrupper eller siddepladser ved
kanten af store græsplæner, blev det første skridt; man vilde ikke
mere have det grønne gennemskåret af lyse iøjnespringende
grusveje.

Disse nye motivers succes og glæden ved vore smukke na-
turstensmaterialer førte en stadig videregående anvendelse med
sig. Man opnåede på denne måde at skaffe tørre pletter uden
ukrudt, som ikke forlangte nogen pasning året rundt. Endnu en
fordel var det, at man ikke mere behøvede den tidligere af tek¬
niske grunde nødvendige indfatning om blomsterbede og bu¬
sketter, men nu roligt turde rykke tæt ind på stenbelægningen
med pudestauder og græs uden at være bange for jordover-
skyllelse.

Alle disse erfaringer havde man allerede samlet i de tidligere
strengtformede haver med deres lige veje, retvinklede flader, pa¬
rallelle bede, sirlige hække og lovmæssige mure og skråninger,
men de fik nu en helt anden betydning, nu, da unge revolu¬
tionære arkitekter bragte nyt liv i de konventionelle bieder-
meierske byggeformer ved stilen med de flade tage som fra ca.
1910 blev mode hos os.
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Ved at lade taget bortfalde brød man bevidst med traditionen.
Ved de store udelte vinduesåbninger fremkom en helt ny sam¬

klang indefra set såvel som udefra. Arkitekterne indså snart, at
deres bygninger virkede nøgne og kolde, hårde og asketiske ved
udeladelse af det beskyttende tag. Denne mangel måtte erstat¬
tes ved at bringe naturen nærmere. Kun således kunde der igen
fremkomme en samklang af styrke og svaghed, lov og frihed,
tanker og følelser, og disse ting er nødvendige for menneskers
velbefindende og sjælelige ligevægt.

Haven måtte altså virke som modsætningen og fuldstændig¬
gørelsen af huset, alt i den måtte virke opløst, bevæget og hem¬
melighedsfuldt, som den urørte natur fjernt fra mennesker og
menneskeværk. Le Corbusier viste os allerede i sine tidlige pla¬
ner denne naturhave med løse buske og trægrupper, med ure¬

gelmæssige græsflader og svungne veje.
Medens selve fladtagshuset hos os kun undtagelsesvis blev

gennemført som beboelseshus, er dog mange detailler fra denne
stil overført med held. Frem for alt opfyldte den aftrappede
usymmetriske leddeling af bygningen, de store vinduer, der lod
lys og luft strømme ind, og løsgivelsen af havens strenge linier
enhver trang til den frihed, som bevægede sig i alle lande efter
den første verdenskrig, overalt blev gamle former sprængt, over¬

leveringer omstyrtet; man førte beviser for det hule i den ydre
pragt. Med begejstring og kraft gik man uden betænkning fra
det gamle til det nye.

På alle faner stod frihed i tanke, følelse og gerning.
Sådan er det også ganske konsekvent gået i havekunsten.

Bort med de lige Gange, bort med de retvinklede, plane ter¬
rasser med de klippede hække, de parallelle rabatter, afgræn¬
sede rosenbede, alléer, lige mure og skråninger, bort med de
store gruspladser ved huset! Alt det er stift og koldt, kedeligt
og dræbende og smager af lov og forskrift! Vi vil leve frit uden
hemmende bånd. Kun dette er sandt og ikke forløjet. Dette nye
er trængt som en hvirvelvind gennem mange hjerter. Men meget
værdifuldt er også derved blevet ødelagt på alle områder, mange
forudsætninger er blevet tilintetgjort, og meget sundt og nød¬
vendigt må med møje bygges op igen, så nu er det vel på tide
at overveje forudsætningerne for havekunst og undersøge de
moderne retningslinier i bund og grund.

Alene den kendsgerning at vild naturalisme har været frem¬
herskende en gang for 40 år siden, at den strengeste symmetri
10 år senere var det eneste saliggørende, at den samme axialitet
så for 20 år siden igen syntes endeligt overvundet får os til at
stille os tvivlende over for den moderne naturhaves eneberet¬
tigelse. Det gælder ikke om at tilbede formen, men at erkende
formgivningens inderste væsen! Kun på den måde kan vi be¬
dømme forbigående „moder" rigtigt, overtage det levedygtige i
dem, men lige så bestemt tilbagevise det overfladiske. Denne
klarlægning er så meget desto mere nødvendigt, som de fleste
gartnere udarbejder deres haveplaner som en ren efterligning af
førende fagfolks haver uden at spørge om den indre forbindelse.
Disse førende mænd er på en måde ansvarlig for de andres fejl.

Arkitekturen i Arkitekt Mogens Lassens
Hus understøttes stærkt af sin Kontrast,
Træernes formrige, vilde Frodighed.
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Mennesket liar påtvunget haven en speciel form, til trods for
at den dog er opbygget af planter. Snart ganske enkelt som i
de rene nyttehaver, snart højtidelig og overvældende som i kon¬
gernes paladshaver, snart hyggeligt og praktisk som i borgernes
haver. 1 det 18. og 19. århundrede opstår for første gang i den
gamle verden en længsel efter den frie ubundne naturs skøn¬
hed som modsætning til kulturens overdrevne raffinementer.
Hos overklassen havde denne dyrken af det naturliga mere ka¬
rakter af lede ved det tilvante, af en raffineret legen med eks¬
otiske, særlig kinesiske, former; hos andre Klasser var det vel
mere et umiddelbart udtryk for frihedstrangen som så brod sig
vej frem i revolutionen. Og skønt denne tidsalders grænseløse
individualisme tilfredsstillede alle ønsker om uhemmet fremskridt,
bibeholdtes dog den frie form i de saakaldte „Landskabshaver"
til omkring 1900 tallet. Men da den i grunden ikke mere svarede
til tidens åndelige idealer, stivnede den til en ydre skal.
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Jeg kan kun forklare det på denne inåde, at mennesket har
mistet sin indre frihed ved den hidtidige leve- og arbejdsmåde!
Det blev stadig mere slavebundet af sit eget værk.

Så snart der gaves rigere og bedre levevilkår, voksede lysten
efter at besidde dem; fra nydelsen ved at besidde kom begæret
efter mere og frem for alt ønsket om at beskytte sine nærmeste
ud i fremtiden mod igen at komme til at lide mangler.

På denne opgave ofrede man al tid og al energi, ja endog
al menneskelighed.

Den ene søgte at komme frem på den andens bekostning; de
stærke på de svages, de svages' samlede masse på de stærkes.
Denne djævledans bredte sig videre og videre for tilsidst at for¬
blænde alle folkeslag uden undtagelse. Magtbegæret og vellysten
voksede. Enhver stræbte på alle måder efter at fremme sin egen
materielle fordel; enhver havde kun blik for sit eget lovlige krav,
enhver følte sig kun ansvarlig over for sig selv.
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I sin selvforherligelse og selvretfærdighed havde mennesket
glemt, at også han kun var en skabning, at han også sammen
med hele universet måtte aflægge regnskab for gud, at han også
var underkastet en evig lov, og at en overtrædelse af denne
måtte drage de bitreste følger efter sig.

Trods stadig stigende nydelse blev utilfredsheden kun større.
Trods den mere udbredte viden lagdes sjælen ode, livet blev

værdiløst og uden mening. — Langsomt men stadig tydeligere
mærker man, at alle verdens skatte ikke kan læge sindet. Så¬
ledes blev mennesket mistroisk overfor sit eget værk, han så sin
egen magts og herligheds relativitet eller begyndte i hvert til¬
fælde at ane den i sit hjerte. Så drages han igen derhen, hvor
han mærker de evige kræfter, hvor han kan glemme sig selv og
sin nød og slappe helt af i bjergene, skovene og ved søerne,
hos blomsterne, træerne og buskene. Alle strenge, bindende love
vil han helst frigøre sig for. Alligevel anerkender han stadig
pligten og arbejdet og dets fortjeneste, men kun så længe, det
er uundgåeligt nødvendigt. Denne trang blev så stærk, at der
f. eks. i 1939 på vor landsudstilling så godt som ingen lige linier
var at se i vore prydhaver. Heller ikke symmetriaksen, der el¬
lers er et så yndet og taknemmeligt middel til at fremkalde vær¬
dighed og orden, var her blevet anvendt. Denne repræsentative
udformning er så ofte anvendt helt misforstået, at vi næsten
ikke mere kan frigøre os for dens uægte virkemåde. — Endogså
på et så vigtigt område som kirkegårdsudformningen begynder
overalt de landskabelige linier at trænge sig ind. Selvom enkelt¬
graven, gravgårdene og gravmarken slet ikke kan udformes an¬
derledes end ligeliniet og retvinklet — det skulde da være, hvis
man brugte meget mere jord og ekstraarbejde — skal der dog an¬
lægges krumme hoved- og sideveje, maleriske trægrupper etc.
I haverne er de lige linier først rigtig bandlyst trods de kubiske
bygninger. Selv på den krumme flisesti må kanternes kurvelinier
ikke mere løbe parallelt, men omridset af de anvendte fliser skal
springe frem og tilbage. Regelmæssigt formede pladser er også
forbudt, selv om de ofte opfylder deres hensigt meget bedre.
De egentlige blomsterrabatter må rede sig en plads i køkken¬
haven, fordi der kun bliver tålt ensomt virkende sorter i græs¬
set. Således foretrækker man også helst maleriske og sjældne
træarter i stedet for de hjemlige, fordi deres virkning synes ri¬
gere og mere bizar. Også de tidligere som terrainstøtte så værd¬
satte tørt satte mure opløses i enkelte dele, i enkelte stén eller
løsere grupper, som i sidste århundredes stenpartier.

Selv i landskabsudformningen foretrækker man blidt stigende,
blødt modellerede græsflader for terrassering, selvom man der¬
ved ofte må opgive de voksnes og børnenes lege- og opholds¬
plads. Denne ensidige naturform er således fra at have været
menneskets forstående tjener blevet til en temmelig selvbevidst
og misundelig herre, som ikke tåler nogen anden ved sin side
og hellere påtvinger ikke saglige løsninger og afviser mangt et
berettiget krav som kunstnerisk forstyrrende. Særlig i en spe¬
ciel mangedelt opgave med flere praktiske fordringer er „natur¬
formens" selvretfærdige krav blevet en sådan hindring, at denne
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for længe siden har fremkaldt nødvendigheden af en grundig
afklaring hos den kritiske fagmand. Når en modeform begynder
at fornægte legitime nødvendigheder af æstetiske grunde, så er
der noget, som ikke mere stemmer helt. Vi spørger os selv, om
der i den nuværende tilsidesættelse af den strenge udformning
i haverne ikke gør sig en lignende forkastelse gældende på om¬
råder som kunst, videnskab, opdragelse, skikke og sprog. Vi §er
nu kun altfor tydeligt, at uhæmmet frihed ikke bringer lykke, men
tværtimod avler ulykke og kaos; at overdreven individualisme
sprænger alt fællesskab i familie, arbejde og befolkning, og at
de enkelte individer altid indbyrdes vil bekæmpe hinanden.

Overført på havekunsten viser det, at hverken de strenge li¬
nier eller den opløste vilde natur skal være enerådende. Alt ef¬
ter den stillede opgaves art og de forskellige forhåndenværende
krav må man opfylde og erkende den bedst egnede form, som
vel kun i grænsetilfælde vil blive helt lovbunden eller helt fri.
For det meste gælder det om fra begyndelsen at danne en sam¬

klang, der muliggør en praktisk og kunstnerisk løsning. Natur¬
ligvis er planterne i deres vidunderlige troskab mod naturens
love, et værdifuldt og uerstatteligt materiale, som hemmeligt ta¬
ler stærkt til vore hjerter. Men derfor er det slet ikke nødven¬
digt, at planlæggelsen, udformningen af stedet og rummet, bli¬
ver vilkårlig, lovløs og ubunden. Erfaringen viser, at den frie
planteform og deri strenge udformning af stedet netop ofte for¬
højer hinandens virkning. Det er nødvendigt at danne en be¬
vidst sammenblanding af begge til en spændingsladet organisme.
En vilkårlig sammenbringen vil altid virke utilfredsstillende. Vi

, .... , vil altså ikke lade os forføre af de nuværende havers ensidigeAlle Billeder til denne ArttKel, undtagen , , 1.11 . 1 r 1 11 1

Billederne Side 37 og 39, viser Haver løsnm£> men undersøge den til enhver tid foreliggende baggrund
i Schweiz anlagt af Firmaet Gebriider og årsagen til dens udformning, og så frembringe klare og gode
Mertens, Ziirich. haver. Oskar Mertens.
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Aktuelle Noter
Inspektør for de kongelige Lysthaver Alfred Carlsen er blevet Arbejds- Opmaaling af Statshaver

og Socialministeriets Konsulent i Havebrugsspørgsmaal for Særforsorgsin¬
stitutioner og Statsopdragelseshjem. Efter at have foretaget en Rundrejse
til Hjemmene, har Haveinspektøren indstillet til Ministeriet, at de paagæl¬
dende Institutioners Arealer opmaales og kortlægges a. H. t. Tilvejebrin¬
gelsen af økonomiske Driftsplaner.

Finansudvalget er søgt om en Bevilling paa 9000 Kr. til dette Arbejde.

Da Redaktionen af nærværende Rubrik af „Havekunst" væsentligt er Aktuelle Noter" soger
henvist til Avisudklip som Kildemateriale, kan det vanskeligt undgaas, at AA J L -J
der nu og da vil Indløbe en Fejl eller Misforstaaelse, og da vi meget gerne »VAeaarbejdere
vil være korrekte, og det er bekosteligt og besværligt at verificere hver
enkelt Meddelelse, bedes de Læsere, der véd bedre Besked, venligst ind¬
sende en Rettelse. Imidlertid vil det være endnu mere velkomment, om
der ogsaa direkte til Redaktionen indsendtes aktuelt Nyt. Der sker jo en
Del, der ikke staar i Aviserne. Stoffet behøver ikke at være udformet, blot
De vil sætte os paa Sporet, vil vi være Dem taknemlig. Hvad der sker af
Betydning paa „grønne Omraader" maa nødig undslippe denne Rubrik.

Som tidligere nævnt er det Havearkitekt C. Th. Sørensen, der har pro- £n gartner vecJ Hillerød Amts-
jekteret Haven ved det nye Amtssygehus i Hillerød. Paa en Forespørgsel . y
fra Nordsjællands Venstreblad, om det vil kunne betale sig for Amtet at sygenus.
ansætte en Gartner til den daglige Drift, naar Anlæget til sin Tid er af¬
leveret, svarer Havearkitekten:

- Ja, ganske afgjort, men det bliver jo ikke min Sag. Skulde jeg raade
nogen, er Svaret sikkert nok: ved saa stort et Have- og Frugtareal vil det
absolut kunne betale sig at holde en Gartner. Der bliver jo en større Pro¬
duktion af Frugt og andre Havesager. Paa Roskilde Sygehus regner man
med en aarllg, bogført Indtægt af 30,000 Kr. fra Haven. Det er jo slet ikke
Smaating. Der har man ordnet det saaledes, at Funktionærerne, der om
Formiddagen har deres Arbejde at passe, for en Dels Vedkommende ar¬
bejder i Haven om Eftermiddagen. Paa den Maade sparer Sygehuset mange
Penge til Frugt og Havesager, som det ellers maa købe. I Roskilde er Arealet
en halv Snes Tønder Land, medens det som sagt 1 Hillerød bliver paa det
dobbelte. Her vil man Imidlertid plante en Del til som Skov.

I Foraaret 1940 stillede Korsør Kommune et Areal til Raadlghed for de Kolonihaveanlæg i Korsør
saakaldte Nyttehaver. Interessen for dette var meget stor og resulterede i,
at der i Løbet af Eftersommeren 1940 stiftedes en Forening med det For-
maal at erhverve Jord paa længere Lejemaal, saaledes at der kunde an¬
lægges virkelige Kolonihaver.

Sammenslutningen optog Forhandlinger med Kommunalbestyrelsen, og
efter at have drøftet Spørgsmaalet i adskillige Møder enedes man endelig
ved Statskonsulent A. Dalskovs Hjælp om en Plan, som gik ud paa følgende:

Ved Bearbejdelsen af den nye Byplan vil man fastsætte et Bælte paa
ca. 200 m Bredde, strækkende sig fra Store Bælt over Hovedlandevejen til
Korsør - en Strækning paa ca. 1 Kilometer - til permanente Kolonihaver.

Igennem dette Bælte anlægger Kommunen en 20 m bred Promenadevej
med Cykle- og Spadseresti og i Siderne tilplantes med Buskads, saaledes
at hele Anlægget faar en parklignende Karakter.

Lejemaalet for Haverne løber i 49 Aar.
Af Arealet udstykkedes i 1940 84 Parceller med 600 m2 til hver. Efter-

haanden som de øvrige Arealer inden for dette Bælte kan frigøres, vil
disse blive stillet til Raadighed for nye Foreninger, og der regnes med, at
Projektet maa blive til Gavn for Kolonihavefolkene og til Glæde for dem,
der har været med til at skabe det — og give tilstrækkelig Jord til Kolonl-
havedyrkerne I Korsør I den første Fremtid. .
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Dekorativt Billede af gammel Buxbom-
hæk i „Lustgården"s 22. Aargang.

Boganmeldelser
„Foreningen fttr dendrologi och parkvård" har nylig udsendt sit 22. ars-

skrift „Lustgården" under redaktion af tr&dgårdsarkltekten Sven A. Her¬
melin. Det er som altid et interessant værk. Denne gang begynder de
med nogle billeder fra arboretet på Adelsnås, blandt andet en smuk gruppe
Phellodendron amurense, der ikke tog nævneværdig skade i vinteren
39-40. Det er beklageligt, at dette yndefulde lille træ ikke er til at få i
danske planteskoler.

Professor Carl G. Dahl skriver om forskellige træers bark og dennes
forhold under streng frost. Også i Sverige har platanerne ligesom her næ¬
sten fældet hele det ydre barklag i de sidste strenge vintre.

Planteskoleejer Holger Jensen, Ramløse planteskole, skriver og illustre¬
rer sin fremgangsmåde ved fremstilling af dobbeltkromosome knopmuta¬
tioner ved behandling af unge træer med colchicin.

Dr. phil. Helge Johnsen, „Institutionen ffir skogstrådsforadling", skri¬
ver om den langt fra sikre stiklingsformering ved anvendelse af hete-
rauxin, en ting, der formenes af ville få stor værdi, efterhånden som de
ved kunst frembragte ny skovtrætyper får sterre og større betydning. Og
dermed arbejdes der iøvrigt i laboratorier over hele verden. Også på for¬
eningens årlige eksekution gjaldt et af besøgene „Foreningen f6r skogs-
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trådsffiradllng", hvor professor Sylvén demonstrerede talrige nye forsøg
med colchiclnbehandlede træer og formering af derved frembragte nye
mutanter med fordoblet kromosomantal, et område, på hvilket Sverige vist¬
nok er førende. Af en anden artikel ser man, at de svenske skove har lige
så meget bryderi med Elsdyret, som vore planteskoler og frugtplantager
har med harerne.

Dagen efter besøgtes Kronprinsens skønne park ved Sofiero og Wrams-
Gunnarstorp med den af Linné beskrevne avnbøgslovgang af mægtige
dimensioner. Vi gengiver det dekorative billede af en gammel buksboms-
hæks indre.

Fra Giiteborgs botaniske have havde professor C. Skottsberg og overgart¬
ner T. 'Nathorst-Windahl meddelt en række optegnelser over de to strenge
vintres indvirkning på havens løvtræer, buske og nåletræer. lait er om¬
talt ca. 300 arter; men gennemgående har skaden deroppe været nok så
følelig som hos os, men stor forskel har der dog ikke været. Trådgårds-
arkitekten Inger Wedborn beskriver „Judarnområdet", hvilket vil sige et i
Stockholms nærhed liggende naturreservat omsluttende soen Judarn.

Til trods for at Sverige ejer en større rigdom af uberørt natur end
Danmark, håndhæves fredningen nok så strengt der oppe. Ingen blomster
eller kviste må plukkes, cykling, bilen eller ridning er forbudt, der må
hverken bades eller fiskes i søen eller jages under nogen form og hunde
skal føres i snor. Foruden en fast ansat opsynsmand, er opsynet lagt i
hænderne på spejdere, og mon det ikke er den allerbedste måde at op¬
lære ungdommen til skånsomhed mod alt levende?

Friherre Hermelin har billede af en meget kraftig tllbageskåren linde¬
allé og et andet, der er taget to år senere, og som viser, hvor hurtigt
operationen har givet det ønskede resultat, og han har en anden artikel
med pragtfulde billeder, der illustrerer, hvad der kan gøres med en for¬
stående udhugst.

Når dertil kommer de årlige fortegnelser over udkomne selvstændige
værker og tidsskriftsartikler om dendrologiske emner i videste forstand
både svenske, danske, finske og norske, vil man forstå, at det er en år¬
bog af stor værdi. Den er at få igennem boghandlerne. E. E.-J.

Danmarks Frugtsorter.
1. Bind af dette Pragtværk, omhandlende Æblesorterne, er nu i Løbet

af 4 Aar afsluttet og bør ogsaa anbefales de af Havekunst's Læsere, som
er interesserede i Æbler,-og er vi Ikke egentlig alle det, selvom vi ikke
er Dyrkere, men kun Nydere?

Det er ikke blot et smukt Værk, der her foreligger, men et lødigt Værk,
blevet til under Redaktøren, Professor A. Pedersens kyndige Haand, i Sam¬
arbejde med et stort Antal Fagfolk udover hele Landet, hvorved er op-
naaet en meget alsidig Bedømmelse af Sorterne og deres Egenskaber, set
udfra ethvert Synspunkt. Ligesom Bredsteds Pomologi var et anseligt Stan¬
dardværk for sin Tid, er Danmarks Frugtsorter det for vor Tid, — og vil
være det langt frem i Tiden, for alene Fremstillingsomkostningerne, 70,000
Kr., er ikke et Beløb, man kan vente ofret paa en saadan Opgave saa snart
Igen, og Værket koster jo ogsaa 48 Kr., smukt Indbundet i Vælskbind. Egent¬
lig er det billigt, naar man betænker, at Værket omfatter 96 Æblesorter
med en smuk Farveplanche af hver, meget naturtro gengivet af Malerin¬
den Ellen Bache, samt flere Billeder af typiske Træer af Sorterne, og der¬
til udførlig Tekst, - for 50 Øre pr. Sort. Sorterne er naturligvis de i Hen¬
hold til Statistikken mest dyrkede, og dem, man venter, vil faa Betydning
i den nærmere Fremtid.

Saavel Redaktøren som Udgiveren, Aim. dansk Gartnerforening, har
Ære af det smukke Værk. * M. G.
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Foran .Kisten" og Tivolis Indgang en
Festaften i fO'erne.

Tivolis første Hovedindgang fra 1843.

Københavns Sommer-Tivoli
Folkeforlystelsesetablissementet „Tivoli", eller, som Institutio¬

nens egentlige Navn er, „Aktieselskabet Kjøbenhavns Sommer-
Tivoli", stammer fra „Voldenes København", og dens Have er
det ældste beplantede Anlæg i Ringen paa det tidligere Vold¬
terræn omkring København. Den er ogsaa bleven kaldt „den
første Breche" i Københavns Befæstning.

Det første Andragende om Tilladelse til Etablering af et Tivoli
i København blev fremsat til Christian VIII i Juni 1841 af to

satte københavnske Borgere (M. H. Bing og S. T. Nygaard).
De fik, skønt de første der fremsatte Tanken, dog ikke-Andra¬
gendet bevilget. Thi allerede samme Aar fremsatte cand. phil.
og Sekondløjtnant i Livjægerkorpset Georg J. B. Carstensen
(f. i Algier d. 31. August 1812, hvor Faderen da var Konsulat¬
sekretær) et under den 23. Oktober 1841 dateret Andragende,
som blev ham bevilget den 7. April 1842, og Privilegiet lød paa
fem Aar fra den 1. Juli 1843 paa „Kjøbenhavns Tivoli og
Vauxhall".

Det Sted, som Georg Carstensen udsaa sig til Oprettelse af
et Tivoli, „var valgt med genialt Blik", nemlig Glacis-Arealet
udenfor Vesterport, hvor det er liggende den Dag i Dag igen¬
nem snart 100 Aar. Arealet, der tidligere i 1600 Tallet havde
været „Dronningens Have" hørte under Staten (d. v. s. Kongen).
Ved Kongelig Resolution af 29. Maj 1843 fik G. C. her Leje¬
retten paa omtrent 11 Tdr. Land.

Arealet begrænsedes da af Vesterbro, nuværende Vesterbro¬
gade, mod Nordøst af Stadsgraven (nuværende Tivolisøs vest¬
lige Bred), mod Sydøst af daværende Tømmerplads (noget syd¬
ligere end Grænsen mod Tietgensgade) samt i en uregelmæssig
Linie mod Dronningens Enghave. En i Stadsgraven ud for
Arealets sydøstlige Hjørne liggende 0, kaldet „Holcks Ravelin",
hvor „Arena" („Olympia") er liggende, indgik ogsaa 1844 i
Lejemaalet.
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Til Igangsættelse og Drift af Foretagendet rejstes en Aktie¬
kapital paa 25,000 Rdlr. under Navnet „Aktieselskab Kjøben¬
havns Sommer-Tivoli", et Navn, som Etablissementet har bevaret.

„Samtiden var forbavset over den Hurtighed, hvormed G. C.
fik sit Tivoli planlagt, sat paa Aktier og opført. Man har sagt,
at Tivoli blev tænkt, tegnet, bygget og forgyldt næsten i samme
Øjeblik. Selv om Bygningerne kun var Lægter og Lærred, ly¬
der det ogsaa helt eventyrligt, at det store Glacisterræn i Løbet
af et Par Maaneder blev omdannet til et Københavns Tivoli.
Som Overarkitekt og Overgartner ridsede G. C. selv Bygnin¬
gerne og Anlæg op i store Træk overladende Detailtegninger¬
nes Udførelse til sine Medarbejdere .. ., og G. C. opildnede alle
Arbejdsfolkene med sin glødende Iver".

Etablissementet stod saa færdig til at aabne den 15. August
1843 Kl. 6 Morgen og lukkes Kl. 11,30 Aften. Et Blad skrev
spydigt, at det er „bygget af „Fornøjelsesraad" Carstensen med
kongelig Approbation".

Af et ældre Kort over Tivoli freingaar det, at Haven bestod
af: Hovedindgangsport udenfor Vesterport, umiddelbart der in¬
denfor tilvenstre fandtes Teatret paa nuværende Pantomine-
teaters Plads, Koncertsalen paa nuværende Glassals Plads og en
vinkelforinet Bazarbygning mod Vest samt forskellige Smaabyg-
ninger. Desuden fandtes der Rutschebane og Keglebane. „Øen"
i Stadsgraven, der var forbunden med Haven med en Bro, havde
en Pavillon. Fordelt over Terrænet fandtes forskellige større
eller mindre Plæner og paa Stadsgravens „ydre Voldkrone
fandtes ligesom i vore Dage i Zigzaklinie tre Rækker Træer*
der angives i sin Tid at være plantet af General Peyman.

Den første Aften gik 3615 Personer i Tivoli, og Søndagen
derefter 10,(K30, og da Sæsonen sluttede den 2. Oktober, havde
i disse 7 Uger Haven haft henved 175,(XX) Gæster.

Gennem Aarene forringedes Forholdet mellem G. C. og Tivolis
Bestyrelse, og 1848 var det saa slet som muligt. G. C. drog da
som frivillig med i Krigen 1848, rejste senere til Vestindien, hvor
han opnaaede at blive Kaptajn, og derfra videre til Nordamerika,
men kom 1855 tilbage til København. Efter forgæves Kamp om
sine „formentlige" Tivolirettigheder søgte han at rejse en Kon¬
kurrent til Tivoli ved at grundlægge Forlystelsesetablissementet
„Alhambra" i Frederiksberg Allé. Under Forberedelserne hertil
døde han den 4. Januar 1857, kun 45 Aar gammel.

G. C.s store Værk er Tivoli, og Etablissementet mindedes sin
fantasifulde og geniale Skaber ved 1868 at rejse ham et Monu¬
ment, placeret under Træet „Napoleons Pilen".

Lejemaalet af Tivolis Areal fornyedes med de militære Au¬
toriteter sidste Gang 1868. Den gamle Lejesum af Arealet 472'/«
Rdlr. og af Øen 360 Rdlr. havde holdt sig gennem Tiderne,
forhøjedes da til 3000 Rdlr. Da dette Lejemaal udløb 1872, havde
Kommunen overtaget Fæstningsterrænet og ogsaa Tivolis Ter¬
ræn, og nu bliver det Kommunalbestyrelsen, der bortlejer Tivoli-
arealet.

Da Lejekontrakterne giver et tydeligt Billede af Tivolis Hi- Udkerselen fra Vesterport 1839■
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En gammel Tegning- fra l88l visende
Stadsgraven med Broen over til Øen set
fra omtrent samme Standpunkt som Bil¬
ledet Side 55• Pavillonen i Billedets hejre
Side laa omtrent hvor „Arena" nu ligger.

V. I •

V

storie, dens Virksomhed, ogsaa Havens Betydning for dens
Gæster, samt iøvrigt Træk om dens Bygninger og Beplantnin¬
ger o. s. v. skal her gengives hvad der i denne Forbindelse har
Interesse.

Den første Kontrakt med Københavns Kommune oprettedes
den 1. November 1872 og gjaldt i 10 Aar til 1882; den aarlige
Leje var 6000 Rdlr. I 1882 oprettedes en ny Kontrakt, der atter
fornyedes den 1. November 1887 og udfærdigedes den 3. April
1888. Den aarlige Leje sattes til 7000 Kr., og Arealets Størrelse
udgjorde 161,400 Kvadratalen. Af denne Kontrakt anføres her:

„De udlejede Arealer med derpaa værende Bygninger maa . . .

ikkun benyttes til Forlystelsesanstalt... For en kortere Tid er
det tilladt at benytte Etablissementet helt eller delvis til Udstil¬
ling af Havebrugsprodukter ... o. 1... Det skal paahvile Sel¬
skabet at drive Etablissementet væsentlig som en Sommerfor-
lystelsesanstalt af sømmelig og anstændig Karakter, i Særdeleshed
beregnet paa det store almindelige Publikum. Driften bør ledes
i det Spor, der er betegnet ved Etablissementets Fortid og hid¬
tidige Udvikling, og der maa Intet foretages, som kan paadrage
Etablissementet Vanry eller mindre godt Omdømme. Entreen .. .

maa ikke ... sættes til et højere Beløb end 50 Øre pro persona ...

Etablissementet skal stedse være forsynet med et stort Antal
Siddepladser, der ikke ere knyttede til Beværtningssteder, og
hvis Benyttelse ikke paalægger Publikum nogen direkte eller
indirekte Udgilt... Der maa ikke uden Magistratens Samtykke
foretages Forandringer ved Formen af det hidtil til Tivoli hen¬
lagte Terrain, og særlig skal dettes Karakter af Park bevares,
hvorfor alle Træer og større Buske, som ved Lejemaalets Til¬
trædelse maatte findes paa Ttrrainet eller fremtidig plantes der¬
paa, ikke maa borttages eller beskadiges, men skulle behandles
med Omhu, ligesom der skal foretages de fornødne Arbejder
til deres Bevaring. Planen for Omdannelsen af det Areal, der
ikke har været indbefattet i Tivolis ældre Terrain, skal fore¬
lægges Magistraten og maa ikkQ bringes til Udførelse uden den¬
nes Approbation ... I det under Lejemaalet indbefattede Vand-

»
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Den store Hestekastanie østfor Koncert¬
salens Plæne, der er opført som Nr. Q
i en Fortegnelse over Tivolis Træer, der
findes i denne Artikels Fortsættelse i næ¬
ste Hefte.

areal skal Selskabet være berettiget til at have ... Seilads med
Baade og Gondoler... Ved Lejemaalets Ophør er Aktieselska¬
bet pligtigt til at aflevere Terrainet i god sømmelig Orden, de
derpaa værende Træer og Buske, levende Hegn, Gange og Veje
vel passede" ...

i

1 Sommeren 1899 indleder Selskabet Forhandlinger med Kom¬
munen om Inddragelse i Tivoli af et Areal uden for det syd¬
lige Hjørne af Tivoli. Arealet udgjorde 37,600 Kvadratalen og
dannede en Trekant mod Ny Vestergades Forlængelse (senere
Tietgensgade) og med en Fortsættelse af en Gade forbi Panop- -
tikon, og Hensigten med Arealet var at anvende det til Op¬
førelse af en ny Koncertsal samt Udstillingsbygning (for Blom¬
sterudstillinger m. m.) et biologisk Museum samt et' beplantet
Anlæg som Erstatning for den gamle Bazarbygning, Labyrint,
Gartneri og Planteskole, hvilke Terrængenstande maatte regnes
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at maatte forsvinde, naar de nye Banegaardsforhold nødvendig¬
gjorde Panoptikongadens (senere Bernstorffs Gadens) Gen¬
nemførelse.

Lejeforholdet om dette Areal traadte i Kraft fra den 1. Januar
1900 med stigende Lejeafgift indtil 12,000 Kr. til 1910, og Arealet
har siden været underlagt Tivolis Drift.

Lejekontrakten af 1888 udløb den 1. November 1925, men
allerede i 1923 begynder Tivolis Bestyrelse at indlede Forhand¬
linger med Kommunen, som i denne Anledning nedsatte et Ud¬
valg, om Forlængelse af Lejemaalet.

Arealet omfattede nu 79,709 ma, og Lejen herfor udgjorde
131,000 Kr. Tivolis Bygninger er bogført til en Værdi af 2,162,000
Kr. og Brandassurancen til omtrent 3,5 Mill. Kr.

Det kommunale Udvalg lagde megen Vægt paa, at „Lejeren
i den nye Lejeperiode skulde helt eller delvis amortisere Byg¬
ningerne saaledes, at Kommunen ved Lejemaalets Ophør kunde
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Stadsgraven med det kinesiske Taarn,
opført Aar 1QOO.
Tilvenstre „Strandvejen".

overtage Arealet uden særlig Forpligtelse til at betale for Byg¬
ninger o. lign.", og man mente „at kunne indgaa paa, at Leje-
maalets Varighed til Gengæld blev 30 Aar" (indtil 1955).

I Leje skal aarlig betales til Københavns Kommune: 300,000
Kr., endvidere yderligere efter nærmere Bestemmelser naar En¬
tréindtægtens Netto er over 1 Mill. Kr. og af de øvrige For¬
lystelser og Virksomheder m. m. Naar Lejemaalet ophører, skal
Københavns Kommune have udbetalt Halvdelen af, hvad Sel¬
skabets Nettoformue overstiger 4 Mill. Kr.

Tivoli maa endvidere forpligte sig til at udføre en „Harmoni¬
sering og Forskønnelse af hele Facaden mod Bernstorffs Gade",
ligeledes maa Tivoli forpligte sig til at nedrive uheldige Byg¬
ninger, f. Eks. i Søen. . .

Denne Indstilling fra Udvalget bevilgedes, og dermed gik Tivoli
ind i den nugældende Lejeperiode, der gælder til 1955.

*

Som det fremgaar af det anførte om Lejeforholdene er Eta¬
blissementets Areal og Grænser gennem Aarene undergaaet be¬
tydelige Ændringer.

I Omtalen af Tivolis første Periode er allerede gjort Rede for
Arealets Størrelse og Begrænsning ved Grundlæggelsen.

Da Fæstningsværkerne var overgaaet til Københavns Kom¬
mune, begyndte Nyttiggørelsen med Gadeanlæg og Bebyggelse

De forenede Bryggeriers Bygning (det
gamle Kunstindustrimusaum) er et pant
Led i Rammen om Tivoli.
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Tivolis Træer danner en meget jlatte- af tlet for Byen saa vigtige Terræn, og denne Udbygning faar
rende Ramme om Københavns Raadhus, ofisaa jnttøribende Betydning for Tivoli.
Have""^'"11 UliS'* ^ad>r d " gamle I 1885 bevilgede Københavns Kommune den 9. November

112,000 Kr. til „Afgravning af Gyldenløves Bastion Syd for
Vesterbrogade og Regulering af Terrainet fra Vesterbrogade til
Ny Stormgade".

Denne Terrænregulering, som derefter foretoges, var et for¬
beredende Arbejde for den nordiske Udstilling i København
1888, der for en Del fik Plads paa dette Terræn. Ved Sløjfningen
af Gyldenløves Bastion og Udfyldningen af Stadsgraven levne¬
des som en Rest af denne „Tivolisøen", der ved denne Lejlig¬
hed fik den Form, som den har den Dag i Dag. Ligeledes blev
Holcks Ravelin, saakaldte 0, som fandtes i Stadsgraven, og som
Tivoli havde Adgang til fra 1844, landfast paa alle Sider med
Undtagelse af Siden mod Tivolisøen.

Fra gammel Tid begrænses Haven mod Vesterbrogade, som,
endskønt ombygget, gennem Aarene dog vistnok ikke har haft
videre Indflydelse paa Tivolis Afrunding, saaledes som Gaderne
paa de tre andre Sider har haft.

I 1884—86 anlagdes Ny Vestergades Forlængelse, som senere
faar Navnet Tietgensgade, og som nu markerer Havens Begræns¬
ning mod Sydøst. I Aarene 1898—1903 anlægges Vestre Boule¬
vard over den opfyldte Voldgrav. Allerede i Marts 1897 faar
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Tivoli af Københavns Kommune godkendt en Tegning til Op¬
førelse af et Jernhegn, der skulde begrænse Tivoli mod Vestre
Boulevard og Ny Vestergades Forlængelse. Til Hegnet mod Ve¬
stre Boulevard bevilgede Kommunen et Tilskud stort 31,298 Kr„
og Hegnet mod Boulevarden var opført 1899, thi dette Aar for¬
handledes der om Hegn mod Ny Vestergades Forlængelse af
samme Art som i Vestre Boulevard. Det kan dog ikke ses, hvor-
naar Hegnet mod denne Gade blev opført, men i nuværende
Skikkelse er det udbedret 1926—27.

Efter at den nye Hovedbanegaard var fuldført gennem Aarene
1904—1911, gennemførtes Bernstorffs Gade, der afleveredes fra
Statsbanerne i December 1912, med Tilslutning til Vesterbro¬
gade. I 1925 henleder „Foreningen til Hovedstadens Forskøn¬
nelse" Københavns Magistrat paa, at „Tivolis mod Hovedbane-
gaardens Ankomstside vendende Facade frembyder ved sine
mange og indbyrdes saa forskelligartede Bygninger et saa uroligt
Skue", som „ikke er Hovedstaden værdig", og som bibringer
„den udtrædende tilrejsende et ganske misvisende Indtryk af vor
Hovedstads Arkitektur", og Tidspunktet er formentlig „inde til
at søge dette Forhold ændret". I Lejekontrakten af 1925 paa-
lagdes det Tivoli at bringe Tivolifacaden mod Bernstorffs Gade
i bedre Tilstand (Harmonisering og Forskønnelse) og i Aarene
1927—28 opførtes under Ledelse af Arkitekt, Professor A. Rosen
den høje Tivolimur mod Bernstorffs Gade,

Indenfor dette firkantede (trapetzformede) Areal, som dannes
af disse fire Gader, findes det nutidige Tivoli beliggende. I Yder¬
kanterne findes flere Bygninger, som er unddraget Tivolis Drift.
De vigtigste af disse ere: Restaurant Wivex, Industriforeningens
Bygning, opført 1870—72 til Brug for en Nordisk Udstilling 1872,
den smukke Bygning i Vestre Boulevard Nr. 20—22 tilhørende
Aktieselskabet forenede Bryggerier (tidligere Kunstindustrimu¬
seum) opført 1893 samt i Bernstorffs Gade Nimbs Restaurant.

Efter at have gjort Rede for den ydre Ramme vender vi os
mod Tivolis indre Ordning for at behandle enkelte Træk i For¬
tiden og saa derefter at betragte det nutidige Tivoli.

I Aarene 1868-1885 var Bernhard Olsen Direktør for Tivoli; Tiden fra 1860'erne til Begyndel-
han var i disse Aar meget virksom for Etablissementet. ,en a{ Aarhundradskiftel

Han indrettede foran Karruselbanen et stilfuldt fransk Rokoko¬
anlæg bestaaende af Blomsterbede, der hegnedes af Buksbom¬
hække, og han istandsatte Pladsen foran Basaren.

I 1852 var der anlagt en Labyrint i Hjørnet mod Vesterbro¬
gade, der hvor Wivex Orkester nu ligger; men den kunde ikke
svare sig og blev allerede nedlagt 1854.

Den 20. Marts 1874 vedtoges det at opføre en ny Labyrint;
den udførtes bag Basarbygningen efter Bernhard Olsens Teg¬
ninger. Hækkene tilplantedes med Elm, og Plantningsarbejdet
udførtes af Gartner Emil Qvist (se Personalie). Da Elmehækkene
efter nogle Aars Forløb var udvoksede, aabnedes Labyrinten
paa Tivolis Fødselsdag den 15. August 1877. Anlægget var en
vellykket Efterligning af den gamle Labyrint i Chantilly. Af Ar¬
rangementer havde „Kineserbyen" til Huse i Labyrinten 1902
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Kort, der viser Beliggenhed og Størrelse Dg „Alpe-Panoramaet" 1904. Anlægget forsvandt 1905, da man
af Tivolis Bygninger i iQi5 i Forhold vidste, at Bernstorffs Gade vilde komme til at gaa hen over den.til 1843.
Den punkterede Linje i Stadsgraven an¬
giver den nuværende Tivolisø. Tivoli synes ogsaa tidlig at have haft sit Gartneri med Driv¬

huse (nævnes i en Fortegnelse i Borgerr. Forh. 1888), men det
blev nedlagt 1905, „fordi Beplantningen ikke kunde trives, og
man vidste ligesom for Labyrinten, at Bernstorffs Gade skulde
lægges hen over den". Gartneriet fandtes bag den gamle da¬
værende Basarbygning.
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Efter Gartneriets Nedlæggelse har Tivoli udelukkende faaet
sine Blomsterplanter ved Indkøb udefra. 1 en Række Aar leve¬
redes de fra Edw. Bentzens Gartneri i daværende Sygehjems
Have paa Rolighedsvej; nu fra forskellige Gartnerier i Køben¬
havns Omegn.

I Aarene 1911—14 fjernedes i Anledning af Boulevardbanens
Gennemførelse Træerne fra Nørrevoldgade m. fl., og i Tivoli
henplantedes ogsaa en Del af disse gamle Træer; herom senere.

Gennem Tiderne har Tivoli haft mange Festarrangementer,
hvortil Planteforbruget har været stort. Motiverne til disse Ar¬
rangementer, der stadig skifter, er hentet fra Eventyrrigets Ver¬
den, fremmede Himmelstrøg, Sagntiden, Middelalder, vore Bed¬
steforældres Tid o. s. v. Arrangementerne er sat op med stor
Kunstnerdygtighed.

Vi vender os mod det nutidige Tivoli og træder indenfor i
Haven.

Adgangen til Tivoli finder Sted i Hjørnet af Vestre Boule¬
vard—Tietgensgade, opført 1907, i Bernstorffs Gade, opført 1912,
med Portbuerne udført samtidig med Muren 1927—28 og Hoved¬
portalen i Vesterbrogade bygget 1890, (Arkitekterne Blickfeldt
og Berginann), som er Tivolis tredje Portal mod Vesterbrogade
paa samme Plads som den først anbragte ved Anlæggelsen.

Terrænets Overfladeforhold, den gamle Allé med tre Rækker
Træer anbragt paa Glaciskronen i Liniestykker omtrent paral¬
lelt med Stadsgravens Bred, har i høj Grad bidraget til at be¬
stemme Bygningernes Placering i Tivoli.

Straks indenfor tilvenstre findes Pantomimeteatret, opført 1874
(Arkitekterne J. V. Dahlerup og Ove Petersen) med Bagsiden
direkte mod den gamle Stadsgravs vestlige Bred og liggende lavt,
saaledes at det skraanende Terræn foran Scenen afgiver ypper¬

lige Betingelser som Tilskuerplads.
Derefter følger paa samme Side Taarnpavillonen, opført 1883,

ogsaa liggende mod Stadsgravens Bred.
Glassalen er opført 1863, ombygget 1885, placeret paa den

første Koncertsals Plads og liggende mod den gamle Stadsgravs
vestlige Bred. Den var Koncertsal til 1902.

Det kinesiske Taarn (Arkitekt K. Arne-Petersen), ogsaa lig¬
gende mod Stadsgraven, er opført 1900.

I Anlæggets Baggrund mod Tietgensgade, paa det Areal, som
Tivoli fik overdraget 1898-99, ligger Koncertbygningen (Arki¬
tekterne K. Arne-Petersen og Rich. Berginann), indviet 1902.

Mod Vest mod Bernstorffs Gade findes Basaren (Tivolis tredje
Basar, Arkitekt K. Arne-Petersen) med Restaurant, opført 1909,
og Bjergrutschebanen, opført 1914.

Endvidere findes mod Tietgensgade „Det danske Hus" (Arki¬
tekt O. Poulsen), opført 1918.

Artiklen fortsættes Side 6t med en Omtale af Havens Træer og Plantninger.
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Boganmeldelse.
Christian Elling: Den romantiske Have.
Professor veil Universitetet, tir. phil. Christian Elling har på Gylden¬

dals forlag udgivet en bog på 159 sider med 71 billeder om havekunsten
i Danmark i den sidste tredjedel af 1700 tallet og den første tredjedel af
1800 tallet.

Det er den første samlede fremstilling af denne mærkelige periodes
havekunst her i landet, og det er i hoj grad lykkedes forfatteren at levende¬
gøre hele tidens romantiske indstilling overfor den nyopdagede natur, der
gennem århundreder nærmest havde været betragtet som noget fjendtligt
eller dog som noget der burde undertvinges af en ordnende hånd.

Det var billedhuggeren Johannes Wledewelt, der fra et ophold i Eng¬
land 1768 bragte den nye haveopfattelse til Danmark, og få år senere ser
vi ham ogsaa beskæftiget med opstilling af de talrige monumenter for dob¬
beltmonarkiets store mænd i parken ved Jægerspris, og han blev 1 det hele
taget en af dem, der satte stærkest præg på datidens anlæg.

Stilens oprindelse og udvikling i det store og hele kan man læse om
andre steder. Professor Elling har stillet sig den opgave at gøre rede for
dens modtagelse her hjemme og, stottet af en stor mængde citater af breve,
digte og prosa, er det da også i fuldt mål lykkedes ham at vise, hvorledes
det danske samfund reagerede overfor de nye følelser og tanker, der un¬
der mange former strømmede ind udefra. Den almindelige opfattelse af
den romantiske havestil er vistnok i nutiden, at det drejede sig om en næ¬
sten sygelig sentimentalitet, og nægtes skal det ikke, at retningen gav sig
mange udslag, der må påkalde latteren eller en opgiven rysten på hove¬
det. De berømmelige eneboerhytter er eksempel herpå. De indrettedes i
et vildnis, hvortil man nåede ad smalle stier, hvor trætavler med dyb¬
sindige indskrifter forberedte vandreren på mødet med den hellige mand.
1 hytten, der var råt opbygget af grene og træstammer tættet med mos,
kunde forefindes sager som hovedskaller, bønnebog og krucifix, eller en
vandkrukke; ja, sine steder var man ikke gået af vejen for at fremstille
eremitten selv. Forfatteren skriver herom: Man skulde ellers synes, at den
haandfaste Iscenesættelse af Eneboerhistorien godt kunde have ladet* Fan¬
tasien beholde den Smule Tumleplads, der var den levnet. Havens Gæster
lik jo Fablen Ind med Skeer, Billedet helt udført sat for Øje, alle Stikord
givet. Men end ikke Munkens Skikkelse maatte fortone sig som et Syn, ad¬
skillige Steder forlangte man denne lllusionsiigUr materialiseret og endog
sat i Funktion. En Mannequin med Voksmaske, forsynet med langt Haar
og Skæg, iført Kutte, med Bønnebog og Kruslfix i Hænderne blev anbragt
i Hyttens Indre, siddende ved et Bord eller liggende paa sit Leje. Ved en
Mekanisme, som den Indtrædende udløste, naar han traadte paa en Fjæl
eller paa Dørtrinet, blev Figuren levende, - han kom til Syne eller rejste
sig over Ende. Saadanne Dukker fandt man i Eremitagerne paa' Glorup,
Loulsenlund (hvor den vistnok endnu eksisterer), 1 Ree's Have i Aarhus,
og i Søndermarken - „Hvor sig Lemmen sænkte og han bleg opfor".

Men i hvilken tid forekommer ikke vildskud indenfor æstetikkens om¬

råde? tænk blot på alle de stendysser der er opstillet i nutiden, er det
ikke ligeså meget teater? Og at der var ægte og sund begejstring over na¬
turens vidundere af skønhed, såvel som over åndens frigørelse fra megen
gammel fordom, må man ikke glemme. Mange af de den gang indvundne
erfaringer angående virkemidler indenfor havekunsten vil vor tids have¬
arkitekter ikke have skade af at mærke sig, selv om langt fra alt, der den
gang kunde praktiseres, lader sig overføre til nutidens forhold. Det' er kun
1 meget store anlæg, måske på en eller anden herregård hvor en sti kan
anlægges i lighed med dem, dyrene træder gennem krat og græs, men de
gamle iagttagelser af, hvordan en gående ikke følger den lige linie mod
målet, men uvilkårlig viger af for selv et svagt højdedrag mod den lave¬
ste side, for øverst oppe lige så uvilkårligt at vige af til den modsatte side,
Indtil han er kommen ned på det jævne terræn, af hvilken grund en vej
bør anlægges efter den samme linie for at føles „naturlig", det er noget
der vil gælde til alle tider. Navnlig i en henseende var forholdene den
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Et billede fra bog-en: Det kinesiske tårn
i Frederiksberg have.

gang og nu vidt forskellige. 1 de tider var Jorden Ikke nær så opdyrket som
nu; der var krat og træer, store kampesten, enge, moser og overdrev spredt
mellem de små marker, og bøndernes gårde var af ganske samme type og alle
stråtækte. Og da det var slotte og herregårde, der førte an, kunde alle haver
anlægges som en forgrund til det vide udsyn over det omgivende land.
Udsigt og udsigtshøje spillede derfor en stor rolle under den periode. I nu¬
tiden gælder det tværtimod om at lukke sig Inde. Kun en enkelt herre¬
gård har endnu saa megen jord udenfor havegærdet, at en udsigt kan sikres.

Forfatterens store viden og flittige forsken 1 datidens litteratur forenet
med rejser til en stor mængde herregårde, byer og egne, har givet så
mange oplysninger om de forskellige personligheders forhold til sagen og
om tingene selv, at man føler sig overbevist om, at emnet dermed njå være
udtømt. Bogen er uden overflødig videnskabelighed og let at læse for en¬
hver. Når man er lige ved at blive lidt vammel af de mange følelsesfulde
citater, kommer der uventet et glimt i forfatterens øje, som f. eks. netop
et sted, hvor disse mange udsigter omtales:

„Wedel styrter Idelig op i Landsbykirkernes Taarne for at beskrive Eg¬
nens Yndigheder og opløfte sin Sjæl, Molbech tilbringer hele Dage bag
Glughuller". Bogens billeder er fortræffelige og bringer meget nyt. Alt lait
en herlig bog der kan anbefales alle kunst- og havevenner. E. E.-J.
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Færdselsarealer

Træplantningen

Københavns Sommer-Tivoli
Artiklen fortsat fra Side 58

Tivoli er stadig i Fornyelsens Tegn, ogsaa dens Bygninger
maa ændres efter Tidens Fordringer.

Under Forhandlingerne om Lejekontrakten af 1925 tales om
Opførelse af en ny Koncertsal; der skrives: „...i Erkendelse
af, at den eksisterende Koncertsal ikke længere i alle Tilfælde
er stor nok, og i Erkendelse af Ønskeligheden af, at Tivolis
Koncertsal blev lagt ud i en Facadebygning, saaledes at den og¬
saa kunde bruges om Vinteren, vilde det jo utvivlsomt være en
stor Velgerning mod Byens Musikliv og Byens mange Musik¬
venner, om en saadan større og mere tidssvarende Koncertsal
blev tilvejebragt, og det vilde være rimeligt, om den kom til at
ligge i Tivoli og kunde bruges som Tivolis Koncertsal i Sæsonen
og som selvstændigt Koncertetablissement udenfor Sæsonen ".

Men Millionforetagendet med den nye Koncertbygnings Op¬
førelse maa udskydes „til Tidspunktet maatte være belejligt".
Den nuværende Koncertsal, der har Varmeanlæg, kan nu og¬
saa benyttes om Vinteren til Koncerter, Møder og Smaaudstil-
linger, efter at der er etableret Adgang fra Tietgensgade.

Ved samme Lejlighed, under Behandlingen af Lejekontrakten,
kommer det til Orde, at man fra Kommunens Side er bleven
klar over, at Tivoliterrænet i Aarenes Løb „er blevet stærkt
bebygget", og „de efter Magistratens Skøn uheldige Bygninger
maa nedrives", ligesom Glassalen, „ikke fordi Glassalen er en
grim Ting, som man skal se at fjerne, men fordi den er anvendt
paa et mindre heldigt Sted", „maa flyttes og ombygges paa en
saadan Maade, at den ikke generer Udsigten".

Det blev en Betingelse fra Kommunens Side, at Glassalen
skulde fjernes. Senere i 1930 har Tivoli faaet Tilladelse til .at lade
Bygningen blive liggende i sin nuværende Form, foreløbig da.

I Sommer gaar Tivoli ind i sin 100-aarige Tilværelse og, Kunst¬
nerplænens Bygning skal forsvinde og-erstattes med en Kæmpe¬
musling (Arkitekt Poul Henningsen).

Paa Øen „Holcks Ravelin", som Tivoli har haft i Brug siden
1844, findes endnu at spore Bastionformationerne og Træplant¬
ning fra gammel Tid, og „den lille Sti, der gaar langs Tivoli¬
søen, gaar i Bue om Arenateatret (opført ca. 1890) betegner den
Dag i Dag Øens gamle Bred mod Stadsgraven".

Stiens Fortsættelse Øst om Tivolisøen, kaldes „Strandvejen",
den er smukt udstyret med Beplantning og Bænke.

Af Hensyn til Publikumsbesøget maa et betydeligt Areal inden¬
for Tivoliomraadet udlægges som Gangsti- og Vejareal, der
særlig findes paa Arealerne mellem Tivolisøen og Grænsen mod
Bernstorffs Gade.

Af Træplantningerne fra Voldenes Tid udgør de tre Allétræ-
rækker, der i siksak-formet Linie begynder umiddelbart inden¬
for Tivoli, Adgang fra Vesterbrogade og gaar helt ud til den
modsatte Side af Haven mod Tietgensgade, den væsentligste

61



Del. Disse Træer angives, som allerede nævnt, plantet af Ge¬
neral Peymann (C. A. Clemmensen S. 56), men fra denne Tid
er dog vistnok ikke saa mange Træer tilbage i Alléen. Hoved¬
bestanddelen af den gamle Allé har nok været Elm, hvoraf der
nemlig findes nogle meget gamle Træer (Træfortegnelsen Nr. 1),
desuden ogsaa nogle gamle Ask, endvidere af yngre Træer,
Ahorn, Hestekastanier og navnlig Lind, som er fra den seneste Tid.

Paa Arealet mellem Alléen og den tidligere Stadsgravs Bred
findes endnu en Del gamle Træer, der stammer fra Voldenes
Tid, nemlig: bag Pantomimeteatret mod Industribygningen, om¬

kring Taarnpavilionen nogle pragtfulde gamle Hestekastanier,
bag Glassalen fem krogede gamle Hvidpil (Nr. 2) og ved Vand¬
rutschebanen en gammel „naturlig" formet Elm (Nr. 3) samt
Pil og Ask.

Paa begge Sider af Arenateatret findes ogsaa gamle „natur¬
ligt" formede Elm fra gammel Tid (Nr. 5—6), ligesom der ogsaa
umiddelbart Sydvest for Arena paa begge Sider af Stien langs
Tivolisøen samt Syd for Arena findes nogle Hvidtjørn af samme

Udvikling som i Østre Anlæg (Nr. 7—8), som maa henregnes
til den gamle overleverede Bestand.

En Gruppe Hestekastanier, som staar Øst for Plænen foran
Koncertbygningen (Nr. 9), hører ogsaa, ligesom nogle Træer i
Hjørnet med Wivex Restaurant til Havens gamle Bestand.

Hele den øvrige Træbestand maa henregnes til den nyere Tid
fra 1880—90'erne og l iden derefter. Hertil maa antagelig hen¬
regnes en Platan (Nr. 4), ved Tivolisøens Bred tæt ved Vand¬
rutschebanen. De øvrige Træer er Lind, Elm, Birk, Popler (for¬
skellige Arter), Hestekastanier, enkelte Seljerøn og Ahorn, hvor¬
af en Del er plantet paa den vestlige Side af „den peymannske"
Allé samt iøvrigt i Alléer eller som fritstaaende Træer.

Af „Boulevardtræerne", da Boulevardbanen skulde gennem¬

føres, fik Tivoli en Del, ca. 20 Stk. Lindetræer (Nr. 11 — 12),
hvoraf nogle er plantet umiddelbart indenfor Hovedindgangen
mod Vesterbrogade. Træerne er let kendelige paa den Tids
Beskæringsmaade, den „buskformede" Krone.

Efter Lejekontraktens Ordlyd, som er citeret, maa ingen be¬
tydende Træer fjernes uden Kommunens Tilladelse. Alle Bygge¬
arbejder gaar derfor ogsaa i høj Grad ud paa at skaane Træer
af betydende Virkning. Det hænder, at Træer er saa affældige,
at de frembyder Fare for deres Omgivelser, og det hører da til
Kommunens Stadsgartner at afgive en Kendelse.

En særlig Omtale maa ofres den saakaldte „Napoleons Pil".
Træet stod som allerede nævnt bag ved Georg Carstensens Mo¬
nument, hvor det plantedes af Direktør Bernh. Olsen'1868. Ar¬
ten var „Salix babylonica". Det var Konsul P. Hansen, der paa
en Generalforsamling meddelte, at Træet var en „Aflægger" fra
Napoleons Grav, men det var „fri Fantasi". Hele Spørgsmaalet
blev 1912 belyst i Nationaltidende ved Indlæg af Bernh. Olsen
og Justitsraad Møllmann. 1 1934 var de to Træer blevQn „saa
forskaaret og i daarlig Forfatning". De blev erstattet med to
unge Guldpil. Labyrinthen 1877-IQ05.
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Fortegnelse over Maal paa Træer i Tivoli, taget i Marts 1Q42.
(Omkreds paa Stamme taget ca. 1,3 m over Jorden. S = Syd, N = Nord).

Nr. Lokalitet Træart

c £
< H

T3

X

C S
V

B !sh§ S
Æ O

«. B
s ^
11

«

S BO aj
u,

U Q

Anmærkning

Alléen mellem Kunst¬

nerplænen og Panto¬
mimeteatret

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

Bag ved Glassalen....

Ved Vandrutschebanen

Ved Vandrutschebanen

Syd for „Arena"

Nord for „Arena"

Ved Søen foran „Arena"

Syd for „Arena"

Øst for Koncertsalens
Plæne

Øst for Basaren

Indgang mod Vesterbro¬
gade

Indgang mod Vesterbro¬
gade

Elm

Hvidpil

Elm

Platan

Elm

Elm

Hvidtjørn ...

Hvidtjørn ...

Hestekastanie

Poppel (Art?)

Lind (v. Række)

Lind (v. Række)

18,9

19,4

16,6

14.3

21,1

20.0

9,1

11.4

17.1

20,6

11,4

17.2

2,20

3,10
2,00
2,00

1,45
2,00
2,10
3,90
0,70
0,70
0,63

0,93
0,71
0,82

2,00

1,45

0,90

1,10

S. 7,0
N. 6,0
S. 7,0
N. 6,0
S. 8,0
N. 8,0
S. 7,5
N. 4,0
S. 11,0
N. 4,0

S. 5,0
N. 4,5

S. 6,0
N. 5,0
S. 4,0
N. 4,0

S. 4,0
N. 5,0

Sundt og godt Træ

En Del tørre Grene

Todelt Stamme, pragt¬
fuldt Træ

Hælder mod S. ud over Vandet
50-75 Aar gi. - Sundt Træ

Flere Træer i Gruppe,
sunde

En Del tørre Grene

Trestammet Gruppe

Trestammet Gruppe

Sundt Træ

Træ fra nyere Tid
Antagelig indflyttet Bou¬
levardtræ

Antagelig Indflyttet Bou¬
levardtræ

Tivolis betydelige Grusarealer er overalt, hvor det er muligt,
tilplantet med Træer, under hvis Kroner Publikum færdes. Disse
fritstaaende Træer udgør en væsentlig Del af Tivoli som Have,
men de har ofte fristet en haard Tilværelse over for Gas i Jorden
fra utætte Ledninger og Fodgængernes Sammentrampen af Jor¬
den. For at Træerne kan faa den fornødne Luft, Fugtighed og
Næring, er der om de mest udsatte Træer anbragt Betonriste,
saaledes at Træerne ogsaa kan vandes om Sommeren og even¬
tuelt gives opløst Gødning. Om Efteraaret løsnes Jorden om¬

kring Træerne, og dep gives Gødning.

Græsplæner Da Grus- og Træplantningen udgør en væsentlig Del af Ti¬
volis ubebyggede Arealer, bliver Plæneomraaderne af den Grund
mindre Partier. De indskrænker sig i det væsentlige til Anlæg
foran Basaren, Kunstnerplænen, Plænen foran Koncertbygnin¬
gen samt en Del Smaaplæner mellem Søen og De forenede Bryg¬
geriers Bygning. Disse Plæner er i Sommertiden overordentlig
rigt udsmykkede med Blomster.
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Den gamle Platan, der hælder ud over
Graven. Nævnt som Nr. 4 i Fortegnel¬
sen over Træer.

Tivolis Perle er Søen, ca. 0,7 ha stor. Den er af betydelig Tivolisøen
forskønnende Virkning og gennem Tiderne været Grundlaget
for forskellige Arrangementer. Ved den sidste Lejekontrakts For¬
nyelse blev der taget Hensyn til den, og det blev forlangt, „at
Bygningerne i Søen maa nedrives, og der kan ikke i Fremtiden
forventes meddelt Tilladelse til Opførelse af Bygningsværker i
Søen". Fra Søens Bred haves mod Raadhuset og „De forenede
Bryggeriers Bygning" det smukkeste Vue, som Tivoli besidder.

Af andre Arrangementer, som Tivoli har foranstaltet maa og-
saa nævnes, at der i 1926 blev indrettet Legeplads for Børn
(bag Akvarierne), ligesom der er opstillet „selvspringende"
Drikkeposter og anbragt rigelige Bænke ligesom i et kommunalt
offentligt Anlæg.

i

Om Tivolis Funktion paa anden Maade end det rekreative Havebrugsudstillinger
maa ogsaa nævnes de mange Udstillinger, som Etablissementet
har givet Husly til gennem Aarene. Her skal vi indskrænke os
til at nævne nogle Havebrugsudstillinger fra og med 1888, uden
at Rækken gør Fordring paa at være komplet. »

De ere:

1. Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i
Kjøbenhavn i Sommeren 1888. Udstillingen omfattede 397* Td.
Land, og hele Tivoli 10—11 Tdr. Land indgik dette Aar fuld-

Legeplads m. m.
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Den pragtfulde store Elm, der i For¬
tegnelsen er nævnt under Nr. 3-

stændig i Udstillingen. Etablissementet fik herfor 120,000 Kr.
Udstillingen havde en betydelig Afdeling for Havebrug. Den
gartneriske Ordning af Udstillingsterrænet lededes iøvrigt af
Kommunens Gartner, Landskabsgartner O. Høegh Hansen.

2. Almindelig dansk Gartnerlorenings Havebrugsudstillinger
i September 1894 og i Maj 1899. Landskabsgartner E. Glæsel
havde tegnet Planerne.

3) Bestyrelsen for Opførelsen af Gartnernes Alderdomshjem
havde Blomsterfesterne 1903,1905,1906, 1908,1910 (maaske flere).

4. Kolonihaveforbundet for Danmark havde Landsudstillinger
1920 og 1925.

5. Østifternes Haveselskab, Københavns Afdeling, havde Ha¬
vebrugsudstilling 1921.

Efter Udstillingshallen „Forum's Opførelse 1926 er de fleste
Havebrugsudstillinger henlagt til denne.

Driften al Havens Plantninger Til Ledelsen af Tivolis Beplantninger er ansat en Overgart¬
ner. I Haven beskæftiges om Sommeren 6 og om Vinteren 3
Gartnere og af Arbejdsmænd i tilsvarende Perioder 16 og 14.

Til Indkøb af Planter, Frø og Blomsterløg m. v. anvendes ca.

13,000 Kr. aarlig.

Personalie Af ledende Gartnere, Direktører og andre, som har haft be¬
tydelig Indflydelse paa Tivolis Anlæg, maa nævnes:
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Udsigt over den nordiske Industri-, La;
F. W. Frisenette, fedt 10. September 1808, Gartnereksamen

1828, botanisk Eksamen 1830, 1843 Handelsgartner paa GI. Kon¬
gevej, var Tivolis første Gartner. Død 23. November 1880.

J. A. Bentzien, født 23. Juli 1815, cand. theol., Kunstgartner-
eksamen 1843, var Tivolis Gartner 1864—1868 i Perioden, da
C. A. Meyer var Direktør; han „fik Haven bragt i en tiltalende
Tilstand". Død 8. Marts 1882. (Se Dansk Havetidende 1882 S. 49).

E. Quist var beskæftiget som Gartner i Tivoli, men havde vistnok
ikke nogen ledende Stilling. Plantede Labyrinten. Handelsgartner
i Svendborg. Død 25. Maj 1927. (Se Gart. T. 1927, S. 263 o. flg.).

J. P. Holm, født 1851, Gartner i Tivoli fra 1876. Dygtig Kul¬
tivator for „Tæppebedsplanter", hvoraf der i sin Tid brugtes
mange i Tivoli. I sine sidste Leveaar svagelig. Død 1916.

Edw. Bentzen, født 18. Juni 1869, Havebrugskandidat 1890.
Overgartner for Tivoli 1908—1924. Edw. B. havde betydelig Ud¬
dannelse paa det landskabsgartneriske Omraade, Qg i hans Funk-
tionstid indførtes Forbedringer med farverige Blomsterplantnin¬
ger paa Plænerne ved Koncertsalen, Kunstnerplænen, Basaren
o. fl. Steder, ligesom han øvede en heldig Indsats ved Anven-
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- og Kunstudstilling i København 1888.
delse af Blomster ved Festarrangementerne. Endnu Havearkitekt
og Anlægsgartner paa Frederiksberg.

C. Jensen, født 29. November 1887, Gartnereksamen fra Ha¬
vebrugshøjskolen Vilvorde 1908. Overgartner for Tivoli fra 1924
til sin Død 27. August 1936. Han var meget paapasselig i sin
Gerning og værdsattes højt af Tivolis Ledelse. (Se om ham i
Gart. T. 1936, S. 502).

E. Andreasen, Overgartner i Tivoli fra 1936.
H. E. Peymann, født 22. Maj 1737 i Rothenburg, dansk Of¬

ficer, Ansættelse i Ingeniørkorpset 1763, Københavns Komman¬
dant 1807, død 28. Januar 1823 i Rendsborg. Det er ham, der an¬

gives at have plantet de gamle Allétræer, som er indgaaet i Tivoli.
Georg Carstensen, udførlig skildret foran.
Bernhard Olsen, født 9. September 1836, Direktør for Tivoli

1868—1885. Senere Grundlægger af Panoptikon og Dansk Fol¬
kemuseum (Lyngby) og Direktør for sidstnævnte. Fik Tivolis
Guldmedalje 1920. .Død 17. August 1922.

K. Arne-Petersen, født 5. August 1862, Arkitekt, Direktør i
Tivoli fra 1899—1940. Har tegnet mange af Tivolis Bygninger

67



Parti af Kunstnerplanen. Anlagt af Edv.
Bentsen.

og har haft betydelig og heldig Indflydelse paa Tivolis Beplant¬
ninger og Blomsterarrangementer.

Arealet var 1843 11 Tdr. Land (= 6,06 ha), 1882—88 6,37 ha
og f. T. 7,97 ha, altsaa en Forøgelse gennem Aarene. Arealets
Værdi ansloges i 1925 til 15 Mill. Kroner.

Den første Leje, der betaltes, var 945 Kr., f. T. betales 300,000
Kr. af Arealet plus andre Afgifter af Tivolis eventuelle Merind¬
tægter efter nærmere Bestemmelser, Minimumslejen 400,(XX) Kr.
aarlig under Forudsætning af, at der ikke indtræffer „force ma¬
jeure".

Omtrent alt i København er siden 1843 forandret, men Tivoli
fik Lov at ligge.

Skønt haardt trængt af Bygninger og Vejanlæg fra alle Sider,
har Tivoli hævdet sig som et Fristed, en stor smuk Have med
Sol og Luft for skiftende Generationer.

Under Forhandlingerne om Lejekontrakten af 1925 udtaltes
fra Bystyrets Side (Borgmester P. Hedebol):

„Det er i Virkeligheden et stort Parkareal midt i Byen .. .

Tivoli, som har saa store Traditioner ... er saa populært i Be¬
folkningen, at ingen i denne By har tænkt sig at Etablissemen¬
tet skulde ophøre, tværtimod".

Tivoli blev Georg Carstensens store Værk, som den 15. Au¬
gust 1943 blev rejst for 100 Aar siden.

Etablissementets Ledelse har været tro mod Georg C.s jOrd:
„Tivoli bliver aldrig færdig", og er derfor stadig underkastet
Fornyelse og Modernisering, det vil sige, Haven „lever" i 1 iden
og fortsætter sin Tilværelse i sin fantasifulde Skabers Aand.

Jens Østergaard.

Kortfattet Oversigt

Slutning

Litteraturhenvisninger og Kilder
C. A. Clemmensen: Tivoli gennem

75 Aar. 1843- 15. August-1918. Ko¬
benhavn 1918.

G. K. Harvild: Tivoli 1 Fortid og Nu¬
tid. København 1927.

K (©benhavns Borgerrepræsentanters
Forhandlinger: 33., 34., 43., 46., 49., 57.,
60., 85. og 90. Aargang.

C. Nyrop: Den nordiske Industri-,
Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjø-
benhavn 1888. Kjobenhavn 1890.

Forskønnelsen, 15. Aarg., 1925, S. 14.
Danske Gartnerivirksomheder af

Johs. Tholle, København 1934—36, S.
11-12.

Oplysninger fra Direktør K. Arne-
Petersen, Bogholder G. K. Harvild o. fl.
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Plantenomenklatur
Af og til opstaar der Uenighed i den gartneriske Fagpresse om Begreber

som Sort og Stamme, om den rigtige Benævnelse paa visse Planter, om
store og smaa Bogstaver i latinske Plantenavne, om Regler for Navngiv¬
ning af Planter, ja i det hele taget om det omfattende og vanskelige Spørgs-
maal, som Plantenomenklaturen er. Af og til, ja. Men egentlig alt for sjæl¬
dent. Problemerne bliver hyppigst tiet Ihjel. Hvem er f. Ex. 1 Stand til at
definere klart Begreberne Varietet, Sort, „formå"? Hvad er rigtigst Achillea
millefolium eller Achillea Millefolium? Eller skal det muligvis hedde mllle-
folla? Det kan siges, at Spørgsmaalet ligger i Yderkanten af baade Gart¬
nerens og Botanikerens Interessesfære. Men hvis Vanskelighederne blev
trukket mere frem I Dagens Lys til offentlig Diskussion, var det maaske
muligt at naa til en Løsning i Stedet for, at hver har sin Opfattelse af
Begreberne, ofte helt forskellig fra alle andres.

Efter Opfordring fra Redaktøren skal jeg I det følgende sammenholde
noget af det, man er blevet enig om; det mest svævende maa vi af gode
Grunde lade ligge.

Først ganske kort en Oversigt over de latinske Plantenavne og deres
Oprindelse.

Slægtsnavnene kan deles i følgende Grupper:
1. Gamle Plantenavne af latinsk, græsk eller anden Oprindelse, uden eller

med ukendt eller usikker Betydning, f. Ex. Draba, Rosa, Abies, Lilium,
Papaver.

2. Mytologiske Navne, hentet fra den græske og latinske Gudelære og
Sagnhistorie: Hyacinthus, Daphne, Adonis o. 11.

3. Konstruerede Navne: Chrysanthemum (gylden Blomst), Helianthus
(Solblomst), Trifollum (Treblad) o. s. v.

4. Latinske Tillægsord anvendt som Navneord: Gloriosa (pragtfuld), Im-
patiens (utaalmodlg), Arenaria (voksende i Sand), Linaria (Linum-Iignende).

5. Person-Opkaldelser, stammende næsten udelukkende fra den nyere
Tid: Dahlia (efter Dahl), Kochia (efter Koch), Gagea (efter Gage), Loni-
cera (efter Lonicer).

Artsnavnene kan deles 1 følgende Grupper:
1. Tillægsord: albus (hvid), chinensis (fra Kina), macrophyllus (stor¬

bladet), xanthocarpus (gulfrugtet).
2. Gamle Slægtsnavne: Hlppocastanum (Aesculus H.), hvoraf er dannet

Familienavnet Hlppocastanaceæ, der stadig bruges; ligeledes Aqulfollum
(Ilex A. og Mahonia A.), Grossularia (Ribes G.), Millefolium (Achillea M.).

3. „Indfødte Navne": Ensete, Jalapa, Kousa, Robus o. s. v. stammende
fra forskellige Folkenavne f oversøiske Lande.

4. Billedlige Navne: Lingua (Tunge), Morsus-ranæ(Frøens Bid), Bursapasto-
ris (Hyrdens Taske), Dens-canls (Hundens Tand) Belladonna (smuk Dame).

5. Person-Opkaldelser. 1. substantiviske: Sprengeri, Henryl, Hansonll. 2.
adjektiviske: Lawsonianus, Davidianus, Henryanus.

6. Genetivformer af Navneord (Fællesnavne): segetum (Chrys. segetum,
Agrenes C.) sepium (Vicla og Convolvulus s., Gærdernes V. og C.) tecto-
rum (Sempervlvum t., Tagenes S.).

Mange Plantenavne er set fra et filologisk Standpunkt nærmest Mis¬
fostre. Ikke alene har man dannet Navnesammensætninger (f. Ex. hydran-
geifolius) bestaaende af et, græsk og et latinsk Ord, hvilket dog ogsaa ken¬
des fra Dagliglivets Sprog (Automobil), og talrige græske Ord har faaet
latinsk Endelse, noget der dog allerede foregik i vid Udstrækning hos de
romerske Klassikere. Men man har ogsaa lavet Ord udfra en latinsk eller
gransk Stamme uden særligt Hensyn til Grammatikken. Saadanne Ord er

brachypodus (a, um) rhomboldeus, distachyus o. a. Af to græske Ord dan¬
nes hyppigt et Ord, der maa opfattes som et ubøjeligt Tillægsord, f. Ex.
brachypus, kortfodet (egl. Kdrtfod), monostachys (med eet Aks); endvidere
alle Ord paa oides f. Ex. deltoides, deltalignende; malacoides, malvalig-
nende; Efterleddet af eidos, Udseende. Navnene har dog stadig et tydeligt
græsk-latinsk Præg. En saa vldtgaaende Navnekonstruktion som f. Ex. I
Kemien (Sulfat, Sulfit, Sulfid) kendes Ikke fra Plantenavnene.
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De fleste af ovenstaaende Grupper af Artsnavne, nemlig Gr. 2 - 5 er
skrevet med stort Begyndelsesbogstav, men ses i andre Tilfælde med lille
Bogstav. Forklaringen paa dette er følgende:

Paa den internationale Botanikerkongres i 1935 anbefaledes det at benytte
de samme Regler, der anvendtes tidligere af Botanikerne, nemlig at skrive
alle Tillægsord (1. Gruppe) og alle Genetlver af Fællesnavne (6. Gruppe)
med lille, de fire mellemliggende Grupper derimod med stort, altsaa gamle
Slægtsnavne, „indfødte" Navne, billedlige Navne og Opkaldelser; f. Ex.
Aesculus Hippocastanum (Gr. 2), Musa Ensete (Gr. 3), Ranunculus Lingua
(Gr. 4), Asparagus Sprengerl og Chamæcyparls Lawsoniana (Gr. 5). Men
f. Ex. Primula chinensis (Gr. 1), Sempervlvum tectorum (Gr. 6). Disse bo¬
taniske Regler følges 1 Nord. ill. Havebrugsleksikon, 1 J. Jenssens Ordbog,
i ældre Floraer, Raunkiærs Flora 6te Udgave og liere andre Steder. En
Overgang benyttede Botanikerne imidlertid en anden Regel, nemlig den
kun at skrive Opkaldelser med stort (baade adjektiviske og substantiviske),
alle andre Artsnavne med lille. Denne Regel benyttes stadig og ses f. Ex.
anvendt 1 Rostrups og tidligere i Raunkiærs Flora, i mange Lærebøger og har
i det hele faaet ret stærk Udbredelse. Endelig vedtoges det delvis I Strid med
ovenanførte Regler paa de internationale Havebrugskongresser 1 1932 og
1938 at skrive alle Artsnavne uden Undtagelse med lille. Dette kan have
visse praktiske Fordele og stemmer overens med Plantepatologernes No¬
menklatur (Snyltesvampe) og Zoologernes Regler; men for Haveplanternes
Vedkommende har denne Skrivemaade næsten ingen Udbredelse faaet i
hvert Fald her i Landet.

Man kan altsaa vælge eet af tre, naar det gælder store eller smaa Be¬
gyndelsesbogstaver i Artsnavnene: 1) De botaniske Regler (Tillægsord og
Fællesnavnegenitiver med lille, alt andet med stort), 2) De mest anvendte
Regler (kun Personopkaldelser med stort, 3) Havebrugsreglerne (alle Arts¬
navne med lille). Ved Udarbejdelse af en Planteliste eller lignende maa
man selvfølgelig holde sig til een bestemt Skrivemaade.

De botaniske Regler rummer sikkert de største Vanskeligheder. Det kan
være svært at huske, om et Artsnavn er et gammelt Slægtsnavn eller et
Tillægsord, særlig da det ofte forekommer, at et Tillægsord tidligere er
brugt som Navneord og Slægtsnavn. Det gælder f. Ex. (Liriodendron) Tull-
pifera, (Sorbus) Aucuparla, (Polygonum) Bistorta og flere andre. Naar
mange Imidlertid har holdt fast ved denne Skrivemaade, jvf. sidste Udgave
af Raunkiær, skyldes det sikkert en vis „klassisk Dannelse". Et stort Bog¬
stav i Artsnavnet angiver straks, at dette er at opfatte som et Navneord,
der Ikke kan forandre den Fprm (i de nævnte tre Tilfælde Hunkønsform),
det har faaet og derfor heller ikke skal rette sig efter Slægtsnavnets
Køn. Skrevet med lille kan man ikke se, at dette er Tilfældet, og man
kan derfor fristes til at mene, at der er en Uoverensstemmelse mellem
Intetkønsordet Polygonum og Endelsen -ta i Artsnavnet og mellem Intet-
kønsordet Liriodendron og Endelsen -fera; ligeledes kan Kombinationerne
Aesculus hippocastanum, Mahonla aquifollum, Achillea millefolium og an¬
dre synes forkerte, hvad der altsaa Ikke er Tilfældet; kun ses Sammen¬
hængen bedre, naar der anvendes store Bogstaver. (Det forudsættes her,
at man er kendt med de vigtigste grammatiske Han-, Hun- og Intetkøns-
endelser).

At dette dels er et vanskeligt Problem, dels et Spørgsmaal, der ofres
liden Omhu og Interesse, ses af, at næsten Ingen nyere Værker har kun¬
net gennemføre eet System konsekvent. I gamle Dage var de dygtigere til
det. Artsnavne med to Led skal have Bindestreg mellem disse, før at det
sidste ikke skal kunne opfattes som Varietetsnavn, altsaa Festuca (Crinum-
ursl; Uenigheden (evt. Uvidenheden) herom og om Skrivemaaden 1 det
hele er dog stor. Som Kuriositet kan nævnes, at disse todelte Artsnavnes
to Led teoretisk kan kombineres paa ti forskellige Maader (C-u, C-U, c-u,
c-U, c u, c U, C u, C U, crinumursi, Crlnumursl). I Landbohøjskoleha¬
vens ret faatallige Samling Haandbøger paa Dansk, Tysk, Engelsk og Ame¬
rikansk er ni af de ti Muligheder praktiseret, mens dog kun een (evt. to)
skulde være lovlig. Enkelte Værker er selvfølgelig mere konsekventé end
andre.
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Man kan maaske med nogen Ret sige, at det i det praktiske Liv kan
være saa nogenlunde ligemeget, om en bestemt Skrivemaade gennemføres
konsekvent eller ikke. Værre er det derimod sikkert, naar den samme
Plante gaar under flere forskellige Navne. Vi er hermed inde paa Spergs-
maalet om Binavnene, Synonymerne. Herom ogsaa kort et Par Bemærk¬
ninger.

Efter Linné's Tid kom der Gang i det botaniske Arbejde rundt omkring
i Landene; blandt andet gav det sig Udslag i botaniske Opdagelsesrejser
og Navngivning af nyopdagede eller formentlig nye Planter. Da der selv¬
følgelig ikke kunde og stadig ikke kan iværksættes noget effektivt Samar¬
bejde mellem alle Verdens Botanikere, har det ikke kunnet undgaas, at
der er opstaaet Synonymer, Idet den samme Plante er blevet beskrevet og
navngivet to eller flere Gange af forskellige Botanikere. Synonymernes Tal
stiger stadig den Dag 1 Dag, ikke mindst fordi Opfattelsen af en Plantes
systematiske Stilling i mange Tilfælde forandres. Tidligere Slægter maa
opdeles i flere mindre, eller omvendt maa et Par Slægter slaaes sammen
til en. Særlig for de træagtige Planters Vedkommende er Synonymernes
Tal stort og meget generende. Alene Aim. Ædelgran har f. Ex. 11 Navne.
Paa internationale Botanikerkongresser vedtages derfor, at kun eet Navn
er gyldigt. Det har tit været svært for Botanikerne at blive enige om, hvil¬
ket af Navnene der skulde foretrækkes; men man følger den Hovedregel,
at det ældste Navn skal gælde, med mindre særlige Forhold taler for, at et
senere Navn bevares. I Tilfældet med Ædelgran har man for det første,
hvad Slægtsnavnet angaar, maattet foretrække Abies frem for Linné's Navn
Pinus, fordi den nyere Systematik siger, at Ædelgran ikke kan regnes sam¬
men med Pinus, som Llnné gjorde; dernæst, hvad Artsnavnet angaar, skulde
man efter den lige anførte Regel vente, at Træet burde hedde Abies Picea,
Idet Picea er det ældste Navn, givet af Linné; denne Kombination var

imidlertid umulig, da Navnet Abies Picea allerede var benyttet af Miller
(1768) for Rødgranen. Man maatte da tage det næstældste Artsnavn op,
nemlig A. alba Mill. Dette er altsaa det eneste lovlige Navn for Aim.
Ædelgran. I andre Tilfælde har man foretrukket et senere Navn, fordi det
er blevet brugt i over 50 Aar, mens det ældste Navn aldrig har vundet
Hævd. De Navne, der saaledes er blevet foretrukket frem for de ældste,
opføres 1 en Liste over saakaldte Nomina conservanda (= Navne, der bør
bevares). Men ellers har ældste Navn Prioritetsret, som det kaldes.

Den almindelige kanadiske Poppel har i Tidens Løb faaet mange Navne,
bl. a. Populus deltoides, maaske det mest udbredte Navn. Ved at granske
i de forskellige Navngiveres Papirer mente mtfn imidlertid at have opdaget,
at Linné som den første havde beskrevet Planten under Navnet P. bal-
samifera L. (se Nord. ill. Havebrugsleksikon). Den rigtige Balsampoppel,
tidligere benævnt P. halsamifera Durol, maatte saa hedde P. Tacamahaca
Mill. Nu mener man imidlertid, at Linné's Beskrivelse er for vag til, at
man med Bestemthed kan sige, at han har ment den Kanadiske Poppel.
Man er derfor gaaet tilbage til Navnet P. deltoldes Marsh, jvf- Raunkiærs
Flora 1942. Det vil fore for vidt her at komme Ind paa flere Planters Sy¬
nonymer. Man henvises ang. anerkendte Navne til Rehders Manual 2. Udg.
og Raunkiærs Flora 6. Udg.

Udtale. Som Regel for Udtale, der har vist sig at være noget af det
sværeste at opnaa Ensartethed i, gælder følgende:

Alle videnskabelige Plantenavne, ogsaa saadanne af nysproglig Oprin¬
delse, skal udtales som de skrives, og som man maa antage, de enkelte
Lyde er blevet udtalt af Latinerne. Her i Danmark maa vi altsaa udtale
Artsnavnet Veitchil som veltkii, selvom Englænderne siger de paa en an¬
den Maade; Lawsonlana skal udtales lausoniana o. s. v. Sortsnavne der¬
imod udtales efter det Sprogs Regler, hvorfra de stammer.

Nogle faa Bogstaver og Lyde fortjener særlig Omtale: c skal udtales
som k og cc som kk i Overensstemmelse med nyere Forskningsresultat og
Latinundervisningen i de fleste Lande. Hertil er dog at bemærke, at den
gamle Regel om-at udtale c som s foran Fortungevokalerne e, 1, y, æ(ae),
e(oe) endnu anvendes af de fleste, saaledes at man siger sedrus, sinera-
ria, syklamen, hvor det drejer sig om Cedrus, Cineraria, Cyklamen. Strengt
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taget skulde det altsaa hedde kedrus, klneraria, kyklamen. Derimod skal
c I alle Tilfælde udtales som k foran Bagtungevokalerne a, o, u. f. Ex. Calla,
Coleus, Cucurbita og foran en Konsonant, f. Ex. Crassula, Cnicus samt i
Slutningen af en Stavelse: coc-clneus udtales kokklneus eller evt. koksl-
neus, pectinatus udtales pektlnatus. Endvidere skal ch altid udtales som k,
ligegyldigt hvad der følger efter, f. Ex. Chamæcyparls, Colchlcum udtales
kamækyparis (evt. kamæsyparls), kolkikum.

ph udtales som f, f. Ex. Phlladelphus, Sphagnum, der udtales henholdsvis
filadelfus, sfagnum (altsaa Ikke spagnum). Hvor p og h tilfældigt er kom¬
met til at staa ved Siden af hinanden, udtales de selvfølgelig hver for sig,
f. Ex. Kniphofia udtales knip-hofia, Idet dette Ord er dannet af Person¬
navnet Kniphof.

Betoningsregler. I mange Tilfælde maa man kende et Ords Oprindelse
for at kunne afgare, hvor Betoningen i Ordet skal ligge; 1 andre Tilfælde
kan man klare sig med Betoningsreglerne:

I. Tostavelsesord har altid Betoningen paa første Stavelse.
II. Fleretavelsesord har Betoningen enten paa trediesldste eller næst¬

sidste Stavelse, altsaa aldrig paa sidste eller en tidligere Stavelse.
III. Som Hovedregel gælder, at Betoningen ligger paa tredlesidste Sta¬

velse i Flerstavelsesord.
IV. Kun hvis næstsidste Stavelses Vokal er lang, ligger Betoningen her.

Lang er en Vokal a) af Naturen b) ved Position.
a) Lang af Naturen er 1) enhver Dobbeltvokal og 2) enhver

Enkeltvokal, der er dannet ved Sammentrækning af to Vokaler;
3) det fra græsk Etha og Omega stammende e og o 1 Modsætning
til det tilsvarende korte Epsilon og Omtkron.

b) Lang ved Position bliver en Vokal 1) foran to eller flere
Konsonanter med Undtagelse af Lukkelydene efterfulgt af 1 eller
r (Lukkelydene er b, d, g, p, t, k, c, q); 2) foran x og z (egtl. Dob¬
beltkonsonanter); 3) I en Række grammatiske Endelser: atus, arls,
alis, anus, osus, otus, utus og andre.

Eksempler: til I. Målus, Pirus, S6rbus, låtus.
til III. Ajuga, Asarum, Aspåragus, Balsamina, Chlorophytum, Clml-

, cifuga, Clematis, Gladiolus, Gyps6phlla, Is61epls, Nephrdlepls, Oxa-
lls, Polygonatum, Saxifraga, Tritoma, sempérvirens, viridis, ferru-
gineus, foliåceus og talrige andre med en ubetonet Vokal 1 næst¬
sidste Stavelse foran en anden Vokal, ligesom I de to sidstnævnte
Ord.

til IV a 1. Chamæpéuce, Saturéia, di6ecus.
til IV a 2. Conium (koneion), Cypérus (kypelros), Erica (erelke), ■

Hydrangea (hydrangeion), collosséus (kolosslaios), gigantéus (gigan-
téus (glganteios).

til IV a 3. Ibérls, Oenothéra, Pentstémon, Diéon, Hyss6pus,
aizéon.

til IV b 1. Az611a, Catålpa. Rhododendron; men Undtagelser:
Liatris etc.

til IV b 2. Atraphåxis.
til IV b 3. palmåtus, vulgåris, terminålls, Lawsonlånus, rublgi-

n6sus, lepidotus, cornutus.
Om alle de til IV a 2 anførte Eksempler gælder det, at de er af græsk

Oprindelse og oprindelig i deres græske Form, der er anført ved Siden df
I Parantes, har en Dobbeltvokal i næstsidste Stavelse; ved Latlnlserlngen
trækkes denne Dobbeltvokal sammen, men Betoningen bevares. Det samme

gælder for alle Ord paa -oides, f. Ex. lathyroides dannet af lathyros
(-^- Endelsen os), Bindvokalen o og eidos Udseende latiniseret til ides. Da
der altsaa oprindelig har været en Dobbeltvokal i næstsidste Stavelse, maa
denne være lang og derfor betonet. »

Inden for de anførte Regler findes mange Undtagelser, idet den oprin¬
delige Betoning hos Latinerne eller Grækerne var en anden end den efter
Reglerne ventede. Kun ved at slaa efter 1 latinske og græske. Leksika kan
man overbevise sig om disse Undtagelsers Udtale. Johan Lange.
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Vordingborg Slotsbanke som nationalt
Samlingssted

Som Byens Konsulent har jeg i Aarenes Løb gentagne Gange
beskæftiget mig med Ruinterrainet, og herunder er det blevet
mig klart, at der skal en indgaaende Rensningsproces til for at
afdække Stedets skjulte Skønhed.

Det er yderligere blevet mig klart, at Landet her ejer Mulig¬
heder for at skabe en fuldendt smuk og værdig Ramme om fest¬
lige Tilkendegivelser af national Samfølelse, en Ramme, som selv
den lykkeligste Kunstnerhaand ikke kunde skabe bedre.

Forst og fremmest: Er der Trang til en saadan national Sam¬
lingsplads?

Det er et Tema, der ligger fjernt fra mit Fag og er mig uvant,
men jeg synes, enhver ved at se sig om og lytte maa mærke Tidens
stærke Interesse for. at vække og udvikle national Bevidsthed.

Saaledes hed den aktuelle Stil til Studentereksamen sidste
Somriier: „Hvad er det, der knytter Menneskene sammen til et
Folk?" Alle Besvarelser har selvfølgelig anført fælles Sprog og
Kultur og fælles Historie og Minder, nogle har lagt Vægt paa
de fælles Symboler Krone og Flag, andre paa det fælles Skat¬
tevæsen, alt efter Indstilling; men ikke faa unge har sikkert ud
fra egne Iagttagelser i det forløbne Aar anført Fællesoplevelsen
som noget „der knytter Menneskene sammen til et Folk?", d. v. s.
som noget af Betydning for den nationale Samfølelse.

Litografifra 1851 af L. P. Møller. Denne
! romantiske beau désordre er mere til¬

talende paa et gammelt Skilderi end i
et moderne Anlæg.

I

I

73



„Prins Jørgens Gaard" setfra Nord. Kob¬
berstik fra 1755 af Johan Jacob Bruun.

Engang i 1939 fastslog en fransk Skribent med Bekymring, at
hans Landsmænd manglede stemningsbetonede Fællesoplevelser
knyttede til symbolske Handlinger „rites". Det er, som om Frank¬
rigs Skæbne siden da har gjort, at man tænker mere over disse
Ord nu end dengang ved Læsningen. Han anførte den skan¬
dinaviske Juls Fællesstemning, der omfatter hele Folket, alle uden
Undtagelse, og varer i dagevis. Hvad var 14. Juli-Festen? En
Eftermiddag og kun for de jævneste og for de officielle.

Landsplanlægningen maa regne med den Realitet, at der i de
kommende Aar sikkert vil være et stadigt større Behov for ar¬

rangerede Fællesoplevelser, og det bliver derfor et naturligt Led
i Landsplanlægningen at udpege det rigtige Valfartssted.

Til den fuldt ud formaalstjenlige Ramme om saadanne tænkte
nationale Møder maa der rimeligvis stilles følgende Krav:

Stedet maa være let at naa for store Dele af Befolkningen.
Det maa være stort nok.
Det maa ligge nær en By. »

Det maa være smukt i sig selv, eller have Mulighed for at
blive smukt.

Det maa have smukke Omgivelser og Omegn.
Det maa være historisk.
Ved Betragtning af de enkelte Krav synes Slotsbanken bedre

end noget andet Sted at gøre Fyldest.
Efter Danmarkskortet ligger Vordingborg naturligvis noget

sideværts, men Landsplanlæggeren arbejder formentlig rationelt
og regner med Gennemsnitsrejsetiden for de fleste, og saa stil¬
ler Forholdet sig gunstigere. Visse Steder ved Hovedvej 1 lig—
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Plan af Vordingborg Slotsbanke. Maal: 1:2.000. - Standpunkterne refererer sig til Hæftets Billeder. Den punkterede
Plan viser hvor „Prins Jørgens Gaard" engang har ligget.
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ger naturligvis bedre, men saa mangler de en Lokalitet, der sva¬
rer til Slotsbanken.

Her er Plads nok.
Skønt Arealet indenfor Ringmuren er ca. 7 Td. Land og saa-

ledes kunde rumme alt, hvad der ønskedes, bør dette dog hol¬
des helt fri for Bygværk og Anlæg. Udenfor Ringmuren ligger
andre 7 Td. Fælled, hvortil Parkeringer, Camping, Boder, An¬
læg til Idræt og Opvisninger, Toiletter, Indretninger til at de¬
ponere Børn o. I. kan henvises, ikke blot for at skaane Rui¬
nerne for Vold og Skade, men ogsaa for at respektere Stedet.

Dybbøl, Riberhus Slotsbanke, Skamlingsbanken, Himmelbjer¬
get, Rebild, Herthadalen, Eremitagesletten og andre Steder har
ogsaa Plads nok, men er alle behæftet med en eller flere Ulemper.

Afsides Beliggenhed betyder Besvær og Fordyrelse paa alle
Omraader, men paa dette væsentlige Punkt er Slotsbakken sjæl¬
den begunstiget, idet den ligger paa een Gang frit og dog er
Led af en Hovedgade. Hvis man sammenligner den f. Eks. med
Mindeparken i Aarhus, der naturligvis ogsaa kunde komme paa

Tale, vil man bedre vide at vurdere denne sjældne Fordel.
Stedets egen Skønhed eller dets Muligheder er der ingen Tvivl

om. Bankens brede, grønne Ryg, kantet af Ruinerne og omgi¬
vet af Voldgravens dybe Grønsvær, mangler kun Rensning for
at fremtræde som en i Norden enestaaende Festplads.

Fra Slotsbanken ser man, indrammet af Ruinen eller af gamle
Træer, store Udsnit af Vordingborgs Omegn som med sine
Strande, Skove, Herregaarde og med sin Storstrømsbro er en
af Landets smukkeste og mest afvekslende Egne.

Slotsbanken i sig selv og Omegnen tilfredsstiller saaledes uden
Tvivl alle praktiske og skønhedsmæssige Krav, men er Stedet
historisk nok?

Det er en psykologisk Kendsgerning, at fælles Historie og
Minder vækker Fællesfølelsen og gør denne mere intensiv, og
derfor maa man regne med Betydningen af, at den nationale
Samlingsplads kommer til at ligge paa historisk Grund.

Ganske vist, ingen store Enkeltbegivenheder er knyttet til Ste¬
det, det er hverken Dybbøl eller Eidsvold, ej heller har Vording¬
borg Kongegrave som Roskilde, arkitektoniske Mindesmærker
som Helsingør eller blot Sagn som Gurre, men Vordingborgs
Historie betyder dog ret beset et baade mangfoldigt og typisk
Udsnit af Danmarkshistorien, og Danskernes daglige Virke har
sat sig tydelige Spor ligefra Stenalderen til Storstrømsbroen. Tal¬
rige Kæmpehøje og endog et Værksted for Stenredskaber (i Bak-
kebølle) vidner om tidlig og tæt Bebyggelse. Man ved, at der
fandtes et gammelt Rettergangssted paa Stranden, en Tingplads,
hvoraf Navnet Oreting, der blev til Worthing, hvoraf igen W or-

thingborg. En Del af Absalons Vendertogt udgik fra dette Sted,
og det var ogsaa af Hensyn til Venderne, at Valdemar den Store
her byggede den mindre Borg, der i de næste Par Aarhundrede
skulde vokse sig saa mægtig stor, som Ruinerne viser. Lige si¬
den har Vordingborg i kortere eller længere Perioder været Re¬
sidens for hele Kongerækken med Chr. IV som den sidste. Bor¬
gen var et af de Steder, hvor Rigets Stormænd samledes til Dane-

Træer, hvis tald eller tiUvcii er aj han-
gig af en endelig Plan.

Standpunkt A.

Stien om Ringmuren. Typisk uheldig Træ-
plantning. Standpunkt B.

De mest ondartede Træer, ødelæggende
for Opfattelsen af Slotsbankens Helhed.

Standpunkt C.
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Slotsbanken set fra Syd. Billedet viser, |10f, og ved et saadant blev den nys jubilerende jyske Lov gi-
hvor uheldigt øst-Vest-Alléen deler vet. Det var ogsaa her paa Borgen, at Dronning Margrete ord-
„Højsletten . nede Lensforholdet til de holstenske Grever.

Vordingborg var alle Dage det vigtigste Færgested, hvortil
Valdemar Atterdags berømte Landevej gennem Sjælland førtes;
den var strækvis brolagt og gik fra Nordsjælland over Køge,
Vindbyholt og Tappernøje gennem det nuværende Krægestræde
ned til den navnkundige Færgegaard.

Trods Borgen, Færgestedet og de store Markeder (Erik dip¬
ping gav Hansestæderne Ret til at holde Marked ved Færge-
gaarden 2 Uger før og 2 Uger efter St. Hansdag) kom Byen ikke
rigtig i Vækst før i vore Tider; maaske var Oplandet for snævert.

Den farlige Beliggenhed op ad Fæstningen, der tjente som
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Sjællands Portvagt, forklarer maaske, at Kirken havde ringe In- De tre parallelle Elementer, der klart
teresse for Vordingborg, hvor der kun fandtes et lille Kloster, burdefølges hele Vejen rundt: Den grønne
Men hvorfor Poesien har svigtet det historiske Vordingborg la- ^a1, K'n^frome""d"' "i
der sig ikke forklare. Der, hvor Valdemar Atterdags andet Slot
Gurre har det skønne Sagn om Kong Volmer og Tovelil, maa

Vordingborg nøjes med den grimme Sladder om Kong Hans
og Fru Edel, Lensmanden Torben Billes Hustru.

De to Elskovshistorier har det til fælles, at Tove var Terne
hos Dronning Sofie, som Edel var Hofjomfru hos Dronning
Christine, men medens en rig national Digtning, Folkeviser, Hei¬
berg, Hauch, 1. P. Jacobsen og Drachmann — sublimerede Gurre¬
sagnet og gav Tove udødeligt Navn, saa fik Fru Edel kun et
daarligt Rygte. Efter sit Ægteskab med den fattige og ikke sær¬

lig fornemme Adelsfroken — hendes Moder var Datter af Guld¬
smeden i Næstved, gjorde Torben Bille ganske vist en hurtig
og glimrende Karriere, Kronikørerne lader forstaa, at det skyld¬
tes, at han fandt sig i Rollen som „mari complaisant". Hertil er

dog at sige, at hele Billeslægten stod højt i Kong Hans' Gunst.
Hvad hun manglede i Medgift og Byrd havde hun i Humør og

Vid; en Rimkrønike siger, at hun
„kunde vel skæmte med sit Ord
og Terning kaste over Tavlebord".

Man havde ogsaa ondt af det meget Solderi ved Koi\gens
lange og hyppige Besøg — og visse gamle Ordrer paa Vin og
fint 01 tyder ogsaa paa, at der levedes stærkt paa Vordingborg,
men det var vel Overklassens Skik dengang. I- hvert Fald va-
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Saaledes som dette saftiggrønne hule rede Kongens og Fru Billes Venskab i 16 Aar til hendes Død.
Engdrag bor „Voldgraven" feres helt Efter Kong Hans> Xi(J kom et par stiUe fatt,ge Aarhun-

t"g"'u

standpunkt E. breder, kun afbrudt af den korte Tid, da Chr. d. V.s Broder,
den 20-aarige Jørgen, fik Vordingborg til Len og lod 1673 bygge
„Prins Jørgens Gaard". Det var et elegant og ret stort Sommer¬
palæ højt og herligt beliggende paa Ruinterrainets Sydspids. Prins
Jørgen boede vist ikke meget i Vordingborg, han rejste rundt
i Europa og uddannede sig til Verdensmand og blev i 1683 gif¬
tet ind i den engelske Kongefamilie. Han blev efterhaanden Her¬
tug af Cumberland, Jarl af Kendal, Baron af Ockingham og fik
1 itel af Lord High Admiral. Al denne Fornemhed afsluttedes
stilfuldt med Bisættelse i Westminster. Han har næppe i sine
pompøse Omgivelser skænket det beskedne \ orclingborg mange
Tanker —eller maaske netop. Prins Jørgen var ikke anset for
noget Lys — Macaulay kalder ham ved Omtalen af en bestemt
politisk Situation for „a hardly accountable being" — men han
var en god Dansker; den svenske Gesandt i London gav ham
den Lov, at han støttede Danmark, hvor han kunde. Hans Palæ
stod siden tomt og blev midt i 1700 Tallet solgt til Nedrivning.

De svære Ruiner — exempelvis er Gaasetaarnets Mure i ne¬
derste Etage over tre Meter tykke — var Aarhundreder igennem
et rigt Stenbrud for offentligt og privat Byggeri, og naar Gaase-
taarnet staar endnu, skyldes det kun, at man vilde spare Byen
for Udgiften til en ny Arrest. Skønt Malerkunst og Digtning
i lange Tider havde sværmet for Ruiner, og skønt man i Eng¬
land allerede var begyndt at anvende kunstige Ruiner som Have-
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Oringe Pynt set gennem en Breche i den
svare Ringmur. Standpunkt F.

dekoration, erklærede Thura i 1757, at han ikke „fatter Nytten
af dette Taarn at være saa considerable, at det lønner sig Be¬
kostningen at holde vedlige, hvorfor jeg snarest allerunderda¬
nigst skulde foreslaa dette Taarn .... aldeles nedbrudt". Men
Valdemar Atterdags gamle Stronghold var dem for stærkt, det
viste sig at være overraskende dyrt at nedbryde det. .

Men Tiderne skifter, en god Menneskealder senere stod Vor¬
dingborg Slotsruin som Nr. 1 paa „National Museet' s Arbejds¬
plan paa den Maade, at den første Afhandling som „Commis-
sionen (af 1807) for Oldsagers Opbevaring" offentliggjorde, netop
omhandlede Slotsruinens Betydning.

Selv om de store Kulturminder, Sagn og Tilknytning til En¬
keltbegivenheder mangler, maa Vordingborg betegnes som dybt
historisk, fordi det altid har levet i samme Rytme som Danmark
og har taget sin Tigelige Del af den Modgang, som har gjort os
til det illusionsfrie Folk, vi er. Stedet blev overfaldet af Vender,
belejret af Hanseater, pantsat til Holstenerne, besat af Sven¬
skerne og sidst eller næstsidst — besat af Englænderne i 1807.
Men Vordingborg har ogsaa været med i Sejrsstunderne. Selvom
„Tidens Tand og Krudtets Magt i Forbindelse med Lgennytte
og Lyst til nymodens Anlæg" har lagt selve Borgen i Grus, saa
har Byen, som den skabte, taget ivrig Del i Landets store Op¬
sving, der begyndte i 1864 og kronedes netop i Vordingborg
med Storstrømsbroen som Afløser af det ældgamle Færgested.

G. A'. Brandt.
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Slotsbankens vældige Hvordan bliver slotsbanken den nationale

samlingsplads?
I 1919 gav G. N. Brandt i en betænkning en fremstilling af,

hvad der kunde og burde gøres for en smukkere udnyttelse af
Vordingborg slotsbanke, samtidig med at han anlagde den hi-
storisk-botaniske have i et hjørne af ruinterrænet.

Men der var meget mere i dette gamle forslag. Lad os med
det i haanden og Brandts seneste smukke plan, slotsbanken som
en national samlingsplads, i tanken, prøve at gøre slotsbankens
status op, saadan som vi finder den idag.

Vordingborgs omegn er smuk og afvekslende, med strande
og skove og herregaarde. Og slotsbanken selv — røde murruir
ner, forrevne og forvitrede i det grønne græs og med fjorden
blinkende blaa derude, med gaasetaarnet, Danmarks bedst be¬
varede fæstningstaarn fra middelalderen - „det store, runde taarn
staar der og knejser over alle de lave huse, ligesom en lang
mand midt i en flok smaa børn", skriver Chr. Winther — jo,
der er skønt mange steder paa slotsbanken. — Men helhedsind¬
trykket?

Vordingborg by, der ejer banken, har i de senere aar kostet
meget paa den. Er den da ikke god nok, som den er, til sam¬

lingsplads? Nej, den er ikke. Den er det smukkeste kommunale
anlæg, der tjener byen til al mulig være engang var denne
banke et af rigets brændpunkter (under Valdemar den store),
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'Paa Slotsbanken findes mange dejlige
Enkelttræer, der først vil komme til deres
fulde Ret, naar de uheldige Træræklier
fjernes. Standpunkt H.

og den kan paany blive „brændpunkt" — men saa inaa den være
mere end anlæg, saa maa først slotsbankens monumentale land¬
skab afdækkes, som Brandt selv saa rammende udtrykker det.

Trods jævnlige forbedringer i de senere aar gør slotsbanken
idag et unødig uoverskueligt, enkelte steder et helt kaotisk ind¬
tryk. Hele terrænet er stadig saa pakket med træer paa forkerte
steder og saa planløst gennemkrydset at veje, at det virker gan¬
ske urimeligt uroligt og mangfoldigt; de historiske former er alt
for vanskelige at opfatte.

Men lykkeligvis, selv om de storslaaede, klare former, som
forholdene nu er, forflygtiges af fremmedlegemer, især af mal¬
placeret beplantning, saa er dog mulighederne for monumental
skønhed stadig til stede. Det, der skal til, er en nænsom, men
kunstnerisk bevidst omfattende „renselse".

Naturligvis maa der paa et historisk sted som dette tages ar¬

kæologiske hensyn. Disse hensyns prioritet er tilmed fastlagt ved
lov. Og der maa som ved enhver opgaves løsning tages visse
praktiske og økonomiske hensyn. Men selve opgaven er rent
æstetisk.

Det gælder om, at den stilles rigtigt, saa løsningen ikke bli¬
ver pn dinglen mellem det æstetiske og det arkæologiske eller
mellem det monumentale og det romantiske.

Det monumentale kan defineres paa flere maader, men klar¬
heden hører i hvert tald med. Derfor bør landskabets naturlige
delinger træde tydeligt frem; de terræn'er, der ligger i forskel¬
lig højde maa ikke rodes sammen, men skal skelnes klart. Groft
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bevares. Standpunkt J.



Den egentlige Samlingsplads: Den 1
Tdr. Land store „Højslette" indenfor
Ringmuren. Standpunkt I.

Stien om Ringmuren, der bør udvides til
en Promenade. Standpunkt K.

sagt: Hvad der fremhæver de store niveauforskelle er af det
gode, hvad der udvisker dem er af det onde, hvad enten det
saa sker ved ramper, tracer eller busketplantninger eller paa an¬
den maade.

Ruinernes rode mure i det grønne græs og under den blaa
himmel, det er skønheder, som kun de færreste vrager. Man skal
derfor se rent æstetisk paa ruinerne og udnytte dem uden vaklen.

Den væsentligste del af banken dannes af den store „høj¬
slette", der skal blive den egentlige samlingsplads, den saakaldte
„Saras have", et areal, der nu benyttes til camping og „Orme¬
haven".

Her bor der „renses op", naturlige terrænforskelle skal afkla¬
res, buskvækster og hække, som der er for meget af, især mod
nord, fjernes eller holdes nede. Ruinerne skal ses; paa den an¬
den side burde man forsøge med passende render til vegetation
paa cementafdækningerne — men ikke saa uhyggelig gartnerag¬
tigt som i Vadstena, der maa heller ikke bare lægges græstørv
paa, som hurtigt tørrer væk.

I stedet for de nuværende temmelig brede, anlagte stier, der
bidrager stærkt til det kaotiske indtryk, bør der paa sletten kun
være smalle „slidte" stier. Der skal naturligvis være let adgang
til højsletten, men paa anden side skal stierne, naar nu banken
gaar ind til sin nye værdighed, ikke mere have som hovedfor-
maal at være kommunal promenade med genvejsfærdsel fra een

bydel til en anden.
Allervæsentligst for helhedsvirkningen vil det uden tvivl være,
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'De gamle Huse deler ikke Terrainet og
er saa smukke, at de bør blive, selvom
Ruinen ellers renses for Fremmedlegemer.

Standpunkt L.

at cle fleste af træerne i den trærække, der i øjeblikket staar
mellem gaasetaarnet og musæet, bliver fældet; de deler højslet¬
ten paa en meget uheldig maade. Andre Steder kan der blive
tale 0111 nogen nyplantning, bl. a. for derved at give de mange
smukke udsigter den rette ramme og begrænsning, maaske og-
saa for i endnu liojere grad, end det nu er tilfældet, at give
den historisk-botaniske have mulighed for at danne en lukket
enklave.

Endnu et par bemærkninger om denne have: Hvis man i en
del aar ikke har set den, vil gensynet let kunne blive noget trist.
Det kan desværre ikke nægtes, at den er blevet ringere, der
maa f. eks. være fældet en del af den beplantning, der her havde
en vigtig mission ved at skabe et fint, rumligt haveinteriør. En
grov og banal stenskraaning ved den østre langside er lige saa
skæmmende, som det gamle stengærde før var smukt og natur¬
ligt. Det er, som om det ogsaa kniber svært med pasningen, det
man havde glædet sig til at se udvokset og i fuldt flor, er slet
ikke blevet til noget; i bedene staar almindelige georginer og
salvia o. s. v.

Saalænge de hyggelige gamle længer, der nu rummer hiusæet,
kan holde, er der dog i hvert fald ikke grund til at overveje
en sløjfning af denne have. Man burde snarere søge at genop¬
rette den intimitet i rumlig henseende og kvaliteten med hen¬
syn til plantebestanden, der var og er den vigtigste forudsæt¬
ning for dens rette virkning paa dette sted. Porten mod torvet,
der blev anbragt for nogle aar siden, burde forsvinde igen, sam-
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Den historisk-botaniske Have, anlagt i
iQ2,l, er ligesaavel som de gamle Huse
et Fremmedlegeme, men dels ligger den
helt afsondret fra „Højsletten" og dels
kan den kulturhistoriske Interesse, som

den er et Udtryk for, berettige den paa
sin Plads — forudsat at den virkelig re¬
præsenterer historisk Botanik og ikke
holdes som almindeligt Pynteanlæg.

Standpunkt M.

tidig med, at forholdet mellem by og slotsbanke — der paa dette
sted i aarhundreder har „lappet over" hinanden — blev bragt til
større afklaring ved en fornuftig regulering — maaske mindre ud¬
videlse — af torvet.

Langs store stykker af ringmuren findes en sti, der tænkes
fort helt igennem. Ruiner —i hvert fald naar de er „ruinerede"
i en saadan grad, at rumvirkningerne er opløst — har ikke mere
arkitekturens evne til at tale til os. Men de kan stadig bekræfte
litterære paastande, og de er ogsaa i stand til at give os nogen
forestilling om dimensionerne i fortidens bygværker. Bliver stien
ført klart igennem langs ringmuren — med en opgang ved torvet
og en „græsfod" ved muren — vil den dels give anledning til en
dejlig spadseretur med stadig skiftende panoramaer, men den
vil tillige med skridtmaalets overbevisende styrke slaa fast for
os, hvor stor den borg var, som Valdemar Atterdag gjorde til
rigets hovedslot.

Den berømte engelske arkæolog, Sir Leonard Woolley (i sit
hjemland kaldet Ur-Woolley, fordi hans berømmelse især stammer
fra udgravningerne af Ur i Chaldae) skriver i en af sine bøger, at
udgravning altid betyder ødelæggelse. Har en grav været besøgt
af gravrøvere, kan man endnu haabe paa at finde adskilligt in¬
takt, som røverne har ladet uænset. Men naar den moderne
samvittighedsfulde arkæolog har været der, saa ved den kollega,
der kommer efter ham, at alt haab er — eller burde være — ude.
Forholdet er vel ikke helt det samme ved udgravning af byg¬
værker, men ogsaa her vil der som regel være adskillige oplys-
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Riddergaden.
Vordingborg har, ligesom de fleste af
Landets Købstader, sine smaa idylliske
Husrækker.

ninger at hente, som den arkæologiske videnskab, naar gravningen
er fuldført, ikke mere kan efterprøve. Derfor er arkæologens ar¬

bejde utvivlsomt uhyre interessant, men ogsaa meget ansvarsfuldt.
De bygningsrester, det lykkes arkæologerne at bevare, har

man kunnet se os arkitekter totalt ødelægge ved „restaurering'
af ruinerne. Jeg mindes, hvordan jeg som dreng med rædsel
hørte om, at en saa fremragende mand som Martin Borch vilde
tage Hammershus ruin fra os og give os en fuldt færdig mid¬
delalderattrap i stedet, hvor brutale realiteter i friske røde sten
skulde erstatte det Vesterled-slot med sit myldrende liv af mid¬
delalder folk, som min drengefantasi saa ofte besøgte. Jeg har
siden i udlandet set tilstrækkelig mange afskrækkende eksemp¬
ler paa saadan nyopført middelalder, og jeg har da ogsaa i al
beskedenhed slaaet mit lille — forgæves — slag for, at Koldinghus
ikke skulde genopføres. Men arkæologerne er jo ikke færdige
med at udgrave Vordingborg, og der er heldigvis ingen, der tæn¬
ker paa at restaurere ruinerne, saa det restaurerings-spøgelse kan
vi vel mane ned i borggraven igen. Maaske og forhaabentlig.
Men det var netop voldgraven og dens fremtidige behandling,
der gav anledning til, at tanken løb ind paa dette sidespor. Brandt
fremhæver, hvor værdifuldt det vilde være, om graven fremtraadte
som en aaben og sammenhængende, konkavt formet, græsklædt
slette, hvis lavtliggende bund traadte i klar kontrast til ruinens højde.

Min første tanke var, at det maaske vilde være endnu bedre,
hvis banken helt kunde omgives af en vandfyldt grav, hvis spejl
var planet, der afskar voldens og murens højder opad og lod
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Gammelt Hus i Slotsbankens umiddelbare Gs ane ubestemmelige dybder nedad. Der er jo nu en stump
Nærhed. Standpunkt N. vandgrav nær ved torvet.

Ved at arbejde lidt mere med tanken, blev jeg klar over, at
jeg havde taget fejl, og at Brandts forslag er det rigtige.

Vore herregaardes voldgrave kunde man ikke tænke sig tamt
for vand. Selv om det blev gjort aldrig saa behændigt, vilde
det dog føles som en amputation. Helt anderledes er forholdet
ved de store ringmursanlæg. I Niirnberg f. eks. ser man, hvor
smukt græsgraven har afløst vandgraven (mindre heldigt er det,
at man paa mere afsides steder tolererer køkkenhaver paa gra¬
vens bund). Men man behøver ikke engang at ty til udenland¬
ske eksempler; den sydøstlige del af voldgraven i Vordingborg
viser tydeligt, at synspunktet er rigtigt.

Den første Vordingborg blev rejst af Valdemar den Store,
og vi mener endnu i de store kampestensbyggede stræbepiller
ud mod fjorden at se en rest af borgen, siger inspektør dj\ phil.
Aage Rousell i sin fortræffelige nylig udkomne lille bog om Dan¬
marks middelalderborge. Paa de tre andre sider har det ældste
meget lille borgplateau været omgivet af grave, som senere i mid¬
delalderen blev kastet til. Allerede Valdemar den Store eller
senest Valdemar Sejr har befæstet hele den 3 ha store borg¬
banke med mur eller palisade. Nedenfor ligger nu de brede vold¬
grave paa de to sider, paa de andre sider lavtliggende enge,
der oprindelig var en fjordarm, som blev skilt fra havet ved en

dæmning, den der endnu ligger som vej langs stranden.
Vandspejlet i det inddæmmede areal blev hævet ved tilløb
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af bække, men for ogsaa at faa borgens nordre, højereliggende Fra Vordingborg Omegn: Heroisk Land¬
side omflydt af vand, maatte man anlægge flere tværdæmnin- sliab ved Knudshoved.
ger over graven.

Det har ojensynlig voldt hovedbrud at faa det vandlorsvar i
orden. Endda skulde man mene, at det maatte være forholds¬
vis let for fjenden at bryde tværdæmningerne og derved sænke
vandstanden i den nordligste del af graven. Denne indviklede
middelalder-forsvarsteknik fra Vordingborg Nr. 2 med vandspejl
i flere højder, er der ihvert fald ingen mening i at „restaurere
og selv om man nu skulde kunne finde udveje til at undgaa
tværdæmningerne, vil den vandløse, græsklædte grav i stoflig
henseende, og fordi den konkave form med sin lavtliggende bund
med det fugtiggrønne græs danner en klarere kontrast til de
delvis nedrevne mure, give langt det bedste bidrag til opgavens

løsning: æstetisk bevidst at rense og fremhæve ruinerne og slots¬
bankens storladne former.

I det sydøstre hjørne ligger nogle smaa huse, hvis haver inaa

sløjfes; husene selv kan derimod bevares, men det rimeligste
vilde dog nok være, at de blev nedrevet.

Tilsidst: Hvem skal betale? Vordingborg by, der nu ejer kon¬
geborgens ruiner, vil ogsaa fremtidig kunne have den fulde glæde
af dem og maa vel stadig bære de almindelige vedligeholdelses¬
udgifter. iMen den særlige bekostning ved at sætte slotsbanken
i stand som værdig national samlingsplads kan man ikke med ri¬
melighed vente, at byen skal have alene — det maa økonomisk
være en opgave for hele nationen. Willy Hansen.

Fra Vordingborg Omegn: Parti fra den
maleriske Knudskov. Foto: K. Elmdahl.
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„Miljotrogen trådgårdskonst"
Den 5 maj holl „vild-flor"-entusiasten, plantskoleågaren Mag¬

nus Johnson, ett intressant foredrag for Sållskapet Trådgårds-
amatorerna i Stockholm. Han inledde sitt foredrag, som han
kallat „Miljotrogen trådgårdskonst", med foljande drastiska ex-

empel, som klargor vad han menar med „miljotrogen" i sam¬
band med trådgård och våxtmaterial: Aven den fåkunnige kån-
ner sig illa berord eller åtminstone forvånad, om han får se en

linnea eller en nattviol planterad i en perennarabatt. De våxa
inte i sin råtta miljo och forlora dårigenom sin speciella charm.
En linnea skall vaxa i skogens halvdunkel bland mossa och
murkna stubbar. Planterad tillsammans med de prunkande trad-
gårdsvaxterna forblekna deras skonhet och de trivas ej heller
i den feta tradgårdsmyllan. På sin naturliga vaxtplats utveckla
våxterna sin fulla skonhet. Våxter med samma livsbetingelser
bilda vaxtsamhallen, i vilka de olika „samhållsmedlemmarna" bi-
draga till en harmonisk enhet och en kontrastverkan, som starkt
tilltalar vårt skonhetssinne.

I en trådgård sammanfores våxter från skiida delar av vårl-
den, dår de våxa under mycket olika forhållanden. Kånna vi
till dessa forhållanden åro våra mojligheter att gora verkligt
lyckade våxtkombinationer oerhort mycket storre, ån om våra
kunskaper inskrånker sig till plantskolekatalogernas korta be-
skrivningar.

Det år inte mojligt att alia trådgårdsintresserade månniskor,
inte ens alla fackmån kunna kånna till i vilken miljo varje våxt
hor hemma och vilka fordringar de ha på livet. Dårtill år ma¬
terialet alltfor rikhaltigt och tillgången på tillforlitliga fackbocker
begrånsad. Agnar man sig med intresse åt dessa sporsmål lår
man sig emellertid så småningom att rent intuitivt avgora var
den eller den våxten trivs båst. En del månniskor ha en med-
fodd stark kånsla for dessa saker och de kunna utan att når-

mare kånna till våxternas ursprung plantera dem på rått plats..
De fiesta måste dock genom trågna iakttagelser i naturen och
genom studium av tillgånglig litteratur tråna upp denna kånsla.

Studiet av våxternas liv, av deras fordringar på jord, fuktig-
het och ljus år synnerligen intressant och man kommer åter och
åter till overraskande resultat ifråga om våxternas livsbetingelser.
Man skulle lått kunna tro att våxter tillhorande samma slåkte
ha samma fordringar på våxtplats. Så år emellertid inte fallet.
Ett kånt och typiskt exempel hårpå år Iris-slåktet. Dår ha vi
Iris pseudacorus, som trivs båst i grunt vatten, Iris sibirica i
fuktig jord, gårna vid strandkanten, Iris germanica och Iris pu-
mila dåremot i torrt och soligt låge.

Lår man sig kånna till under vilka forhållanden en våxt lever
i sin naturliga miljo kan man se till att den får så liknande livs¬
betingelser som mojligt i trådgården, och som en foljd dårav
kommer våxten att trivas och frodas, så att det år en frojd åt
det. Vet man t. ex. att julrosen år en skogsvåxt, som trivs i
myllrik ej forr torr jord, planterar man den hellre i framkanten
av buskplanteringen eller i vildtrådgården ån i den godslade
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och soliga rabatten, dår bladen latt angripas av sjukdom. Aco-
nitum hor till skogens vaxtsanihalle. Den våxer på fuktiga ångs-
marker och ofta vid vattendrag. Aven Phlox våxer i sitt hem-
land, Nordamerika, under ungefår liknande betingelser, vilket
sakert år forklaringen till att denna vaxt så ofta ser mager och
sjuklig ut, nar den hamnat på någon torr och solig perenna-
rabatt. Aruncus silvestris år också en fuktighets- och skuggål-
skande skogsvåxt, som kommer båttre till sin rått om den plan-
teras i stora bestånd i halvskugga i en park eller med några
morka tråd som bakgrund, ån som solitår i en gråsmatta.

Rudbeckia laciniata våxer i sitt hemland i Nordamerika i stora

bestånd i barrskog, dår dess klart gula blommor vackert avteckna
sig mot skogens morka gronska. Hår hemma planteras den ofta
i några få exemplar i blomsterlandet, dår den dominerar allt-
for mycket, blir gånglig och svår att få ordning på. Om den
finge våxa och breda ut sig hur den ville i parken skulle den
såkerligen bereda oss mer glådje ån den nu gor.

På ofruktbar och mager sandjord blommar Sarothamnus sco-
parius med en rikedom av solgula blommor (åven om den un¬
der strånga vintrar frysar ned till marken), på godslad trådgårds-
jord bli buskarna spinkiga och fula.

Detta var endast några exempel bland alia dem som Magnus
Johnson tog fram till skårskådan. Detta intressevåckande åmne
kan inte uttommas i ett foredrag. Vi få dårfor hoppas att herr
Johnson så småningom samlar sitt vetande i en bok. Han kan
vara såker på att den med tacksamhet skall tas emot både av
fackmån och amatorer. Inger Wedborn.

Kånsloståmningar i landskap och trådgård
Medel att uttrycka olika kånslostståmningar i landskaps- och

trådgårdsanlåggningar ha vål funnits i alla tider, men i synner-
het under den romantiska stilens tidevarv florerade de med

Ett landskap som stundom lian vara
kargt och odsligt men stundom storsla¬
get skimrande år den våxlingsrika hav-
kusten.
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Åven en odslig myr kan under ett par
månader uppleva en ståmning av som-
marglddje helt oliKa mot dess vintriga
trostloshet.

en yppighet som nårmade sig ogråsens. Har var det kopior
av grekiska gudatempel, dår falska hjåltegravar och ruiner, se»-
dan åter grottor och tomtenissar for att inte tala om hångfor-
mer av så gott som alla trådslag, allt for att i åskådarens
sinne framkalla kånslor av ån andakt, ån vemod, ån fasa. Så
grova blevo emellertid tricksen, att de lått genomskådades, och
man trottnade tåmligen snart på denna overdrivna kånslosam-
het. Om det inte hade varit for några stora andar, bland vilka
fråmst Repton och Piickler-Muskan bora nåmnas, hade nog

aldrig den naturliga eller s. k. tengelska parkstilen utvecklat
sig ur den romantiska stilens kånslokaos, utan en återgång till
den franska stilens renhet och kylighet hade varit det sannolika.
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Vemod och ett stank av romantik.

Framfor allt var det Repton, som påvisade nodvåndigheten av

logisk foljd i uttrycksmedlen for de olika kånsloståmningarna
och aven visade huru ståmningsbilder av mera bestående varde
kunna skapas med subtilare medel ån uttryck for snyftsenti-
mentalitet och gastkramningar.

Når vi betrakta ett landskap, en trådgård, en byggnad el.
dyl. blanda sig med intrycket hårav hågkomsten av intryck
från otaliga tidigare liknande bilder. Helhetsintrycket eller nå-
gon detalj hår och dår, en viss dager, en viss doft, kan på-
minna om en annan tidigare upplevelse och den kånsloståm-
ning som vi såtta i samband med denna tidigare bild fårgar av

sig till den nya bilden. Begreppet „vackert" blir dårigenom
modifierat av så många subjektiva intryck, att, om det ej vore
for en viss sjålsfråndskap melian månniskor av samma kultur-
stam, skulle det vara vanskligt att avgora vad som kan anses
allmångiltigt tilltalande eller ej.

Begreppet „vackert" år vidare sammansatt av många nyanser.
Se vi på tre så vitt skiida saker som en styvmorsviol med sina
nåstan månskliga anletsdrag, en ensam vresig martali på en
klippig kust och utsikten från en bergstopp, så tycka vi offtist
om alia tre fast på olika sått. Vi ha dårfor en massa uttryck
som beteckna skiftningarna i de olika kånslor som betraktandet
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Mystik doljer sig i de djupa vikarna
av denna blomsterang.
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framkallar hos oss. Framkallandet av dessa kånslor i deras råtta

foljd och avgorandet av vilka synliga medel som stå oss till
buds harfor, ar en viktig del av allt estetiskt skapande. Mång-
falden av intryck och stamningar av olika nyanser år så stort,
att man knappast kan foretaga sig att analysera dem alia for
att se vad som framkallat dem, men några av de viktigaste for-
tjana dock ett narmare betraktande.

Om vi gå från det stora till det lilla och se vad som beråt-
tigar uttrycket „storslagenhet", så ligger en del av forklaringen
i sjålva ordet. For att framkalla denna ståmning måste forst
och fråmst stor skala och vid utsikt finnas. Vittnesbord om

valdiga naturkrafters inverkan såsom djupa floddalar, av in-
landsisen rundslipade berg och avlagrade moråner bidraga ock-
så till detta intryck. Dår storslagenheten drives till sin yttersta
verkan, kan man nåstan tala om en sublim effekt, når kånslan
av nårhet till guddomen och de skapande krafterna gor sig
gållande. En storslagen landskapsbild kunna vi sålian framstålla,
men vi kunna ofta forstårka den genom gallringar i utsikts-
fåltet, så att utsikten får en låmpligare inramning. Vad man
vidare kan gora år att i bilden infora någon jåmforelsepunkt
med månskliga mått, en mindre byggnad, en sittplats el. dyl.
Man får dock vara forsiktig att ej inom synfåltet av en hån
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4ven den moderna funkistradgården kan
ha sin idylliska familjevrå.

Idyllen trivs i liten skala, men ar inte
begransad till gammaldags miljo.
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forande utsikt infora någon detalj, som verkar alltfor prosaisk.
Nårbeslåktad med storslagenhet år den ståmning vi kallat

odsligliet, som också framkallas av stora perspektiv, om trak-
ten verkar ogåstvånlig for manskligt uppehåll, fjållet i sno¬
storm, en torftigt bevuxen tundra, myr och hed. Samma land¬
skap kan f. o. giva upphov till olika stamning under olika tider
av året, något som bor beaktas.

Den bild, som framkallar en stamning av vemod år alltid
fri från skarpa kontraster, ett rofyllt landskap med lugna linjer,
avrundade konturer och ej alltfor klara, morka farger, t. ex.
sådana koniferer som ha en morkgron men ej glånsande fårg-
ton. Trad och buskar med ett nedbojd våxtsatt och något
vittnesbord om alitings forgånglighet, t. ex. ett enstaka dott
trad som kvarlåmnats, oka också intrycket av vemod, som man
emellertid bor akta sig for att overdriva.

Motsatsen till vemod, glåttighet synes bero av rorlighet i
bilden, ej alltfor regelbunden linjeforing, många skiftande
små kontraster, spel av ljus och skugga. Aterspcglingen från
krusade små vågor, lov som rora sig i brisen, „glada" fårgto-
ner till synes konstlost hopblandade i en fargrik karnevalsyra,
ge ett glåttigt intryck. Synfåltet bor ej vara alltfor stort, eljest
kan glattigheten latt undanskymmas av allvarligare intryck.

Effekten av mystik beror fråmst på omojligheten att i forstå
taget se hela bilden. En våg eller ett vattendrag som forsvinner
bakom något skymmande foremål forbereder overraskningar,
likaså synliga ingångar till osynliga nischer i bosketter o. dyl.
En bidragande orsak till en kånsla av mystik ar också en stark
luftfuktighet som ger avlagsna foremål ett dimholjt, overkligt ut-
seende. Detta senare kunna vi delvis forstarka genom att ge
den från blickpunkten avlågsnare vegetationen et successivt allt-
mera gråvitt bladverk. Mystik ar en subtil kånsla som lekman-
nen sålian gor klart for sig att den finnes, men omedvetet på-
verkar den honom och okar tjusningen av den bild, han ser,
han har svårt att slita sig från den.

Kånslan av mystik går ofta over i en kånsla av romantik.
En analys av de synliga medel, som framkalla en romantisk
ståmning, skulle fora en artikel av detta blygsamma omfång allt¬
for långt ut på subjektiv gungfly. Hår skall blott anforas det
klassiska exemplet, månskenstradgården vid Tag Mahal i In¬
dien, dår starkt doftande blommor i ljusa fårgar kontrastera
mot cypressers morka gronska.

Den ståmning slutligen, som vi i all synnerhet stråva efter
i en trådgård, sårskilt en mindre sådan, år en kånsla av idyll,
som också kan kallas trevnad. Forstå villkoret år skydd, åt-
minstone åt något håll, redan trådgårdens namn och historia
gor detta till tradition, åven om man numera ej åstadkommer det
genom inhågnaden runtom utan snarare genom en skyddad vrå
med utblick. Idyllen trivs i liten skala, dår detaljerna åro per-
fekta utan att vara overbelastade, linjeforingen enkel och det
hela gor ett intryck av planmåssighet och bekvåmlighet, såle¬
des ej for branta sluttningar och trappor som forefalla anstrån-
gande.
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Et ljust och glattigt landskap.

Den ena stamningen behover ej undantranga den andra,
tvartom vore det ofta monotont om en hel anlaggning av storre
mått hade endast en ståmning att erbjuda. Det fordras emeller-
tid att de ordnas i rått foljd efter varandra antingen genom

gradvisa overgångar eller en forsiktig kontrastverken som ej
ar chockerande. Att t. ex. från en stamning av djupaste ve¬

mod, ja dysterhet, foras direkt in en av glattighet, kan vara en
missrakning och i varje fall lider den senare stamningshilden
darav medan en långsam overgång kan ge en kansla av be¬
frielse och oka den glåttiga effekten.

S. H. Linde.

Alle billeder til denne artikel af Sven A. Hermelin.

mmm

96.



Quercus robur i Have i Vedbcek.

Store Træer
(Et Rad ioforedrag)

I denne forrygende Dyrtid, maa det være en god Gerning
at anvise Glæder, der er ganske gratis, og dette F oredrag har
en at pege paa: Se paa store Træer, og det maa De ikke for¬
veksle med at gaa i Skoven, for der gælder det, sagt i ramme
Alvor, at man ikke kan se Træerne for bqre Skov, og det er jo
ikke Forstvæsen, vi skal snakke om. Det er et Havebrugsfore¬
drag, hvad der vil sige, at det er det enkelte Træ, der skal
betragtes: i Bybilledet, i Landskabet eller i den private Have.
At det er en Fornøjelse at tage i Skoven, er vi alle enige om,
men hvor mange henter Glæde ved at se paa det store, frit¬
voksende Træ, der paa sin Vis er lige saa smukt om Vinteren
med de forskellige Arters hver for sig karakteristiske Grennet,
tegnet mod en mørk Vinterhimmel, som om Sommeren, naar
Kronernes Løvmasser har udfoldet sig. Er man begyndt at om-

gaas de store Træer, bliver de ens Venner for Livet. De staar
trofast og venter en paa det Sted, hvor de stod, da man blev
født, og hvor de vil staa, naar man engang er død. Et Menne¬
skeliv bliver kort i Forhold. Der er ikke andre levende Væsener
der bliver flere Hundrede Aar. Fra Nordskoven ved Jægerspris
kendes de 1000-aarige Ege. Næsten med Ærefrygt betragter maa
disse Træer, der har gjort Danmarks hele historiske Tid med
lige fra Gorm den Gamle. Paa Graabrødre Kirkegaard i Roskilde
hvælver en mere end 200-aarig Bøg sig over Komponisten Wey-
ses Grav. Man ved, at han selv har udsøgt sit Gravsted og kan
tænke, at han har set op i den dengang 100-aarige Krone: „Un¬
der dig vil jeg ligge". I Aar har han ligget der i 100 Aar. Han
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Lindetræer paa Domkirhepladsen i Ros¬
kilde.

Hestekastanier i Palæets Gaard i Ros¬
kilde.
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er selv blevet Støv, men Bøgen er stadig blevet større og fagrere,
som Aarene gik. I den tyske Folkesang: „Am Brunnen vor dem
Tore" fortælles om et Lindetræ, der staar ved Brønden foran
Byporten, og i hvis Skygge Forfatteren har drømt sine smukkeste
Drømme, og i hvis Stamme han har skaaret mangt et elsket Navn,
(hvad han nu ikke skal roses for i Parentes bemærket). Baade
i Sorg og Glæde har han søgt til det, og Digtet ender med, at
han bestandig hører Træets Krone bruse, at under det vil han
altid finde Ro. Saadan kan et af disse grønne, groende Vidun¬
dere, der hedder store Træer, blive Menneskenes Ven. En af
Johannes Buchholtz' bedste Bøger (Urolige Hjerte hedder den)
begynder saaledes: „Jeg er en ung Mand. Jeg holder af grønne
Træer", og han giver derefter en ypperlig Karakteristik af Pop¬
peltræet: „—mest et rigtigt uvornt Træ, en Lømmel af dem, der
staar ved Landevejen og i Bondens Gaard, kølende Hovedet i
Skyerne og med Rødderne gnaskende alt spiseligt i sig mange
Favne til alle Sider". Forfatterens Forelskelse er ganske aaben-
har. Endelig skal en gammel sentimental Traver trækkes frem.
Den er velkendt: Det gamle Træ —oh, lad det staa — det maa I
ikke fælde — saa mange Ting det husker paa — hvad kan det ikke
melde o. s. fr. Man vil her straks slutte sig til Forfatteren, for et
Træ, der baade har Erindring og Talegaver, var det nok værd
at bevare.

Men ellers —der er Forskel paa Træer, og Trævenner kan
blive saa fanatiske, at det grænser til Hysteri. Langt fra alle
Træer er værd at bevare, og Øksen er et vidunderligt Redskab
i den rette Mands Haand, men han maa fra første Begyndelse
gøre sig klar, at han vil blive lagt for Had i et hidtil ukendt Om¬
fang, i hvert Fald hvis han begiver sig ind i offentlige Parker,
hvoraf alt for mange er tilgroet med Træer i et saadant Om¬
fang, at Lys og Luft aldeles lukkes ude. Træerne ødelægger
hverandre, fordi de fører en vild Kamp om at komme til Vejrs,
hvor Solen skinner. De svageste bukker under og bliver forkrøb¬
lede, de robuste bliver lange og opløbne, og nede i Parken
bliver der mere og mere surt og bart. 1 Virkeligheden er en saa¬
dan Park faglig forsømt, men skal der tyndes ud, maa der a. H. t.
Publikum, der har Parken kær, gaas frem med den yderste
Forsigtighed. Uden at sige noget som helst ufordelagtigt om

Frederiksberg Have husker De nok for et Par Aar siden, at
selveste Finansudvalget maatte syne nogle Træer, før Øksen
kunde komme i Funktion.

— I Anledning af Direktør Alvings Afgang fra Zoologisk
Have er de stærke Angreb, .han var ude for paa Grund af
sine kraftige Rydninger i Haven, blevet nævnt i Pressen. Alle
havde næsten glemt hans Brutalitet af bare Glæde over den
solaabne Have med de store smukke Træer og Trægrupper.
Manden med Øksen, der i dette Tilfælde var Kommunegartner
Brandt, maa tage Fordømmelsen i første Omgang, saa kommer
Anerkendelsen senere, vel at maérke naar Øksen har været brugt
med Indsigt og Forstand.

Maa jeg fortælle Dem en god Historie: En Havearkitekt i
Topklassen blev Gartner ved et trærigt Parkterræn ved en Skole
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Pil og Pyramidepoppel i Lyngby.

i en mindre sjællandsk Købstad. Med den største Forsigtighed
begyndte han at lysne lidt mellem Træerne, men han blev hurtigt
opdaget, og oprørte Borgere dukkede frem med vrede Indlæg i
Aviserne. En Dag stod han og dirigerede F ældningen af et Træ
ved Sportspladsen, da pludselig en vred Mand for løs paa ham
med Ordene: „Jamen, hader De da Træer, Mand?" Et Øjeblik,
sagde vor Gartner, og saa faldt Træet og afslørede, at det om¬
trent var hult indvendigt. „Turde De tage Ansvaret for at lade
det Træ staa her, hvor Drengene løber ', spurgte han Borgeren,
der beskæmmet maatte sige Nej.

Af denne Historie fra Hverdagslivet kan man lære, at ogsaa
Træer kræver Fagkundskab, men desværre er her et Felt, som
næsten alle mener at beherske. Det er sandelig ikke Had, men
den kolde, klare Fornuft, der lægger Øksen ved Træets Rod.
Rydning af et Træ bør aldrig være en vilkaarlig Handling, men
hvile paa et Ræsonnement: Træet er beskadiget, eller sygt, eller
undertrykt, eller ødelæggende for Nabotræet eller Dagmørklæg-
ningsgardin for Opholdsstuen m. m., derfor bør det falde. Der¬
imod burde et Skøn over, hvormange Rummeter Brdende det
indeholder kun i yderste Forfrysningstilfælde være den drivende

Gammelt Æbletræ i Frederiksborg Slots¬
have.
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Birk i Bøllemosen ved Skodsborg.

Ulmus montana pendula. - Fasankirke-
gaarden.

Aarsag til Fældningen. Ligeledes maa der paa det indstændigste
advares imod, at gøre vort Land endnu fladere ved at borttage
store smukke Træer a. H. t. de Smaaplanter, der vokser paa
Jorden under dem. Som den berømte svenske Havearkitekt Ru¬
dolf Abelin omtrent har sagt det: Aarhundredes Værk bør ikke
byttes med Minutternes. Der skal blot vælges et andet Plante¬
materiale, der kan taale Træernes Nærhed. Dertil har vi et stort
Udvalg i skyggetaalende Planter at tage af.

I den lille private Have i Byen skal vi ikke plante Stortræer,
selvom vi planter dem som smaa. Der er Misforhold mellem den
lille Grund og et stort Træ, der naturligt bør stige fra en bred
1 lade. Desuden kommer man for tæt paa det til at have den
fulde Glæde af dets Skønhed. Det er Naboerne, der kan nyde
Kronekonturen, men alt for sjælden gør det af Ærgrelse over den
Skygge og øvrige Skadevirkning, som det dem uvedkommende
Træ forvolder i deres Have, og det er saamænd meget forstaae-
ligt. Ikke desto mindre er det meget beklageligt, om et Have-
boligkvarter mangler nogle helt store Træer til at give Kvarte¬
ret Karakter, hvorfor det er af Betydning at frede om de alle¬
rede eksisterende eller finde Pladser, velegnede til Nyplantning,
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Salix alba var. tristis. Have i Fredens¬

borg.

f. Eks. Rundkørsler. Vejplantninger i Byerne bør der derimod
advares imod, særlig paa Villavejene, fordi de intet fornuftigt
Formaal tjener. Det grønne Element, som det er Tanken, de
skal tilføre Vejene, er jo rigeligt tilstede i Forvejen i Villaha¬
vernes Beplantning. Dertil kommer, at Træerne maa holdes un¬
der kraftig Beskæring a. H. t. Luftledningerne, og derfor som
Regel aldrig kan blive smukke. Yderligere laver de ofte Ravage
ved at løfte Brosten, vælte Kantsten og ødelægge Belægningen
paa Fortove og Cyklestier. Og saa har vi slet ikke nævnt de¬
res uheldige Virkning paa Villahavernes F rodighed. I egentlige
Gader maa de ogsaa holdes kraftigt under Saks og har daar-
Iige Vækstbetingelser paa Grund af Stenbro, Asfalt, udstrøm¬
mende Gas m. v. Saadanne Trærækker kan aldrig blive virke¬
lig smukke, uden at Gaderne er rigeligt brede og der er fore¬
taget kostbare Forarbejder. Som Eksempel kan nævnes Frede¬
riksberg Allé, hvis nye Tilplantning i Aarene 1926-27 androg
intet mindre end 180,000 Kr., men hvor ogsaa Resultatet er Pen¬
gene værd. løvrigt er her igen et Eksempel paa, at Fagfolks Ar¬
bejde først kritiseres, for nogle Aar efter at anerkendes. Hvem
mon nu foretrækker den gamle Frederiksberg Allé for den nye?
Men fordi der under almindelige Forhold maa ses bort fra Allé¬
plantninger i Gaderne, bør det grønne Element ikke savnes.
Tænk paa, hvad Flolbergs Træ i Fiolstræde redt æstetisk be¬
tyder for denne graa Gade. Og de andre fritvoksende Træer
i København: Om et Træ i Istedgade har Flarald Herdal skre-

Acer pseudoplatanus. Howit^vej paa
Frederiksberg.
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Gammelt Æbletræ.

Eg i Jægersborg Dyrehave.

vet et Digt, hvoraf De skal liere et Par Strofer: Gaden er stø¬
vet og graa — Husene kolde og graa — Himlen er ofte graa —

Jeg er alene grøn. — Skoven er fuld af Træer — Jeg drager Sko¬
vene nær — Parken er fuld af Træer — Jeg drager Parkerne nær —

Thi i min skovgrønne Dragt — har jeg en skabende Magt — bli'r
jeg en Arbejders Drøm — Sommer, Solskin og Skov". Af disse
Linjer fremgaar klart den rekreative Værdi, et enkelt Gadetræ
kan have. Ogsaa paa de aabne Pladser i Byerne maa vi have
Træernes grønne Verden. „Pladsen med de grønne Træer" hed¬
der en af Helge Rodes Bøger. Det er Frederiksberg Runddel.

I det danske Kulturlandskab er de store Træer af uvurder¬
lig Betydning. Træerne ved Landevejene er nu snart en saga
blott, men ude over Markerne, bl. a. paa Kæmpehøjene, mø¬
der Øjet Konturerne af store Træer. Paa Herregaardsmarkerne
ses dekorative Trægrupper eller enkelte Stortræer placeret, saa
de set fra Haven viser en smuk Silhouet mod Aftenhimlen. Da
Træer staaende paa Markerne af landøkonomiske Grunde lø¬
ber Fare for at blive fjernet, er flere Træer og Trægrupper sik¬
ret ved Fredningsdeklarationer. Lettere er det at bevare Træer,
der staar paa udyrket Areal, f. Eks. centralt i Gaardspladser,
hvor nogle af Danmarks smukkeste Træer derfor ogsaa er at
finde. I hvert Fald eet stort Træ burde opelskes ved hvert Hus
eller Gaard. Hor, hvorledes Lektor i Anlægsgartneri ved Land¬
bohøjskolen Georg Georgsen i sin Havebog slutter et Kapitel
om Havens Prydtræer: ,jTiI Slut vil jeg tænke paa de Smaa-
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-hjem paa Landet — mange Steder ved de nye Husmandshjem Træer, der ødelægger hinanden. Klo-
har jeg lagt iMærke til, at der endnu ikke har været Raad til stermarken i Roskilde.
Have. Plant dog bare et eneste Træ, blot en Poppel —De kan
selv skære en Gren til, stikke den i Jorden, og den bliver hur¬
tigt til et stort Træ, der tager det fattige Præg bort og forle¬
ner hele Billedet af Deres Ejendom med en vis malerisk Skøn¬
hed — der giver en Følelse af Tilfredshed, som Ejere af saadanne
Ejendomme har altfor god Brug for —et stort Træ glorificerer
Deres Ejendom". Bedre og mere fristende kan det ikke siges.

Til sidst besøger vi Landsbykirkegaarden. Her finder vi ofte
Sognets største og ældste Træer. De er tildels beskyttet af Lo¬
ven, fordi de kun maa fældes med Provstesynets Tilladelse, og
dette gælder ogsaa de Træer, der enten er selvsaaede eller er
plantede paa Gravsteder i gammel Tid. I Reglen er disse Væl¬
dige Træer af meget stor æstetisk Betydning for Kirkegaarden.
Selvfølgelig vanskeliggøres Blomsternes Trivsel paa Gravstederne,
men den skyggede Kirkegaard kan være af en saadan Stem¬
ning, at dette Hensyn bor vige, og Gravene tilplantes med skyg-
getaalende Planter. Hermed være ikke sagt, at den fornødne
Udtynding a. H. t. Træerne selv maa forsømmes, men det er
desværre ofte Tilfældet.

Træerne i Danmark bærer fra gammel Tid korte Navne: Ask,
Asp, Birk, Bøg, Eg, Elm, Fyr, Gran, Lind, Lærk, Løn, Pil, Røn,
Tjørn og Ær. De lyder allesammen gammelkendte, maaske med
Undtagelse af Asp, Løn og Ær, gamle danske Navne, der des-
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værre er gaaet ud af aim. Sprogbrug. Asp er det samme som

Poppel (vi har det endnu i Bævreasp), og Løn og Ær er to for¬
skellige Former af Ahorn. De kender Ordsproget: Æren er det
fejreste Træ i Skoven, og det er virkelig sandt, fordi den byg¬
ger sin Krone ualmindeligt smukt, men af mange misforstaas
Ordsproget derhen, at det er Æren (modsat Vanæren), der er
Skovens fejreste Træ. Af de ovennævnte kan til egentlige Stor¬
træer kun regnes Asp, Ask, Bøg, Eg, Elm, Lind, Løn og Ær,
og til dem maa vi saa føje Kastanie, Hestekastanie, Valnød, Pla¬
tan og Robinia.

Skyggevirkningen er størst hos Hestekastanien (der er næ¬
sten mørkt under dens Krone), hvorefter flg. Bøg, Elm, Lind
og Asp, saa lysner det. Tager vi Graadigheden d. v. s. Næ¬
rings- og Vandforbruget kommer Bøg ind som Nr. 1, hvorefter
flg. Lind, Hestekastanie, Asp og Elm, altsaa de samme fem, blot
i en lidt anden Orden. De mest hensynsfulde af de store Træer
er Egen (derfor er den ogsaa myrdet af Bøgen i vore Skove)
og Robiniaen. De nævnte Rækkefølger skyldes Skemaer opstil¬
let af Kommunegartner Brandt og Professor Prytz, og man læg¬
ger Mærke til, at et Træ som Ask ikke er nævnt, der ellers
normalt regnes for at være et for sine Omgivelser meget skade¬
ligt Træ, men det maa saaledes siges at være bedre end sit
Rygte. Til sidst. Vær god ved Deres store Træer. Knækker en

Gren, saa sav den af helt inde, ellers raadner Stabben, bliver
Barken revet af, saa bind den hurtigst muligt fast igen, vær me¬

get forsigtig med at fylde Jord op om Stammen, det betyder
meget ofte Træets Død og endelig: lad være med at slaa Søm
i Stammen eller skære Navne, de være nok saa kære. Det er

et levende Væsen, De saarer. Hans Rene.

Campanula rotundifolia
Sortimentet af Stauder er efterhaanden blevet saa stort, at det

skulde synes overflødigt at forsøge at faa 'nye Planter optaget.
Naar det alligevel forsøges her ved Omtalen af Campanula ro¬
tundifolia, Liden Klokke, er det fordi denne Plante har flere
gode Egenskaber, som vi har Brug for i Haverne. Almindelig¬
vis trækker Folk foragtelig paa Skuldren, naar man foreslaar
dem at plante vilde Blomster i Haven, selv om det ikke er hogen
Hemmelighed, at Flertallet af vore bedste Haveplanter findes
vilde et eller andet Sted paa Jordkloden.

C. r., som er almindelig paa Grøftekanter og magre Jorde,
har hvidlige seneagtige Rødder. De første Blade, der fremkom¬
mer i Foraaret, er langstilkede, nyreformede eller bredt ægfor¬
mede, heraf Navnet rotundus: rund. Bladene op ad Stænglen er
derimod lancet- til linieformede. De ret spæde Stængler er noget
opstigende og forgrener sig stærkt. Højden varierer efter Jord¬
bundens Beskaffenhed fra 15—50 cm. De smaa nikkende sart-
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Campanula rotundifolia.

lilla-blaa Klokker fremkommer i stor Mængde fra Set. Hans til
første September.

Lave Stauiler med sen Blomstring er der altid Brug for i Ha¬
verne, men paa Grund af dens løse Vækst kan C. r. maaske
være vanskelig at anvende i sirlige, friserede Anlæg. Paa Ste¬
der, hvor man derimod forsøger at lave mere vildtvoksende Be¬
plantninger, vil C. r. være meget værdifuld. Det er særlig i Nær¬
heden af letløvede Buske og Stauder, at C. r. kommer rigtig til
sin Ilet. Smuk tager den sig ud med Pinus montana som Bag¬
grund eller i Nærheden af Stephanandra incisa. Endvidere gaar
den godt sammen med Tunica saxifraga, Gypsophila prostrata,
Festuca, Calluna og Erica. Ved Sommerhuse ved Stranden, hvor
der ofte mangler lidt til at live op, er C. r. paa Grund af sin
Nøjsomhed ogsaa meget værdifuld.

Da Campanula r. endnu ikke findes i Handelen, er man ind¬
til videre henvist til at skaffe sig Planterne fra Grøftekanterne,
hvor de heldigvis findes i store Mængder. Omplantningen kan
enten ske Foraar eller Efteraar; men om Efteraaret er Planterne
lettere at faa Øje paa, naar de staar med deres glatte Frøkapsler
inde mellem Græsset. Paa Grøfter træffes ogsaa en anden Klok¬
keblomst, Campanula rapunculus med brede ægformede Blade
og store mørkeblaa Blomster, den skal man gaa langt uden om,
da den er et generende Ukrudt paa goel Jord, naar den først
faar fat. C. r. kan ogsaa formeres ved Frø, som høstes i Au¬
gust—September og saas i det tidlige Foraar paa Frilandsbed.

E. H. Mygind.
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Polygonum sachalinense. Sletten strand
mellem Nivaa og Humlebæk.

Polygonum sachalinense
Ovenstående billede viser den nordamerikanske pileurt, po¬

lygonum sachalinense i en strandhave ved Sletten mellem Nivaa
og Humlebæk. Det er vistnok den yppigste af alle her i lan¬
det hårdføre stauder. Den kan blive over 3 m høj, breder sig
stærkt ved rodskud og danner derved hurtigt en tæt og frodig
bevoksning. Under almindelige haveforhold er det egenskaber
af temmelig tvivlsom værdi, men som her, hvor der er plads, og
hvor det gælder om at skaffe læ under forhold, hvor plante¬
valget er yderst begrænset, der er den på sin plads. Polygonum
sachalinense er ikke meget ulig den mere almindelige anvendte
P. sieboldii, men bliver væsentlig højere er mere robust, med
kraftigere stængler og større blade. Allerede ved midsommertid
giver den godt læ, selv om den først når den fulde højde en
måned senere. De hvide blomster fremkommer i September—Ok¬
tober samtidig med at løvet antager en smuk gul farve. Den har
en forbavsende modstandsevne mod blæst, der slet ikke synes
at påvirke væksten, og som billedet viser, tager den til takke
med det rage sand, når det da ikke er altfor tørt. E. E.-J.

Aktuelle Noter
Forslag til Nationalpark ved Havearkitekt C. Th. Sørensen, Arkitekt Dan Fink og Billedhugger Jens
r\ 11 i Lund har i Samarbejde projekteret en Nationalpark med Friluftsmadepladsy til 6000 Mennesker ved Dybbøl. Madepladsen er udformet amfiteatralsk

og placeret mellem Skanse 6 og 8. Arkitekt Fink har reguleret Vejnettet
omkring Skanserne, Havearkitekt C. Th. Sørensen har taget sig af Beplant¬
ningen og Billedhugger Jens Lund har udfart en stor Skulptur forestillende
en Moder med sin faldne San, flankeret af to enkle Figurer: Den forliste
Safarer og Krigsenken.

Om Chancerne for Planens Virkeliggarelse kan for Tiden intet siges.
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Medlem af „Dansk Havearkitektforening", Havebrugskandidat Volmer
Rud Nielsen, der hidtil har været Fuldmægtig hos Stadsgartner Sandberg
i Aarhus, er udnævnt til Kirkegaardsgartner i Horsens blandt 42 Ansøgere.

Volmer Rud N ielsen udnævnt til
Kirlcegaardsgartner i Horsens

Et jysk Dagblad skriver begejstret om et nyanlagt offentligt Anlæg: Lidt af en Attraktion
„Det er uden Tvivl det største Anlæg i Byen, og dertil kommer, at der

her er foretaget nogle af de største Plantninger, der har fundet Sted her¬
hjemme i de senere Aar i Betragtning af den almindelige Mangel paa bl. a.
de saakaldte „Hollænder-Planter".

Der er anlagt et Slags Klippeparti med en rislende Kilde, der forbin¬
der forskellige mindre Bassiner og har Udløb i en Dam, hvor der er lagt
nogle Smaaøer. I Klippepartiet er plantet Stenhøjsplanter af forskellig Slags,
ind imellem solitære Planter for at give Dybde og endelig ved Søen en
Del Sumpplanter. løvrigt er det meste af Arealet Græsplæne, blot afbrudt
af Stnaalunde med Birk, Fyr o. s. v. Endelig er der nogle store Rhododen-
dron-Partier og Pletter med Azalier, Hortensia m. m. Det hele indrammes
af en rødbladet Hæk af Berberis-Familien.

Anlæget fremtræder overordentlig sniukt og vækker almindelig Opmærk¬
somhed, og der er ingen Tvivl om, at det vil blive lidt af en Attraktion".

Nej, det er der slet ingen Tvivl om.

Diskussionen om de store, gamle Præstegaardshaver eventuelt skal om¬
skabes til Folkeparker har foranlediget „Langelands Avis" til at spørge
langelandske Præster om deres Stilling. Pastor Rud. Baun, Simmerballe,
svarer bl. a.:

- Mange føler, at Præstegaardshaven er for stor. Der er et gammelt
Ord, der siger, at enten ødelægger Præsten Haven, eller ogsaa ødelægger
Haven Præsten. Sagen er jo den, at baade Præstegaard og Have er base¬
ret paa en Tid, hvor der baade holdtes Karl og Pige og endog en Hest.
Her i Simmerballe er ikke mindre end 38/4 Tdr. Land Have. Nu er en Del
af Arealet plantet til med Frugttræer, hvad der naturligvis hjælper meget,
men alligevel er vi nødt til at have Hjælp.

Enten ødelægger Præsten Haven,
eller ogsaa ødelægger Haven
Præsten

B. T. skriver:
Søndermarken, der i de sidste Aar kan notere sig et stadigt stigende Søndermarken mangler Lys og

Besøg, er i den senere Tid blevet stærkt kritiseret af Publikum. De Køben- . .
havnere, for hvem Parken er det nærmeste Udflugtssted, er utilfredse. De LUTT
hævder, at Søndermarken i høj Grad mangler Lys og Luft, idet Trævæksten
er for tæt og i mange Tilfælde bestaar af halvraadne Træer og uskønne
Buske. Man foreslaar desuden at fjerne Stakittet, der omgiver Søndermar¬
ken, hvilket skulde give den et mere tiltalende Præg.

Efter at have faaet forelagt disse Punkter udtaler Haveinspektør Carl¬
sen, Inspektoratet for de offentlige Lysthaver, til B. T.:

- Jeg er bekendt med den omtalte Kritik af Søndermarken og er villig
til at indrømme, at der er et og andet, som kunde forandres. Der er jo
sket det, at ved den store Tilflytning til Valby er de Besøgendes Tal ble¬
vet stærkt forøget, og derfor er det maaske meget naturligt, at nogle For- •
bedringer er tiltrængte. Men det Budget, der er reserveret til Vedligehol¬
delser i Søndermarken, er ikke blevet øget, siden det for en Aarrække
tilbage blev fastsat, og det tillader os ikke at foretage noget ud over den
afstukne Linie. Jeg vil dog gerne fastslaa, at der vil blive foretaget en Ud-
tyndning af Trævæksten, idet vi tager fat paa en omfattende Træfældning
for at undgaa den fastsatte Pligthugst. Naar Folk endnu ikke har. kunnet
se Spor af denne Hugst, er det fordi vi af Hensyn til de Besøgende ikke
paabegynder den, før Sommeren er forbi.

Kravet om at fjerne Stakittet vil sikkert afføde et nyt Problem. Man maa
jo tænke paa, at Søndermarken frem for nogen Parker i København har
Karakter af Skov, og da det er en Kendsgerning, at den er Tilholdssted
for en Del lyssky Personer, vilde der i saa Fald fra Politiets Side sikkert
rejses Krav om Belysning af Gangene. I alle Tilfælde er en saadan For¬
anstaltning noget, der først kan tages under Overvejelse til bedre Tider.
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Huset sett frdn sitlplatsen vid muren.
Vita blommor vaxa på utvalda stållen
med hånsyn till skymningseffekten.

En trådgård i Roslagen
Skriv ett par rader om nå't vackert du gjort — uppmanade mig

Havekunst svenska redaktor. Ja, visst skulle jag vilja glådja våra
danska vånner med ett par bilder av det basta jag kunde pre-
stera — men var det något verkligt bra jag hade att visa? Aldrig
ar vål en trådgård sd vacker, att man inte skulle kunnat gjort
den åndå båttre. Nej, jag bar nog aldrig gjort något riktigt lull-
åndat — men låt mig i stallet visa några bilder av en typisk svensk
trådgård vid Upplandskusten. Anlåggningen grovplanerades ho¬
sten 1Q41 och planterades våren 1942.

Området på 10.000 kvm utgores av en hårlig tallbacke, som
sluttande mot soder overgår i lundnatur och saftig strandång.
Strandången forsvinner i sin tur bakom en ridå av alruggar ut
i en 50 m brett vassbålte. IVlen från den plats, dår huset ligger,
ser man genom perspektiv av tvenne våldiga fristående alar
Ostersjon glittra, som ett stålblått band over susande såvtoppar.

Agaren år en av Stockholms driftiga, konstålskande borgare,
som for sin hustru, sina tre barn, och familjens kåra hund upp-
fort ett av de numera så vanliga monteringsfårdiga husen. Prak-
tiskt inrett och med alia tånkbara bekvåmiigheter for att inne-
arbetet skall fortlopa så smårtfritt som inojligt. På vintern bor
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Sittplats vid dammen. Vågen dit leder
genom en plantering av perenna vdxter.
Intill stensattningen vaxer krypande vdx¬
ter som nejlika, bacKtimjan (thymus), sil¬
verarv (cerastium), sedum m. fl. Muren
tir utford av tillsatt kalksten med 2 cm
hoga och 2 cm forsankta fogar.

man i stan — men trådgården skall vara vacker alia årstider, ty
varjc stund till landsvistelse utnyttjas. En trådgårdsarkitekt måste
kunna analysera både terrång och dem, som skola bruka den. I
detta fall var analysen latt. Agaren med familj presenterade sig
som blomstervånner, villiga att skota åven en kråvande anlagg-
ning — och naturen, ja dess klimax var strandangens jåttealar
och det dårigenom skymtande sjoperspektivet.

Forstå intrycket av hus och omgivning var typiskt svenskt.
Huset låg uppfluget på en onaturligt hog sockel — den vanliga
stotestenen for alla landskapsdanare norr om sundet — och den
harliga pelousen var sonderskuren av gångar och smala perenna
ortasangar.

Rent tekniskt sett erbjod arbetet många angenama overrask-
ningar. Som man nu får stråva att få fram material och arbets-
kraft, kan man inte annat an vara tacksam når anlåggaren visar
sig kunna få fram dugliga arbetare i ratt tid, nar jord och godsel
finns i obegransad mangd på det intilliggande godset, och når
plantskolorna på utmarkt satt effektuera ens bestållningar.

Varfor jag anser denna tradgård typiskt svensk? Darfor att
den inom sig innesluter ett stycke typisk svensk terrang, och
darfor den år en vardagstrådgård, dår en typisk svensk familj
kan kånna att i deras trådgård år det mdnniskan. som står i cen¬
trum. Månniskan och havet.

Ett svenskt landskap blir aldrig fullkomligt, om man inte anar
vatten i en eller annan form i dess nårhet. De flesta svenska
herresåten lågo sen gammalt vid sjoar och vattendrag. De flesta
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Dammen overgår har i en bdckfåra, som

fbrsvinner ut i vassruggarna. I forgrun¬
den lysimackia och lythrum.

svenska trådgårdar med tradition ha utformats med den ståndigt
skiftande insjon eller det oroliga havet som centralpunkt, vare

sig det blivit i form av sjoparterr i fransk stil eller i form av

odlad parkmark, som overgår i naturlig sjoångsidyll.
Vidstående generalplan visar hur olika enheter sammanfogats

kring sjoångens ljuvliga pelouse. Gråsmattan sanker sig i knappt
skonjbar lutning ned mot sjon — stor nog att tillåta spel och lek
i obegransad omfattning. Tennisbana finns också — men ligger i
skogsterrången hakom husét. 1 och for sig år val knappast en

nåtinhågnad tennisbana ett plus i en mindre parkanliiggning.
Ovriga detaljar som roskvarter, solaltan och terrass, perenna

land och sittplatser framgår tåmligen val av bifogade bilder. Til¬
låggas bor att hela anlåggningen omramas av blommande buskar
— fågelsnår som vi hoppas —,och att bland dessa mångder av

riddarsporrestånd — delphinium — i olika blå nyanser infallts. Rid-
darsporrarnas bloinningstid ar blomstersiisongens hojdpunkt —

kanske overtråfbtd av vårens speloppning med otal lokar, ny-
lovade bjorkar och isfritt hav.
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Något, som dåremot inte syns, ar alia de 100-tals alar och sal-
gar, som rothuggits vid strandkanten, och alla de 100-tals kubik¬
meter fyllning, som fyllt ut gyttjiga vassruggar och skapat en ny
harmonisk strandlinje.

Mitt i utfyllnaden vid havsstranden ligger en sotvattensdamm
— en damm for karp och nackros delvis omgiven av inplanterad
vild strandflora. Dammen ar tatad med lera och skodd med torv.

Tillflodet kommer från en kalla i berget och rinner med sakta
porl nerfor ett par stora stenblock ut i dammen. Dammen lig¬
ger lagre an havsbotten. — Nu ar frågan den, skall havsvattnet
tranga in under dammbotten? Trots hogsta mojliga vattenstånd
i havet i våras intråflade detta inte. Nåckrosen har trivts utmarkt
val — om den gor det i fortsattningen, vet jag inte. Jag kan bara
hoppas — och det ar hoppet vi leva på, både vaxter och man-
niskor. Ulla Bodorff.

Den geografiske Have ved Kolding
Syd-Øst for Kolding, lidt udenfor Bygrænsen paa de høje Jor¬

der, der falder svagt ned mod det øvre Løb af Dalby Mølleaa,
har Planteskoleejer Aksel Olsen skabt et af Landets interessan¬
teste Haveanlæg.

Aksel Olsen, der nu er omkring de halvtreds, er Typen paa
den forskende Gartner, der ikke tænker i Penge, men i Planter.
Allerede tidligt vakte Aksel Olsen Opmærksomhed ved at bringe
en lang Række helt nye Planter i Handelen. Selv om der er

Arter, der kun har Interesse for Samlere, er der dog gennem
Aksel Olsen blevet tilført vore Haver mange værdifulde Plan¬
ter, som vi nødig vilde undvære i Dag. •

Men for Aksel Olsen var det ikke nok at sælge Planter, han
maatte ogsaa lære Folk, hvorledes de skulde plantes, for at de
kunde opnaa den rigtige Udvikling. Det har bl. a. været Jor¬
dens Surhedsgrad (Reaktionen, pH-Værdien), Aksel Olsen har
beskæftiget sig med i sine Dyrkningsanvisninger, fordi han'havde
fundet, at Grunden til mange Haveplanters mangelfulde Udvik¬
ling hidrørte fra, at Jorden var overkalket. De mange Erfarin¬
ger han efterhaanden har indsamlet om Planter under danske
Forhold, er for længst nedskrevet og spredt viden om i Form
af smaa Skrifter (delvis eget Forlag) og Kataloger. I de sidst
nævnte er hver enkelt Plantes Livsfordringer og Form anført
ved bestemte Bogstaver. Da Navnene tillige er ført å jour med
tie nyeste gældende Nomenklaturregler, er Kataloget en værdi¬
fuld Haandbog i Lommeformat.

Men samtidig med at Aksel Olsen skrev Smaaskrifter og solgte
Planter, blev der ogsaa Tid og Midler til at lave ret omfattende
geografiske Haveanlæg i Tilknytning til Planteskolen. Man maa
beundre den Energi, og Idealisme, der her er lagt for Dagen.
Kampen har været haard. Ofte har Tidsler og Kvikgræs truet
med at overvokse de unge Planter. Men Aar for Aar vokser
Anlæget i Størrelse og Fylde, i Frodighed og Skønhed.
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Aksel Olsen: „Den geografiske Have"
ved Kolding. Maal 1:1000. Nord opad.
Mod Vest og Syd Planteskole. Mod Øst
Landbrugsarealer.

Den geografiske. Have ligger Syd for Planteskolen pha et ca.
4 Td. (2 ha) stort Areal. Dette ligger paa begge Sider af en
ca. 300 m lang Dalsænkning, der udvider sig tragtformet og
ender med et lille Vandløb i Dalby Møllebæk. En smal Køre¬
vej er anlagt rundt langs Anlægets Udkant paa begge Sider af
Dalen. Herfra er der gravet dybe Sidedale ind i Skraaningerne,
hvorved der er fremkommet en Række lune Voksepladser. Paa
begge Sider af Vejen er lagt smalle Beplantninger mellembrudt
med Græsflader, der slynger sig op fra den græsklædte Dal¬
bund i store Tunger. Der er ingen skarpe Grænser mellem Græs¬
set og Beplantningen; alle Overgange er bløde og behagelige.
Det hele ser næsten tilfældigt ud; som om det var groet op af
sig selv. — Det er ikke alene det enkelte Individ, der er lagt
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Den geografiske Have ved Kolding. I Vægt paa at vise, men ogsaa Plantesamfundene, som de vokser •
l urgrunden Vejen gennem den kinesiske . Naturen. Alle Planterne er ordnet efter deres geografiske Hjem-
Afdeling. sted, der findes saaledes Afdelinger for Europa, Nord-Amerika,

Japan, Kina, Kaukasus, Himalaya o. s. v. Da alle Planterne er

etiketterede, har Anlæget ogsaa interesse ud over det rent æste¬
tiske. Endnu er det hovedsageligt Træer, Buske og grovere Stau¬
der, der præger Anlæget, men hvis der en Gang bliver Midler
til at holde Ukrudtet under kontrol, vil der blive Plads til en

Mængde lave Stauder og Løgvækster. ,

En Afdeling, der er gjort særlig meget ud af, og som vækker
megen Opmærksomhed, er den kinesiske. Lige fra første Færd
har Aksel Olsen med særlig Interesse givet sig af med kinesiske
Planter og kinesisk Kultur i det hele taget; det er da ogsaa fra
dette mægtige Land, man i de sidste Menneskealdre har hentet
saa mange værdifulde Planter. Den kinesiske Afdeling ligger
øverst i Dalbunden, og hvor de 3—4 m høje Skraaninger rejser
sig i en stejl Halvkreds, opdager man til sin Forundring et stort
Klippeparti af rode Sandsten. Klipperne er indtil 4 m høje og

synes at bære Spor af at være meget gamle. Alle Kanter er
afrundet og bærer ligesom alle Flader tilsyneladende Mærke af
Aartusinders Skiften mellem Frost og Tø, der faar selv den stær¬
keste Klippe til at smuldre til fint Sand, som Smeltevandet fører
bort ved Foraarstid. Ud fra de mange Revner og Sprækker
myldrer en Mængde forskellige Planter, der trods den udsatte
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Den japanske Thuja Standishi knejsende
paa en Bakkekam. Som aldre er Væksten
ofte meget uregelmæssig.

Plads synes at befinde sig godt. Klippepartiet har en Frontlinie
paa 20—30 m. Ad nogle smaa Trapper, der tilsyneladende er

hugget ind i Klippen, kommer man op paa et Plateau, hvorfra
man har et godt Overblik over den lille Dal.

Ad en lille Sti kommer man nu gennem stikkende Berberis-*
krat og skyggefulde Bambusbevoksninger. Det er, ligesom man
er ude paa en stor Opdagelsesrejse. Inde mellem de store smukke
Bambus: Arundinaria nitida og A. Murielæ er der I-ave Krat af
Rhododendron. Det er ikke de storblomstrede Navnesorter, som

nu linder saa stor Anvendelse i Haverne, men derimod de bo¬
taniske Arter, der oftest har en let og yndeluld Vækst og der¬
for bedre end de sædvanlige Have-Rhododendron passer ind
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Langs Vejen i den Kinesiske Afdeling er
der store Bambusbevoksninger, der vug¬
ger og svajer i den lette Sommervind.

i denne Naturbeplantning. Vor Sti, som vi hidtil har fulgt, for¬
taber sig nu i det høje Græs. Vi haner os Vej gennem tætte
Buske, og pludselig staar vi overfor nogle mærkelige graa, uregel¬
mæssige Cementtingester, der viser sig at være det foreløbige En¬
depunkt af de lyserøde Sandstensklipper. — Illusionen er brudt.
Klippevæggene er nemlig bygget op af ca. 10 x 20 x 30 cm store
hjemmestøbte Betonsten, som er muret op i flere Meters Højde.
V ed at lade nogle Sten springe lidt frem for de andre, kommer
Fjældet til at staa som en knudret furet Flade. Murfladen pud¬
ses over med flere Lag tyk Cementmørtel, der formes og be¬
arbejdes med forskellige Jern, saaledes at Klippemassen til sidst
fremtræder som en furet, vejrbidt Sandstensmasse. Naar Cemen-
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ten er godt tør overkalkes den med en rød Cementvælling, og
Klippepartiet er klar til at tilplantes.

Man kommer ikke uden'om, at disse Cementklipper skuffende
godt ligner forvitret rød Sandsten. Noget andet er, om de pas¬
ser ind i et Haveanlæg omgivet af typisk dansk Landbrugsland-
skab. De fleste vil sikkert finde, at kunstige Klipper kun bør
anvendes i zoologiske Haver og lignende Steder, hvor man paa
en skarpt afgramset Plads har virkelig Mulighed for at fremtrylle
et bestemt udenlandsk Sceneri.

Her i Danmark, hvor man slet ikke er indstillet paa at træffe
Klipper i Haverne, virker hele Partiet saa underligt fremmedartet.
Det er, ligesom man ikke tør indrømme over for sig selv, at
Klipperne i Virkeligheden tager sig godt ud her i den geogra¬
fiske Have. Vi vandrer videre ned mellem vestkinesiske og midt¬
kinesiske Planter. Vi passerer gennem et stort 2—3 m højt Bam¬
buskrat, Arundinaria Murielæ (med gule Grene). Planterne har
lidt en Del i de sidste strenge Vintre. A. Murielæ, der før har
været regnet for mindre haarfør, har klaret sig bedre end A.
nitida (der har sorte Grene). Vi er nu naaet frem til den euro¬
pæiske Afdeling, der indeholder store Lyngpartier, og her kan
man ligesom alle andre Steder læse Planternes botaniske Navne
paa smaa Zinketiketter.

Vi har hidtil fulgt Vejen paa den østlige Side af Dalen, men
nederst i den europæiske Del, drejer Vejen og løber paa en
Dæmning ved en lille Dam inde mellem nogle høje Skrænter
paa den anden Side af Dalen. Ad en stejl Hulvej arbejder vi
os op gennem Nordamerika. Paa de store Lerskrænter vokser
en Mængde forskellige Naaletræer. Man lægger særlig Mærke
til Picea pungens, P. sitchensis og Abies nobilis glauca med
lange blaaduggede Naale. Ghamæcyparis har lidt forfærdeligt
af Frosten undtagen C. Lawsoniana, „Triomf van Boskoop" og
Arten C. nootkatensis.

Det er et ret betydeligt Jordarbejde, der her har fundet Sted
ved Udgravningen af Sidedalene og Hulvejen. Man er gaaet
frem paa den Maade, at man om Efteraaret dækkede Jorden
til med Halm for at sikre sig, at Jorden ikke var frosset, naar
man i Vintertiden som en Slags Nødhjælpsarbejde udførte det
grove Jordarbejde.

Vi er nu kommet frem til den japanske Afdeling. Desværre
er Kirsebærrene for længst afblomstret, men man kan tænke
sig, hvor pragtfuldt dét tager sig ud, naar alle Skræntens f ræer
staar i en Sky af hvide og lyserode Blomster. Det er fristende
at benytte Lejligheden til at advare mod overdreven Anvendelse
af de rodblomstrede Kirsebær; de kan være smukke visse Ste¬
der, men pas paa Farvesammensætningerne. Naar man ser dem
anvendt i Nærheden af røde Huse, kommer man let til at tænke
paa Sødsuppe. Her i Japan genkender vi flere af vore værdi¬
fulde Haveplanter f. Eks. Berberis Thunbergii, Acer palmatum,
Magnolia stellata o. m. a.

Vi har nu været hele Dalen rundt, og nærmer os atter Kina.
Klippernes Konturer træder allerede tydeligt frem mellem Bu¬
skene. Paa højre Haand løber den græsklædte Dalbund. Det

pv

Aartusinder liar sat sine Spor i den lag¬
delte Sandstensklippe.

En Trappe indhugget i Klippemassen.

Indgangen til en Klippehule.
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Det lagdelte Klippeplateau barer tyde¬
ligt Spor af Smeltevandets nedbrydende
Virksomhed.

Klippeportal under Opbygning. For at
forebygge Frostsprængninger er „Over¬
liggeren" ikke muret fast til den højre
Sejle.

høje Græs er nylig slaaet, og nu dufter det dejligt af Hø. Henne
mellem Klipperne klukker en lille Kilde; ellers er alt stille. Det
er, ligesom selve Tiden staar stille.

De sidste strenge Vintre har ødelagt mange interessante Plan¬
ter; men Anlægets Helhed har intet lidt. Det siger sig selv, at
et saa omfattende Anlæg sluger betydelige Pengesummer. Des¬
værre interesserer Kolding By-(23,000 Indb.) sig ikke for „den
geografiske Have", selv om den kun ligger et Par Kilometer fra
Byens Centrum. Planteskoleejer Aksel Olsen har derfor hidtil
af egen Lomme maattet udrede alle Omkostningerne til Anlæget.
Naar man ved dette, lægger man ikke saa meget Mærke til Ukrud¬
tet, der breder sit grønne Tæppe over Veje og Stier.

E. H. Mygind.
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Aktuelle Noter Ved Hans Rene

Et Udvalg, nedsat af Statsminister Stauning, med den Opgave at er¬
hverve Udflugtsarealer 1 Københavns Nærhed, har indstillet, at Staten 1
Samarbejde med Københavns Kommune og Roskilde Amt overtager Pro¬
fessor S. Orla-fensens ca. 2l/<j ha store Ejendom, der er beliggende ved
Karlslunde Strand paa det højeste Punkt mellem København og Køge. Der
er 200 m Strandfacade, ca. 2500 m2 Jord, egnet til Teltplads, foruden en
stor tilplantet Park. Siden Professor Orla-Jensen i 1917 købte Ejendommen,
har han ofret ca. en halv Million Kroner paa den.

Stor Strandpark ved Karlslunde

Bestyrelsen for det store Etablissement „Nyborg Strand", der er opkaldt
efter sin Beliggenhed, og til hvilket en betydelig Del af de sidste 30 Aars
Menighedsliv har været knyttet, arbejder med Planer om at gøre „Nyborg
Strand"s Park til en kirkehistorisk Mindepark, der blandt andet skulde om¬
fatte Statuer af de Mænd, der kirkeligt har gjort en stor Indsats.

Kirkehistorisk Mindepark paa

„Nyborg Strand"

Der er Planer fremme om at beplante hele den nedlagte sjællandske
Midtbanestrækning fra Hvalsø til Hillerød som et kæmpemæssigt Læbælte.
Planerne er udarbejdet af Hornsherred Plantningsforening, og man haaber
at kunne opnaa Statsstøtte til Jordarbejderne og Indkøb af Planter. Det
drejer sig om Beplantning af et samlet Areal paa over to Hundrede Hektar.

Forslag om Beplantning af
Midtbanen

Politiken anmelder et Radioforedrag af Havearkitekt P. Wad i flg. Linier:
Havearkitekten P. Wad talte 1 Rækken af Havebrugsforedrag om Land¬

bohaven, som han fastslog burde være præget af Enkelhed og Hensigts¬
mæssighed. Forhaabentlig frister Tidernes Gunst ikke Landboerne til at lave
kostbare Havearrangementer, som de under normale Forhold hverken vil
have Tid eller Raad til at vedligeholde. Havearkitekten saa i det hele taget
saare praktisk paa Tingene. Blomster- eller Prydhaven kan vist i Grunden
godt helt undværes ude paa Landet, hvor man har Naturen og Skoven
lige for Haanden, mente han, og saa fandt han, at Rabarberen var saa
smuk en Plante, at den passende kunde anbringes i Staudebedet. Til Gen¬
gæld kan Roserne flyttes ud i Køkkenhaven. De er ikke altid lige kønne
at se paa, - sagde Hr. Wad, og heri skal han have saa inderlig Ret.

Fornuftige Ord om Landbohaven
i Radioen

Arealerne omkring Universitetets anatomiske Institut, den farmaceutiske
Læreanstalt og Tandlægehøjskolen, underkastes nu en parkmæssig Regu¬
lering og Tilplantning efter Planer af Kommunegartner G. N. Brandt. Det
oprindelige Projekt var beregnet at skulle koste godt en kvart Million Kr.,
men blev imidlertid reduceret noget, saa Udgifterne nedbragtes til godt
200,000 Kr., hvoraf de 183,000 anvendes i indeværende Finansaar og Re¬
sten i det kommende.

G. N. Brandt projekterer Uni¬
versitetsparken ved Nørre Fælled

Paa Københavns Budget for 1942-43 er opført 1,209,000 Kr. som Udgifter
til Parker, Haveanlæg og Legepladser, men paa Grund af Frostødelæg¬
gelser slaar Beløbet ikke til, hvorfor der ekstraordinært er bevilget 100,000
Kr. til Udbedring i indeværende Efteraar af de skete Skader.

For 100,000 Kr. nye Planter
i københavnske Parker

Den ca. 8 ha store minderige Slagmark omkring Set. Jøtgensbjerg i
Hanherred, hvor et af Grevefejdens største Slag mellem Bøndernes og
Adelens Hære fandt Sted, vil nu blive fredet og indrettet som Mindepark.
Arealet henligger hovedsagelig som Hede, men der er dog i de seneste Aar
paabegyndt et Kultiveringsarbejde. Naar Fredningen er i Orden, vil Are¬
alet blive bragt tilbage til den Form, som det i Aarhundreder har haft.

Paa et af de højeste Steder med milevid Udsigt over Hav og Fjord vil
der blive indrettet en Festplads, tilgroet med Lyng og delvis omgivet af
Grantræer. Endvidere vil der blive rejst en tre Meter høj og ca. to Meter
bred Mindesten af Granit, der er udført af Billedhuggeren Aksel Pedersen
og bekostet af Carlsbergfonden.

Gammel Slagmark i Nordjylland
bliver Mindepark
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En speciel anvendelse for Cytisus pracox.
Troels Erstad.

Tegninger af planteskoleejer Aksel Olsen

Mon ikke det går cle fleste, der beskæftiger sig med at ud¬
forme haver, således, at de under den stadige udvælgen af værdi¬
fulde planter til havernes beplantning før eller senere kommer
til den erkendelse, at buske jo dog er det egentlige.

Bevares — enhver har jo sine fordele, og hverken stenplanter,
stauder eller sommerblomster kan jo undværes, men det er lige¬
som om de mest er der for at bringe den ønskede farve og mun¬
terhed ind i haven, så at man på en måde har lov at regne dem
for det løse inventar — som tæpper og billeder på væggene, der
gør en stue mere beboet, men som dog ikke er selve stuen og
ikke arkitektur i sig selv.

Når man bakser med at forme en have og man, inden blyanten
får lov at løbe af med een på papiret, for sit indre blik ser billedet
af mange forskellige muligheder, er det dog jordformer og virknin¬
gen af de træagtige planters grønne masser, der beskæftiger tanken.

Foruden evnen til at foretage udvalget og at sætte ting sam¬

men, der klæder hinanden — den noksom omtalte „gode smag"
— er en god hukommelse en værdifuld egenskab for den, der
arbejder med beplantningen. Former arbejdet sig ikke som regel
sådan, at man først forestiller sig den buskform, som løser op¬

gaven og siden ransager sin hjerne for de buske, der eksisterer
i danske planteskoler, der har netop denne ønskede vækstform?

Buskformer
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På dette sted, over den lave mur mod
vejen, ønskede man en busk af forholds¬
vis lav og- frem for alt bundtæt vakst.
Rosa rugosa løste opgaven; Berberis,
Potentilla fruticosa og Ribes alpinum
kunde også have gjort det.
Aude Winther.

Men her er det, at det kan knibe med at komme på alle disse
ting og for at befordre fantasien, griber man til en katalog eller
måske en selvforfattet plantefortegnelse omfattende de planter,
som man selv anser for mest værdifulde. Planteskolerne har for¬
udset at selve navnet ikke altid er tilstrækkeligt til at genkalde
billedet af planten for læseren og udstyrer derfor sædvanligt
katalogerne med mange små orienterende bemærkninger, der
omtaler blomsterfarver, frugternes særpræg etc., men her får man
af gode grunde stadig ikke det rette indtryk af planternes hele
habitus. — Det kom for nylig redaktionen af Havekunst for øre,
at Aksel Olsen i sin tid skulde have ridset nogle skitser af buske
op for G. N. Brandt; disse skitser gav et godt indtryk af for¬
skellige værdifulde buskes vækstform, og redaktionen har nu

bevæget Aksel Olsen til, trods stor planteskoletravlhed, at tegne
en helt ny serie, som findes gengivet i dette hefte og som nu
er så langt mere omfattende. Få har som Aksel Olsen lejlighed
til at studere den udvikling buske får, fordi han, som nyligt
omtalt i dette tidsskrift, har anlagt en hel geografisk-botanisk
have på sin planteskoles grund for her at kunne følge planter¬
nes udvikling gennem årene.

For at vende tilbage til katalogerne så var det måske netop
sådanne tegninger, der burde findes der i det antal som øko¬
nomien nu tillader det. For havearkitekter og anlægsgartnere
vil sådanne illustrationer givet være særdeles egnede til at frem¬
kalde i erindringen tidligere indtryk af buskene, og for læg-
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Hvor en virkning tilstræbes, som dette
billede viser, vil det være meget afgø¬
rende hvilken vækst, den valgte busk har.
G. N. Brandt.

Fra venstre til højre:

Acer ginnala.
Acer japonicum, ung.
Acer palmatum.

Aesculus parviflora.
Amelanchier laevis.
Aronia arbutifolia.

mand, der måske slet ikke kender tingene, må det sikkert også
være af stor værdi og kan nok spare haveejere for mange rystel¬
ser, hvis de uden kendskab skriver buske hjem fra planteskolen
af interesse for nye ting. ' T. E.



Fra venstre til højre:

Berberis aggregata.
Berberis diaphana Rock's.
Berberis Thunbergii.

Berberis Vernæ.
Buddleia Davidii.

Caragana arborescens.

Chaenomeles lagenaria.
Clethra alnifotia.
Cornus stolonifera flaviramea.

Corylus Avellana contorta.
Gotinus coggygria.
Cotoneaster adpressa nanshan.

Cotoneaster bullata.
Cotoneaster Dielsiana.
Cotoneaster divaricata.



Fra venstre til hejre:

Cotoneaster hori^ontalis.
Cotoneaster multiflora.
Cotoneaster Simonsii.

Cytisus hirsutus.
Cytisus præcox.
Cytisus scoparius.

Deut^ia discolor major.
Deut^ia hybr. Montrose.
Deut%ia longifolia.

Deut^ia rosea carminea.
Diervilla hybrida.
Diervilla Middendorjii.

Elaagnus argentea.
Enkianthus campanulatus.
Ephedra gerard. ' sikkimensis.



Fra venstre til hejre:

Evonymus alata.
Evonymus europæa.
Exochorda racemosa.

Forsythia int. spectabilis.
Forsythia suspensa Sieboldii.
Genista radiata.

Genista tinctoria.
Hamamelis virginiana.
Hippophae rhamnoides.

Hydrangea arborescens grdfl.
Hydrangea Brettschneideri.
Hydrangea cinerea sterilis.

Hypericum patulum.
Hypericum prolicicum.
Kerria japonica.



Fra venstre til højre:

Kolkwit^ia amabilis.
Ligustrum obtus. Regelianum.
Ligustrum vulgare.

Lonicera chætocarpa.
Lonicera involucrata serotina.
Lonicera Korolkowii floribunda.

Philadelphus hyb. insigne.
Philadelphus hyb. Montblanc.
Philadelphus hyb. Virginal.

Lonicera Morrowii.
Lonicera syringantha.
Lonicera tatarica.

Lycium halamifolium.
Neillia sinensis.
Philadelphus hybr. Belle Etoile.



Fra venstre til højre:

V? Philadelphus hyb. Voie lactee.
Philadelphus purpurascens.
Prunus nana.

Rhamnus Frangula.
Rhododendron luteum.

Rhodotypus scandens.

Rosa Helenae hybrida.
Rosa Hugonis.
Rosa microphylla.

Rosa Moyesii.
Rosa nitida.
Rosa omeiensis.

Rosa rugosa.
Rosa setigera.
Rosa setipoda.
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Fra venstre til højre:

Rosa spinosissima.
Rosa Willmottiæ.
Rosa virginiana.

Salix caprea pendula.
Salix incana.
Salix lanata.

Salix purpurea pendula.
Salix repens nitida.
Sambucus■ canadensis.

Sorbaria arborea.
Sorbus Kochneana.
Spiræa albiflora.

Spiræa arguta.
Spiræa bullata.
Spiræa nipponica.



Fra venstre til hejre:

Spiræa Thunbergii.
Spiræa Vanhouttei.
Stephanandra incisa.

Staphylea pinnata.
Symphoricarpus albus.
Symphoricarpus Chenaultii.

Symphoricarpus orbiculatus.
Syringa chinensis.
Syringa hybr. Halfrid.

Syringa hybr. Hyacintsyren.
Syringa Julianæ.
Syringa Swegin^owii.

Syringa vulgaris Hybrid.
Tamarix odessana.
Viburnum Burkwoodii.



Fra venstre til hejre.

Viburnum Carlesii.
Viburnum fragrans.
Zanthorri^a apiifolia.

Alle tegninger er i mål 1:50.

Ved Hans Rønø. Aktuelle Noter

Byggespekulationer og Parker I Anledning af Frederiksbergs kommunalbestyrelses Vedtagelse om at
skænke et lille Anlæg, der er beliggende paa Trekanten imellem Peder
Bangsvej, Sønderjyllands Allé og Junggreens Vej, til Kirkebyggeri, har
„Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse" protesteret og henstillet, at
Kommunalbestyrelsen snarest gør sig klart, at offentligt Haveanlæg ikke
er ledigt Areal, men tværtimod altid paa Grund af sin rekreative Værdi,
bør haandhævdes som et urørligt Element i Byen. Ydermere har Have¬
arkitekt E. Erstad-Jørgensen haft et Indlæg i Politiken, hvori det hed¬
der:

„Kaadmand Sven forstaar sig paa Byggegrunde", javel! og paa Bygge¬
spekulation. Man planlægger et nyt Beboelseskvarter smukt grupperet om¬
kring en offentlig Park, der straks anlægges, og som automatisk medfører
en Stigning af Grundprisen. Gevinsten indkasseres. Der bygges Huse med
forholdsvis dyre Lejligheder med Udsigt over Parken, særlig for unge Fa¬
milier med Børn, der faar let Adgang til Parkens Legeplads. Derefter byg¬
ger Kommunen en stor Skole paa den ene Del af Parkarealet og „skænker"
Resten til en Kirke, hvorved samtidig Beboerne af de dyre Lejligheder og
Husejerne, der havde betalt Grundene med en Overpris, berøves den Værdi,
de havde regnet med, Parken. I Bytte faar de saa Halløjet fra en Lege¬
plads og Klokkekimen fra en Kirke lige ind ad Vinduet.

Maaske er det, hvad man paa Frederiksberg kalder Byplanlægning. An¬
dre vil vistnok finde en anden Betegnelse mere svarende til Fremgangs-
maadens sande Karakter.

Om nogle Aar er der 10 Kva¬
dratmeter Park til liver
Københavner

I Dag er København præget af grønne Parker. For 100 Aar siden var
der kun een, nemlig Kongens Have, og den svarede til sit Navn, for den
var kun for de kongelige. Borgerne gik paa Volden.

I 1941 var der 175 større og mindre Anlæg og 92 Legepladser. Naar de
Parker, der nu er under Arbejde, aabnes, vil der være 10 Kvadratmeter
Parkareal pr. Københavner, og saa er Idrætsanlægene endda ikke regnet
med.

Til Sammenligning tjener, at Wien, der regnes for en meget grøn By,
kun har 6 Kvadratmeter Park pr. Indbygger.

Holbæk (aar et grønt Omraade
paa over 200 Hektar

Paa de udtørrede Lammefjordarealer ved Avdebo og Nord for Hage¬
sted er planlagt en stor Plantage, der skal staa færdig i 1946, bestaaende
af 1 Million Træer. I indeværende og kommende^ Aar skal aarligt plantes
250,000 Gran, Fyr, Lind og Asp af forskellige Arter. Denne Plantning er
ikke alene af beskæftigelsesmæssig Betydning og af Værdi for den danske
Skovbestand, som det gaar slemt ud over i disse Aar, men det er tillige
Tanken, at denne Amtsplantage skal tjene som „grønt Omraade", hvad
der særlig vil have Betydning for Holbækkerne. I den sydlige Ende af Are¬
alet holdes et Par Hektar fri for Beplantning for her at give Adgang til
Afholdelse af Folkemøder m. v.
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I B. T. har Kai Berg Madsen skrevet en Artikel om Kokspillernes Virk- Valbyparken er ikke mere
somhed i Valbyparken, hvoraf de flg. Linjer er et Uddrag.

Der var engang en stor og smuk Park med fine, grønne Plæner. Brede
Stier med nyt Grus snoede sig langs Hegnet ud mod Havet, der blinkede
derude, naar Solen skinnede. Bænkene ventede paa Mødrene, der var ude
at gaa Tur med de smaa Børn, og de hvide Maager strøg hen over dem
paa Tiggertogt til Forstadens Køkkenvinduer. Der var Fred i Parken, der
var saa stor og saa ny, at de faa, der havde opdaget den, aldrig fyldte
ret meget i den.

Parken er ikke mere. Skjult under Græsset og det tynde Lag Muld laa
Dynger af Affald, der blev kostelige den Dag, da Kulden brød ind over
Landet og blev her i de lange Vintre.

Pillekoksenes store Tid var inde. Lidt efter lidt forvandledes hele den
tidligere saa smukke Park til et Bjerglandskab.

Men en Foraarsdag i 1942 sagde Stadsgartner Jacob Bergmann Stop.
Ikke alene Parkens friske Græs var forsvundet. Skakterne skød sig ind un¬
der Stier og Gange, Buske og Træer truede med at styrte ned. Hvis Par¬
kens unge Ansigt endnu skulde reddes, maatte det være nu. Og endda
vilde det blive en usædvanlig besværlig Skønhedskur, førend den genvandt
sit sarte, jomfruelige Ydre. Der var dengang gravet 177,000 Hektoliter Koks
frem fra Bunden af Valbyparken.

Kokspillerne protesterede. Der var mange Hektoliter endnu i Parken,
blot de fik Lov til at fortsætte. Borgmesteren blev tilkaldt. Han tog Par¬
ken i Øjesyn. Økonomien sejrede. Der var desværre mere Brug for Pllle-
koks end for grønne Plæner, smukke Stier, behagelige Bænke og dejlig
Udsigt.

Træerne er forsvundet, Buskene væk, Stierne styrtet sammen. Valby-
parrken eksisterer ikke mere.

Resultatet af Sommerens Anstrengelser blev, at smaa 50,000 Hektoliter
anvendeligt Brændsel blev gravet frem. Et fantastisk kapitel i Københavns
Historie er afsluttet.

I et Interview i Ekstrabladet fortæller Stadsgartner Jacob Bergmann: Systematisk Ødelæggelse af nye
Der eksisterer blandt vor Befolkning en besynderlig Ødelæggelseslyst, Parker

som udfolder sig i de underligste Anledninger. Det første halve Aar en
Park staar aaben for Publikum kan vi være vis paa, at Ungdommen og
maaske ogsaa Voksne massakrerer den: Grene afbrækkes, Materialer øde¬
lægges, altsammen til ingen Nytte. Vi anlægger gerne med det bedste Ma¬
teriel, men i Løbet af kort Tid, nogle Maaneder, ser vi Tingene forsvinde
— alt røves, og naturligvis erstatter vi det tabte med billigt Materiel. Vi
kan ikke forlade os paa, at Publikum til hvis Glæde og hele Udbytte det
altsammen gøres, vil modtage Gaven forsvarligt og behandle den ordent¬
ligt - men vore Opsynsmænd faar dog som Regel sat en Stopper for Mis¬
handlingen af selve Væksterne i Anlæggene. Til at begynde med ser det '
sort ud, saa stilner det af efter energisk Indgriben, og saa plejer der gerne
efter nogen Tid at blive en Opblussen af Unoderne - det bliver moderne
blandt Kvarterets Ungdom at hærge Anlæggene. Ja, det er et bundtrist
Kapitel i Byens Liv, og desværre er alle Advarsler forgæves. Det skulde
dog forekomme logisk i et ellers oplyst Land som Danmark, at den Slags
Mishandling af vort Fællesgode ikke fandt Sted.

Der er noget trist ved den Tanke, at den, det gode gøres for, slet ikke
skønner paa det og bare straks giver sig i Lag med en idiotisk, formaals-
løs og ofte ondsindet Ødelæggelse.

Stadsgartner Bergmann i København har I Følge Kristeligt Dagbltftl fo- Frostskader i Københavns Parker
retaget en Opgørelse over Frostskaderne i de københavnske Parker sidste
Vinter. Tabslisten omfatter bl. a. 500 Allétræer, alle de gamle Valnødde¬
træer i Parkerne, ca. 7000 Roser og 15-16,000 Sirbuske og lignende. 100,000
Kvadratmeter Græs har man maattet saa om. Udgifterne til Udbedring af
Frostskaderne andrager ialt ca. 140,000 Kr.
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Fra indgangen tegner huset sig solbe-
lyst bag skovens mørke stammer.

En have i Ordrup krat
På en af de store grunde, der blev skåret ud i skoven ved

udstykningen af den del af Ordrup krat, der var på private
hænder lige overfor Krathuset, ligger en ejendom, der på sin
vis er karakteristisk for vor tid: huset ined sin „engelske" skov¬
stil domineret af de store tagflader og haven med den fritud-
formede parkagtige del omgivende en blomsterhave med klinke-
gange i bløde S-kurver. Stedet tilhører prokurist Esben Inge¬
mann, huset skyldes arkitekt Chr. Tyge Tillisch, og haven er

planlagt af G. N. Brandt. — Opkørslen til huset sker ad en bred
asfalteret vej, der forer gennem den gamle skov. Vejen er smuk, *

dels på grund af dens linieføring, der ikke fører lige mod huset,
men ved sine drejninger lader den ankommende opleve huset
under forskellige synsvinkler, men sikkert også fordi profilet er
så tiltalende. Den har kun en umærkelig oprunding og ligger
i plan med den omgivende skovbund, således at der ikke findes
kantsten, og dens brede mørke bånd springer ikke i øjnene.

Den omgivende underskov er suppleret med plantninger af
taks og bregner — mange bregner er der brugt. Hvor den ane¬

monefyldte skovbund går over i den vedligeholdte haves fine
græs er fundet plads for plantninger af rhododendron, der er

anbragt her nærmest for den vintergrønne virknings skyld. Brandt
var ved planlægningen lidt ængstelig for virkningen af de blom¬
strende rhododendron i den pæne skov, men trøstede sig med,
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G. N. Brandt: have i Ordrup krat. -
Mål: l:8oo. Nord opad.

Billederne på forrige Side:
Øverst:
Gartnerens aktionsradius når ikke ud
under de store træer. - Det er anlægs¬
gartner Vilhelm Svenningsen, der har
anlagt haven.
Nederst:
Huset s"t fra sydøst bag blomsterhaven.
Fotografens standpunkt ligger lige in¬
denfor det lave stakit.

at blomstringen sikkert under disse beskyggede forhold vilde
blive yderst sparsom. Det slog da ogsaa til.

1 det hele har grundens beliggenhed omtrent som en lysning
i en skov været afgørende for havens udformning. Blomsterne
måtte trækkes ud i lyset, og sammen med huset deler de den
fjerdedel af grunden, der har fuld sol. Der er lagt vægt på en
klar afgrænsning af den haveagtige del, således at den fra den
øvrige grund og fra de skovbevoksede nabogrunde klart erken¬
des som en blomsterhave. Indramningen sker ved et lavt stakit,
— et spinkelt treillage med kvadratiske felter. Tremmeværket
følger blomsterhavens afgrænsning i en så lang bue, at virk¬
ningen bliver indfattende og krumningen „stram", og stærkt
overvokset af blomstrende slyngplanter er det selv en del af
blomsterhaven. Haven er opdelt i striber af blomster og græs,
således at hverandet bed er græs, og et naturligt fald i terrainet
mod øst er udnyttet til en svag terrassering ned mod en klinke-
lagt overdækket siddeplads. Det gule klinkemateriale er ført
igennem overalt. — Et af havens smukkeste kig fører fra terrassen
syd om blomsterhavens hegn og i en bue ind i skoven; det er
den samme virkning af en bred græsgang, der løber omkring
en krum havevæg, som C. Th. Sørensen så ofte har brugt, og
motivets utvivlsomme charme beror vel på oplevelsen ved stadig
at føres frem til noget nyt.

„Der var engang, da man ikke straks fik det hele at se" —

og den tid lever lykkeligvis stadig inden for havearkitekturen.
Troels Erstad.
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Brusebad i det Frie
Man har i de senere Aar fra Tid

til anden set Billeder af udendørs
Badeanordninger i udenlandske
Tidsskrifter og ogsaa herhjemme
har man enkelte Steder set saa-

danne l ing praktiseret. Den ra^k-
ke af fliseklædte Swimming-pools,
helt i Hollywoodstil, der ligger i
Haverne langs Vandstrandvejen
mellem Charlottenlund og Klam¬
penborg betegner vel Højden for,
hvad der kan ofres paa den Sag,
men ogsaa i et Brusebad kan man

jo naa at blive vaad.
Den, der lever en moderne Ha¬

vetilværelse, har forskellig An¬
ledning til at blive for varm un¬
der Arbejde eller Spil, og efter
Græsslaaningen, Solbadet eller
Tennisspillet kunde man ofte øn¬

ske sig at kunne springe lige ind
under Brusen. Løsningen at in¬
stallere denne ude i Haven ligger
nær, men naturligvis kræves her¬
til en Lokalitet skjult for profane
Blikke.

Hosstaaende to Billeder viser
et Par Løsninger — een meget pri¬
mitiv og temmelig ufyldestgøren¬
de og en anden mere morsom.

Kniber det med at skabe det
nødvendige Dække, kan Badet
ligefrem omgives af en Sejldugs-
skærm eller skjules i et Telt.

Rørene maa naturligvis som an¬
dre Vandledninger i Haven læg¬
ges med Fald mod en Aftapnings-
hane, saa at alt Vand inden V inte-
ren kan tappes af. Endelig bliver
Afløbet paa Badepladsen vel og¬
saa et Problem, og man skulde
mene, at det var knap saa rart at
staa med Fødderne i et Bassin,
som vist paa nederste Billede, som

at staa paa rene Fliser. Man kun¬
de tænke sig en lille Fliseplads,
hvor Vandet lob bort gennem Fu¬
gerne og et tilstrækkeligt Dræn
herunder.

Niels-Gregers Treschow.

136



Regnorme i fine Plæner
Som Billedet viser kan Tilstedeværelsen af mange Regnorme

ganske ødelægge en smuk Plænes Udseende. Hvis Jorden er

saadan beskaffen, at Regnormene har rigeligt at leve af, vil de
findes i stort Antal, og Resultatet af deres Virksomhed vil blive
en Mængde smaa „Høje" i Plænen. Disse „Høje" er skæm¬
mende for Plænens Udseende, og ved Tromling eller Slaaning
af Plænen mases Højene ud og efterlader mange bare Pletter
i Plænen. I fugtige Perioder søger Regnormene op i de øverste
Jordlag — derfor er det især galt i Aug.—Septbr. Maaned; i tørre
Perioder og 0111 Vinteren holder de sig længere nede i Jorden.

Man har paa forskellig Maade søgt at afhjælpe Ulempen.
Anlægsgartner Nørgaard har bl. a. gjort den Erfaring, at Van¬

ding med Sublimatvand driver Regnormene op til Overfladen,
hvorefter de saa dør. Det er dog en ret dyr Fremgangsmaade,
da der skal bruges store Vædskemængder. Et engelsk Frøfirma
(Sutton) har forhandlet et rødt Pulver (hvis kemiske Sammen¬
sætning ikke er bekendt); Pulveret strøs ud og vandes ned, og
dette skal have samme Virkning som Sublimatvandingen. — Paa
Golfbaner har Vanding med Kaliumpermanganat (1:1000) med
paafølgendé Indsamling af Regnormene været praktiseret med
Held; der anvendes 15 Liter Vædske pr. m2; ogsaa Udstrøning
af Blyarsenat 60 g pr. m8 og paafølgende Vanding har haft god
Virkning, men i disse Tiden kan Midlet dog næppe anbefales
til dette Formaal.
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Er man plaget af Regnorme i sin Græsplæne, ger man i alle
Tilfælde klogt i at gaa Plænerne over med en Kost eller Rive,
inden de slaas eller tromles, for at faa „Højene" fjernet, saa at
man undgaar, at Jorden mases ud i Pletter. Af de ovennævnte
Midler maa man sikkert prøve sig frem med det, som i hvert
enkelt Tilfælde bliver lettest at fremskaffe.

En enkelt Behandling er næppe tilstrækkelig, men maa gen¬
tages med et Par Aars Mellemrum. Ingwer Ingwersen.

Aktuelle Noter Ved Hans Rene

Fra en Artikel i Berlingske Tidende (2. Juni 1942) af Professor Wilhelm
Wanscher om Anbringelse af Skulptur citerer vi flg. Linier:

Man har I de senere Aar arbejdet en Del for at smykke Haver med
Stenfigurer, ligesom i Renæssancen og Baroktiden. Jeg véd af Erfaring,
hvor stor Glæde man kan have af at se fra sit Arbejdsbord gennem Vin¬
duet ud i en lille Have, hvor Blikket standser ved en frithugget Stenfigur,
der forener sig med den grenne Plæne og nogle Træer bagved - altid den
samme tunge Sten, som Billedhuggeren har forvandlet til bunden Bevæ¬
gelse. Men den skal være god, ellers holder man det ikke ud. I)en skal
være personlig og skulpturel; den skal veje paa sin Plads og altid have
den Impuls til Bevægelse eller Drejning, som fængsler Øjet.

Der kan være Plads til mange Statuer i en Have, naar de stilles rig¬
tigt. Men at finde Princippet er en Kunst, og naar Ordningen er skabt,
maa den respekteres. Der er meget at lære af Baroktidens Haveanlæg, f.
Eks. af Fredensborg Slotshave, hvor jeg især beundrer den lange grønne
Plæne imellem Alléerne udfor Havefronten, paa hvilken der til begge Si¬
der er opstillet heje barokke Skulpturer af Wiedewelt, ligesom Kulisser,
den ene bagved den anden, enten en romersk Trofæ af Vaaben eller en
Gruppe („Æneas og Anchlses" o. a.). Dimensionerne er store, fordi Natur¬
forholdene er grandiose. Her føler man for Alvor, hvad „stor Kunst" vil sige.

Om Anbringelse af Skulptur

Der arbejdes med Planer om at skabe et Natur-Reservat til Studie- og
Undervisningsbrug paa et 3—4 km langt og 1—2 km bredt Areal imellem
Farum Sø og Buresø langs Mølleaaen i Nordsjælland. Dette Areal er valgt,
fordi det er fortrinligt egnet til at give et Indtryk af, hvorledes vort Land
geologisk er blevet til, foruden at det er rigt paa Oldtidsminder.

Planerne har vundet Tilslutning hos Nationalmuseet, Danmarks geolo¬
giske Undersøgelser, Naturfredningsforeningen m. fl., hvoriblandt bør næv¬
nes Udvalget for Københavns grønne Omraader, saaledes at der paa den
Maade kan skaffes de fornødne Midler til Fredningens Gennemførelse m. v.,
Idet man ikke paatænker at købe de paagældende Arealer, der vil koste
Millionbeløb.

I Projektet foreslaas, at der erhverves et Omraade paa ca. 10 Hektar
til en Centralpark, hvor der kunde indrettes en Pavillon eller lignende,
der kunde tjene som Udgangspunkt for Ture i Terrænet.

Arbejdet tænkes løvrigt udført som Beskæftigelsesarbejde, dersom man
kan opnaa Autoriteternes Støtte.

Forslag om en storstilet Naturpark
i Nordsjælland

Kort over det Omraade, der tænkes om¬
dannet til Naturpark. Arealet er 3-4 km
langt og 1-2 km bredt og ses skrave¬
ret paa Kortet.

Stadsgartner Bergmann er ikke glad for Kokspillernes Salgsselskah, der
nu er ude om Tilladelse til at endevende Lersøparken. Stadsgartneren ud¬
taler til Berlingske Tidende, at han ikke tror, der er meget at pille efter,
fordi der allerede blev gravet under forrige Krig. Gartnermæsslgt vil han
ogsaa begræde det, fordi Ødelæggelse ikke vil kunne undgaas, selv om
man gaar uden om de beplantede Arealer, og der vil forløbe mindst et
Par Aar, før Parken igen kan feres tilbage til sin gamle Skikkelse, hvad
der er beklageligt for det store børnerige Kvarter, for hvilket Parken har
sin store Betydning.

Koksgraverne er ude efter flere
Parker

BiHkeMpJtfP"SLANGERUP
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Et Kvarter med tilhørende Bypark
paa Skydebanearealerne
paa Amager

Skydebanerne paa Amager, der ejes af Stat og Kommune i Fællesskab,
vil blive ryddet af Hæren til Nytaar, hvorefter det er Tanken at anlægge
et erhvervspræget Kvarter paa Arealerne, dels Bygninger til Værksteder
og mindre Industrivirksomheder, der for ikke at blive til Gene for Omeg¬
nen skal drives med Elektricitet, dels Beboelsesejendomme til over 15000 Be¬
boere. I Planerne indgaar Anlæget af en ny Bypark, der skal danne Midt¬
punktet i den projekterede Fælledby. Den vil selvfølgelig ogsaa komme til
at rumme Legepladser til Kvarterets Børn.

De store Træer ved Middelfart
Kirke i Fare

Der staar Strid i Middelfartbladene om de store Træer ved Kirken. -

Mange, der har Gene af dem, vil have dem væk. Sidst skriver en Indsender,
at det er en stor Skam, at de gamle, ranglede, skæve Træer ikke bliver
fjernet, saa der kunde blive en nydelig Plads foran den gamle velholdte
Kirke, at Træerne burde udnyttes til Brænde i disse brændselsfattige Tider
etc. etc. Men saa er det rart at se, at Middelfart Venstreblad har en Red¬
aktør, der forstaar, hvad det gælder. Han svarer:

„Ja, saadan taler en Genbo til de høje Træer, og enhver forstaar, at Hr.
Rasmussens Ord er dikteret af private Grunde. Dette er naturligvis ogsaa
tilladt, men det kan blot ikke være afgørende i et for hele Byens SKønhed
afgørende Spørgsmaal. Her er det alle Hensyn, der skal vejes. Og vi gaar
til det sidste Ind for, at Træerne faar Lov at staa og fredes, som noget
Middelfart under ingen Omstændigheder vil af med".

H. C. Andersen-Eventyrhaven
i Odense

Havearkitekt P. Wad har i Samarbejde med Arkitekt Helweg-MøUer plan¬
lagt Omdannelsen af Læseforeningens gamle Have. Havens Karakter som
en 0 i Aaen vil ikke blive ændret, men Arealet vil blive hævet ved Paa-
fyldning, saa Øen ikke oversvømmes om Vinteren. Der vil blive ført tre
Broer over Aaen, og en Spadseresti fra Torvet gennem Haven vil blive
ført over de to. Ogsaa de tilstødende Arealer omkring Aaen vil blive ud¬
formet af P. Wad i Samarbejde med Havearkitekt C. Th. Sørensen.

Hedeselskabet ordner

Prnstegaardshaverne
Arbejds- og Socialministeriet har efter Forhandling med Hedeselskabet

truffet en Ordning, der gaar ud paa flg.:
Hedeselskabet yder alle de Steder, hvor Præsterne maatte ønske det,

sin Bistand med Udarbejdelse af Planer til Regulering, Istandsættelse el¬
ler Omlægning af forsømte og forfaldne Haver, der paa Grund af deres
Størrelse eller Indretning er blevet uoverkommelige for Præsterne. Til Be¬
roligelse skal det her indskydes, at Hedeselskabet beskæftiger adskillige
Havebrugskandidater, om hvem det med Sikkerhed kan siges, at de har
lært saa meget, at de ingen Ulykker anretter. Arbejdet udføres derefter
ved Hedeselskabets Foranstaltning saaledes, at det overtager Ledelsen og
drager Omsorg for, at der i videst mulig Udstrækning beskæftiges langva¬
rigt arbejdsløse. Statstilskuddet, der i Henhold til Beskæftigelseslovgivnin-
gen udbetales til Hedeselskabet, vil kunne ventes fastsat til 60 % af Ar¬
bejdslønnen, saafremt Arbejdskraften er bosat paa Stedet. Udføres Arbejdet
derimod af Hedeselskabets „flyvende Korps" (langvarigt arbejdsløse), vil
Staten yde et Tilskud paa 100 % af Arbejdslønnen foruden fuld Refusion
af Rejseudgifter.

Ministeriet advarer meget fornuftigt imod, at Præstegaardshaverne gøres
saa fine, at Vedligeholdelsen fortsat vil volde Vanskeligheder, ligesom Mi¬
nisteriet understreger, at en Forøgelse af Nyttehavens Anvendelighed bør
tilstræbes.

Ungdomshaver ønskes oprettet
i Jylland

Det jyske Haveselskab arbejder paa rundt om i Kommunerne at gøre
disse interesseret i gratis at stille Jord til Raadighed som Ungdomshaver,
hvorfra der under Tilsyn af Selskabets Konsulenter kunde drives Have¬
brugsundervisning med Tilskud efter Aftenskoleloven i Lighed med Folke
Jacobsens Ungdomsskole i København. Det er Hensigten kun at begynde
med et mindre Antal Kommuner, og der er Forhandlinger i Gang med
Aarhus, Esbjerg og Fredericia. *
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Kommunegartner G. N. Brandl, Professor Falle Suenson og Arkitekt Omlægninger i Tivoli i Anled-
Poul Henningsen har paa Opfordring af Tivolis Direktion 1 Samarbejde . . . __ . c I I I
projekteret en Omlægning af Havens østlige Del mod Raadhuspladsen, ning a' ' OO-Aars Fødselsdagen
hvorfra der vil blive en ny Indgang, der ved en Bro over Tivolisøen vil i 1943
faa direkte Forbindelse med Havens Centrum. Til højre for den nye Ind¬
gang er paaregnet et stort Havearrangement med Flisegange og Springvand
samt mange Siddepladser.

Tivolis Midterparti vil ingen Omlægninger blive underkastet. Direktio¬
nen ønsker ikke at markere Fødselsdagen ved at gøre det velkendte uigen¬
kendeligt.

Efter Opfordring fra Faaborg Byraad har Havearkitekt P. Wad udar- Omlægning af Lystanlægene
bejdet Forslag til en højst paakrævet Istandsættelse og Regulering af Par- .ni
kerne i Faaborg. Omkostningerne hertil er paaregnet at ville blive 14,000 ' ' aat>org
Kr., hvoraf man kan forvente 5600 Kr. refunderet som Statstilskud. Arbejdet
vil kunne skaffe Beskæftigelse til 7-8 Mand 1 Løbet af Vinteren.

I Tidsskriftet „Boligen", der udgives af „Fællesorganisationen af almen- Sørensen anlæqqer en

nyttige danske Boligforeninger", Nr. 3 1942 har Havearkitekt C. Th. Sø- q. .. . ,
rensen skrevet en interessant Afhandling, der hedder „Haveanlæg og Le- JKrammellegepladS
gepladser", hvoraf det flg. er et Citat:

„Denne (d. v. s. en bedre Form for Legeplads) lægges bedst midt i
arealet, således at støjen vil genere beboerne mindst muligt. (Forøvrigt
støjer børnene ikke så meget, hvis de har gode betingelser for leg). En
god måde at Indrette den på, vil sikkert være at omgive den af volde,
der er beplantede udadtil, men nøgne Ind mod pladsen. Ved anlæget kan
pladsen tilsås med græs, men det bør være således, at børnene får lov at
husere, som de har lyst. De må gerne grave huller ind i skrænten og gru¬
ber ude på pladsen. Der må være kvas og grene, bræddestumper og alle¬
hånde kasserede ting at lege med. Der skulde også være en afdeling med
sand til de mindre børn, og der bør være et primitivt hus, hvor de kan
lege 1 dårligt vejr. På en sådan plads kunde bybørn få lidt af den rigdom,
som landets børn har.

Der vil i år blive indrettet en sådan legeplads ved Arbejdernes Andels¬
boligforenings bebyggelse Emdrupvænge og Emdrupbanke ved Lyngbyvej".

Politiken skriver: Den grønne Ring om København
Sammenhængen mellem Parkbælterne rundt om Byen kommer nu tyde- . ■ ■ ■

ligt til Syne — den grønne Ring er ved at lukke sig, og det vil Ikke vare er ve® 'uKKe s,9
mange Aar, før man kan cykle eller spadsere ad grønne Stier lige fra ,
Kalvebod Strand til Trianglen paa Østerbro.

Følger man dette Parkbælte, udgaar det fra GI. Køge Landevej og løber
langs Damhusaaen og Harrestrupaa, under Vigerslevallé, Vestbanen og den
udvidede Roskildevej, ud til Damhussøen. Her fortsætter Stien om Søen,
over Damhusengen, der tidligere har tilhørt Vandvæsenet, men nu er dræ¬
net og omlagt til en saftig grøn Græsplæne. Videre gaar Stien under Jyl¬
lingevej over til de gamle Fæstningsværker, der snarest bør aabnes for
Publikum.

Vestenceinten — det er Voldenes fornemm.e Navn i officiel Omtale — har
direkte Forbindelse med Utterslev Mose, som af Stadsgartner Bergmann er
gjort til en enestaaende Naturpark, der næppe finder sin Lige 1 nogen an¬
den Millionby. Det er et Stykke velplejet Natur, der grænser op til Yder¬
distrikternes Bebyggelse. Moseparken strækker sig helt over til Grundtvigs-
kirken, hvorfra det grønne Bælte deler sig. En Sti løber 1 den gamle Aa-
bund under Frederiksborgvej og videre til Emdrup Sø; en anden fortsætter
ned over Tuborgvej, gennem Lersøparken, under Slangerupbanen, langs
Parkallé, over Universitetsbyen paa Nørrefælled og lige Ind i Fælledparken.

Det er ikke billigt at føre alle disse Projekter igennem. Der er forelø¬
big under Stadsingeniørens Direktorat bevilget 30 Mill. Kr., hvoraf Staten
dog refunderer en Del i Henhold til Beskæftigelsesloven.
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