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A. H. E. B E R G
K. af D., M. f. d. R.

Direktør for Københavns Begravelsesvæsen.

Den L Januar d. A. kunde Direktør A. Berg fejre 2,5 Aars Dagen for sin An¬
sættelse som Direktør for Københavns Kommunes Begravelsesvæsen.

Det er en rig, og for vort Begravelsesvæsen meget betydningsfuld Arbejdsdag,
Direktøren kan se tilbage paa.

Støt og roligt har Københavns Kommunes Kirkegaardsforhold i de forløbne Aar
arbejdet sig frem til en førende Stilling, endogsaa overfor det store Udlands Bestræ- ■

beiser paa samme Omraade. Selv Tysklands forende Kirkegaardsfolk sænker ærbødig
Kaarden for os i denne Sag, og det vil dog sige noget, navnlig i Betragtning af at
Tyskland længe forud for os har haft en frodig Kirkegaardskultur.

Direktør Berg hører til de stille i Landet; der stod aldrig Cny om hans Navn,
end ikke indenfor Gartnerkredsen, men trods dette er der alligevel faa, der har gav¬
net den danske Gartnerstand mere end han.

Direktør Berg var alle Dage Gartnerne en god Mand paa forskellig Vis. Altid
forstod han at omgive sig med en Stab af dygtige Gartnere, og altid var han stor
nok til at kunne lade dem arbejde frit, naar han kunde se, at Arbejdet gik den rette
Vej. Altid dirigerende, aldrig regerende, og altid lydhør for gode Raad og modtage¬
lig for nye Impulser, naar han saa, at det var til Fremme for hans Bestræbelser for
Kirkegaardssagen.
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Under saadanne Forhold skal en Sag vokse sig sund, og at dette er sket med
Københavns Kommunes Kirkegaarde, har vi de smukkeste Beviser for.

Der er (.rund til ved denne Lejlighed ogsaa at lykønske Københavns Magistrat
for sit kloge Valg af Kirkegaardsledere.

Først Inspektør Bahnson, denne prægtige Gartnerskikkelse, hvis grundlæggende
Arbejde paa Vestre Kirkegaard fik saa stor Betydning for dennes mange kønne Par¬
tier. Derefter, da Sagen antog større Dimensioner, Direktør Berg, der baade som Ad¬
ministrator og gartnerisk l agmand var den rette Mand paa den rette Plads. Der er
navnlig Grund til at fremhæve dette her i en Tid, hvor der rundt om i Landet, ja,
og ikke mindst ved andre Kirkegaarde i selve Stor-København, handles ilde med
disse. Handles i dette Ords allertarveligste Betydning, idet man ved Valget af
Mænd til Kirkegaardsledere mere synes at lægge Vægt paa, om Vedkommende er
en god politisk eller saakaldt kristelig Partimand end l agmand. (Den sidste Over¬
raskelse i den Retning skete fornylig, da man til Leder af en af Frederiksbergs større
Kirkegaarde ansatte en Isenkræmmer). Længere kan man vel ikke komme ned i Kra¬
vet til faglig Dygtighed.

Den Slags Tildragelser er naturligvis en Haan mod alle redelige Bestræbelser paa
at indarbejde en større Kirkegaardskultur i vort Samfund. Men det nærmer sig des¬
værre ogsaa Korruption; hvilket selvfølgelig er værre.

Med saadanne nedbrydende Tendenser i vort offentlige Styre tor Øje er det en
stor Trøst at se hen til Købenbavns Kommunes Begravelsesvæsen, hvis gartneriske,
æstetiske og administrative Standpunkt danner et lysende Eksempel paa, hvad der
kan naas, naar Hensynet til Sagen gaar frem for alt andet.

Naar „Havekunst" derfor skuer tilbage paa de sidste 25 Aar af Københavns
Kommunes Kirkegaardsforbold, saa bøjer vi os i Ærbødighed for den Mand, der
har haft denne Sag i sin Haand i disse Aar. Bøjer os tor Resultaterne og tor den
stilfærdige, men kraftige Vilje, der har formaaet at bringe dem frem. Og idet vi gør
dette, sker det uden at glemme Magistratens Storsyn i denne Sag, og uden at glemme
Kammerraad Bahnsons grundlæggende Arbejde og ligeledes uden at glemme de dyg¬
tige Hjælpere, saavel de gartneriske, som de kontormæssige, der har været til Raa-
dighed for Direktøren. Men først og sidst lykønsker vi Direktør Berg tor de 25 Aars
rige Arbejde, og for, hvad han ved sin stilfærdige Fremfærd og retlinede Karakter
har opnaaet af Resultater for en for vort Samfund betydningsfuld Sag.

I. I3. A.
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Birger Errboe: Flan af Murermester N. Schftnsteds Have. Maalestoksforhold 1:400.

HAVEANLÆG I JÆGE R S B C) R G
Af Havearkitekt Birger Errboe.

Haven ved I Ir. Murermester N. Schønsteds beskedne Landhus er anlagt Efteraaret
1924-l oraaret 1925- Arealet er ca. I500 m2 med Længderetning Nord—Syd. Bygnin¬
gen er rigtig placeret nær Arealets Nordgrænse. Boligen tjener kun til Sommerophold.

Haven er — 0111 jeg saa maa sige — digtet over en gammel Mergelgrav med 0111-
staaende Beplantning. Uden paa nogen Maade at være planmæssig tiltalende virker
denne lille Have i Realitur meget tiltrækkende. Den er charmerende formedelst sin
gamle Beplantning og det dybtliggende, rolige Vandspejl, den er tilforladelig i Kraft
af en gartnerisk set rigtig Behandling, den er mangfoldig og oplivende, kort sagt:
den er alt andet end kedelig. Af den Grund er den elsket af Ejeren, der plejer den
med Omhu. Jeg er ikke betaget af mit eget Værk; jeg erkender gerne, at denne Have
bestaar af talrige Detailler uden tilsyneladende indbyrdes Samhørighed; men naar
man spadserer i Haven, generes man ingenlunde af denne Mangel paa Fasthed i Opbyg¬
ningen. Dette beror lorst og fremmest paa den relativt store Højdeforskel mellem
Havens forskellige Partier, men betinges dog ogsaa i høj Grad af den gamle Beplant¬
ning, der samtidig med at motivere Havens Anordning tillige øver en mildnende og
forsonende Indflydelse paa de svage Punkter. Det maa i denne Forbindelse erindres,
at det drejer sig 0111 en Have, der kun er beregnet til Sommerophold.
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DANMARKS ÆLDSTE BRØND
I vort paa dekorative lirende saa fattige Land er det en glædelig Overraskelse

paa Herregaarden Lynderupgaard pr. Skals, nord lor Viborg, at finde Danmarks æld¬
ste „Vandkunst", der er noget ældre end Chr. I\. „Caritas" Springvand paa Gam¬
mel Torv i København.

Lynderupgaard-Vandkunsten bestaar al et kapitællignende Broncehoved med fire
Ansigter, hver med et Kor i Munden, under en fælles Fjerkrone paa l oppen af en
firkantet Egepæl, der er rejst midt i et stort Egekar; det staar midt i den smukke
gamle Borggaard, paa 3 Sider omgivet al herlige gamle Bindingsværksbygninger og
har gennem Aar været den Brønd, hvorfra Herregaarden har hentet Vandet til
Husholdningen. Broncehovedet er velbevaret og siiiukt ciseleret, af en ejendommelig
primitiv Ynde, et overordentlig interessant St>kke Skulptur Ira liden mellem Gothik-

5



lironcehovedet set i Profil og over x.

ken og llenaissancen. Hovedet er ikke nogen Afstøbning; det er stobt etter den saa-
kaldte Voksudsmeltnings Metode, og en noje Undersøgelse-af den Teknik viser, at
det er fremgaaet af en lykkelig Inspiration, samt at Kunstner og Haandværker har
været forenede i den samme Person, sandsynligvis en Klokkestøber, der paa Stedet
har støbt Kirkeklokker til den store Gaards mange Kirker.

Lynderupgaard ligger ikke paa alfar Vej, selv om den ikke er længere borte, end
den kan naas paa en Dag fra Aarhus f. Eks; det er derfor af Interesse, at Lederen
af Købstadmuseet „Den gamle By" i Aarhus, den utrættelige Translatør Holm, paa
Torvet i „Den gamle By" har ladet opstille en Kopi af Lynderupgaard-Vandkunsten,
som han har formaaet Venner al den gamle By til at bekoste.

Broncehovedet er støbt, efter Originalen og smukt ciseleret ligesom denne, at Bronce-
støber G. Erstad-Pedersen i Aarhus, der paa en udmærket Maade har forstaaet at
gengive dette sjældne middelalderlige Stykke Bronce-Skulptur, uden at det har mistet
sit gamle Præg. „Caritas".'
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KOLON I HAVESAGENS UDVIKLING I DANMARK
Af Havearkitekt Johannes Tholle.

Ved sit udprægede sociale og kollektive Tilsnit, ved sin voldsomme Vækst i vor

socialt interesserede og indstillede Tidsperiode og ved at være den store Bybefolk¬
ning til saa stor en Hjælp i økonomisk og sanitær Henseende formaar Kolonihave¬
sagen i høj Grad at give Indtryk af, at den netop er Barn af denne Tid, at den er
fostret af sociale Strømninger og sanitære Foranstaltninger i Forbindelse med Tran¬
gen til Friluftsliv som Modforanstaltning overfor Storbyens Overbefolkning og Inde-
stængethed. Imidlertid er dette ganske forkert, alene af den Grund, at der har været
Kolonihaver i Danmark for snart Aar siden, og at Oprindelsen til det sidste
Aarhundredes Kolonihavevirksomhed ligger, før Byerne ret tog til at vokse. Koloni¬
havebevægelsen i Danmark har da ogsaa gennemløbet en lang Udvikling, i hvilken
der særligt er tre Perioder at fremhæve, — Perioder, som svarer til tre forskellige Sta¬
dier i Udviklingen: l) Kolonihaverne i Fredericia omkring 1665, °g Assens IJ20, hvil¬
ken Periode repræsenterer Kolonihavesagen som et lokalt og tildels økonomisk Fo¬
retagende; 2) Byernes Kolonihaveanlæg i Tiden 1826 til vore Dage, og som repræ¬
senterer Kolonihavesagen som en Art Fattighjælp, dog uden Fattighjælps Virkning,—
samt 3) Kolonihavesagen fra Firserne og videre frem, repræsenterende Kolonihave¬
sagen som det, den nu er praktisk talt overalt, Foreningsforetagende at frivillig Art
og under F oreningers Administration. Idet der ikke foreligger nogen udførligere samlet
Beretning om Kolonihavesagens Udvikling i Danmark, men kim en Kække spredte
Artikler, Piecer o. I. Publikationer, hvortil der i det følgende henvises, skal der her
paa Grundlag af Undersøgelser, som Forfatteren har foretaget gennem de sidste Aa-
ringer i en samlet Skildring gives et Bidrag til Oplysning om Emnet.

1. Kolonihaverne i Fredericia og Assens.
Det var Meningen med Anlæget af Fredericia I3y, at den skulde være en stor

li), Stabelplads for Jylland, og man disponerede med I lenblik herpaa fra første Be¬
gyndelse, da Byplanen blev til. I denne af Kong Frederik III. i 1665 approberede
Byplan og i de af samme fastsatte og af Christian V. under 2. Marts 1682 fornyede
„Privilegier" fastsattes det, at „den Vang, som af Magistraten nu bruges og bestaar
af 48 Jordpartier, skal ligges til Byen, og tillige med saa mange'Bygge-Pladser ud¬
deles, saaledes at enhver Jordlod sin Bygge-Plads følger..." samt at „over de II lige
Afdelinger til Hauge Pladser skal Øvrigheden sammesteds have fuldkommen Direction,
Skøder derpaa udgive, og den Anordning gøre, at samme Pladser ikke igennembry-
des eller gøres enten mindre eller større, samt at ingen Grundmurede Huse eller
Kieldre, men alene Lysthuse der blive bygte; De, som slige Pladser begærer, skal af
en god Plads give 2 Sldr., af en maadelig I Sldr., men af en ringe Plads ..., hvor
stor Umage og Omkostninger med Moradser at opfylde og Pladserne at indrette er
fornødent, skal intet gives; og skal samme Ejere efter engang erlagte Skøder beholde
deres Haver til Arv og Ejendom".2)

Havekolonien i Fredericia, der altsaa fremkom som en lokal f oranstaltning, til¬
vejebragt ved Statsmagtens Initiativ, strakte sig i et Bælte uden 0111 Fredericias Volde,
og da disse ikke kendeligt er forandret i deres Hovedtræk siden da, vil det sige,
at de gamle Kolonihaver laa, hvor der 1111 atter er Kolonihaver, paa Kirkegaardens
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Grund og paa de tilstødende Havers og /Markers Plads. Deres Beliggenhed og Ind¬
retning ses tydeligt al Planen i Pontoppidans Atlas.

Formaalet med denne Koloni var at give hver af Byens Husejere og Borgere et
Stykke Havejord til bedste for dem selv, og naar disse Jordstykker ikke udlagdes
umiddelbart ved Husene i Byen, havde det sin naturlige Aarsag deri, at Byplanen
ikke levnede en saadan Plads. Det var en Handels- og Søfartsby og ingen Land-
brugsby, man havde lil Hensigt at skabe i Fredericia, og derfor maatte Folk udenfor
Voldene, om de vilde dyrke Havesager. Af Karakter har disse Haver været omtrent
som vor Tids Kolonihaver, idet de, som det er anført, kun maatte bebygges med Lyst-
buse, og, som det siden ses, kun maatte dyrkes med Havesager. I eet Forhold ad¬
skilte de sig dog Ira vor l ids Kolonihaver, deri nemlig, at det var Ejendomshaver,
mens I lovedparten af vor Tids Haver som bekendt er Lejehaver. Antallet af udlagte
Haveparceller var 440.

Planen med Fredericia var \ist udmærket; men den lod sig blot aldrig realisere.
Der hengik adskillig l id, før en va^sentlig Del al den var bebygget, og saa stærkt
blev den ikke bebygget, hverken i l6-Tallet eller I7-Tallet, at der blev Brug for alle
de udlagte Haveparceller, og de, som brugte dem, dyrkede dem for en meget stor
Del som almindeligt Landbrug. Da derfor omved I72C) en Koloni al den „reformerte
Religion" (I I ugenotterne) kom til Landet for at nedsætte sig i Fredericia, og for der
„at anlægge en og anden Plantage", fik de overdraget en Del af den misbrugte .lord,
hvorom det hedder:8) „Da der... findes uden for Byen 44() Hauge-Pladser, hvilke
efter Byens Privilegier af II. Marts 1682 IC). § skulde været indhegnede og med Lyst¬
huse bebygte, men i den Sted blive ploide og saaede til Korn-Land, hvilke Hauge-
Pladser ikke have kostet ineere end I a 2 Slclr., saa er det ingen Ubillighed, at Halv¬
delen af slige Hauge-Pladser bliver Borgerne frataget og uden Betaling disse nye Co-
lonier tillagt, da Borgerne ikke have efterlevet Privilegierne, og den øvrige halve Deel,
saafremt Borgerne inden en vis l id ingen Hauge indrette, skal af Borgerne til disse
nye Colonier for Betaling afstaaes, med Vilkaar, at bemeldte Colonier disse Pladser
til Hauger skal indrette, og Lysthuse derhos efter deres Behag og Byens Privilegier
bygge". Den ene Halvdel blev virkelig udlagt til Hugenotterne, hvem det under II.
Maj 1743 paalagdes at svare Skat af Jorden,1) ialt 62 Rdlr.; men under 27. Okto¬
ber 1797 ophæves denne atter, og der ansættes en Patron for Kolonien, nemlig som
den første Statsminister Brandt.1) Det fremgaar al Motiveringen for denne Fritagelse,
at de Reformerte stadigt dyrkede deres Haver efter deres Hensigt. Om den anden
Halvdel forlyder der intet. Om Jorden, som Hugenotterne" var kommen i Besiddelse
af, opstod der senere nogen Strid angaaende Ejendomsretten.8)

Mens det forblev med dette ene FAsempel paa Kolonihaver som lokal Statsforan-
staltning, har vi herhjemme i en Periode, der formentlig er begyndt først i 17-TalIet og-
saa haft et Eksempel paa Kolonihaveanlæg som lokal kommunal Indretning, nemlig
i Assens. Dette Tilfælde har hidtil ikke været paaagtet og er næppe nok kendt; men
ikke desto mindre har Havekolonien der eksisteret i henved 200 Aar, om ikke mere.
Den lorste Beretning 0111 disse Haver, som er Forfatteren bekendt,11) meddeler i 1826,
at „allerede for mere end IOC) Aar siden har denne Købstad ladet Hauger anlægge
udenfor Byen, hvilke hidtil har været dyrkede overensstemmende med det, som er
givet i Cirkulære af 4/3 1826, og som tillige btestandigen har været bortfæstede til¬
dels paa Livstid til stræbsomme og uformuende Familier, som deraf have haft og endnu
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faa noget Bidrag til deres Udkomme. Antallet af de Hanger, det offentlige saaledes
eier, beløber sig til ialt 3I> hvis særskilte Areal udgør for hver til 3/i Skp. Land.
Af private eies ligeledes 32 saadanne Hauger omtrent af samme Størrelse uden for
Byen og omtrent 300 inde i den selv... „Formentlig er det de samme Haver, der
omtales i I89720) og kaldes „Arvehaverne", om hvilke det hedder, at de „have været
større Haver, som ere i forskjellige Familiers Fie, men ere blevne stærkt delte efterhaan-
den i mange smaa Parceller. F11 Del af disse Arvejorder eller Arvehaver danner en hel
Colonie udenfor Byen. Eierne have ingen Adkomstdokumenter derpaa, og naar en
Familie uddør, falde de til Assens Kirke." Desværre har det hidtil været umuligt at
faa oplyst yderligere 0111 denne Koloni. Den har, som det er vist, eksisteret længst
af alle Kolonier i Danmark; men den har vistnok alligevel ikke, ligesom den i Fre¬
dericia, influeret paa senere Tiders Havekolonier, og den maa derfor betragtes som
et fuldkommen isoleret Fænomen, — omend saare interessant, ikke blot ved selve sin
Tilstedeværelse, men ogsaa derved, at der i Virkeligheden her er praktiseret noget
af det, som Kolonihavesagen i sin moderne Form ikke endnu har formaaet helt at faa
gennemført og praktiseret: Kolonihaven som permanent Indretning og til livsvarig
Disposition (tor ikke at sige Ejendom) for Brugeren. Hvorvidt denne Koloni eksisterer
endnu i samme Omfang og som kommunal Foranstaltning er ikke bekendt, og paa
en f orespørgsel herom til Kommunen er der desværre ikke indløben noget Svar.

2. kolonihavesagens Indførelse som social Foranstaltning l82t.
Efter de store, ødelæggende Krige omkring og efter Aar l8()0 var man overalt

i Europa og ikke mindst i Tyskland og de skandinaviske Lande stærkt optaget af det
Problem, der opstod ved, at Familierne ikke (eller dog i hvert Fald knebent nok)
kunde eksistere ved deres Erhverv, og man drøftede indgaaende i Skrift og Tale, hvad
der var at gøre her imod.4 Man konstaterede: l) en tiltagende Fattigdom, 2) Pligten
til at hjælpe, samt 3) at dette maatte koncentreres om at skaffe større Beskæftigelses¬
grad til de smaa Bedrifter. Det var en Kendsgerning, at Landboerne i nogen Grad
klarede sig bedre end Bybeboerne, idet hine fandt nødtørftigt Arbejde hos Storbe¬
sidderne. Noget tilsvarende gaves ikke for Borgerne. Endvidere stod det klart, at naar
den uformuende Landboer kunde faa en for hans Familie meget væsentlig Del af
Næringsemnerne hos en Ko og af en Smule Landbrug, maatte Bybeboerne af et
langt ringere Jordstykke, der dyrkedes med Havesager, kunne faa en tilsvarende
Hjælp til Livets Ophold. I Tyskland kunde dette konstateres i mangen en f lække
og Smaaby. Det maatte derfor være Maalet at skaffe den arbejdende og uformuende
Borger Beskæftigelse, ikke blot for sig selv, men ogsaa for sin Kone og sine Born,
ligesom det synes samfundsnyttigt at faa opdyrket uproduktive Arealer. Denne Ide
er formentlig først al alle praktiseret af Landgreve Karl von Hessen paa hans Gods
Volkershausen, — i hvert Fald er det paa denne Greves Initiativ, at en saadan Ind¬
retning blev igangsat, og som det siden vil ses, har vi i ham, Landgreven af Hessen,
Statholderen i Slesvig, f aderen til hine og senere Tiders Havekolonier.

At fortælle om Indretningen af Landbrugskolonien paa Volkershausen vil føre for
vidt paa dette Sted, og maa derfor henvises til Beretningen herom.4) Derimod er der
al Grund til at dvæle ved denne Foranstaltnings Overførelse til Havevæsenet, hvil¬
ket af samme Mand gjordes første Gang af alle Steder i Verden ved Slesvig By i
Altstadt i l82l (eller maaske I82O). Man begyndte her med at udlægge en Fonde
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Land, som inddeltes i 320 Roder. Efter at dette Areal af Byen og paa dennes Be¬
kostning var bleven forsynet med en Jordvold, Hegnsplantning og Indgange, inddel¬
tes det af en Landmaaler i 21 lige store Stykker, der fordeltes af Fattigdirektionen
til de Borgere, som stod overfor fuldstændig b attigdom. Hver af disse fik l6 Kvadrat¬
roder, hvorpaa der kunde lægges I I d. Kartofler. Der blev udfærdiget en Forskrift,
og det gjorde Brugerne muligt at beholde Jorden gratis i 4 eller 5 Aar. Uagtet Jord¬
stykket krævede et ikke ringe Arbejde de første Aar, og at det udbedes ret sent
paa Aaret, meldte der sig dog mange Brugere, og det tidligere ode Jordstykke lor-
vandledes snart til et nyttigt Foretagende.

Begejstret over Resultatet af sin samfundsnyttige Virksomhed og i den sikre Tro
paa, at Sagen var værd til videre Udbredelse, rettede Landgreven da en Henven¬
delse til Regeringen i København, og en under 30- Maj 1821 til det slesvig-holstenske
Cancelli stilet Skrivelse havde under 16. Juni samme Aar tilfølge, at man anbefalede
Sagen til Fremme i Hertugdømmernes Byer og Flækker, og med denne Anbefaling
udsendte nu Landgreven fra Gottorp en Opfordring til samtlige Byer og Flækker i
Hertugdømmerne. Aaret efter berejste Justitsraad Otte, Medlem af den slesvig-holstenske
Landkommission, Byerne for efter kongelig Ordre at undersøge Mulighederne for Ind¬
rettelsen af Havekolonier og at træde i Forbindelse med Byrepræsentanter, og en
Skrivelse herom udsendtes til Byerne under l8. Juni l822.5)

Paa det første Cirkulæres Opfordring iværksatte straks en Række Byer og Flæk¬
ker Indrettelsen af Havekolonier, nemlig Oldesloe, Heiligenhafen og Ærøskøbing, og
Aaret efter indrettedes saadanne ogsaa i Tønder, Frederiksstad, Flensborg, Rends-
borg, Glyksborg, Krempe og Oldenborg, saint i Aaret 1823 i Haderslev, Tønning,
Borg, Itzehoe og Neustadt5) (tillige maaske Husum og Aabenraa),6) næste Aar yder¬
ligere i Lkernførde, og 1876 i Sønderborg. Der opsattes de forskellige Steder Reg¬
lement for Kolonierne, der iøvrigt styredes af I attigkommissionen, og Beretningerne
i Arkiverne 0111 de forskellige Byers Anlæg byder paa meget af Interesse, hvorom
det ikke her er Stedet at fortælle. Indtil op imod vore Dage eksisterer der flere Ste¬
der endnu Kolonier Ira gammel l id, saaledes bl. a. i Aabenraa, mens f. Lks. Søn¬
derborgs Haver er overgaaet til en Forening.7)

Kolonihaverne i Hertugdømmerne Fik stor Betydning for denne Provins' Vedkom¬
mende, og næst efter at dette skyldtes Karl von Hessen, skyldtes det det energiske
Arbejde, som udførtes af den forannævnte Justitsraad Otte i Slesvig. Og det gode
Resultat i I lertugdømmerne bragte snart Ideen til Kongeriget, hvor Havekolonierne
lier indrettedes efter samme Mønster og paa Initiativ fra Regeringens Side.

Ogsaa den mægtige, tyske Havekolonibevægelse har haft sit Udspring i Koloni¬
erne i Hertugdømmerne, og den kan ligesom den øvrige Bevægelse Verden over
føres tilbage til den første Koloni i Altstadt ved Slesvig.8) Om det isolerede Fæno¬
men, at der ved en Fabrik nær Belfort i Frankrig i l820 ogsaa har været en Have-
koloni,11) ogsaa skulde staa i Forbindelse bermed, skal være usagt; men umuligt er
det vel ikke.

3. Byernes „Friliaver" siden 1826.
Da man for 2. Gang i Kongeriget Danmarks Historie skulde iværksætte Anlæg

af Kolonihaver, skete dette ikke med Motiver fra den forlængst glemte og mislykkede
Koloni i Fredericia, men derimod efter Motiver fra den vellykkede Indretning i Her¬
tugdømmerne. Om Havekolonier iøvrigt var bleven indrettet, dersom man ikke havde
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haft Eksemplet fra Slesvig, er det naturligvis umuligt at sige noget om. Frederik VI.
havde allerede truffet adskillige Dispositioner, der skulde fremme Havedyrkningen,
og ler ham havde ogsaa andre Konger og Regeringer gjort det.10) Det var imidler¬
tid nu ikke i den Hensigt at ville fremme Havedyrkningen, men for at hjælpe de
Fattige, at man skred til Indrettelsen af Kolonierne. Det hedder i Cirkulæret, der op¬
fordrer Byerne til at overføre Ideen til Danmark (Cirk. af 4- Marts 1826) følgende,
der giver et godt Billede af, hvorledes Motiveringen var for Indrettelse, samt hvorle¬
des den var praktiseret:

„Ved de fleste Kjøhstæder i Hertugdommene Slesvig og Holsten har Man i de
senere Aar søgt at anlægge I lauge-Colonier, som ere overladte trængende f amilier
i Kjobstæderne til Brug. Det er ikke hermed tilsigtet at give Kjøbstædernes Fattige
fuld Underhold, men at give gifte, trængende Haandværkere eller andre uformuende
familiefædre Lejlighed til selv i deres Fritimer og, i Særdeleshed ved deres Koners
og Børns Hjælp, at vinde Bidrag til deres Underhold.

Af de Indberetninger, som ere indkomne fra Øvrighederne i Hertugdommene 0111
disse 1 lauge-Colonier... erfares den I remgangsmaade, som i Almindelighed er brugt
for at bringe denne Indretning i Gang.

Den Jord, som er bleven benyttet (il de omhandlede Anlæg, har man, for at de
Paagjældende, der ved samme skulde aabnes en Erhvervskilde, kunde have sand Nytte
deraf, og for at det fornødne I ilsyn tillige kunde føres, stedse valgt saa nær Kjøb-
staden som muligt. Hvor Communerne selv eiede Jord, som laae ubenyttet, uden dog
at være uskikket til Opdyrkning, benyttede Man samme til det intenderede Anlæg,
i andet Fald har man søgt at forskaffe sig Jord, hvor en passende Lejlighed tilbød
sig, enten derved, at Communens hidtil til andet Brug anvendte Jord blev disponibel,
eller ved at leie Jord mod en for Communen moderat aarlig Leie. fFortsættes).

* * *

HAVENS PRAKTIK
MEDDELELSER I RA STATENS PLANTEPATOLOGISKE FORSØG, LYNGRY

Afprøvning af Sprøjtevædsker.
Af de i Vinteren 1927-28 afprøvede Midler virkede mod Frostmaaleræg Carbocrimp og Monarch 30

begge særdeles godt ved 8 pCt., og kun meget lidt ringere ved 5 pCt.; Kilcrobe virkede tilfredsstil¬
lende ved 8 og 5 p( t- Angrebet af Bladlopper var kun svagt, men ogsaa her staar de nævnte Væd-
sker i første Række.

Prøvet som Middel mod Æg af Spindemider („Rødt Spind") var 10, 12 og 15 pCt. Kilcrobe, 10 pCt.
Regina og 10 pCt. Gargoyle tilfredsstillende; 8 pCt. Gargoyle og 8 pCt. Regina var lidt ringere.

Frostmaalerlim. Krimpen Ostico og Spalteholz Frostmaalerlim blev forsøgsvis opsat paa enkelte
Træer i Efteraaret I<)27; endnu 6. Marts 1928 var Limbælterne svagt klæbrige, hvilket inaa betegnes
som meget tilfredsstillende.

Juli 1928. Prosper Bovien.

I Oversigten for Juli angaaende Sprøjtevædsker omtales et Præparat Kilcrobe; for at undgaa
Forvekslinger med et udenlandsk Varemærke, vil dette Præparat fremtidig blive benævnt Triumf\
Udtalelsen i Juli-Oversigten inddrages derfor og erstattes.af følgende:

Mod Frostmaaleræg virkede 8 og 5 pCt. Triumf tilfredsstillende; Angrebet af Bladlopper var
kun svagt, men ogsaa her stod Midlet i første Række. Som Middel mod Æg af Spindemider („Redt
Spind") var 10, 12 og 15 pCt. Triumf tilfredsstillende.

Oktober 1928. Prosper Bovien.
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Diverse Meddelelser fra Statens plantepatologiske Forsøg.
Frugttræer. V. h I c s k u r v. (Venturia inaequalis). Ved Esbjerg blev 2 Boiken sprøjtet før og efter

Blomstringen med Ilvid Bordeuuxvædske, medens 2 Træer forblev usprøjtet. Udbyttet af de sprøjtede
Træer blev 98,5 kg og af de usprøjtede 88,5 kg, men af den sprøjtede Frugt var 17 pCt. skurvet,
medens 69 pCt. af den usprøjtede Frugt var skurvet.

Fra samme Sted omtales Bismarck og Boiken som særlig modtagelige for Skurv, medens Bramley,
Jernæble, Purpurrød Cousinot, Rødt Ananasæble og Venusæble kun angribes lidt. Filippa Tyrestrup
og Skovfoged er meget modtagelige for Sprøjteskade (M. Sørensen). Fra Nordsjælland meddeles, at
tre Sommersprøjtninger med Hvid Bordeauxvædske ikke har kunnet forhindre, at Cox Orange, Gul
Graastener og Pigeon er blevet stærkt angrebet af Skurv og har tabt Bladene for tidligt. (A. Dalskov).

Ved Gravens har Skurven den sidste Maanedstid før Plukning bredt sig slemt paa Træer, særlig
paa Boiken, som ikke er sprojtet siden Juni.

1 et Forsøg med Sommersprøjtning af Bismarck udført ved Lyngby 1928 med a) 3 Sprøjtninger med
Hvid Bordeauxvædske (*/a : I : 100) og b) Svovlkalk (i : 50) for Blomstringen, Hvid Bordeauxvådske
2 Gange efter Blomstringen - gav disse to Sæt Behandlinger ca. 60 pCt. skurvfri Frugt mod 2 pCt.
i Ubehandlet; Svovlkalk før Blomstringen gav mindre Sprøjteskade paa Frugten end Hvid Bordeaux¬
vædske før Blomstringen.

Ved Gravens har K ær nef r u g t s k i mm el (Scterotinia fructigena) været særlig slem ved Filippa
og Grahams Royal Jubilee (Lars Hansen). Ved Hørsholm har den optraadt stærkt paa Cellini (A.
Dalskov).

Sprøjtning af Tomater. Som Middel mod Kartoffelskimmel (Phytophthora infestans)
paa Tomat viste 1 pCt. Sotakrimp i et orienterende Forsøg i Lyngby samme Virkning som t pCt.
Bordeauxvædske.

Prydplanter. Paa Frederiksberg har en lang Hæk af Ribes iilpinum i tidligere Aar været blad¬
los sent paa Sommeren paa Grund af Angreb af Skivesvamp (Gloeosporium ribis).l Aar er Hæk¬
ken blevet sprøjtet med Bordeauxvædske og Bladfaldet er meget begrænset, omend der midt i Sep¬
tember ses nogle Pletter.

\ ed Fredericia er der stærkt Angreb af Kingplet (Heterosporium echinulatum) paa Nelliker
(Lars Hansen).

Oktober 1928. Ernst Gram.
* * *

SPRØJTNING
Hvad skal vi vintersprojte med?

Der er næppe den Havebrugsinteresserede, Fagmand som Lægmand, der ikke i
den senere l id Gang paa Gang har modtaget Cirkulærer og Henvendelser Ira de
forskellige Firmaer, der efterhaanden har optaget Frugttræ-Carbolineum som Forret¬
ning, — hovedsagelig ved Import. Det vil antagelig være urimeligt at forlange, at Im¬
portører og Fabrikanter i deres Propaganda skal stille deres Lys under en Skæppe;
men tiet vilde i hvert Fald være rart, om de paagældende Firmaer paa en iøjnefal¬
dende Plads i Brugsanvisninger eller Brochurer gav en klar, kort Redegørelse om
det Produkt, der reklameres for, er afprøvet |iaa Statens plantepatologiske Forsøg i
Lyngby, og i saa Fald med hvilket Resultat.

Det fremgaar af Forsøgsstationens Juli-Beretning, at kun tre Vintersprøjtemidler
er anerkendt ved Afprøvningerne sidste Aar. Af disse tre ligger „Triumf" væsentlig
højere i Pris end de andre, men til Gengæld har den den l illægsegenskab at dræbe
Æg af „Rødt Spind". Varen kommer først paa Markedet i Februar, og vi skal i god
Tid komme med en nærmere Omtale af Varen. Red Spider.
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Primula japoriica blandet med andre Stauder. Foto: T. Stevenson.

PRIMULA
Af Planteskoleejer Svend Poulsen.
Firma: D. T. Poulsen, Kobenhavn.

Denne Planteslægt er en at de artrigeste, smukkeste og interessanteste indenfor Plan¬
teriget. Og den, som en Gang er grebet af Primulaernes bedaarende Udseende og

indtagende ^ nde, slipper aldrig fri; men maa tjene og dyrke den for IleSten af sit Liv.
Slægten er udbredt over hele: den nordlige Halvkugle og spænder med sine Arter

fra de arktiske, over de tempererede, til de halvtropiske Zoner. Nogle er typiske Al¬
pevækster, andre trives bedst i stærk næringsrig, kalkholdig .lord, medens atter andre
foretrækker kalkfattig Løv — eller Mosejord. Det er saaledes en given Sag, at man, for
at dyrke og faa Glæde af sin Dyrkning, maa kende hver enkelt Slægts Ejendomme¬
ligheder.

I det følgende er kun medtaget de Arter og Varieteter, som ikke er alt for van¬

skelige og som let tillemper sig efter vort Klima og vore Forhold.
Først vore hjemlige Arter.
Primula acaulis (P. vulgaris), storblomstrende Kodriver, er som vildtvoksende en ret

ubetydelig Plante med lysegule Blomster, der ved mangeaarig Kultivering, og antagelig
ved Krydsning med den i Kaukasus vildtvoksende lilla P. acaulis, er bragt til sit
nuværende Stade med en Rigdom af Sorter, fra hvide, gule, lysrøde, mørkrøde,
lyslilla til blaa, selv dobbelte Varieteter i disse Farver findes, og har været kendt
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Primula Japonica under Træer og Huske. Foto: T. Stevenson.

saa længe, at tie næsten er glemt igen. Primula acaulis hamrer sine Blomster enkeltvis,-
men i en saadan Rigdom, at de i det tidlige Foraar næsten helt dækker Planterne.
De foretrækker en letskygget Vokseplads samt god næringsrig Jord. Et Jorddække
af gammel Gødning eller Løvjord, for at forhindre Udtørring, er altid godt. Hyppig
Omplantning er nødvendig, helst hvert eller hvert andet Aar i August. De er anven¬
delige som Kantplanter; men bedst virker tie i Skyggen under gamle Træer og helst
hver Sort plantet for sig.

Primula veris (P. elatior), fladkravet Kodriver, vor almindelige Haveprimula, ken¬
des sikkert af enhver, Bedst er den kendt Landet over som en smaablomstret, ski¬
denrød Kantplante fra Bønderhaverne. Dette er dog forlængst et overstaaet Stade;
thi baade her og i Udlandet er der gennem et snart halvtredsaarigt Arbejde, med
Udvalg af Moderplanter, lykkedes at forbedre Arten, saa tier nu lindes snart sagt
alle Farvenuancer Ira hvidt over mørkgult, orange til det dybeste mørkrødt. Dog
ikke alene Farverne, men Blomsternes Størrelse, Stilkens Længde tig Stivhed er for¬
bedret, saaledes, at et veldyrket Betl, helst i Skygge af gamle Træer, kan have en
saadan Kigtlom al Farvenuancer, at kun faa andre Plantearter kan opvise dem bedre.
Halvskygget Vokseplads, næringsrig Jord, .lortltlække mellem Planterne (helst med
gammel Gødning), rigeligt Vand i Blomstringstiden samt Omplantning og Deling
hvertandet eller tredje Aar er de Fordringer, denne Plante stiller.

Der eksisterer en Del Mellemformer mellem P. veris og P. acaulis med om muligt
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Primula Sikkiinensis blandt Sumpplanter. Foto: Hook.

endnu større Blomster or flere Farvenuancer end Hovedarternes. De gaar olte over
i lilla og blaat, og har smukttegnede, ofte frynsede Blomster. Undertiden har de begge
Forældrenes Blomstringsmaade, idet de ganske tidligt blomstrer som P. acaulis med
kortstilkede, enligtsiddende Blomster. Senere fremkommer de for P. veris typisk høje
Blomsterstilke med prægtige Skærme.

Primula officinalis, den almindelige vildtvoksende Kodriver, er under store Forhold
en fortrinlig Skovbundsplante. De plantes helst ikke i Nærheden af P. veris, da Bi¬
erne saa vil krydsbefrugte dem. Udsæd af Fro af P. veris vil allerede i første Gene¬
ration bære tydeligt Spor deraf, og selv om der undertiden kan opstaa gode Kryds-
ningsvarieteter, saa vil disse dog i 2. og 3- Generation give Hest P. officinalis med
smaa Blomster.

Primula Juliae, fra Kaukasus, kan minde noget om P. acaulis, men er lavere, mere
krybende og med nyreformede Blade. Blomsterne er næsten siddende og har en livlig
lilla Farve. De fremkommer i det tidlige Foraar i en overordentlig Kigdom. Denne
Primula-Art er meget anvendelig paa Nordsiden af Stenhøje og som Kantplante. De
ynder en lettere, sandblandet Muldjord og en ikke for tør solbeskinnet Vokseplads.
I de senere Aar er der ved Krydsning med P. acaulis frembragt nogle gode I lave¬
varieteter, der har det tilfælles med P. acaulis, at aarlig Omplantning og Deling næ¬
sten er en Livsbetingelse. Gode Sorter er P. hybr. Wanda, dyblilla, P. hybr. Helenae,
ligeledes lilla, P. hybr. Mrs. Mc. Gillaway, lyslilla med gullighvid l one, P. hybr. Pur-
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Primula Beesiana. Foto: G. Forrest.
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purkissen er meget blomsterrig og har smaa
purpurfarvede Blomster med Øje. Alle lire
Sorter er gode Kantplanter og lette at dyrke.

Primula auricula stammer fra Sydeuropas
Bjerge. Den oprindelige kaldes ofte P. auri¬
cula alpina, den har melede Blade og Stæng¬
ler samt gule Blomster. Den i Haverne dyr¬
kede Aurikel er en Krydsnings Bastard med
i det væsentlige glatte Blade. Dog har som
oftest de gule og lyshlomstrende Varieteter
bevaret Modersortens melede Udseende. Au¬
rikler har gennem liere Aarhundreder været
Genstand for intensiv Kultur og Udvalg, sær¬

lig Ira Skotland og England stammer de bed¬
ste og mest storblomstrende Sorter. Auriklen
er, sin alpine Afstamning tiltrods, en glim¬
rende I laveplante, baade som Kantplante og
paa Stauderabatter trives de brillant, men
paa Nordskraaninger af Stenhøje i en kraf¬
tig, kalkholdig Jord trives Aurikler bedst.
Farverne er sartere og finere end Havepri-
mulaens og har ligesom lidt vanskeligt ved
at slaa igennem. Dog blandes saamange Nu¬
ancer som mulig sammen, er de i Besiddelse
af en bedaarende Ynde, som Haveprimula-
erne mangler. Aurikler formeres let ved f rø¬
udsæd og Deling. Ønsker man at bevare
særlig fine Sorter, er det selvsagt, at Forme¬
ring ved Deling maa benyttes. Denne finder
bedst Sted i August og hvert tredje Aar.

Primula viscosa (P. hirsuta), fra Pyrenæ¬
erne, er en lille aurikellignende, tidligtblom-
strende Plante med røde Blomster. Plantes
i fuld Sol og helst paa Stenhøj.

Primula cortusoides, Ira Ural Altaibjergepe,
bliver 20—30 Centimeter høj. Blomsterne er

dybrosa, men ret smaa. I il Gengæld bringer
de mange graciøse Blomsterstilke i Maj. De
trives i al Slags Jord.

Nær beslægtet med P. cortusoides er P.
Sieboldi, hvis Kulturformer (Hybrider) hører
til de allerbedste Haveprimulaer. Den vilde
Form er meget lidt kendt og dyrket. P. Sie¬
boldi hybrida har store P. obconicalignende
Blomster i taHte Klynger, siddende paa ca.
2() cm. høje Stængler. De fremkommer i stort



Antal i Juni Maaned. Her at nævne Sorter
er ikke nødvendigt, de varierer ret stærkt,
fra hvidt til lyserødt, lyslilla og mørklilla. Der
gives baade Sorter med helrandede og stærkt
frynsede Blomster. De ynder en skygget Vok¬
seplads og en humusrig Jord. Det er nødven¬
digt hver Vinter at dække den krybende
Rodstok med Løvjord eller staM'kt forraadnet
Gødning.

Primula Veitchi, fra Centralasien, kan i me¬

get minde om P. Sieboldi, men har en mere

robust Karakter. Blomsterstænglerne, der
fremkommer i Maj—Juni, kan blive ca. 60
cm. høje. Dé malvarosa Blomster er ordnet
i paraplylignende Etager, og hele Blomster¬
standen ender foroven med en Blomsterdusk.
P. Veitchi stiller ikke særlige Fordringer til
Jordbund, men ynder en Iblanding af Tør¬
vejord og rigeligt Vand i Blomstringstiden,
der da kan forlænges i flere Uger.

Fra Central-Kina stammer efterfølgende
Sorter, de er samlet og hjembragt af de be¬
kendte Plantesamlere Wilson og l orrest. Flid-
skønt disse Arter lørst er kommen i Han¬
delen Ira I905—1Q08, har de allerede opnaaet
en stor Udbredelse, ligesom man vetl Kryds¬
ning dem imellem har frembragt en Del vir¬
kelig gode Mellemformer. Planterne er ro¬

buste, sunde og kraftige afVækst. Med deres
indtil meterhøje Blomsterstængler er de en

værdifuld Forøgelse af Plantebestanden i vore

fJaver. De ynder kalkfri, noget fugtig Jord.
Mellem Rhododendron, ved Søbred i Skygge
under Træer, trives de bedst, og de kan ved
Selvsaaning holde Bestanden vedlige. I Ha¬
bitus og Løv ligner de vor hjemlige „Ko¬
driver", men er meget større og meget mere
robuste. De talrige Blomsterstængler bærer
Blomsterne i paraplylignende Skærme i Eta¬
ger, der foroven ender i en Dusk; de frem¬
kommer i Juni—Juli. Under gunstige Forhold
og med rigeligt Vand i Blomstringstiden kan
denne udstrækkes til helt ind i August.

Primula pulverulenta er efter vor Erfaring
den, der trives bedst under alle Forhold.
Blomsterne er purpurfarvede.

Primula liulleyana. Andet Blomsterstadium.
Foto,: G. Forrest.

Primula Dcnticulata.
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Primula Bulleyana. Første Blomsterstadium. Primula Cockburniana.

Primula Beesiana har lyspurpur Blomster.
Primula Bulleyana er maaske knap saa kraftig som ovenstaaende, men er med sine

gulorange Blomsterstande af en enestaaende Virkning.
Primula Cockburniana er nærmest at betragte som toaarig. Men den liar en ene¬

staaende Evne til paa egnet Voksested, i Skygge og paa Mosejord, at holde Bestan¬
den vedlige. Er den een (lang plantet, og der ikke graves imellem den, men Ukrudtet
ved Lugning holdes borte, forsvinder den aldrig. Det er sikkert den smukkeste oran¬
gefarvede af alle Primula, og den bør lindes i enhver Samling.

Ved Krydsning af de førstnævnte 3 Arter med P. Cockburniana er der opstaaet
de mest pragtfulde Hybrider. De er kendt under Navne som P. Moerheimi, P. hybrida
Red Hugh og New Chinese Hardy Hybrids. De forekommer i alle Afskygninger af gult,
orange, magenta og purpur med en Underglød af Ild, dér forlener et Bed eller en
Buket Blomster med en sjælden Skønhed.

Primula japonica, der har været i Kultur i lange Tider, er nær beslægtet med de
kinesiske Arter. Den har dog ikke vundet almindelig Anerkendelse, da den er kalk¬
skyende og paa stiv, lerholdig Jord næppe lever mere end to Aar. Paa den rette
Vokseplads i Enge, ved Søbredder i Skygge, hvor den løler sig hjemme, kan den ud-
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Primula rosea ved en Bæk.

folde sig i liele sin Pragt. Man kan inaaske synes, at dens lidt matte, hvidligrosa og
lyserøde Blomster ikke er saM'lig skønne, dog iblandet de dybt bourgognefarvede Ar¬
ter giver det en smuk Kontrastvirkning. Som alle andre Primula-Arter klæder Sel¬
skab af nærbeslægtede den bedst. Den har blanke, store robuste Blade, høje, stive
Blomsterstængler og store Blomster i Etager som de kinesiske Arter.

I il Slut tre særprægede Himalaya-Arter. Primula dentiaulata fra Vest-Himalayas
Højsletter, 7_12000 Fod over Havet. Her forekommer den i saadanne Mængder, at
den milevidt giver Bjergsletterne sin lyslilla Farvetone. „Kugleprimula" er dens popu¬
lære Navn, der helt karakteriserer den, idet dens mange Smaablomster er samlet i
en kugleformet Dusk paa de ca. 30 cm høje, tykke Blomsterstængler. Blomsterne
fremkommer i det tidlige Foraar (ør Bladene. Kulturformen P. denticulata grandijlora,
hvoraf der findes en hvid og en mørkere Varietet, er mest at anbefale.

Nærbeslægtede Former er I1, capitata og P. cashmerian med melede Blade og Stæng¬
ler. De er næppe saa haardfere som P. denticulata. Denne trives bedst i porøs Græs-
torvjord og er anvendelig baade i Stauderabatter og paa Stenhøje. Et let Vinterdække
med Granris, især i Februar—Marts, vil beskytte den mod Afsvidning.

Primula rosea stammer ogsaa fra Nordvest-Himalayas Skraaninger, hvor den vokser
i Kløtter og Spalter, der er fyldt med nedskyllet Sand og Ler. Kold, fugtig Luft, ri¬
geligt Vand Og nogen Skygge er dens Fordringer' til Livet. Den bør derfor plantes
i en let, kalkfri, sandblandet Lerjord, ved Vandløb, Søbredder eller paa den nordlige
Side af Stenhøje, altsaa hvor der er Skygge mod den mest brændende Sommersol,
og man vil faa rigelig Glæde af sin Omsorg. I det tidlige Foraar, før Løvet endnu
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cr spiret frem, er dens skinnende klare, rosenrøde Smaablomster en Skønhedsaaben-
baring, der maa betage enhver Blomster- og Primulaelsker. Primula rosea grandiflora
er en forbedret Kulturform.

Primula Sikhimensis er hjemmehørende i Øst-Himalaya (Vest-Kina), den trives bedst
paa et fritbeliggende, fugtigt Voksested, t. Eks. ved Søbredder sammen med Sump-
iris, Trollius, Engkabbeleje og lignende Vækster. Den er ejendommelig med sit lyse¬
grønne, blanke Lov og sine klare lysegule, klokkeformede Blomster, ordnet i graci¬
øse, hængende Duske paa slanke, svajende Stængler.

Som ved de Heste her omtalte Primula-Arter bemærket, er det hovedsagentlig
skyggeelskende Planter, og det kan maaske i moderne Haver til Tider være vanske¬
ligt at linde passende Voksesteder. Men Vanskelighederne er egentlig ikke større, end
at de med Lethed kan overvindes. Et let Stillads af raat tilhugne Granpæle, dækket
foroven og mod Syd og Vest med Rørvæv eller lignende Materiale, vil give tilstræk¬
kelig Skygge. Naar man samtidig tilbereder Jorden i Bedet efter hver Arts Behov,
vil Planterne vokse, trives og blomstre og vil skænke>sin Ejer mange fornøjelige rimer
i det allerbedste Selskab.

Nemmere er det, hvor der findes Rhododendron eller Naaletræspartier, her er
som oftest den rette Jordbund og Skyggeforhold til Stede, og man kan med Lethed
mellem Træer og Buske eller i Udkanten af Plantninger, arrangere Smaagrupper
af Primula, hvis stærke Farver vil staa godt til Naalétræernes og Rhododendronernes
mørke Løv.

* * *

KOLONIHAVESAGENS UDVIKLING I DANMARK
Af Havearkitekt Johannes Tliolle.

(Sluttet).
Størrelsen af de Jordstykker, som ved Communerne ere anvendte til Hauge-Co-

lonier, har været ganske forskellige, ligesom de locale Omstændigheder udkrævede
eller tillod, hvorved deels Jordens bedre eller slettere Beskaffenhed, deels Letheden
eller Vanskeligheden al at faae passende Areal, deels det større eller mindre Antal
fattige Familier, for hvilke der skulde sørges, foruden andre Hensyn, maatte komme
i Betragtning. Naar Jordlodden, som skulde udlægges til det omhandlede Øiemed,
først var bestemt, blev denne derefter inddelt i Parceller, hvis Størrelse ligeledes blev
afhængig af locale Omstændigheder, og Parcellerne adskiltes ved Grøfter eller Hegn,
der snart foretoges for Communens Regning førend Parcellerne uddeltes, snart senere
og successive ved Parcellisterne selv, i al Fald ved nogen Hjelp fra Communen.
Havde Jorden ej forhen været dyrket, eller var Jordbunden mindre gunstig til Håuge-
dyrkning, har man ligeledes søgt at lette Arbeidet ved for Communens Regning at
lade forbedre ved Glødning, stundom ved aarlig at anvise Parcellisterne fornøden
Glødning. Uddelingen af Parcellerne er skeet snart efter V alg, snart efter Lodkast¬
ning, og hvor Antallet af dem, der attraaede Haugeparceller, var lidet, bleve træn¬
gende Familier opfordrede af Communens Foresatte* til at melde sig. De Fordele, som
Hauge-Colonierne skiænkede dem, der først meldte sig, lokkede i Almindelighed flere
til at følge Exemplet, og ikke sieldent meldte der sig da efterhaanden flere, end Kjøb-
staden kunde komme til Hielp.

Parcellerne ere tildeelte de trængende Familier paa kortere eller længere Tid, dog
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altid paa flere Aar, stundom endog paa Livstid og under forskellige Vilkaar, eftersom
Omstændighederne krævede, saalcdes at nogle benyttede deres Haugepladser uden
Afgift til Communen enten for hele I iden eller i de første Aar; Andre imod en mo¬
derat aarlig Afgift, der atter sædvanlig for de første Aar bestemtes ringere end for
de følgende. For offentlige Afgifter ere Parcellisterne overalt fritagne.

Parcellerne ere alleene bestemte til Dyrkning af alle Slags Haugesager og Kar¬
tofler, dog er ogsaa Avling af Hor og I lamp indlørt paa flere Steder og til stor For¬
del; hvorimod al Kornavl er Parcellisterne forment.

For at forvisse sig om, at Dyrkningen foretages paa den hensigtsmæssigste Maade,
at Parcellisterne ei forsømme at benytte den .lord, hvorved Communen har villet be¬
fordre deres Vej, paa en Øiemedet værdig Maade, og for at den størst mulige Or¬
den kan herske iblandt Parcellisterne indbyrdes, har man flere Steder forfattet pas¬
sende Regulativer for Dyrkningen og Parcellisternes l orhold imod Communen og
hinanden indbyrdes. Ligesom Forseelser, begaaede af Parcellisterne, blive strængt paa¬
talte og straffede, saalcdes blive paa den anden Side de vindskibelige f amilier tilsagte
Smaae-Belønninger af nødvendige I laugeredskaber.

I ilsynet med Reglementets Overholdelse og med Indretningen af det hele føres
paa nogle Steder af Communen eligerede Borgere, paa andre Steder har Øvrigheden
eller vedkommende Fattigbestyrelse paataget sig samme....

Den saaledes omhandlede Colonie-Indretning har, efter de indkomne Beretningers
Udvisende, i det Hele liavt god Fremgang, og svaret til tiet velgiorende Øiemed, som
Man ønskede at naae, da Man opfordrede Øvrigheden i I lertugdommene at virke
for Sagen. Man har haft den fyldestgiørende Erfaring, at de f amilier, hvem Hauge¬
parcellerne ere tildeelte, ei alleene have kunnet skaffe sig selv de fornødne Hauge-
væxter til Hielp til deres Underhold; men og paa mange Steder ved Afsætning til
Comniunens Beboere erhvervet sig en aarlig Penge-Indtægt, at Indretningen har bi¬
draget til at vække Arbeidslyst hos Børnene, afholdt Familiefædre, hvis ringe Næ-
ringsbrug levnede dem mange Fritimer, fra Lediggang og udbredt Dyrkningen af nyt¬
tige Haugevæxter ...."

Overfor dette Cirkulære reagerede Kommunerne højst forskelligt. Nogle agtede
det overhovedet ikke, andre undskyldte sig med, at Byen ingen Jord havde, atter
andre mente, at der ikke var Trang til denne f oranstaltning, da Byen ingen Fattige
havde, eller ogsaa havde man saa mange Havesager i Forvejen, at der ikke behø¬
vedes liere. Saaledes blev Sagen udsat, daarligt behandlet og undersøgt, vrangvilligt
modtaget og henlagt af en Mængde Kommuner. Det første Cirkulære efterfulgtes der¬
for klogeligt af et nyt (iS. December l828)lt)» i hvilket man gik imod de fremsatte
Indvendinger og atter fremhævede det formaalstjenlige i, at en saadan Foranstaltning ,

blev gennemført. Dette hjalp noget, og da ogsaa nogle Byer havde faaet borttaget
de Vanskeligheder, som der eksisterede for Planens Gennemførelse, iværksattes Ind¬
rettelsen af Havekolonier nu i en Række Byer. Først al alle havde følgende Byer
reageret overfor Opfordringen: Aarhus, Fredericia, Holstebro, Abeltoft og Nyborg,
— senere kom Assens, Skelskør, Odense, Kolding, Ribe, Skive, Aalborg, Horsens, St.
Hedinge, Roskilde, Middelfart, Hjørring, Stubbekøbing, Hillerød, Varde, Næstved,
Helsingør, Nykøbing M. m. 11. — Byer, der enten nu vilde indrette Kolonier eller
straks havde gjort det. følgende Byer iværksatte aldrig denne Foranstaltning: Vi¬
borg, I histed, Mariager, Nibe, de bornholmske Byer, de lollandske (undtagen Stub-
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bekøbing), Marstal, Bogense og maaske enkelte andre endnu. At Foranstaltningen i
hvert Fald en l id var iværksat i saa stort Omfang, at det tilfredsstillede Regeringen,
fremgaar at det 3- Cirkulære, som udsendtes i denne Sag (20. August l83l)n)j thi
her udtrykkes netop Tilfredshed med de opnaaede Resultater, idet der dog gives en
Paamindelse 0111 at blive ved med at arbejde for Sagen. Og det samme gjorde man
i et enkelt Tilfælde ved den Udskiftning af Byernes Jorder, som foretoges Tid efter
anden i l8-Tallet, f. Eks. ved Skive, hvor det i Rescriptet (5. August 1831) om denne
udtrykkeligt siges, at der skal afsættes Jord „til de Haver, som det maatte findes tjen¬
ligt at indrette til Afbenyttelse for trængende Familier".12) Flave-Koloniens Ide var
atter her, som for Aarhundreder siden, af Indflydelse paa en Byplans Udformning.

Ideen med disse Kolonier var som foran anført denne, at der skulde gives de Fat¬
tige en Hjælp. Af denne Aarsag, og da Kolonien styredes af Fattigstyrelserne, maatte
ogsaa Haverne faa deres Klassestempel, og Betegnelsen „Fattighaver" eller „Frihaver"
har været brugt om dem til vore Dage. Der var naturligvis noget uheldigt i dette
Forhold, og da Kolonihavesagen senere toges op paa anden Bov, var det ikke til at
undres over, at denne Baggrund kunde virke hæmmende. Der var Aarsager nok til,
at Kolonihavetanken ikke vilde vinde frem ad denne Vej, som Fattighjælp. I enkelte
Byer trivedes den meget vel, f. Eks. i Aarhus;13) i en enkelt anden By tog man sig
endog i Halvfjerdserne paa at indrette den Koloni, som Forfædrene havde forsømt
at indrette i 1826—T], nemlig i Løgstør;,4) i Hovedsagen sygnede dog Haverne hen,
deres Antal blev mindre og mindre, Interessen for den svandt saavel hos Brugerne
som hos de Styrende, Jorden toges ind til andet Brug, og i Stedet for de sløjfede
Kolonier oprettedes i Reglen ingen nye. Da Kolonihavetanken fandt sit Stade i den
nye Administrationstanke, saaledes som det siden ses, og da den indledede sin nye
Æra, var der kun faa Byer, hvor der endnu var Fattighaver, og i det Aar, da denne
Oversigt skrives, er der vist ingensteder uden i Aarhus, Løgstør, Nyborg og Aabenraa
Havekolonier under Fattigvæsenets Styrelse.

4. Havekolonier som frivillige Foretagender siden 1884.
Da Kolonihavetanken som Fattighjælp var ved at ebbe ud, og Ideen som saadan

vistnok var opgivet af Regeringen, toges Kolonihavetanken op paa nyt Grundlag af
den menige Mand. I en Piece om Kolonihavesagen15) meddeles det, (under en Del
Selvmodsigelser), at den, der skulde have optaget Sagen og realiseret den første Have¬
koloni i København (og dermed i Danmark!), skulde være Foreningen „Arbejdernes
Værn" ved Torveassistent P. Hansen i København. Dette skulde være sket i Aaret
1892, da nævnte Forening stiftedes. Saavel af det foregaaende som af det efterføl¬
gende vil det ses, at dette beror paa en stor Misforstaaelse, og der skal til Oplys¬
ning om denne sidste Fase i Kolonihavesagen anføres følgende:10)

Som Medlem af Bestyrelsen for „Arbejderforeningen af 1865" søgte Entreprenør,
senere Landstingsmand Jørgen Berthelsen i Aalborg i Aarene omkring I880 at inter¬
essere denne Forening for Oprettelse af Smaahaver for Arbejdere, idet han ved Selv¬
syn havde erfaret, hvorledes den megen Lediggang særligt blandt Havnearbejderne
avlede uheldige Forhold og mente, at Havearbejdet kunde udøve Modvægt herimod.
I Aaret l88l blev han Formand for nævnte Forening, hvilken Post han beholdt til
1889; men selv i denne Stilling formaaede han dog ikke at faa gennemført sit Fore¬
havende, at Foreningen skulde oprette en saadan Koloni. Han paatog sig da selv
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dette Arbejde og indsendte den 28. August 1884 et Andragende til Byraadet i Aal¬
borg om Ret til at udstykke en Parcel i Østerkæret, som ban havde lejet. Efter for¬
skellige Betænkeligheder fra Byraadets Side17) fik han den ønskede Tilladelse, og
den Glæde havde han da, at der straks meldte sig Lejere, som under hans praktiske
Vejledning gik i Gang med Anlæggelse af 85 Haver. I Aaret 1886 muatte der lægges
93 nye til, saa stort var allerede da IJegæret efter Jord til Smaahaver, hver paa
ca. IOOC) Kvadratalen. Hermed var det lørste frivillige og planmæssige Kolonihave-
Anlæg udfort her i Landet, og Jørgen Berthelsen forstod at holde de nedbrydende
Kræfter ude derfra, idet han forbød Udskænkning af Spiritus, Smugdrikkeri etc. Og
Lysthus rejste sig ved Lysthus, og Dannebrog smeldede derover.17)

Eksemplet fra Aalborg skulde snart sætte Frugt ogsaa udenfor denne By, og blandt
de andre Byer blev vistnok Hovedstaden den første, der tog Ideen op. Det er foran
antydet, at Foreningen „Arbejdernes Værn" her anlagde den lørste Havekoloni,15)
nemlig ved Guldbergsgade, formentlig ca. Aar 1892. Dette Areal var ca. 5 Td. Ld.
stort; men da man fandt, at denne Forening tog for meget i Leje af sine Medlem¬
mer, besluttedes det at starte et nyt Selskab, der udelukkende skulde beskæftige sig
med Havekoloni-Sagen, og som skulde udleje Jord til en billigere Penge. Dette Sel¬
skab, „Det københavnske Haveselskab",15) blev da stiftet, og det anlagde i l8Q2 sin
første Koloni ved Siden af den forannævnte i Guldbergsgade, 2 Td. Ld. stor. For
denne Leje maatte Handelsgartner F G. Jensen garantere overfor Kommunen, løv¬
rigt bestod Foreningen til en Begyndelse kun af (32 Medlemmer, der alle tidligere
havde staaet i „Arbejdernes Værn" og haft Haver der. Senere kom der flere til, og
i I893 lejedes Areal for en ny Koloni ved „Amagerbro", 8 Td. Ld. stor, og der køb¬
tes et Areal mellem Frederiksborgvej og Lersøen. I 1895 lejedes af Regeringen Are¬
alet paa Enghaven, hvor der lige til ifjor har været Have-Koloni (se „Havekunst"
1926, S. 119 ff.), og hvis Koloni var Selskabets sidste, hvorfor dette ogsaa nu, da denne
Koloni er nedlagt, er traadt i Likvidation.21)

Omtrent ved den l id, da Kolonihavesagen, ikke mindst takket være den over¬

ordentlige Velvilje, som udvistes af Pressen, blandt hvilken et enkelt Blad („Politiken")
oven i Købet selv stiftede en Koloni, vandt Bevægelsen ret hurtigt frem, og for at kunne
optræde i l' lok og med mere Autoritet at kunne sætte visse Krav eller Ønsker igen¬
nem, stiftedes i Aaret 1898 „Kolonihaveforbundet lor Danmark". Siden da er Bevæ¬
gelsen gaaet yderligere frem, særlig begunstiget af de vanskelige Ernæringsvilkaar
under Krigen 1914—'8 og den tiltagende Agitation for og Lyst til at spise Grøntsager.Statistiken viser, at Bevægelsen har haft følgende Udvikling:9)

Antal Foreninger Haver ha m" pr. Have
1908 5 4()0 lt 275
1912 12 900 25 275
1916 72 4,200 117 278
1920 300 20,000 555 278
1924 425 22,000 '667 300

I det store og hele har Kolonihavesagen i sin sidste Fase fulgt den samme Ud¬
vikling hele Tiden. Systemet har været det samme, Havernes Størrelse ligeledes. 1 et
er der dog sket en Forandring, nemlig at Havekolonierne selv kan staa som Lejereaf Jord overfor Kommunerne eller andre, og at man har opnaaet en vis Garanti for
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Opsigelse etc. Sin „Forfatning", særligt angaaende Bebyggelsen, har Bevægelsen i
hvert Fald for Københavns Vedkommende laaet i Cirkulæret af 12. Februar IQ27.

Uden her at skulle komme ind paa Kolonihavesagens samfundsmæssige Betyd¬
ning918) eller dens Udløbere, hvortil paa en Maade man regnes Havebybevægelsen
i dens forskellige Faser (Parcel-, Rækkebebyggelser), og uden at ville spaa synderligt
om Udviklingen i Fremtiden maa det dog slaas last, at om der bestandigt skal være
Fremgang for Sagen, da maa de værste Mangler, som kladier ved den, utvivlsomt
fjernes. Og blandt disse maa i første Kække nævnes Kolonihavernes Midlertidighed.
I nogen Grad er denne i visse Provinsbyer afløst af Permanens og Kjendomsret, og
i enkelte Kolonier i Hovedstaden, saasom „Birkevang" vest for København, er dette
gjort, ved at Haverne er bleven Ejendomshaver, — i andre Tilfælde er det i hvert Fald
loreslaaet, om ikke praktiseret, ved at lade Haverne indgaa som Led i et permanent
Anlæg.19) Sagen er af saa stor Betydning, at den bør have den Støtte, at Lejerne
ikke føler sig solgt ved den førsteden bedste Lejlighed; men at de føler, at de trygt
kan arbejde paa langt Sigt, og den Dag bør derfor ikke være fjern, da Hovedparten
af Danmarks Havekolonier er gaaet ind under Kolonihavesagens fjerde Udviklings¬
trin: Kolonihaven som permanent Indretning paa Lejejord eller som Ejendoinshave.
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FIRE VILLAHAVER
Af Landscapesarchitekt Elisabeth Leonard Strang, U. S. A.

Det kan være højst forfriskende en Gang imellem at kaste et Blik ud i den store
Verden og en Stund komme bort fra egne. begrænsede Omraader. — Derfor rejser
vi, og derfor læser vi Udlandets Litteratur i det Omfang, vi formaar det, ligesom man
ved Udstillinger af Udlandets Kunst søger at gere det store Publikum, der ikke selv
har Lejlighed til at rejse ud, delagtig i de Rørelser, der foregaar paa disse Omraa¬
der ude i Verden.

Havekunst og Hjemkultur er jo ikke i samme Grad som den frie Kunst et An¬
liggende i international Aand; det er i højeste Grad nationalt begrænset, deri lig¬
ger dets Styrke.

Men derfor maa man ikke tro, at man skal lukke sig inde med sit eget og være
sig selv nok; thi saa stagnerer og dør selv de bedste Traditioner. — Saadan har det
nu heller ikke været, idet de Mennesker, der lagligt beskæftiger sig med Havekunst
og Hjembygningskunst, nødvendigvis maa følge med og være bekendt med, hvad der
rører sig ude omkring paa deres specielle Omraader.

Derved er der naturligvis foregaaet en stadig Fornyelse og Paavirkning, somme¬
tider mere end godt var; men i det store og hele dog en Befrugtning af Sindet, som
har affødt gode Resultater.

I vore Dage, hvor man imidlertid ogsaa søger at faa Lægfolk og Amatører i
størst muligt Omfang med ind i Arbejdet paa vore Hjems kulturelle og kunstneriske
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Opbygning, der liar „Havekunst" en Opgave i at fremme Kendskabet til, hvorledes
der arbejdes vedrørende Havebygning i andre Lande. Just ikke for, at vi skal efter¬
abe det fremmede, men for at høste nye Impulser, der kan give vore egne Forhold
et Skub fremad.

Naar vi tænker paa Amerikas Hjemforhold, er vi tilbøjelige til at forestille os det
kolossale, mammutagtige. Det er Skyskrabernes I Ijemland, alt synes os Europæere saa
enormt; selv Pengemidlerne, som vi torestiller os staar til Raadighed f. Eks. for Have-
anlæggeren, forekommer os saa mægtige, at vi i Keglen opgiver at drage nogen Sam¬
menligning, endsige vover at søge en Efterligning af noget, der er amerikansk. Men
denne Antagelse er dog stort set ganske fejlagtig, hvilket de her fremførte Planer til
Villahaver tilfulde godtgør. Der er ikke noget mammutagtigt, endsige millionæragtigt
Præg over dem, tværtimod, snarere det modsatte, og læser vi Forfatterindens For¬
klaring til hver enkelt — som vi hidsætter i Oversættelse —, saa faar man Indtrykket
af noget saare beskedent.

Planerne er, som man ser, stærkt angliseret, det er den engelske Haveopfattelse,
der er Forbilledet. Den germanske, arkitektoniske Strenghed i Kravene til Rumdeling
fattes fuldstændig; men ogsaa den engelske praktiske Planmæssighed savnes. Det, der
præger disse Haveanlæg, og som maaske gør dem særlig amerikanske, er en lidt
sødlig Romantik. Drømmen om en Natur i fri Udfoldelse, eller om man vil, en plan¬
mæssig Planløshed. Dette giver sig især Udtryk i Plan I og II.

I det efterfølgende hidsætter vi i Oversættelse Forfatterindens Forklaring til sine
Planer:

Plan 1:
Villaen er beliggende i Newton Center, en By i Nærheden af Boston. Det er et udpræget Villa¬

kvarter, denne Villa ligger i, og Grundene er ret store. Huset ligger godt paa Grunden med Længde¬
retning Syd og Nord, og Rummene godt placeret i Forhold til Haven. Som en Forbedring er fore-
slaaet en l'dgang fra Dagligstuen (The Living Room) med en Trappe ned til Haven. Paa Grunden
fandtes adskillige store Egetræer, der danner gode, skyggefulde Pladser; men deres store skyggende
Kroner forbyder til Gengæld nogen egentlig Plantning under dem. Grunden falder noget mod den sydlige
og vestlige Grænse, men dog først i Nærheden af disse. En Opfyldning var af Bekostningshensyn
ikke ønsket. Højdeforskellen blev derfor da'kket med en stærk Plantning og hele An læget iøvrigt
anlagt som en uregelmæssig Have.

Græsfladen i Husets Længdeakse er kun lidt faldende og dens Form er uregelmæssig dannet ved
en Plantning af Stauder, Buske og Træer, hovedsageligt Vildroser, vilde Æbletræer, kort sagt som et
Slags Vildnis. Langs Trædetliserne er fuldt af Løgvækster, Foraarsblonister, Forglemmigejer, Arabis
Dianthus osv.

Der er en Vanskelighed ved saadanne landskabelige Havers Opbygning, der jo kun sker gradvis,
nemlig Lysten til at „ordne", særlig Afstikning af Græskanterne i stramme Linier og ved Gravning og
Pudsning, hvorved Karakteren let udviskes. Saadanne Haver bør kun anlægges for Ejere, der selv
tager Haand i Vedligeholdelsen, og som forstaar dens Karakter helt igennem.

Plan II:
Planen til denne Have er formet paa Grundlag af en interessant Idé, som Ejeren af Grunden

havde faaet. - Han boede i en af New Yorks Forstæder i en Yderkant af et Areal, der var udstyk¬
ket i Smaaparceller; men som endnu kun var spredt bebygget. Først Ijobte han den tilstødende Par¬
cel, som laa adskillige Fod lavere end den Parcel, hvorpaa Huset var bygget. Den tilkøbte Parcel blev
anlagt som en Foraarshave og beplantet med saadanne Træer, Buske og Blomster, der helt karakteriserer
Foraaret med deres tidligbloinstrende Pragt. Saa købte han, sammen med nogle Slægtninge, en tredie
tilstødende Parcel, og denne blev anlagt som en Blomsterhave med fælles Adgang for alle tre Familier.
Gangen, der gaar tværs igennem Blomsterhaven, er derfor saaledes placeret for at give Adgang fra de to
tilstødende Parceller, som tilhører de nævnte Familier. Hovedgangen, som forbinder alle tre Havedele,
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Plan III. Elizabeth Leonard Strang, U. S. A. Ca. 1 :300.

gaar ned til en flisebelagt Plads, hvorfra man har en vid Udsigt over Hudson. Fra denne Platform
gaar nogle Trin ned til en oval Græsflade, der helt omgivet af stedsegrøn Plantning danner en Fri-
lufts-Vinterhave. Videre fortsætter Flisegangen ned til en kunstnerisk udarbejdet Jernlaage i Hegnet,
der skiller Haven fra Gaden. Omkostningen ved Planens Gennemførelse bliver meget moderat, naar
denne fordeles paa tre Familier.

Plan III:
Villaen er beliggende i en tætbefolket Del af Cambridge Massachusetts og er klemt inde imellem Nabo¬

husene, saa at disse næsten berører hinanden. En stærk og boj Indhegning om hele Grunden var der¬
for nødvendig og foretoges dels med Plankeværk med Espalier og dels ved I 'letværk med stedsegrøn
Hæk. Den store Græsplæne er ligeledes omgivet med stedsegrøn Hæk.

Indenfor denne Hæk ud imod Græsplænen er brede Stauderabatter, der foruden Stauder ogsaa
indeholder store Partier af Løgvækster og Sommerblomster, hvilket giver en stadig Blomsterfylde.
Ved Plænen er anbragt fire Træballier med en stor Oleander i hver. Nederst i Haven er omkring
et gammelt og meget stort Æbletræ dannet en Opholdsplads, der ogsaa staar i Forbindelse med en
Pergola. I Midteraksen under det store Æbletræ findes et lille Springvand. Hele dette Parti er omgivet
af stedsegrønne Planter, af den Slags som bedst taaler Byluften, endvidere Andromeda floribunda,
der her vil klare sig bedre end Rhododendron.

Paa Løvgangens Plads kan senere bygges en Garage. Gangstien, der nu er med Græs og Træde-
lliser, maa da omdannes til at køre paa, og Tørrepladsen i Gaarden indrettes med llyttelige Stativer.

Forhaven ud imod Gaden er meget enkelt behandlet med Græs og en Hæk af Berberis samt
Dækplantning for Kokkengangen med Ligustrum biota.

Plan IV: ' „

Grunden er beliggende i Udkanten af den stærkt voksende By Brockton i Massachusetts. Den
tilhører en Læge, dér er meget optaget af sin Praksis og derfor hverken har Tid eller Lyst til Ha¬
vearbejde. Huset er bygget med Spekulation for Øje, saaledes at man ved Salg af dette og ved de
derved indvundne Midler kan blive i Stand til at købe et rigtigt Landsted, l or at skabe de bedst
mulige Salgsbetingelser ønskede man Haven anlagt paa en saadan Maade, at den snarest muligt blev
skyggegivende, og at Grænserne blev dækket, saaledes at det hele gav et lunt og hyggeligt Præg.
Men samtidigt skulde Planen give Mulighed for en senere Udformning af et blivende Haveanlæg.
Det drejede sig altsaa nærmest om en lieplantningsplan, som ikke kunde komme i Konflikt med den
fremtidige Haveplan.

Til Opnaaelse af de fremsatte Ønsker plantedes da følgende: Ud imod Gaden en Hæk af Ligu-
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strum ibota og lungs Nabohegnet Masseplantning af forskellige Huske og som skyggegivende Træer
inde paa Grunden nogle Rødcg (Quercus rubra) samt Sukker-Ahorn. Rundt om Huset Spirea van
Houttii, Evoniinus alatus, Spirea callosa alba, Deutzia Lemoinei og enkelte mindre Træer. Som Espa¬
lier er anvendt slyngende stedsegrøn Evonimus og Blaaregn. I Solsiden er plantet nogle Busketroser
(Rosa Hugonis). Dette er i det store og hele Tanken for Planen, hvis Virkeliggørelse ikke vil kræve
store Pengeofre.

* * *

KAN NÅGOT GORAS FOR
TR ADGÅRDSKONSTENS FRAMJANDE?

1 flera år har jag forgaves vantat på, att någon av våra tradgårdsanlaggare skulle
i pressen eller på annat satt draga en Ians for svensk trådgårdskonst just nu. I våra
dagar ar det pressen, som påverkar och beharskar manniskorna i alla mojliga och
omojliga syften. Varfor anvåndar sig inte våra trådgardskonstnårer av den for att
komma i kontakt med och vinna forståelse hos publiken? Jag vet att det finns
en svensk tradgårdsarkitektforening, men jag har aldrig sett ett spår av dess verk-
samhet ute i det levande livet. For 9 år sedan startade Dansk Anlægsgartner og
Havearkitektforening en tidsskrift for trådgårdskonsten i Norden. Tack vare dona¬
tioner kan den stå for utgivandet och har vålvilligt 6ppnattsina spalter for de andra
nordiska folken. Den lever for nårvarande ett tynande liv, men den lever och kam¬
par tappert for sina ideal. De svenska bidragen ha varit mycket få och rått intet-
sågande på några undantag når. Varfor i all varlden hålla sig de svenska tradgårds-
anlåggarna for goda att begagna sig av dessa spalter, som opnats for dem, eller var¬
for icke starta en egen tidsskrift eller visa sig någon gång i dagspressen?

Men vad skulle man då skriva om? Det samma som danskarna ha att skriva om,
men av spesiellt intresse for oss i Sverige. For fackmiin måste det ju vara av stort
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intresse och stor betydelse att i korta koncisa drag få del av en kollegas satt att
losa en uppgitt vicl omdanandet av en gammal anlaggning eller anlåggandet av en
ny. Varfor utlyses aldrig tåvlingar? Nyheter ilråga om plantskolealster skulle om-
talas, vilket skulle stimulera plantskolornas verksamhet och iver att skafFa nyheter
och hålla sig med forstklassiga sortiment, och puhliken skulle lå ogonen oppna for,
att man mojligen kan plantera något annat an Rodhåtte och åter Rodhatte i sina
rosenrabatter. Nya tradgårdsredskap såsom gråsklippningsmaskiner, håckklippare, olika
slag av stenmaterial och gjutjårnsarbeten skulle visas hilder av och beskrivas. Erfa-
renheter rorande grasfroblandningar till olika jordar och lågen, hack- och annat våxt-
materials hardighet i olika landsåndar skulle meddelas till kollegars och allmånhetens
fromma. Uppsatser i tradgårdskonsthistoriska amnen kunde också vara av stort in¬
tresse. Det skulle i det hela talas om, att trådgårdsanlåggning år en viktig sak, som
inte kan tagas så dår lite hur som helst.

Det skulle kunna skapas lite samforstånd med dem, som nu stålla sig — om icke
altid fientligt så oftast likgiltigt och oforstående for trådgårdskonsten. Forst av allt
skulle ett samarhete melian byggnadsarkitekter ock trådgårdsanlåggare bli till en
sjålvlallen sak. Då skulle många, många missgrepp och fel kunna undvikas, vilka nu
bora till ordningen for dagen, och som det oltast blir anlåggarens sak att råtta på
eller båra sinålek tor. Jag v i 11 nåmna ett par konkreta fall, då herrar arkitekter inte
råknade med att deras hus skulle stå på marken. I det ena fallat svåvade sista steget
på trappan i luften, och hade terningen fyllts upp till trappsteget, hade man antingen
fyllt over fonstren och trappnedgången till kållaren elleV ståilt till med ett hårligt
vattenfall vid regn och kållossning ned i kållarren. Utvågen blev att lågga ett par dyra
trappsteg til, som ingen ville betala, och som icke forskonade trappan, som nu miste
sina proportioner. I ett annat lall kom dorrens troskel att ligga ett stycke under mark-
ytan. Håpnad och overraskning. Goda råd voro dyra. Att sånka terrången var av
praktiska och ekonomiska skål omojligt. Saken klarades av, men man hoppas, att
åtminstone de icke sakkunniga icke stanna och titta och undra over resultatet.

Det hånder också att huset placeras på tomten utan minsta tanke på att tillvara-
taga den båsta biten jord till trådgård, eller så att man tår mesta mojliga nytta av
solen. Vid grundgråvningen kan man genast irakta fy liningen dit den behovs och
matjorden dit den behovs, 0111 arkitekt och anlåggare samarhete. I rent arkitektonska
saker hor arkitekten vara den heståmmande, men vid val av våxtmaterial och dess
behandling bor anlåggaren vara den rådande. I regel och forutsat att båda kunna
sin sak ordentligt.

Under renåssansens och barockens glansdagar, då hus och trådgård utgjorde ett
oupplosligt helt, var det olta en och samme man, som skapade båda delarna. I vår
tid med dess starka spesialisering på alla omraden år det knappast tånkbart. men ett
gott samarhete vore ju mojligt. Att dett finns hos många av våra byggnadsarki¬
tekter ett mycket stort intresse for trådgårdskonsten år synnerligen glådjande, men
det ledsamma år, att de med ett visst misstroende se på trådgårdsanlåggarne såsom
saknande de nodvåndiga kunskaperna i arkitektur- och kulturhistoria. Det år i många
fall sant, och misstroendet år beråttigat, ty det år allt for många, som kalla sig tråd-
gårdsarkitekter, utan att vara dårtill kvalificerade. Det gives ju, som vål år, också
undantag. Var och en får sjålv gora, vad han kan for att inhåmta dessa kunskaper,
ty det finns icke hår i landet någon regelrått undervisning i spesiellt trådgårdsarki-
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tektur och dårmed sammanhångande kulturhistoria och anlåggningsteknik. Vi hoppas
och hoppas, att det en gång skall komma darhan, men villkoret hårfor år att få
allinanlieten vaken lor vad tradgårdsarkitektur egentligen ar, så att man inser nod-
vandigheten av att anlita sakkunnig hjalp.

Det år så vanligt, att det rent av ar forbluffande, hur många det år som ohjålp-
ligt sitta fast i de ideer om en trådgårds skonhetsvårlden, vilka oversvåmmade Eu¬
ropa med sitt sentimental« natursvårmeri under 17- og l800-talen, som en reaktion
mot barockens till slut och med råtta forhånade „trådskrådderi". Stenrosen med
stenar stålida på toppånden och omslingrade med krasse och pelargonier, stjårn- eller
hjårttormade rabatter med en Draecena i toppen slå ånnu an på många, och forvå-
nande nog åven bland kultiverade och i ovrigt konstålskande månniskor. De som å
andra sidan „foljt med sin tid" på detta område ha okritiskt låtit anlågga vid sin
låga bondgård eller gamla herrgårdsbyggnad ultramoderna engelska stengångar med
„pudeplanter", brokiga perenna rabatter, prunkande rosenpergolor eller pittoreska
sten-, sump- och vattenpartier i japansk anda. Det samma har skett rakt under
fonstren vid ståtliga karolinska slott. Var sak på sin plats. Det fordras kultur och
pietet vid valet av trådgårdsstil till ett hus. Kunskapen om trådgårdens skiftende ka¬
raktår under olika tidsperioder kunde vara på sin plats hos både anlåggare och pub-
lik likavål som insikten i vanlig konst och kulturhistoria. Svenska Arkitekturminnes-
forenihgen har satt i gång ett mycket vårdefult arbete med uppmåtandet och foto-
graferandet av tradgårderna vid de gamla slotten och herresåtena, och det år att
hoppas, at då detta arbete en gång kommer ut i tryck, det skall i hog grad bidraga
(ill att våcke allmånhetens intresse for denna konstart, som sannerligen blivit styv-
moderligt hehandlad.

Anlåggningstekniken år inget lekverk, som vem som helst kan sysselsåtta sig med
på lediga stunder, eller man kan såtta forstå basta grovarbetare till. Det har hånt
att folk forklarat, att de aldrig mer vilja ha något med en trådgård att skafla, ty de
ha lagt ned massor av pengar på gravning, våndning och såning av gråsmattor och
låggandet av gångar, trappor och murar. Resultatet har blivit en tovig, gropig, brun-
brånd gråsmatta och smutsiga, leriga, gropiga gångar och vinda och sneda murar
och trappor. Det år ju ett så enkelt arbete, så vein som helst kan gora det, men
då blir det också, hur som helst. Ibland har man velat gora saken rigtigt bra och
anlitat nårmaste tradgårdsmåstare, som egentligen syslar med sina våxthus, drivbån-
kar och lite blommor på friland. Han har blivit fortjust over att få låmna sin fantasi
fritt spelrum och återuppliva halvt glomda ideer om tradgårdsarkitektur, som han
fått lukta lite på under sin lårotid. Anlåggningsarbetet har blivit bra gjort, ja, så bra,
att ågaren ej anser sig kunna kasta ut mer pengar på att gorå om liela hårligheten,
som han ur estetisk synpunkt vantrivs med.

Det år på tiden att allmånheten lår sig forstå, att anlåggandet av en trådgård år
en minst lika viktig sak som byggandet av ett hus, och det horde ligga i arkitekter¬
nas intresse att deras skapelser tinge en vårdig omgivning. Jeg har sett mycket goda
exempel på, dår huset och den omgivande terrången sammangjutits till en mycket
vacker och enhetlig skapelse, men dessa exempel borde vara långt fler ån de åro.

I orelåsningar, uppsatser, radioforedrag behandla alia mojliga slag av konst, historia
och trådgårdsodling, men trådgårdsfo/zrfera lyser med sin frånvaro. Ar det brist på
villiga formågor eller år det brist på intresse hos publiken? Ingendera delen tror jag.
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Båda delarna finnas, och det ar bara att borja. Trådgårdsarkitektforeningen liar har
ett stort verksamhetsfålt. Det vore skiil i at stimulera intresset for denna konstart,
som ju kommer att representeras både vid Tradgårdsudstallingen ocli Konstindu-
striutstållingen i Stockholm IQ30. Man skulle visa publiken, att har ar verkligen något
att se och något att lara av. Anlåggarne skulle spanna sina yttersta krafter att visa, vad
som verkligen kan goras.

En historisk oversikt over den europeiska tradgårdskonsten och åven den svenska
skulle ordnas for att påvisa, hur intimt tradgårdskonsten loljt byggnadskonsten i dess
olika skiften, och hur den år ett levande och påtagligt uttryck for olika tiders och
landers kultur och manniskornas dagliga liv i helg och socken.

Ett gott urval bilder av de under de sista årtiondena anlagda trådgårdarna skulle
vara av intresse for både fackman och allmånhet.

Den nya moderna trådgården skulle utformas i den omdebatterede funktionali-
stiska andan, som doch har mycket av sunda och goda ideer. Man anlågger gårna
sin trådgård lik grannens, utan att vidare tånka på, vad man vill anvånda den till.
Men man skall ha klart for sig, vilken funktion trådgården skall fyHa. Skall det vara
ett område att »dia frukt och gronsaker på; skall det vara en plats for barnen att
rasa och leka på; skall det vara en ljuvligt blomstrande plats med våxlande sol och
skugga att vila ut i efter dagens moda eller skal den vara forsoksplatsen for mina
egenhåndiga odlingar och plantcringar av Floras skona, mångskiftande barn? Har
jag plats for och råd med att forverkliga endast ett av dessa onskemål eller kan jag
tillgodose flera? Blir det flera, skola de inordnas i en vål genomtånkt och helgjuten
plan och ej godtyckligt stros omkring eller blandas ihop i en hopplos rora. Och en
sak, som inte år den minst viktiga att tånka på. Hur mycket arbete och pengar
har jag tid och råd att offra på underhållet i framtiden? Detta år alltsammans enkla
sjålvklara saker for anlåggaren, men som publiken har mycket lite begrepp 0111.

Det skulle uppvisas olika typer av trådgårdar fyllande olika åndamål och for
overskådlighetens skull några stycken på lika stort och lika format areal, men olika
dyrbart anlagda och med storre och mindre kostnad och arbete for underhåll. .

Det år tånkbart, att i den moderna byggnadstypen med dess mojligheter till tak-,
terass- och balkonplanteringar arkitekturen och tradgårdskonsten åter skola motas
i ett gott samarbete, som återverkar på de andra byggnads- .och trådgårdstyperna.
Intresset for tradgårdskonsten år emellertid i starkt tilltagande, och jag tror att den stora
allmånheten skulle vara mycket tacksam for, 0111 detta intresse mottes av lite forstå¬
else från fackmånnens sida av ideella och ej enbart ekonomiska skål.

Ludvika, den 24. Januar! ig2Q. Helfrid Lofquist,
Triidgårdsarchitekt.

* * *

HAVENS PRAKTIK
Af Havearkitekt Eigil Kjær.

Beskæring af Havens Buske og Træer.
Beskæringsarbejdet foretages før den lorste Sprøjtning, og medens Træer og Buske

er i Hvile. Træbeskæring er et Gartnerarbejde, som kun de færreste Amatører for-
maar at udføre rigtigt; her hidsættes dog nogle Begler for dette vigtige Arbejde.
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FRUGTTRÆER
Beskæring af Frugttræer bør kun foretages af Gartnere, der er kyndige paa dette

Omraade; thi omend dette naturligvis kan læres af ihærdige Haveamatører, saa kræ¬
ver det dog saa lang l ids Erfaring, at man ikke i Almindelighed tor henregne dettetil Amatørarbejde. Fn almindelig Regel kan tlog gives, nemlig: Har man ikke aarligtAdgang til kyndig Hjælp til Frugttræbeskæring, bør man lade Træerne vokse sin
naturlige Va^kst uden Beskæring og da kun foretage en almindelig Udtynding, idet
man bortskærer saadanne Grene, der krydser hinanden, og iøvrigt udtynde saaledes,
at Fys og Fuft har rigelig Adgang til alle Kronens Dele.

FRUGTBUSKE
Ribs, Solbær og Stikkelsbær beskæres ikke, men efter 4—5 Aars Vækst maa man

tænke paa en delvis Fornyelse af Buskene og en iøvrigt nødvendig Udredning og Ud¬
tynding af de mere og mere indfiltrede Grene. En gradvis Udtyndning foretages paaden Ylaade, at man skærer 3—4 af de ældste og tykkeste (irene af nogle faa l ommer
over Jorden. Ud fra disse Snit vokser talrige nye Skud frem, og ved saaledes at gaa
gradvis tilværks, kan man stadig holde Buskene unge og frugtbare og tillige velformede.

Hindbær beskæres paa den Maade, at man for det første fjerner alle de tørre Skud
og af de nye Skud bibeholder 4~5 af de kraftigste, som sidder nærmest Midten af
Planten, og de umodne Spidser paa Skudene indstudses. Hindbærstængelen kan vel
bære sig selv uden Opbinding, men det ser pænt ud og letter Plukkearbejdet, naar
disse tilbindes til en midt igennem Rækken løbende almindelig Hegnstraad, som tras¬kes imellem to tykke Stager eller Stolper i hver Ende af Ra;kken. Traaden skal tras¬
kes i en Højde af ca. I m over Jorden.

PRYDBUSKE
Formaalet med Beskæring af Prydbuske er i Hovedsagen efterhaanden at giveBuskene en hensigtsmæssig Form og Størrelse, samt at fremme Blomstringen. Dog skaldet straks fremhæves, at dette Indgreb med Saksen ofte i høj Grad kan forringe

en Busks naturlige, smukke og ejendommelige. Vækst; og hvor Buskene hovedsage¬ligt skal tjene til at forhøje den rent naturlige maleriske Virkning i en Have, er der¬for en nænsom aarlig Udtynding al den Beskæring, der kræves.
Men hyppigst har vel Prydbuskene tillige andre Opgaver i Nutidens Haver; deskal danne Fæ eller Ramme om Haven, eller inde i Haven virke ved hver enkelts

Blomsterrigdom, hvorfor der desværre som Regel blandes alt for mange forskelligeSlags sammen i Busketterne; hvilket vi dog ikke kan komme nærmere ind paa her.Som Fæ kræves der først og fremmest sund Vækst, tætte Buske fra Grunden og
en vis Begrænsning i Størrelsen; som Blomsterplante selvfølgeligt saa mange og saa
store Blomster som muligt, samt ofte en vis harmonisk Form hos Buskene og en Be¬
grænsning af Størrelsen. Herefter har saa Beskæringen at rette sig, og efter lidt Om¬tale af gamle Busketters Behandling skal der siges lidt nærmere om de forskellige Be-skæringsregler.

I gamle Busketter, der ligger i Græsplæne/, kan man tit med Fordel rydde allede mindst værdifulde Buske helt va>k og maaske lade et Par karakteristiske smukke
Syren-, Guldregn- eller Snebollebuske blive staaende, stamme dem noget op og ud-
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Samme Husk.
iJdtyndet.

I'hiladelphus (uægte Jasmin).
For Udtyndingen.

vide Plænen omkring og ind under dem. Gamle Busketter, der skal hegne og danne
Læ, maa baade udtyndes og forynges samt tilføres rigelig ny Næring ved Efteraars-
eller Foraarsgravning.

I Buskettets Midterparti stammes de bedste Buske op, og hvis Buskettet derved
bliver noget tyndt, kan det underplantes følgende Foraar med skyggetaalende Buske,
der helst bør have nogenlunde samme Karakter som de gamle Buske, hvorunder de
plantes. (Eks. Fjeldribs, Ribes alpinum under Guldregn, Liguster under Syren osv.).

Buskene i Buskettets Yderkant bør forynges ved en kraftig Tilbageskæring af sunde
Grene og Bortskæring af syge og svage Grene, selv 0111 følgende Aars Blomstring
forringes stærkt herved; det gælder navnlig om i første Omgang at fremskaffe en
kraftig, sund Skudvækst. Skær altid Grenene tilbage i forskellig Længde; hold de
længste i Buskens Midterparti; skajr med skraa Snit, da Saksen skærer renest og let¬
test paa denne Maade, og de skraa Saar ikke saa nemt samler Fugtighed, der be¬
gunstiger Sygdomsangreb; skæres Grenene, som man undertiden ser, af i omtrent
samme Højde, fremtræder Buskene Aaret efter som nogle grimme „Koste", en Form,
de er længe om at vokse fra.

Er der Tale om unge, nyplantede Prydbuske, saa er det tilraadeligt at beskære
alle kraftigt voksende Buske de første Vintre, indtil de har faaet en passende Form;
derefter bør Beskæringen nærmest gaa ud paa at vedligeholde den gode Form, holde
Ligevægt mellem Buskene og fremme Blomsteransætningen.

Tidspunktet for Beskæringen samt Udstrækningen, hvori den bør foretages, af¬
hænger mest af de forskellige Buskes Vækstejendommeligheder, som man efter føl¬
gende Vejledning selv bør søge at gøre. sig yderlig mere fortrolig med.
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Budrilcie variabilis.
Før Beskæringen.

Samme Musk.
Beskaaret.

Hos mange Buske overvintrer saaledes de Blomsterknopper, der er dannet forud-
gaaende Aar; Blomsterne kommer da paa „gammelt" Træ, siger man, og en Beskæ¬
ring hør derfor oftest foretages om Foraaret eller Sommeren lige efter endt Blomstring;
og selv om da en meget kraftig Nedskæring er paakrævet (2/3 og mere af Grenlæng¬
derne), kan f. Eks. gamle Syrener, Ribes m. fl. hurtigt blomstre smukt igen; selvføl-
gelig bør den aarlige Beskæring være ret nænsom af disse Buske. Som Eksempler paa
Buske, der bør beskæres efter Blomstring, kan nævnes: Laburnum, Ribes, Forsythia,
Diervillea, Syringa, Cornus mas, Philadelphus, Potentilla, Azalea og Rhododendron.
For de to sidstnævnte gælder det, at tynde, næsten bladløse Eksemplarer ofte med
Held kan skæres meget kraftigt ned (a/a af Grenlængderne) lige efter Blomstring; sam¬
tidig bearbejdes og gødes Jorden rigeligt, og paa de tilsyneladende tørre Grene vil
snart fremkomme mange nye Bladknopper.

Prunus nana og den mere kendte Primus triloba bør ikke som andre Prunus nøjes
med en svag Udtynding om Vinteren; men hvert Aar skæres alle svage og enkelte
ældre Grene kraftigt tilbage efter Blomstringen, da de nye Aarsskud fra de lavt sid¬
dende Knopper bliver kraftigere og mere blomsterrige.

En Del Buske og Prydtræer, der delvis blomstrer paa gammelt Træ, kan nøjes
med en svag Udtynding og Fjernelse af døde eller syge Grene om Vinteren. Hertil
kan regnes alle til Prunusslægten horende (de to fornævnte undtagne), endvidere alle
Pyrus (muligvis lidt Sporebeskæring i de unge Aar), Deutzia (unge Skud røres ikke),
Virburnum, Kerria, Caragana, Colutea, Rosa (kun Busketroser), nogle Arter Spirea
(S. arguta, S. Thunbergii, S. v. Houtii).

En kraftigere Vinterbeskæring kan man give flere Cornus, Lonicera, Liguster, Rhus,
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Sambucus, Symphoricarpus, Hydrangea; sidstnævnte skæres tilhave paa 2—3 Øjne
paa forudgaaende Aars Skud; og det samme gælder Buske som Buddleie, Spirea An¬
thony Waterer, S. callosa og S. salicilolia, der alle blomstre paa ungt Træ.

Flere Buske vokser saa svagt og behersket, at de saa at sige ingen Beskæring
fordrer, f. Eks. Daphne, Magnolia, Tamarix, Berberis og Cotoneaster (dog maaske
bør de kraftigere voksende Arter af to sidste udtyndes noget), endelig Genista og
Cytisus med Undtagelse af C. nigricans og C. capitatus, der blomstrer bedst paa unge
Aarsskud og derfor skæres tilbage hver Vinter.

Da de fleste Slyngplanter ogsaa fordrer en Del aarlig Beskæring, skal der kort
siges lidt herom til Slut.

Clemathis Jachmanni, viticella og lanuginosa blomstrer paa nye, unge Aarsskud,
hvorfor disse Arter om Vinteren kan skæres tilbage tæt til det gamle Træ eller af¬
kortes svagt og tilhindes, hvor Tilvækst ønskes. Clematis florida, montana og patens
blomstrer derimod paa gammelt Træ og maa derfor ikke beskæres stærkt 0111 V in¬
teren, men efter Afblomstringen. Hos Jasmineum nudiflorum og officinalis skæres de fle¬
ste Sideskud tilhage paa 3-6 Øjne straks efter Blomstringen. Caprifolium, Aristolo-
chia, Polygonum baldshuanicum udtyndes kun om Vinteren. Den ægte Vin beskæres
tidlig 0111 Vinteren ved at tilbageskære alle Aarsskud paa 2—4 Øjne, undtagen hvor
Tilvækst ønskes. Den vilde Vin skæres oftest endnu kraftigere ind, og paa den ofte

svagtvoksende Blaaregn skæres alle korte Sideskud stærkt tilbage for muligt at sætte
Blomsterknopper senere.

* * *

J. E. OHLSENS ENKE
125 Aars Jubilæum.

i Aaret 1804 startede Gartner Friederich Naumann sit Handelsgartneri ude paa
Østerbro, der hvor 1111 J. E. Ohlsensgade ligger. Dette blev Stamsædet for Gartner¬
dynastiet Ohlsen, idet Ole Ohlsen, der var gift med Naumanns Datter, i lSl2 over¬
tog (iartneriet.

Byens Udvikling slugte efterhaanden Gartneriets Arealer, saaledes at dette, der
\ar blevet drevet som blandet Gartneri med Blomster, Planteskole og Frøavl, helt
gik over til Frøhandel og senere l røavl paa andre Arealer. Ohlsens Gartneri har
altid hørt til Landets betydeligste og staar 1111 under Firmanavn: J. E. Ohlsens Enke
som et af Nordens største Frøfirmaer, der har frembragt en Mængde ypperlige Frø¬
stammer til Gavn for baade vort økonomiske og æstetiske I lavebrug.

Firmaet indehaves nu af Ole Ohlsens Sønnesøns Søn, Jørgen Ohlsen og Carlos
Jensen.

„Havekunst" bringer Firmaet sin bedste Lykønskning. J. P. A.
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Brachycome iberidifolia.

E T A A RI G E SOMMER BLOMSTER
Af Havebrugskandidat, Docent Hother Paludan.

Helen er incle, hvor Planerne lægges fQr den kommende Sommer, ogsaa for Blom¬
sterhaven er der sørget; Roser, Stauder og blomstrende Buske er for længst bestilte,
inaaske allerede modtagne og indslaaede og venter kun paa en stille, mild Graavejrs-
dag for at blive plantede, og dog, alle Beregninger og al Forudseenhed til Trods,
naas Maalet med vor Have aldrig helt uden om de etaarige Sommerblomster, der
kommer os til Hjælp, naar der aabenbarer sig et Hul i vor Stauderabat, de afgræn¬
ser Gangene med blomstrende Kanter eller giver Læ og Baggrund for lave Stenbede
og Stauderabatter; thi Maalet med Haven er ikke en Plante lier og der med fin ny-
revet Jord imellem, nej Fylde og Frodighed, som skjuler .lorden og selv danner Bag¬
grund lor klare, farverige, duftende Blomster. Hermed er ikke alt sagt; Sommervæks¬
ter er ikke anden Rangs Blomster, hvis Opgave alene er at fylde ud; de repræsen¬
terer maaske større Rigdom og Skønhed end nogen anden Plantegruppe, og naar
dertil kommer deres hurtige Udvikling, lette Dyrkning og store Holdbarhed som af-
skaarne, kan deres ringe Anvendelse i vore Haver kun skyldes manglende Kendskab.
Herpaa skulde disse Linier prøve at bøde uden paa nogen Maade at gøre Krav paa
at være udtømmende. Opgaven maa i første Omgang blive at nævne et Udvalg af
de lettest dyrkelige Repræsentanter, hvorfor det bliver nødvendigt straks at udskyde
alt, hvad vi forstaar ved Udplantningsplanter, der kræver en Forkultur i Bænk, saa
Omtalen saa godt som udelukkende kommer til at omfatte de Sommervækster, der
udsaas paa Blivestedet.

Det første, man stilles overfor, er Indkøbet af Frø; det er samtidig noget af det
betydningsfuldeste her at træffe et godt Valg, eller med andre Ord: med Frøets Bo¬
nitet staar og falder Resultatet. Her kan ikke gives almindelige Direktiver; thi de
Frømængder, der bliver Tale om, er saa smaa i Sammenligning med Urtefrø, at der
ikke gives mærkede Stammer, og dog kan man sige, at de enkelte Frøavlere netop
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Coreopsis tinctoria (Skenhedsøje).

paa Blomsterfrøets Omraade kappes om at overtrumfe hinanden; for Ikke-Fagfolk staar
ingen anden Udvej aaben end at henvende sig til et anerkendt, velassorteret Firma
og der købe det bedste; paa dette Punkt er Sparsommelighed daarlig anvendt; køb
aldrig sammenblandede Farver, der ofte repræsenterer mindre godt Fro! Jeg vil ikke
sige, at man skal købe det dyreste, men paa den anden Side er det meste Sommer¬
vækstfrø saa let, og det drejer sig om saa smaa Frømængder, at Frøets Pris ikke be¬
høver at afskrække. Saaledes koster 20 Gram af det bedste amerikanske Morgen¬
fruefrø lO Gange saa meget som det almindelig anvendte, men giver til Gengæld IOO
pCt. ægte, stærkt fyldte, store Blomster og kommer pr. Plante til at koste I Øre.

Om de her nævnte Sommervækster kan det i Almindelighed siges, at de bør ud-
saas om Foraaret, saa snart Jorden er bekvem, fordi der paa det Tidspunkt er til¬
strækkelig Fugtighed til Spiring og uafbrudt Vækst. Mange af vore Sommervækster
saar sig selv fra Aar til Aar, hvilket tyder paa, at disse kunde udsaas allerede om
Fjfteraaret; for Centaurea, Calendula, Escholt/ia, Adonis, Iberis, Nigella og enkelte
andre kan det gøres i Begyndelsen af Oktober Maaned, men i Almindelighed vil jeg
fraraade det, selv om man derved kan faa sine Sommervækster en halv Snes Dage
før i Blomst; thi dels forlanges dertil én ekstra ren Jord, dels kræver Smaaplanterne
nogen Dækning Vinteren igennem, hvis Barfrosten ikke skal ødelægge dem.

Sommervæksterne stiller ikke store Fordringer til Jorden, dog maa den være ef-
teraarsgravet og gødet Aaret i Forvejen samt absolut ren for fleraarigt, helst ogsaa
etaarigt Ukrudt; en Jord af noget lettere Beskaffenhed vil være at foretrække; den
bliver tidligere bekvem om Foraaret og behøver saa kun at gennemarbejdes dybt med
lli ven for at gøres tjenlig til at modtage Udsæden: paa denne Maade økonomiserer
man ogsaa bedst med Vinterfugtigheden.
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Reseda odorata gr&ndiflora.

Hvor og hvorledes Udsæden ellers foretages afhænger af Hensigten, men Sol maa
der til for at laa kraftige, blomsterrige Planter.. Sommervækster kan navnlig under
store l orhold bredsaas tyndt paa dertil egnede Pladser og kan anvendt paa denne
Maade i Lysninger i Beplantninger give Indtryk af vild Bevoksning og være af be¬
tagende Virkning. I mindre Haver ønsker man mere ordnede Forhold med lige Hæk¬
ker, som er lettere at udtynde, opbinde og holde rene. Ønsker man Sommervækster
udelukkende til Afskæring, kan de saas paa særlige Bede med tra 4 til 6 Hækker
paa 1,2 m brede Betle. Opbindingen foretages her let og som Hegel tilstrøkkelig godt
ved at nedstikke stærke Stokke i Bedets Hjørner og mindre ned langs Bedets Yder¬
sider og forbinde disse med Garn, efterhaanden som Planterne vokser i Højde. Det
er dog navnlig i selve Blomsterhaven, at man ønsker til Stadighed at være omgivet -
af Sommervæksterne, og deres Anvendelse er mangfoldig efter de forskellige Vokse¬
steder, man kan finde til dem, og de enkelte Slægters Ejendommeligheder. Sommer¬
vækster kan anvendes til Kantning af Gange og er efter min Mening langt smukkere
og mere levende end f. Eks. Buxbom; det, som vil passe i en Have, vil mispryde en
anden, men jeg maa dog nævne nogle faa Eksempler; mpn kan anvende en enkelt
Sommervækst langs en hel Gang; den skal da være forholdsvis lav, længeblomstrende
og gerne kraftigt farvet, saasom Morgenfrue, Escholtzia, Saponaria, Silene pendula,
eller man saar den ene Hække bag den anden, yderst den laveste, tidligst blomstrende,
f. Eks. den yndige, blaa Nemophila insignis, 20 cm længere inde den gule eller orange¬
farvede Morgenfrue og atter 30 cm indenfor denne Delphinium Consolida, ogsaa kal¬
det Levkøjriddersporen. Nemophila begynder allerede at blomstre i Juni, efterfølges
af Morgenfruen og denne igen af Riddersporen. Paa denne Maade har man I I or, til
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Frosten kommer, og naar Nemophila er
afblomstret, skuffes tie blot bort, Morgen¬
fruerne breder sig ud over deres Plads, og
Kanten er lige smuk. Sommervækster er
som skabte til at udfylde Huller paa Stau¬
debede; en praktisk Fremgangsmaade er
at anbringe en Stok i Midten af den tomme
Plads, med Stokken som Centrum rilles
en cirkelformet Rille op, og Frøet saas.
Stokken minder da om, at her er foretaget
Udsæd, indtil Frøet spirer, og benyttes se¬
nere ved Opbindingen. Ligesom Rabatten
ud mod Gangen kan afgrænses al en
Række Sommerblomster, kan en enkelt
eller flere højtvoksende danne Baggrund,
naar de saas saa langt inde, at der mel¬
lem Rabatten og Sommervæksterne bliver
saa meget Plads, at Rabatten kan passes,
og Sommervæksterne plukkes; hertil vil
f. Eks. et Lathyrusbed egne sig udmærket;
endelig og maaske allersmukkest kan man
lade Sommervæksterne virke ved hele de¬
res straalende Blomsterflor, idet lu-le Ra¬
batter eller Bede og Grupper tilsaas der¬
med. Traditionen tro tindes der endnu i
mange Haver Bede, som aarligt tilplantes
med Asters og Levkøjer, men lige saa ofte
ærgrer man sig Sommeren igennem over
deres hullede og daarlige Tilstand, Plan¬
terne naar aldrig at komme sig efter Flyt¬
ningen, angribes al Sygdomme eller givet-
for Levkøjens Vedkommende alt for mange
enkeltblomstrende Planter; langt billigere,
nemmere og frodigere er det at tilsaa hele
Bedet med en eller flere Sommervækster.

Med Hensyn til den Dybde, hvori Frøet
saas, maa tier advares mod for dyb Saa-

„ c.. . /c.„ . \ ning, navnlig tidlig om Foraaret, medensPapaver Khoeas var. Shirley (Silkcvalmue). ri i iJorden endnu er vaad og kold; den gode,
gamle Regel at dække Frøet med 21/a Gange Frøets Tykkelse af Jord er en udmær¬
ket Rettesnor; det fine Frø med den svage Kim saas øverligt og omvendt. En billig,
gavnlig og nem Foranstaltning i Tillagde af, at Jorden er tør, navnlig ved sen Saa-
ning, er etter Oprilningen véd Hjælp al en Vandkande at vande Bunden al Billen,
saa Frøet og da^kke med den opkammede, tørre Jord. Da man som Regel ikke ken¬
der Spireevnen hos Frøet, maa man uden at være ødsel saa tættere, end Planterne
senere skal staa. Efter Spiringen, saa snart man bare kan faa fat paa Planterne, fore-
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tages Udtyndingen; dennes Nødvendighed
afhænger foruden at Plantetætheden og-
saa af, hvilken Sommervækst, man har med
at gøre; jo større, den bliver, des mere
nødvendig er Udtyndingen, og som almin¬
delig Ilegel kan det siges, at udtyndede
Planter bliver de kraftigste og giver de stør¬
ste Blomster.

Pasningen Ira Udsæd til Blomstring er
saare simpel og bestaar i en lille I lypning
samtidig med den tørste Rengøring; den
hjælper til at støtte Planterne; mange Som¬
mervækster behøver ikke Opbinding, ja
tager sig allerbedst og mest graciøst ud
uden; andre maa, inden de falder omkuld,
støttes og holdes paa l'lads ved en ud¬
spændt Snor eller en Stok og et skjult an¬

bragt Bastbaand.
Vanding bliver i Almindelighed ikke

nødvendig paa almindelig god Jord som

l'ølge at, at Rødderne paa de paa Vokse¬
stedet saaede Planter straks søger i Dyb¬
den, hvorfra det er let at skaffe Vand nok.

Jordens Behandling maa navnlig i den
første Tid være omhyggelig; stadig Hak¬
ning mellem Rækker og Planter holder
Ukrudtet borte, bringer Luft ned til Rød¬
derne og holder paa Jordfugtigheden.

Næringstilførsel skulde der, saafremt der
om l.fteraaret er tilført Jorden Gødning,
ikke være Brug tor; men finder man, at
Væksten foregaar for daarligt, har man
altid den Udvej at give Salpeter som Over¬
gødning, blot det sker med Forsigtighed
lidt ad Gangen og uden at drysse det paa
de ofte følsomme Blade.

Det største og vigtigste Arbejde er Af¬
plukningen af Blomsterne, saa snart de er
visne; jo omhyggeligere dette overholdes,
des la^ngere og des smukkere Syn; det
kan overkommes for mange Sommervæk¬
ster, andre er for smaa og rigtblomstrendé
dertil; man maa saa nyde deres rige, men
korte Blomsterflor for derefter at fjerne
Planterne og lade andre dække hen over
deres Plads. Mange vil maaske indvende,

Cosmos bipinnatus.

Scabiosa.
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Nigella damascene.

at man saa afskærer sig fra Muligheden af
selv at høste Frø til Udsæd det følgende
Aar; men i mindre Haver spiller Frøind¬
købet ingen pekuniær Rolle, og desuden
bliver tiet hjemmeavlede Frø aldrig saa godt
som det paa forædlede Planter høstede, saa

jeg tror, man hellere skal renoncere paa
Frøet, som ofte ikke engang modner, og
hellere glæde sig over den i Stedet forøgede
Blomsterpragt.

Skal jeg nu nævne nogle af de Sommer¬
vækster, man har størst Fornøjelse af, maa
det blive noget i Flæng og beklageligt nok
maa jeg straks udskyde den værdifuldeste,
Vellugtende Fladbælg, hvis Omtale alene
kunde gøre Krav paa et helt Nummer af
„Havekunst". Alene dette, at Lathyrus odo-
ratus ikke har noget populært dansk Navn,
viser, hvor langt vi er tilbage med dens
Dyrkning.

Derimod vil jeg gerne omtale en anden
klatrende Sommervækst, Tropæolum, ogsaa
kaldet Nasturtium, skønt jeg tror, det er en
af de. Sommervækster, som Publikum bedst
kender; men den fortjener det ogsaa, egnet
som den er, snart til at løbe op i Staal-
traadsvæv, snart til at vælde ud over Mure,
Stensætninger eller dækkende Skraaninger;
jeg tænker her paa Sorter af Tropæolum
majus og Lobbianum med deres i Solen skin¬
nende skarlagen og gule Farver; men de
kræver ogsaa Lys, naar man rigtig vil have
Fornøjelse af dem. Den gule, lette Tropæ- '
olum peregrinum, ogsaa fejlagtigt kaldet ca-

nariense, kan tage sig fortræffeligt ud, lø¬
bende op i en gammel laks eller anden
Stedsegrøn. Der findes ogsaa ganske lave,
ikke rankende Tropæolum, f. Eks. de mørkt
skarlagen King of Tom Thumb og Empress
of India, der egner sig til Kanter, de bliver
ca. 40 cm høje. Fælles for alle er Mulig¬
heden for at saa dem paa Friland i Slut¬
ningen af April. Frøene lægges enkeltvis,
da de enkelte Planter bliver store.

Af Sommervækster, der særligt egner sig
til Kanter, men ogsaa kan bruges i Forgrun-



den af Rabatter eller til hele Bede, nævnes:

Anagallis coernlea. Hliver 2() cm høj; den
himmclblaa Form er den smukkeste. Ynder
fuld Sol og let muldet Jord. I lører til de
Sommervækster, der i Almindelighed saas
i Bænk og udplantes med 20 cm Afstand,
men kan ogsaa til senere Blomstring saas
paa Blivestedet i Begyndelsen af Maj.

Asperula a^urea. Østerlandsk Skovmærke,
bliver 25 cm hoj. Saas paa Voksestedet i
April og danner hurtigt en stærkt forgre¬
net Plante, helt dækket al lyseblaa Blom¬
ster. Borttages, naar den begynder at al-
blomstre. Meget taknemlig og let.

Brachycome iberidifolia har mange mar-

gucritlignende Blomster i en Mængde for¬
skellige Farver; navnlig Blausternchen er
smuk. Saas paa Blivestedet og udtyndes til
12—15 cm Afstand.

Calendula eller Morgenfrue bor straale i
selv den mindste Have og ved sin Duft
bringe Bud baade om Myrthe og Citron.
Til Kanter og Bede bor vælges de lave og
kompakte Sorter med stærke orange og
gule Farver, (. FAs. Dania; et Bed af denne,
hvorimellem I lundetungen, Cynoglossum
coelestinum er pletsaaet, kan være af meget
smuk V irkning, naar de himmclblaa Blom¬
ster hæver sig op over Morgenfruerne. Til
Afskæringsbrug maa det absolut tilraades
at forlange de amerikanske Sorter. Saa snart
.lorden er bekvem, saas lørste Hold Mor¬
genfruer, udtyndes til ca. 2() cm og holdes
afpudset for visne Blomster.

Escholt^ia californica dækker i Foraars-
tiden de kaliforniske Højdedrag; ingen
Blomst fordrer og ynder Sol som den og
det i en saadan Grad, at Blomsten kun
aabner sig for Solens Straaler; til Gengæld
er det utroligt, hvad Planten kan taale i
Retning af let og tør Jord; faar den for
gode Kaar, kan den blive for kraftig og
uordentlig til Kantplante. Egner sig ikke til
Afskæring.

Godetia findes baade i lave, ca. 30 cm
høje Sorter, egnede til Kanter og Bede, og

Chrysanthemum carinatum.

Escholtzia californica.
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op til 70 cm høje, grandiflora Sorterne, til
Afskæring. I Katalogerne findes et rigt Ud¬
valg i hvide til røde Farver med Silkeglans
over den lidt krøllede Blomsterkjole. Go-
detia er ikke fordringsfulde, men taaler daar-
ligt Omplantning, hvorfor de saas paa Blive-
stedet i Begyndelsen af April med hurtig
Udtynding til 1.5 cm Afstand for de lave,
25 cm lor de høje Sorter.

Iberis amara og umbellata er begge 20
cm høje, fordringsløse, rigt og længeblom-
strende, kalkyndende, ideelle Kantplanter;
de taaler tør Jord og solet Vokseplads; den
førstes Farve er hvid, den andens lilla. Den
hvide Iberis coronaria Empress er krafti¬
gere med store Blomsterhoveder og kan an¬
befales til Afskæring. Alle saas tidligst mu¬
ligt eller allerede om Efteraaret paa Blive-
stedet. Udtynding lønner sig.

Litium grandijlorum, den lette røde Lin,
bliver 25 cm høj. Kræver let, varm Jord og
fuld Sol, hvori Blomsterne kan gløde.

Nemophila insignis med sine himmelblaa
Øjne er som skabt til tidligtblomstrende
Slutningen af Marts paa solaabent Sted i

god Jord.
INigella damascena, Jomfruen i det grønne, har smukke himmelblaa Blomster, ind¬

rammede af det sirligste mørkegrønne (Bæger og Blade); de er derfor ogsaa særligt
egnede til at sætte mellem andre Blomster.. Navnlig den halvfyldte Miss Jekyll er
smuk. Saas Efteraar eller Foraar paa \ oksestedet, ikke for tæt. 30 cm høj.

Reseda odorata er en af de allerbedste Kantplanter, skønt dens Blomster ikke er
særligt prangende; selv 0111 det i I idens Løb er lykkedes at fremelske baade rødlige
og gyldne Farvetoner, og Blomsterhovederne for hvert Aar tiltager-i Størrelse, bliver
det dog Duften, hvorfor vi elsker og ikke vil undvære Reseda i vore Haver; dens
Tilstedeværelse sætter, dens ringe Fremtræden til I rods, Prikken over i'et. Naar den
alligevel savnes i saa mangfoldige Haver, er Grunden, at den ikke er helt let at faa
frem; den kræver hurtig Spiring og kraftig Vækst og fordrer derfor en godt gødet,
kraftig Jord, udsat for Solen. Frøet saas tidligt for at udnytte Vinterfugtigheden, ved
senere Saaninger vandes Rillerne; man saar øverligt og klapper Jorden og sørger fra
Spiringen for ved Overbrusning 0111 Aftenen, at Jordlopperne ikke gor Kaal paa de smaa
Planter, som udtyndes til 15 cm Afstand. Beseda lader sig paa Grund al sin Paderod
ikke gerne flytte. Den egner sig i afskaaret Tilstand fortræffeligt til at sætte mellem
andre Blomster, men Vandet maa tla ofte skiftes, da Stilkene hurtigt forslimer.

Saponaria multiflora danner hvælvede Puder, der ikke bliver over I5—20 cm høje.
Saas paa Voksestedet saa snart som muligt, udtyndes til 20 cm Afstand, ynder fuld
Sol og lettere Jord. Foruden den almindelige rosenrøde findes en hvid Varietet.

Centaurea moschata.

Kanter. Frøet saas undertiden allerede i
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Siletia pendula Bonettii, den mørkbladede
Limurt med purpurrøde Blomster, er meget
virkningsfuld som Kant eller dækkende hele
Bede; forholder sig som foregaaende.

Af noget højere Sommervækster til Pryd
i Haven eller til Afskæring maa nævnes:

Centaurea Cyanus, vor almindelige Korn¬
blomst, saas paa Blivestedet Efteraar eller
Foraar; den volder ingen Vanskeligheder
og kan ikke undværes i nogen I lave; efter-
haanden findes den i alle mulige Farver,
som sammenblandede kan være af god
Virkning, men en Kornblomst er nu alli¬
gevel smukkest kornblaa.

Noget lettere, mere dunagtig er den yn¬

defulde, vellugtende Centaurea moschata, og-
saa kaldet suaveolens og odorata; desværre
er de noget vanskeligere og gives i Almin¬
delighed en Forkultur i Bænk; men har
man en solaaben, varm Vokseplads med
lettere Jord, er det dog værd at forsøge at
saa den paa Voksestedet i Slutningen al
April og udtynde til 30 cm Afstand.

Chrysanthemum carinatum er en god gam¬
mel Bekendt fra Bondehaven; der har den
hed og de smukke trefarvede Blomster og
enhver Have til Saaning paa Voksestedet og Udtynding til 30 cm Afstand. Chrysan¬
themum segetuni Gloria med store, ensfarvede gule Blomster sk.d helst forkultiveres
i Bænk.

Cosmos bipinnatus er en at de værdifuldeste Sommervækster, som man aldrig bli¬
ver træt af; over det fine, lette Løv hæver de sommerfuglelette Margueritblomster sig.
Den er uhyre nøjsom, og for megen Næring i Jorden vil medføre, at den kun ud¬
vikler lop. Det anbefales at bruge den rosa Cosmos og altid præcox Typen, da den
almindelige sjældent naar at komme i Blomst, i alle Tilfælde omkring København;
paa Lolland ser man Cosmea foran hvert Hus, og det siges, at de selv aarligt høster
Frøet og saar det paa Friland. Der er nu tiltrukket en fyldt Form, men ved en saa-
dan Misforstaaelse mister Blomsten sin Charme og Ynde.

Clarkia elegans og pulchella er let kultiverede Sommerblomster i mange Farvenu-'
ancer Ira hvidt til rødt, fra enkelte til fyldte. Saas tidligt paa Blivestedet i ikke alt for
svær og fugtig Jord; udtyndes tidligt. Til Dekoration inde kan hele Planten trækkes op.

Delphinium omfatter foruden de herlige og uforlignelige Stauderiddersporer en dej¬
lig Samling Sommervækster, hvis Blomstringstid fordeler sig over det meste af Som¬
meren. Først kommer den lave Hyacinthridderspore, hvoraf der igen findes høje og
lave Former; den kan allerede blomstre fra Begyndelsen af Juli, efterfølges af Del¬
phinium elatior, der danner en Overgangsform til Delphinium Consolida, kaldet Lev¬
køjriddersporen, der kan blive over 1 m høj og fortsætter Blomstringen, til frosten

Malope grandiflora.

hjemme, men er paa Grund af sin Villig-
det indskaarne Lov anbefalelsesværdig i
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kommer; den er fortræffeligt egnet til Afskæring. Riddersporerne saas tidligst muligt
i god næringsrig Jord og udtyndes i god Tid i Forhold til deres kommende Størrelse.

Inden for Slægten Coreopsis findes saa mange værdifulde Sommerblomster, at jeg
lige maa have Lov at pege paa enkelte af dem, skønt man i Almindelighed giver dem
en Forkultur i Bænk, dog kan i hvert Tilfælde de smørgule, glinsende Coreopsis co-
ronata og Drummondii saas paa Friland paa varm solet Vokseplads. Smukkest er
Coreopsis tinctoria, ogsaa kaldet Calliopsis hicolor, med dens Mylder af lette, gule
og brune Blomster.

Lavatera trimestris og Malope grandiflora horer begge til Katostfamilien, bliver ind¬
til I m høje, saas tidligt paa solaabent Voksested og udtyndes til mindst 30 cm Af¬
stand. Navnlig den rosa Malope kan anbefales. Som afskaarne udvikler selv sinaa
Knopper Blomsterne.

Ligesom nævnt for Delphinium efterfølges Staudelupinerne af de sommerblom-
strende. Foruden den 30 cm høje Lupinus nanus, der egner sig til Indfatning, maa
der navnlig peges paa den blaa Lupinus Hartwegii, der bliver ca. 60 cm, og Lupinus
hybridus, der er højere og senere. Lupiner har en stærkt udpræget Pælerod og taaler
derfor ikke Flytning; de saas paa Stedet i Begyndelsen af Maj. Da Frøet er tem¬
melig stort, skal det godt i Jorden og kan, for at spare paa Frøet, pletsaas som Bøn¬
ner. Lupiner skal have god Plads og fuld Sol.

Papaver. Hvilket Mylder findes der ikke her, men ingen naar i Ynde Silkeval¬
muen, Papaver Rhoeas var. Shirley; den kan nøjes med lidt, men kraftigst og smuk¬
kest udvikler den sig paa en næringsrig 0111 Efteraaret gødet Jord, hvor den udtyn¬
des til 20 cm Afstand. Skal saas om Foraaret paa Blivestedet ikke for dybt. Den
beskyldes for at drysse som afskaaret, men skæres de silkeagtigt straalende Blomster
straks om Morgenen, medens den fine Kjoles Folder endnu ligger i Læg efter den
ublide Behandling i den snævre Krop, kan man i flere Dage have Fornøjelse af et
Glas med Valmuer.

Scabiosa atropurpurea. Navnlig maa anbefales de mørke Farver og Sorten, Die Fee,
der er smuk himmelblaa. Der findes lave og høje Former. Ynder en næringsrig, ikke
for let Jord. Blomstrer tidligst, naar den udsaas paa Bænk, men kan saas paa Vok¬
sestedet i Slutningen af April Maaned.

Inden jeg slutter, maa jeg endnu nævne nogle faa Sommervækster, som man staar
sig ved at have dels paa Grund af deres egen Skønhed, dels fordi de egner sig til
Afskæring til Staffage for de Sommerblomster, der mangler Grønt; ofte staar de fri¬
est uden, som Papaver og Cosmea, som selv har smukt Løv, medens andre vil vinde
ved Iblanding af fjederlette Græsser eller etaarigt Brudeslør.

Gypsophila elegans. Der findes baade hvidt, rosa og rodt etaarigt Brudeslør.' Kan
udsaas flere Gange, første Gang paa solaaben Vokseplads, senere i Slagskygge, men
altid tyndt, saa det ikke behøver at udtyndes.

Af Græsser, der kan saas tidligt 0111 Foraaret paa Voksestedet og give Afskæ-
ringsmateriale samme Sommer, skal jeg nævne den fine og lette Agrostis nebulosa,
Avena sterilis, Bri^a maxima og minor, Eragrostis elegans og den ejendommelige, dusk¬
formede Lagurus ovatus. Ønsker man at anvende disse Græsser til Tørring, maa de
skæres i god Tid, hænges til Tørring med Toppen nedad paa et mørkt, tørt og luf¬
tigt Sted.

Saatiden er inde. Glem ikke Sommervæksterne. De vil lønne Dem kongeligt!
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BOGANMELDELSE
Danmarks Naturfredningsforenings Skrifter: „Dyrehaven" og

„Rebild og Rold", Billeder af Sigvart Werner. 1Q28.
Foruden sine Aarbøger, som præsenterer sig smukt, udsender den virksomme

Danmarks Naturfredningsforening at og (il større Billedhefter, og de foreliggende 2,
der væsentligst rummer Sigvart Werners fortrinlige Hilleder, giver paa en ypperlig
Maade deres Bidrag til Oplysning 0111 I'redningsarbejdet i Danmark og dettes Be¬
tydning. Dyrehaven er behandlet saa ofte før (blandt andet har „Forskønnelsen" i
sin l id gjort det), og det var vel her, den nu saa berømte Fotograf Werner vandt
sine første Laurbær; Rebild Bakker og Kold Skov er derimod mere ukendt i Bøger¬
nes og Billedernes Verden, hvorfor ikke mindst dette Hefte fortjener Udbredelse. Til
dette sidste Hefte er knyttet nogen Tekst, nemlig foruden et Digt al Johannes V.
Jensen oplysende Bidrag af Skovridder Lorentzen og Max Henius. Johs. Th.

* * *

HAVENS PRAKTIK
Beskæring af Roser.

I Tilknytning til foregaaende Artikel om Prydbuskenes Beskæring, skal der denne Gang gives
nogen Vejledning i Beskæringen af den hyppigst forekomne Prydbusk, nemlig: Rosenbusken. Rosen¬
beskæring er et Emne, der meget sjældent ses omtalt i vore I favebrugsfagblade; men dette maa in¬
genlunde indgive Haveamatørerne den Tro, at Emnet er betydningsløst, - tværtimod. Sagen er snarere
den, at man har været og stadig er lidt usikker paa, hvad der var den bedste Beskæringsmaade for
Roser.

Naar derfor undertegnede nu vil prøve paa at vejlede Haveamatørerne lidt om dette vigtige nu
forestaaende Arbejde, saa maa denne Vejledning ikke altid optages som absolut uforanderlige Regler;
men som en almindelig Beskæringsoversigt, hvor nogle Punkter maaske bør ændres noget og suppleres
med den enkelte Læsers egne Erfaringer.

Ved Beskæringen koncentreres og retledes Saftstrømmen i Duskenes Grene, hvorved Planterne
holdes ungdommelige, mere blomsterrige og i Stand til at give særlig veludviklede Blomster; gamle
ubeskaarne Roser (forædlede) taber hurtigt i Blomsterrigdom og Blomsterstørrelse.

Beskæringens Formaal er tillige at holde den aarlige Tilvækst Indenfor rimelige Grænser, alt efter
det Omfang vi ønsker Rosenbusken skal have.

Da Beskæringen er noget forskellig for de almindelige lave Roser, stammede Boser, Klatre- og
Buskroser, maa hver af disse Grupper omtales for sig.

Fælles for de lave Roser er en omhyggelig Fjernelse og Renskæring af døde, syge og svage
(.rene, som man foretager saa snart Vinterdækket tages fra Roserne om Foraaret.

Derefter skæres alle tildels nedfrosne Grene ned paa en fast god levende knop (Barken bor være
grøn og glat noget over Knoppen).

Den egentlige Beskæring udføres saa paa de resterende Grene og hovedsageligt paa de unge
Grene, der er dannet forudgaaende Aar.

Ved Beskæringen afkorter man Grenen mere eller mindre, eftersom vedkommende Rosensort
kraver det; — i Almindelighed kan man sige, at de svagt voksende Sorter beska-res mest og de
stærkest voksende mindst.

Hos de stærkest voksende,' Remontantroser, skæres de kraftigste Grene ned til 6-10 Knopper,
alt eftersom Buskens Form og Grenenes Stilling kræver det; svagere, tyndere og mere umodne Grene
maa skæres længere ned, maaske til 4-6 Knopper regnet Ira Grenens Basis. Yderlig kan en Udtynding
af Plantens Midte ofte blive nødvendig, naar denne er nogle Aar gammel, da liere Sorter indenfor
denne Gruppe ellers bliver for tætte i Grenbygningen. Sorter tilhørende Therose- og Polyantharose-
gruppen maa regnes for de svagest voksende Roser vi har, og følgeligt beskæres ret kraftigt.
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Theroserne er vel de allersvageste og kan skæres tilbage paa 2-4 Knopper, hos l'olyantharosernc
er der en Del Forskel paa Væksten indenfor Sorterne; de svageste beskæres omtrent saa meget som
Theroserne, de stærkeste omtrent som Remontantroserne, og desuden bor man altid have Polyantha-
rosernes specielle store Kvne til at danne kraftige nye Skud fra gamle Grene nær Jorden i Erind¬
rings—aldrig lade Grenene blive for gamle; men hellere serge for at fremkalde ny ung Vækst ved
hvert Aar at foretage en ekstra stærk Tilbageskæring næsten til Grunden af nogle faa 3-4 Aars Grene
jævnt fordelt over hele Planten. Man behover ikke at ængstes ifald der ikke findes Knopper saa langt
nede paa de gamle Grene; kraftige unge Skud vil fremkomme fra skjulte Knopanlæg i Grenen („so¬
vende Øjne"). For yderligere at fremme Blomstringen er det vigtigt at bortskære visne Blomster med
en Gren paa 2-4 Blade om Sommeren; dette er særlig vigtigt hos Polyantharoserne, men har selv¬
følgelig ogsaa stor Betydning for andre Roser. Som en Mellemting mellem disse stærkest og svagest
voksende lave Roser staar Therosehybrider og l'ernetianaroser, og folgelig skal Grenene hos disse
i Almindelighed skæres tilbage paa ca. 4~S Øjne dog noget varierende efter Sorternes Voksemaade
(den kraftig voksende Thehybrid Gruss an Teplitz beskæres saaledes meget mindre end de svagl-
voksende Thehybrider, Farbenkonigin o. s. v.) Selve Beskæringen udfores ved Hjælp af en skarp
Saks med „Dobbeltskær" (d. v. s. begge Saksens Blade er knivskarpslebne).

Snittet bor fores lige over en Knop, og denne bor saa vidt mulig vende udad, bort fra Buskens Midte.
Stammede Roser, tilhørende de ovennævnte Grupper, bør alle beskæres noget kraftigere end de

almindelige lave Roser.
De rankende Sorter af Therose og Therosehybrider (Climbing-Roser) til Eks. Gloire de Dijon,

Climbing, Caroline Testout o. a. beska;res ikke ret meget, naar de dyrkes som Espalier.
Unge, lange Aarskud tilbindes og studses blot lidt ligesom de korte Blomstersidegrene, ellers

fjernes kun 3-4 aarige gamle Grene samt døde og syge Grene helt. Dyrkes disse rankende Sorter
fritstaaende i Bede, beskæres de unge Aarskud noget mere; dog kun saa meget som Pladsforholdene
kræver det, og bliver de for høje og ustyrlige, kan de bindes ned mod Jorden i en jævn Bue hist
og her, hvilket i høj Grad fremmer Blomstringen det følgende Aar.

Ilos de mange forskellige Slyng- eller Klatreroser vil der gerne være nogen Forskel i Villigheden
til at give nye unge Skud fra Roden, og heraf afhænger Beskæringen i Hovedsagen.

Mange Slyngroser kan blomstre smukt Aar efter Aar fra de samme Grene, men undertiden op¬
høre de efterhaanden med at give nye Aarskud fra Roden, hvilket er meget uheldigt, da strænge Vin¬
tre, Sygdom o. a. pludselig kan dræbe de gamle Grene. Derfor maa man —ofte med Sorg - af og lil
tilbageskære nogle ældre Grene meget kraftigt, og dette bør da foretages efter endt Blomstring, og
ikke 0111 Foraaret.

Størsteparten af de smukke Slyngroser er dog heldigvis mere end villige til at forny sig ved en
Masse nye lange Aarskud (navnlig Wichurianasorterne), og da disse Aaret efter gerne giver det ri¬
geste og skønneste Blomsterflor, bor man selvfølgelig bevare dem, og ikke, som nogle Haveejere, be¬
tragte dem som ubehagelige Vildskud, som det snares! muligt gælder om at faa skaaret væk.

En Udtynding bliver dog ntesten hvert Aar nødvendig, men skal foretages blandt de ældste Skud
efter Blomstringen om Efteraaret; samtidig kan de bløde Skudspidser studses paa de unge nye Aar¬
skud, for at de bedre kan modne deres Ved.

Beskæringen af Slyngroser om Foraaret bestaar i at afkorte Hovedgrenenes mange tynde Side¬
skud til 2—4 Knopper, og saa selvfølgelig fjerne alt frossent og dødt Træ.

Da højstammede Hængeroser er Slyngroser, forædlet paa Stamme, kan de beskæres paa omtrent
samme Maade som disse.

Buskroserne er nævnt tidligere under Prydbuskenes Beskæring, og til Slut skal der da blot siges
et Par Ting, der har Interesse i Forbindelse med Røsenbeskæring.

Jo tidligere man beskærer en Rose, jo tidligere vil Blomstringen begynde, og har man store
Rosengrupper, kan det muligt være fordelagtigt at beskære to Gange; den ene I lalvdel naar Dækket
tages af Roserne, og den anden ca. 14 Dage senere, hvor Beskæringen da maa være noget kraftigere,
som tidligere omtalt.

Endelig maa man, for at kunne give en Rose den rette Beskæring, altid straks ved Plantningen
sorge for at give den den rette Plads, hvilken afhænger overordentlig meget af dens Vækst.

Til Eksempel kan nævnes Therosehybriden Gruss an Teplitz, som tidt maa beskæres for kraftigt
af tvingende Pladshensyn, og noget lignende er Tilfældet med Slyngroserne: Aglaia, American Pillar
m. fl., der fordrer jen meget stor Flade, til at espalieres paa, og derfor ofte maa undertrykkes gan¬
ske urimeligt. . . ' Eig. Kjær.
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Hendes Majestæt Dronningen ledsaget af Formanden. Handelsgartner P. Bech,
beser Udstillingen efter Aabningshøjtideligheden.

GARTNERNES FOR A AR S UDSTILE IN G 1929
Udstillingens Betegnelse var heldig valgt, en ikke helt uvæsentlig Betingelse for

en god Start og et godt Enderesultat. Navnet ligesom giver Tilsagn om en aarlig
Fortsættelse, og der er overvejende Sandsynlighed for, at en aarlig Foraarsudstilling,
dersom Sagen vedblivende gribes rigtig an, vil kunne blive til Glæde baade for Ud¬
stillerne og for det besøgende Publikum. Men en absolut Betingelse er, at det ikke
for Udstillerne bliver et økonomisk Offer; Æren er jo ganske vist det fagreste Træ
i Skoven, men dog ikke nok, naar Skatter og andre Udgifter skal udredes.

Optakten var saare festlig med Hds. Majestæt Dronningen som Protektrice og

personlig tilstede ved Aabningshøjtideligheden. Ministerkrisen bevirkede, at det blev
Københavns Ministerpræsident, der kom til at holde Aabningstalen, en Tale, der for¬
mede sig som en smuk og uforbeholden Hyldest til Gartnernes skønne Erhverv og
den Tillokkelse, det har paa saa godt som alle Mennesker, samt en Anerkendelse af
Erhvervsgartneriets stedse stigende Betydning her i Landet.

Københavns-Kredsens Formand, I handelsgartner P. Bech, har sammen med Hoved¬
arrangøren, Hr. Anlægsgartner Valdemar Hansen, og Overgartner Brandt-Klixbiill som

Sekretær, sammen med den øvrige Komite udført et stort Arbejde, hvoraf særligt Ar¬
rangørens er synligt for Publikum; den faglige, kritiske Betragter af Hovedarrange-
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Langesø Plantages fornemt arrangerede Vandparti som blev tilkendt
Dronningens Ærespræmie.

mentet kan vel nok finde Enkeltheder, der med nogen Ret kunde kritiseres, men skal
1 olkets, de Besøgendes Dom være det afgørende, bliver der i hvert Fald ikke Tale
om anden Skydning paa Pianisten end den, der giver sig Udtryk i Form af en Æresr
salut; dette Forhold fremgik med stor Tydelighed af de Udtalelser, man bemærkede
blandt det besøgende Publikum!

Alen naar der tales om Arrangører, bør samtidig nævnes Blomsterhandler Lagoni.
\'ed denne og mange tidligere Lejligheder har han vist sig som en lille Troldmand,
en Mester i Detailarrangementer, en uvurderlig Hjælper for de enkelte Udstillere, der
er kloge nok til at søge hans Bistand.

Gartnere og Udstillingsinteresserede af den lidt ældre Aargang vil ikke kunne und-
gaa at bemærke en iøjnefaldende Forskel paa en Udstilling af gartneriske Produkter
nu og f. Eks. for 3^ Aar siden. Den Gang fandtes der et Utal af Klasser og Grup¬
per vedrørende de præmieæskende Frembringelser, og der uddeltes bl. a. Bronce-
medailler og gaves „Hæderlig Omtale". Et Prædikat som sidstnævnte vilde en Ud¬
stiller i vor Tid meget have sig frabedt; den vilde efter hans Mening nærmest virke
nedsættende, altsaa det modsatte af Ordlyden.

I vor Tid er Dommernes Arbejde paa en Udstilling i ikke ringe Grad simplifi¬
ceret; selvfølgelig tages der vedvarende overvejende Hensyn til Kvaliteten af de ud¬
stillede Varer, men tillige og i stedse stigende Grad til Arrangementet som Helhed
og den Betydning, Udstillingsnummeret maa skønnes at have som Attraktion for Ud¬
stillingen. En almindelig god Handelsvare kan meget vel ved en smagfuld og formaals-
tjenlig Opstilling være at stor Betydning for Udstillingen som Helhed.
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Detail af Langesø Plantages Vandparti med Billedhugger Elo's smukke Figurer:
Havfrue fodrer sine tørstige Drenge.

„Hæderlig Omtale" gives overhovedet ikke mere paa en Udstilling. Vi har oven¬
for anført af hvilke Grunde; maaske der med nogen Ilet kan kritiseres over, at der
uddeles for mange Ærespræmier, men Udstillerne er meget vel bekendt med, at de
forskellige Ærespræmiers Værdi er ikke saa lidt forskellig. Men overfor Publikum ser
et Skilt med „Ærespræmie" betydeligt bedre ud end „Hæderlig Omtale", selv 0111 mu¬

ligvis en nøjagtig Værdimaaling vilde give det samme Resultat, men hver Tid maaler
med sin Alen og har sine Udtryk.

Havebrugsudstillinger under deres nuværende Form er med andre Ord i ikke ringe
Grad Salgsudstillinger, Varemesser, der skal (jene til at animere Haveejernes og Pu¬
blikums Købelyst, og hvor ogsaa Salg af Planter og andre Produkter til Tombolaen
er af meget stor Betydning. Det er Fremvisninger overvejende af gode Handelsplanter
og Produkter, mere end „Skuer" for ekstra kultiverede Planter med en lang og kost¬
bar Forkultur, saaledes som det tidligere ofte var Tilfældet. At Udstillingerne under
deres nuværende Form har mere Betydning for Salget og for Standen som Helhed
end den tidligere l ids er hævet over enhver Tvivl, ikke mindst Planteskolerne, der
udstiller under ganske andre Former nu end tidligere, kan tale med herom.

I det efterfølgende skal vi ikke trætte Læserne med en tor Opremsning af hele
den lange Præmieliste og en minutiøs Gennemgang af hele Udstillingen. Ligeledes
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I'arti med Del af Ludv. Andersens smukke Gruppe i Forgrunden
og Michael Larsens Hortensier længst tilbage.

Edw. Svendsens, af Blomsterhandler Lagoni, smukt opstillede Gruppe,
hvis Planter alle var i fineste Kultur.
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Anlæget set i Længderetning.
I Forgrunden Handelsgartner liergs smukke Calceolarler.

Del af D. T. Poulsens Udstilling af Foraarsstauder, Roser m. in. I Baggrunden ses en af
liilledliugger Elo's Figurer, der virkede godt imellem de lysende Foraarsblomster.
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Københavns Handelsgartnerforenings kollektive Gruppe, meget smukt opstillet
af Blomsterhandler I .agoni.

Del af D. T. Poulsens langstrakte Gruppe sammenhørig med
den Del, der vises paa Hilledet Pag. 53-
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Knuthenborg Parks udstillede kaktusgruppe med mange
interessante Enkeltheder.

overlader vi Omtalen af Havearkitekternes og Anlægsgartnernes Præstationer til en
paa dette specielle Omraade mere kyndig Vurderer og en mere rutineret Pen,*) med
andre Ord, vi holder os hovedsagelig i Inderkredsen, holdende os ved Jorden i en¬
hver Henseende som en jævn Gennemsnitsgartner og i visse Tilfælde seende paa Sa¬
gerne fra et Publikumstandpunkt.

* *

*

Vi staar paa den store Indgangstrappe, skuende ud over Hallen, og vort første
umiddelhare Indtryk er Glæde over at tilhore en Stand, der kan frembringe en Ud¬
stilling af en saa tiltalende Skønhed og Ynde, at ingen anden Korporation, selv ikke
de anerkendte Kunstarter, formaar at gøre os Rangen stridig, og i samme Aande-
dræt sender vi en taknemlig Tanke til den forlængst hensovede Skønhedsdyrker, der
i en fjern Oldtid fandt paa at indløje Vand og Vandpartier i Havens Rammer. Hvil¬
ken Betydning har Langesøes Vandparti lige for Indgangen ikke for Udstillingen, et
Afsnit af virkelig Natur, et livgivende Element er tilført Udstillingen, givende den
Besøgende et Førstehaandsindtryk, der ikke kan værdsættes højt nok. Og de fire,
forholdsvis smaa Vandstraaler, der plasker tilvejrs i Hallens Centrum, frembringer den
herligste Musik, oplivende og dog samtidig beroligende.

Langesøes Præstationer fik tilkendt Udstillingens højeste Pris, Dronningens Æres¬
præmie; rent bortset fra den omfattende Samling af Væksthus- og Frilandsplanter,
Langesøes Udstilling omfattede, var Helhedsbilledet af det med udpræget Smag og
Natursans arrangerede og tilplantede Vandparti af allerstørste Værdi for Udstillingen.

De lys-og letløvede unge Birketræerer Hallens fornemste Pryd; selv den flotte¬
ste og bedst kultiverede Palme kan ikke staa Maal med et nordisk Løvtræ i Udspring.
Men lad os ikke glemme Fagmandens Kunst for Naturens Selvfølgeligheder; hvor
finder vi paa Udstillingen den bedste ^ delse af gartnerisk Kunnen, af ypperlig Dyrk¬
ning? Efter vor ringe Mening er Svaret ikke vanskeligt. Noget af det ypperste, der
er præsenteret paa en dansk Havebrugsudstilling, var de udstillede Levkøjer og Ro-

*) De udstillede Anlægsgartnerarbejder vil blive omtalt og illustreret i .luninumret. Red.
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ser fra Handelsgartner Alf. Mikkelsen, Glostrup, og de i Hallens modsatte Ende ud¬
stillede Calceolaria liyb. fra Handelsgartner Berg, Vanløse. Roserne var i Sorterne
Columbia, Hadley Rose, Roselandia, Ophelia og Westfield Star; den sidste er en
hvidgul Sport af Ophelia. Baade Levkøjerne og Roserne var af fuldendt Udvikling og
af en mægtig Størrelse. Det var her udelukkende Produktets Godhed, der gjorde sig
gældende, der var ikke ofret noget særligt paa Opstillingen. Ganske den samme Ka¬
rakteristik kan gives af Bergs Calceolarier, kultiverede i ret smaa Potter, men med
mægtige Blomsterstande i flotte, prangende Farver. De var placerede paa et aflangt
Bed og i samme Højde, men de vakte alle de Besøgendes Beundring. Hr. Mikkelsen
tilkendtes Udstillingens næsthøjeste Pris, Staden Københavns Urespræmie. Berg fik
Dansk Chrysanthemumselskabs Ærespræmie, ligeledes en meget fin Anerkendelse.

En Præstation, der virkede paa en Gang baade ved Varernes fine Kvalitet og en
glimrende let og flot Opstilling, ydedes af Handelsgartner Edw. Svendsen, Kastrup.
Udstillingen dannede Inderkredsens Afslutning (il venstre, set fra Indgangen, og den
omfattede Hortensia, Guldregn, Prunus m. m. i pragtfuld Blomstring. Midterparti og
Baggrund dannedes af store Kentia-Palmer. Arrangementet var noget af det bed¬
ste paa Udstillingen; Planterne anbragte med I lenblik paa deres Karakter, en rig
og forstandig Anvendelse al Stativer i forskellig I lojde bevirkede, at Arrangementet
virkede let og tiltalende, og at hver enkelt Plante kom til sin Ret. Hr. Lagoni, der
havde bistaaet Hr. Svendsen med Opstillingen, fejrede igen her en af sine mange Tri¬
umfer. Gruppen tilkendtes Frederiksberg Kommunes Ærespræmie.

Handelsgartner Jørgensen, Sondre Fasanvej, udstillfcde en stor blandet Gruppe, be-
staaende af Palmer, Potteroser, Azaleer og Pelargonier, alle gode, velkultiverede
Handelsplanter; han tilkendtes en af Kredsens største Ærespræmier.

En forholdsvis lille Gruppe af Cineraria stellata og Adiantum Ira Handelsgartner
Th. Willumsen, Søborg, var af udmærket Virkning; de velkultiverede Cineraria var
Dekorationsplanter af Rang, kun Skade, at denne Type af Cineraria aldrig rigtig bli¬
ver en Handelsvare; de høje, omfangsrige Blomsterstande besværliggør I ransporten.
1 samme Afdeling af Hallen var en al vore Hortensia-Specialister, Handelsgartner
Andr. Lorentsen fra Ribe, Udstiller. En. meget lin Kulturpræstation var de i Stikling¬
potter kultiverede, nyere Hortensia-Sorter med Kæmpeblomsterstande. Af mindreVærdi
var en japansk Nyhed, „Domoboi", med en underlig forvreden Vækstform og store
Enkeltblomster i uensartet Udvikling.

Af stor Værdi i Hovedarrangementet var to lange Grupper i-Hallens Midterparti
al lave, kompakte Cinerarier i fortrinlig ensartet Udvikling og med klare, glimrende
Farver; de var udstillet al Handelsgartner Aug. Hansen, Kastrup.

Handelsgartneriet „Pilevang", Glostrup, udstillede en ved sin Farvevirkning stairkt
dominerende blandet Gruppe, hovedsagelig af Rhododendron (Pink Pearl), Hortensia
og Azalea. Særlig den nævnte Sort Rhododendron med de prangende store, rosa-
farvede Blomsterstande gjorde sig smukt gældende. Lige til venstre for Indgangen ud¬
stillede Kredsformanden I1. Bech udenfor Bedømmelse rundbladede Pelargonier i Sor¬
terne: Kiihleys Liebling, fyldt rosa, Dr. Lerchemuller, højrød fyldt, samt Bose Poite-
vine, alle fortrinlige Handelsplanter i god Udvikling og fuld Blomstring.

De kraftigste og fyldigste Pelargonier paa Udstillingen udstilledes af I landelsgartner
Asmussen, Rødovre; det var Dekorationsplanter, liere Planter sammen i temmelig store
Potter.
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Hallens Centrum dannes af en meget stor Gruppe af vel kultiverede Hortensier
i forskellige Sorter samt Adiantum fra I landelsgartner Michael Larsen, I lellerup. Par¬
tiet var formet som en Høj med blødt svungne Linier. Standen var en af Udstillin¬
gens største og vakte fortjent Opmærksomhed ikke mindst ved sin Massevirkning.
Gruppens Beliggenhed berettiger maaske Opstillingens Karakter, der virker lidt tungt
og massivt.

Gammeldags, men uhyre indtagende baade ved sit Indhold og sin hele ukunstlede
Opstilling virker Handelsgartner Jensen, „Valdals", Udstilling. Her fandtes hvide Lilier,
Cytisus, Deut/ia gracilis foruden Rhododendron, Azaleer, Cinerarier m. m. Gartne¬
riet „Valdal" var et af de bærende paa Udstillingerne i Slutningen af det forrige
Aarhundrede, og det viser at kunne hævde sig fremdeles.

I il Hovedstadens ældste Gartnerier hører ligeledes Firmaet Daniel Petersen, Valby.
Herfra var udstillet baade Syrener og Liljekonvaller af fortrinlig Størrelse og Kvalitet.

Firmaet Carl Andersen, P. Bangsvej, fremviste en meget flot Gruppe, hovedsageligt
af hvide Syrener og røde Polyantharoser, flotte Planter i smagfuld Opstilling. Bar-
tholdys Eftf., Vanløse, havde ligeledes flotte, store, hvide Syrener.

Handelsgartner Jørgensen, „l ortly", udstillede en meget stor Gruppe Azaleer, store
smukke Planter i overdaadig Blomstring. Planterne havde fortjent en bedre og mere

smagfuld Opstilling; der var forsøgt Opstilling som i et Tæppebed med alle Planterne
i samme Højde.

Handelsgartner Holger Rosendal, Vanløse, udstillede ligeledes en mindre Gruppe
Azaleer, ganske fortrinlige Planter i tildels nye Sorter.

Handelsgartner Viggo Jensen, Kullatorp, var eneste Udstiller af Lathyrus, et ret
stort Antal Sorter i de klare, lette lyse Farver, der særkender denne Blomst. Sam¬
lingen beundredes af alle og blev af sa>rlig sagkyndige betegnet som en fremragende
Præstation.

Handelsgartner Thorvald Petersen havde tilvenstre for Hallens nordlige Indgang
arrangeret en Gruppe tildels meget store Palmer og andre grønne Vækster med lavere,
blomstrende Planter i Forgrunden. Der gik Rygter 0111, at Hr. Petersen vilde arran¬

gere en Husgavl med blomstersmykket Altan og Forhave; en saadan Ide burde have
været bragt til Udførelse; den interesserer det store Publikum mere end en dadelfri
Opstilling at værdifulde Vækster a la Vinterhave.

I jt betydende Plus til Udstillingen var tilført af Vilvorde Havebrugshøjskole. Et mæg¬
tigt ophøjet Bed med liere Tusinde blomstrende Primula i lila Farvenuancer lyste langt
væk. Bedet bestod af P. denticulata, P. hyb. Helenae, P. hyb. Purpurkissen og P.
hyb. Vanda.

Fra Knuthenborg Flave ved Overgartner Hansen var udstillet en meget omfattende
Samling Kaktus og andre Sukkulenter, deriblandt en Del nyere Former lige hjem¬
kommen fra Meksiko, hvor Grev Knuth for Tiden opholder sig for at foretage Ind¬
samling. Vor københavnske Specialist paa samme- Omraade, Handelsgartner Hans
Thomsen, Rødovre, var ligeledes repræsenteret med en større Såmling.

Københavns Handelsgartnerforening var kollektiv Udstiller af baade Potteplanter,
afskaarne Blomster, overvintrede og fremdrevne Grønsager. Det skulde synes en van¬

skelig Opgave at sammenfatte saa forskelligartede l ing til et samlet, tiltalende Hele.
Men Hr. Lagoni har her været ved at overgaa sig selv. Han skaber høje, slanke
Birke ved at stille loppen op paa et Stativ med en lille Spand, der dækkes og ca-
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moufleres. Han anvender Kasser med Karse som grønne Fliser omkring et Taarn med
gamle Rød- og Hvidkaal og skaber af livad som helst, der stilles til lians Raadighed,
en Linie- og Farvevirkning, man tvinges til at beundre. Baade i Kraft af sin Opstil¬
ling og i Kraft af sit Indhold var Hatidelsgartnerforeningens kollektive Udstilling en
af Kæmpehallens største Attraktioner.

Vi har hidtil hovedsagelig holdt os til Blomsterarrangementerne, men ogsaa Grøn-
sagsgartneriet var repræsenteret paa en særdeles fyldig og tildels helt ny Maade.

Handelsgartner Thorvald Suhrs Drivhus med de elektrisk belyste Agurkplanter var
et Puhlikumsnummer af Rang og tillige af Interesse for enhver Gartner. Handelsgart¬
ner Brandts Hus med Agurker, et Udsnit al et moderne Gartneri ført ind paa Sten¬
broen, vakte ligeledes (ortjent Beundring. Samme Udstiller havde tillige arrangeret et
mægtigt Tæppebed med en Varietet af Echeveria secunda glauca, der vakte megen
Interesse.

Noget al det lækreste paa Udstillingen var de fremdrevne Jordbær fra Holmberg,
Husum, og J. P. Jørgensen, Bagsværd. Den første lod to Mand holde \ agt ved sine
Natten før Udstillingens Aabning, og I Ir. Jørgensen skærmede sine under en Glas-
montre. Vi har ikke tidligere set saa frodig en Udvikling al Bær og Frugter af en
saadan Størrelse paa Sorten Deutsch Evern som den, der fandes i Kasser under nævnte
Montre. Holmberg, Husum, og Handelsgartner Hansen, „Nordlund", udstillede lige¬
ledes Tomater i Potter med modnende Frugter.

Som ved tidligere Udstillinger i „Forum" ydede Planteskolefirmaet D. T. Poulsen
en meget stor Indsats. Firmaet, der i de senere Aar ledes efter mere moderne Prin¬
ciper end tidligere, er saa heldig i den ene af Indehaverne, Hr. Svend Poulsen, at have
en god Arrangør, der ikke blot kan producere Planter, men ogsaa kan stille dem
frem paa en saa smagfuld og tiltalende Maade, at Publikum faar Lyst til at købe dem.
Firmaet havde denne Gang hovedsagelig indskrænket sig til at fremvise fremdrevne
Roser, Stauder og Sirbuske, grupperet og anvendt paa naturlig Maade. Udstillingen
som Helhed kunde dog ikke maale sig med den, Firmaet sidst havde arrangeret paa
samme Plads.

Udenfor Bedømmelsen deltog Københavns kommunale Blomstergartneri samt Land¬
bohøjskolens Have, særlig fra det førstnævnte Sted var der ydet en Mængde værdi¬
fulde Planter, der dels anvendtes som Staffage, dels fik Anvendelse i selvstændige
Grupper. En Del meget smukke og værdifulde Planter, hovedsagelig Saftplanter af
Værdi til Stuedyrkning, burde været forsynet med tydelige Etiketter til Vejledning
for de mange, der studerede dem. I Landbohøjskolens I lave, der fandt Anvendelse
som Midterparti i Hallens nordre I lalvdel og hovedsagelig bestod al meget store, de¬
korative, grønne, sjældnere Planter, fandtes ogsaa meget smukke, store, velkultiverede
Cineraria stellata og Schizanthus wisetonensiS.

Af Plantenyheder fandtes en Del, der dog ikke paa nogen Maade var fremragende.
Vi har allerede omtalt den nye Hortensia, udstillet af Lorent/en, Ribe. Holger Ro¬
sendal udstillede en ny gul Pinselilie, Barrie glitter, der tildeltes i. Præmie; nogle andre
Pinselilie-Sorter var holdt udenfor Bedømmelse. En c\f de bedste var en stor, hvidgul,
Barrie Lady Godiva.

Firmaet G. van der Stam, Boskoop, udstillede et Par nye Polyantha-Roser af en
ikke hidtil almindelig lakrød Farve. En lille enkelt med lyst Øje, men uden Navn,
var den mest tiltalende. En fyldt Sort af samme Farve, meget smaablomstret, bar Nav-

58



net „Goldcnlaks", den synes ikke særlig værdifuld; det samme maa siges om en anden
Polyantha-Nyhed, der under det højtflyvende Navn Lindbergh udstilledes af Vuyk
van Nes Boskoop. Blomsten er meget lille, næsten enkelt, Farven lyserød, ofte med
hvide Pletter.

Paa nærværende Tidspunkt, da dette Referat skrives, en af Udstillingens sidste
Dage, kan tiet allerede fastslaas, at Udstillingen i økonomisk Henseende er sikret, og
der bliver endda Tale om et Overskud. Vi noterer dette med Tilfredshed, der sik¬
kert kan deles fra alle Sider. En Udstilling som den, der naar disse Linier læses, for¬
længst er afsluttet, kræver et Arbejde og fortjener sin Løn, og Lønnen hostes af hele
den samlede danske Gartnerstand i l orm af øget Agtelse og Interesse fra de øvrige
Samfundsklassers Side. Jens Risum.

* *

*

ZEN O BI A PULVERULENTA
er det smukke Navn, Pollard for over IOC) Aar siden gav Planten, der ses paa Bil¬
ledet, lil Ihukommelse af Dronning Zenobia af Palmyra. Den er en Busk, nær i Slægt
med- vor hjemlige Rosmarinlyng. Plantens Skønhed i Forbindelse med dens noget ind¬
viklede Familieforhold har gjort den til et kært botanisk Barn med alt for mange
Navne. David Don kaldte den Zenobia speciosa, hvilket Navn ganske vist er ære¬
fuldt, men unødvendig. Bartram hævdede Andromeda pulverulenta. Lindley vilde

Zenobia Pulverulenta. lot. Aksel Olsen.
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have den til at liedcle Andromeda dealbata. Efterhaanden fik den ogsaa paa Gart¬
nerlatin Navnene Andromeda glauca, A. Candida, A. speciosa og maaske flere. Des¬
værre optræder den kun sjældent under sit oprindelige Navn, som er det rette, efter
de internationale Navneregler. Man skal være forsigtig med at lave danske Navne.
De bliver næsten altid kunstige og sødladne. Hvis jeg alligevel skulde vove I orsøget,
vilde det blive noget i Retning af Konvalbusk. Hver lilomst er i Størrelse, Form og
Farve omtrent som en Liljekonvalblomst. Navnet kunde maaske lovlig let forveksles
med Clethra's danske Navn, som næppe nogen kan kalde betegnende: Liljekonvaltræ.

Zenobias lilade er glatte, læderagtige og i Reglen saa tæt dækkede eller pudrede
med en voxagtig Dug, at deres Farve er blaalighvid. Deraf Efternavnet. Alene Bla¬
dene gør Planten iøjnefaldende. Jeg dyrker dog ogsaa Former, hvis Blade mangler
Dug og er olivengrønne eller med svag Dug og lysegrønne.

Skønt Zenobia har været dyrket siden l8()l, iflg. Dr. Rehder, horer den fremdeles
til de meget sjældne Buske her i Landet. Den har hjemme i det sydøstlige Nord¬
amerika, fra Nord Carolina til Florida. Man kunde derfor vente Ømfindtlighed for
Frost. De Former, jeg dyrker, har dog ikke, eller kun i ringe Grad, taget Skade af
de senere strenge Vintre. Den hvidbladede har haft frosne Skudspidser nogle Vintre,
og Blomstringen har været lidt sparsommere, dog altid smuk den paafølgende Som¬
mer. Busken maa nærmest kaldes halvt stedsegrøn, idet Bladene fældes hen paa \ i li¬
teren. Den skal kunne blive 2 Meter høj, har dog aldrig naaet I Meter i min 1 tave.

Der kunde synges lange Lovsange til Pris for Zenobia s Skønhed. Jeg skal dog
skaane Læserne. Billedet taler et nogenlunde tydeligt Sprog. Hullerne i dets Fale,
haaber jeg, er saavidt udfyldt ved foranstaaende Bemærkninger, at Planten træder
tydeligt frem.

Ligesom de fleste andre Medlemmer af Lyngfamiliert forlanger Zenobia kalkfattig
Jord, gerne indeholdende rigeligt Tørvestrøelse og sandsynligvis bedre paa den tørre
Side end den fugtige, for at Kvistene kan modnes fast og overvintre uskadt.

Aksel Olsen.

* * *

STUDIEREJSE TIL HAVEBRUGSUDSTILLINGEN I ESSEN 20. JUNI-I. JULI
1 Samraad med Waggon Lits Rejsebureau har 1 Ir. Landbrugscand. Geo. Biincke arrangeret en

12 Dages Studierejse til nogle af Tysklands smukkeste Egne, og som i Forbindelse med Besøg paa
den store Havebrugsudstilling i Essen vil byde paa en aldeles udmærket Tur. Man besøger Berlin-
Hainburg—Frankfurt a. M.—Køln—Koblenz—Heidelberg—Wiesbaden—Essen og foretager fra de forskellige
Steder Udflugter og Besøg i Gartnerier ni. ni.

Prisen for hele Rejsen er 490 Kr. pro persona.
I Prisen er indbefattet alle Jernbanebilletter, tredie Klasse hele Vejen, undtagen paa Færgen

Gedser—M arnemttnde og vice versa, samt paa Sovevognsstrækningen I lamburg—Essen, hvor der rejses
paa anden Klasse, Pladsbilletter, Sovevogne, Ophold paa gode borgerlige Hoteller med fuld Forplej¬
ning, Morgenmaaltid, Frokost og Middag. Maaltider paa Rejsen paa Færger og i Spisevogne, alt i
Henhold til Planen og alt inclusive Skat og Drikkepenge. Befordring fra Banegaard til og omvendt,
hvor det af Hensyn til Hotellets Beliggenhed er nødvendigt. Ogsaa Dragerpenge er betalt, og endelig
medfølger paa Rejsen en sprogkyndig og rejsevant Leder.

Prisen omfatter ikke Drikkevarer og heller ikke personlige Udgifter til Teaterbilletter o. lign.
Anmeldelse sker til Landbrugscand. Geo. Bancke, Brøndstedsallé 7, København V., eller til Waggon

'Lits Rejsebureau, Industribygningen, København V.'
Indtegningen slutter 10 Dage før Afrejsen.
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Kjær & Sons dekorative Parti paa Gartnérnes Forårsudstilling.

UDSTILLINGER SOM HAVEANLÆG
overalt i Bladanmeldelser om Gartnernes Foraarsudstilling i Forum, baade i For-

haandsanmeldelser og i Omtale under selve Udstillingen, taltes der om denne, som det
storstilede Haveanlæg og den fine Havekunst. Dette vilde der ikke være noget at
gøre Indsigelse imod fra Havekunstens Side. Det hele var saa pragtfuldt og saa ind¬
tagende ved hele sin Farverigdom og Vækstrigdom, der talte et lor Publikum saa let
torstaaeligt Sprog, at Begrebet Havekunst saa sandt ingen Skade kan tage af at blive
taget til Indtægt ved Sammenligningen.

Men her skal det dog blot for en Ordens Skyld fastslaas, at dette at kalde en

Blomsterudstilling — den være nok saa meget anlagt i Form som Haveanlæg — for
Havekunst er kun en Leg med Ord. Naar vi her konstaterer dette, er det ikke paa
Grund af skævøjet Kritik, eller som sagt fordi vi mener, at Begrebet Havekunst er

gaaet for nær, men fordi vi mener, at Grundlaget for kommende Udstillinger løber
Fare ved i alt for høj Grad at annektere Haveanlægsformen som Basis eller bærende
Ide for Udstillingstanken. Havekunstbegrebet er jo en saare skøn Ting, og det er ri¬
meligt, at vore Gartnere gerne tager dette som Udgangspunkt ved Planlæggelsen at
Udstillinger. Men der er som sagt en Fare deri, som der er al Grund til at advare
imod, idet det synes, som Tanken 0111 Udstillinger som Haveanlæg vokser alt for
stærkt paa Bekostning af Blomsternes naturlige Krav paa let og dekorativ Opstilling.

Dette Væld af drivhuskultiverede Planter; disse eksotiske Farver og hver enkelt
Plante i Storkultur stiller Fordringer til Opstilling, som i alt for ringe Grad er ble¬
vet honoreret paa vore Udstillinger. Haveanlægsformen lægger for tung Haand paa
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Del af Østifternes Maveselskabs Rækkehushavc.

alt dette sarte; der kræves en ganske anderledes let Haand til Opstillingen end den,
der klemmer det hele ind i Blomstergrupper paa „Græsplæner" efter I laveanlægs-
principet. Der vil en sprælsk og sprudlende Fantasi til, som den, en Mand som La-
goni kan præstere, eller en nænsom Finfølelse for Planternes særegne Karakter og
Farveudfoldelse som den, Overgartner Jens K. Jørgensen ejer.

Dette maa man gøre sig klart, livis vi i Længden skal kunne bevare Publikums
Gunst og Interesse for disse gartneriske Kraftudfoldelser.

Lad da os i den venligste Interesse for Sagen være dem, der siger det — trods
Galleriets Næ! og Aa! og Guldregn! — Endnu har vore Blomsterudstillinger ikke ind¬
friet ile Krav om aandfuld, kultiveret Fremstilling, som med Rette kan stilles. Chry-
santhemumudstillingen ifjor havde et betydeligt Tillob til noget af det lette Japaneri
over Arrangementet, som er Blomsters A og 0, men ellers .

Det er ikke svært at nævne Eksempler paa mangelfuld forstaaet Anvendelse af
de udstillede Blomster. Vi skal afholde os herfra og hellere nævne nogle Eksempler
paa det, der maner til Efterfølgelse. Først og fremmest Edv. Svendsens Gruppe,-en
pragtfuld Vare helt igennem i en overdaadig rig Opstilling. Iler var hver enkelt Plan¬
tes Væsen og dekorative Værdi anvendt med en Følsomhed og Fantasi, der nær¬
mede sig det sublime. Og ligeledes Københavns HandelsgartnQrforenings kollektive
Gruppe; dyb, tung og varm i Farve og Struktur, en Massevirkning, der blændede.
Disse to Grupper, foruden et Par andre, skyldtes Lagoni og var et godt Udtryk for,
at vi i ham ejer en betydelig Kraft paa dette Felt, der hlot venter paa at blive be¬
nyttet i større Udstrækning.

En Udstiller, der næsten altid gør sig smukt gældende som Arrangør og denne
Gang havde naaet det aldeles ypperlige, er Larsen, Langesø; hans Bassin med Vand
og Sumpplanter var fuldt af Liv og Afveksling i eksotisk Overdaadighed, og i f or¬
bindelse med Billedhugger Elo s skønne Skulpturer var denne Gruppe en virkelig
Seværdighed. Det samme kan siges om D. T. Poulsens Udstilling af Foraarsblomster,
ligeledes sammen med Elos Figurer. Dette Parti led dog ved et mangelfuldt Anlægs-
gartnerarbejde, daarligt paalagte Græstørv og Brædder som I errassekant, hvor en
bred Buxbomhæk eller lignende vilde va'ret paa sin Plads.
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Der var naturligvis andre, der viste Forstaaelse for Opstilling, saaledes Vilvordes
nydelige Primulagruppe, der trods en uheldig Plads gjorde sig smukt gældende. Men
i det store og hele niaa vore Gartnere søge at komme paa det rene med, at selv
om nogle naturligvis har en vis Dekorationsevne, saa mangler de dog den rent fag¬
lige Øvelse, som kræves ved en saadan Lejlighed. For Gartnerne maa Opgaven være
at frembringe de bedst mulige Kulturer, og alene dette maa være Konkurrencen om
de udsatte Præmier, medens Udstillingen maa arrangere det indsendte Materiale. —

Apropos Præmier! Er det dog ikke muligt, at vi kan komme bort fra den gængse
Rundhaandethed med Ærespræmier; thi selv paa en jaivn Publikummer vækker det
Munterhed, at saa godt som alle de udstillede Ting staar til mindst første Præmie,
og Hovedparten belønnes med Ærespræmie. Gartnere kan muligvis gætte sig en vir¬
kelig Vurdering til; men Publikum forbinder jo alligevel ved Begrebet Ærespræmie
stadig noget med høj Belønning, og det maa derfor virke desorienterende paa Folk
med Omdømme, at saa godt som alle Varerne staar til højeste Udmærkelse.

Selve Udstillingens Hovedarrangement var som sædvanligt et solidt og nøgternt
Anlægsgartnerarbejde. Planen var endda den bedste, der længe er set paa vore Ud¬
stillinger, og med Glæde skal det noteres, at man denne Gang lykkeligt havde und-
gaaet de ellers saa yndede Taarne med Radiser; Kaal eller Porrer. Denne Prisgivelse
af den gode Smag, udelukkende til Glæde for de alleryderste Rækker at Galleriet,
tjener nemlig ikke til at fremme det bærende Publikums gode Mening om vor Smags-
fuldkommenhed. — Men der mangler alligevel stadig noget. Det er ikke Varernes God¬
hed og ikke planmæssig Soliditet, det skorter paa, heller ikke den administrative Or¬
ganisation, thi i den Retning klapper vist alt til det yderste. — Men Udstilling og So¬
liditet er ulige Størrelser, der absolut ikke kan gaa op.

Der mangler Fantasi, Opfindsomhed og Aandrighed, alt det, som Materialet netop
giver den allerhøjeste Anledning til. Det er maaskc vanskeligt at faa al den Slags til
at give Udslag i en Udstilling af Lokomotiver eller andre tunge Maskiner, men Blom¬
ster ! Blomster, der i sig selv besidder hele Eventyrets Fantasi i Form og Farve,
med dem maatte man kunne naa højere ...

Nu skal det villigt indrømmes, at „Forum", trods højlydt Begejstring'fra nogle Sider,
er et elendigt Udstillingsrum, særlig da for Blomster. Den eneste Fordel ved denne
Hal er dens Rummelighed, der er god Plads; men ellers . „Forum" viser udadtil
et roligt Ansigt, men indvendigt er den fuld af Uro. Alle Vægflader og Overdækning
er et Sammensurium af Tremmer og Sprinkelværk, der virker aldeles forvirrende;
naar dertil kommer Rummets udflydende Uhyrlighed, maa det erkendes, at selv det
bedste Arrangement af en Blomsterudstilling kommer tilkort. Men foreløbig er der
næppe andet, hvad Størrelse angaar, egnet Lokale til Raadighed, og noget kan der
fra Arrangørens Side bødes paa Manglerne, mere end der hidtil er gjort.

Disse Udstillinger er af uberegnelig Værdi for vort Erhverv, det være sig Anlægs-
Frilands- eller Blomstergartneri. Ved disse maa vi søge at holde Publikum fast med
alle til Raadighed staaende Midler. Et af de v irksomste, næst efter Varernes Godhed,
er at Udstillingerne fremtræder i en højt kultiveret Form og i en stadig Fornyelse af
Udstillingsmotiverne. Men vi maa gøre os det klart, at endnu er der et Stykke Vej
tilbage at overvinde, oven i Købet det sværeste, inden vi naar den Højde af fornem
Smag, som hele Sagen kræver.



Anlægsgartner Fierons Gruppe.

UDSTILLIN G EN AF A N L Æ G SGA RTNERAR B E JI) 1-, R
Efter Programmet skulde tiet være Havekunst; det var det nu ikke, og det var

sikkert heller ikke tilstræbt, dertil ved de paagældende Udstillere lor god Besked an-
gaaende dette Begreb. Men et godt Anlægsgartnerarbejde har ogsaa sit \ ærd, og
godt Anlægsarbejde var det, der var præsteret.

For en lidt ældre Udgave af Anlægsgartnerlauget, som Undertegnede, er det en
stor Glæde paa Grundlag al denne Udstilling af Miniaturhaver og Modeller at se den
glimrende Udvikling, der er sket indenfor Anlægsgartnerstanden i de sidste 25 Aar.
Navnlig med Hensyn til den tekniske Anskueliggørelse paa Papir og ved Modeller
af I laveanlæg og lignende. Valdemar Hansens Modeller var aldeles nydelige. Men og¬
saa Jørgen Olsen viste pænt Anlægsarbejde i sin udstillede Miniaturhave. — Det var
iøvrigt lidt uforstaaeligt, at der af den Syndflod af Ærespræmier, som Udstillingen
havde til Uddeling, ikke kunde blive en tilovers for dette Arbejde. — Naa, lorste Præ¬
mie, som tildeltes Jørgen Olsen, siger inaaske i dette Tilfælde mere end de efterhaan-
den ordinære Ærespræmier. Kun var det uretfærdigt, at Jørgen Olsens Arbejde blev
vurderet lige med Fierons, der langtfra fortjente at sidestilles med dette.

Som udstillingsmæssig Fremstilling al Anlægsgartnerarbejde var Kjær & Søns lille
dekorative Parti langt det bedste; det er netop den Form, der klæder Anlægsarbejde
bedst. Virkningsfulde Detailler, Materialeanvendelse, fantasifuldt og dekorativt Arran¬
gement af Enkeltheder for Haver, er netop den rette Vej til at fange Publikums In¬
teresse for vort skønne Arbejde. Kjær & Søn fik en velfortjent Ærespræmie for deres
Arrangement.

Østifternes Haveselskab udstillede noget, min de kaldte en Rækkehushave — højst
moderne Tanke. Partiet var udstillet „Udenfor Bedømmelse" og bør vel derfor være
fritaget for Kritik. Her skal da ogsaa blot lige bemærkes, at det er forbløffende, hvor
selv en evnerig og fantasibegavet Tekniker som C. Th. Sørensen, der efter Sigende vat-
Planlæggeren, kan tage fejl af Situationen. Vi, der kender Sørensens særegne Facon,
kunde vel nok regne og lægge sammen, vi begreb Motivets dybsindige Filosofi og
Symbolik. Men en Stikkelsbærbusk i et Blomsterbed — hvor symbolsk den end er an-
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Anlægsgartner Jørgen Olsens Miniaturehave.

bragt, vil nu have vanskeligt ved at blive opfattet med fornøden Respekt, selv af et
i den højere Havekunst veltrænet Publikum. Imidlertid i velgørende Erindring af C.
Th. Sørensens geniale lille Sketc h paa Jubilæumsudstillingen ifjor (Sørensen & Nør¬
gaards Fremvisning) skal meget være ham tilgivet.

Udstillingen af Anlægsgartnerarbejder bekræfter iøvrigt den gamle Kendsgerning,
at Havekunst (Teknik) og Anlægsgartneri (Praktik) kun i ringe Grad egner sig til
at udstilles, i hvert Fald ikke paa en Blomsterudstilling. Blomsterne paa en saadan
Udstilling fanger i den Grad Publikums Interesse, at alt andet blegner. Og Miniatur-
haver med det Areal, der kan blive Tale om paa en Udstilling, hvis Hovedformaal
er Blomster, vil altid virke som et Stykke Legetøj uden Virkelighedspræg. Det eneste,
der da kan være Tale 0111, at fremvise vedrørende I laveanlæg, er som sagt Detailler
og Materialeanvendelse i dekorativ Opstilling, saaledes at saadanne Partier kan falde
sammen med den øvrige Udstilling uden at bryde Helheden.

Imidlertid, hvad man end kan sige for eller imod disse Special-Udstillinger, saa
er det dog glædeligt at se, at vore Anlægsgartnere baade kan og \il noget; thi i et
Folk som det danske med det fremherskende Jævnhedspræg, der fordeler sig mere
og mere ud over det hele, efterhaanden som den demokratiske Tanke skrider frem,
bliver det haandværksmæssige Arbejde mere og mere det, der kommer til at præge
Samfundet. Den højere stræbende Kunst, eller om man vil Teknik, faar efterhaanden
ringere og ringere Vækstbetingelser. Der vil selv sagt altid være nogle faa, der —

sporet frem af en ideal Drift —vil søge op i højere Luftlag, ogsaa med Hensyn til
Kunsten i Haveanlæget, men Vilkaarene bliver trangere og trangere. Den danske
Menigmands Angst for „det aparte", navnlig overfor noget saa ligetil som et Have¬
anlæg, vil i stedse stigende Grad overflødiggøre den skabende Havearkitekt til For¬
del for den haandværksmæssige solide Anlægsgartner. At ofre Suk og Taarer over
denne Kendsgerning vilde være taabeligt; hvad det derimod gælder 0111 er, at An¬
lægsgartnerne imødekommer Tidens Krav, saadan som flere al de udstillede Anlægs¬
gartnerarbejder paa Gartnernes Foraarsudstilling gav Løfte 0111: det solide haand¬
værksmæssige. Jé p. Andersen.
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NATURFREDNINGS PRO BL E M ER
Af Havearkitekt Johannes Tholle.

I. NATURDYRKELSE.
Blandt karakteristiske Træk i det moderne Folkeliv er Bybefolkningens stedse flit¬

tigere Dyrkning af Friluftslivet og dens Forsøg paa for en Stund at vende tilbage til
Naturen utvivlsom eet af de mest interessante. Vel er dette ikke noget Fænomen, som
blot vor Tid har kendt; men de Former og det Omfang, hvorunder dette Træk i
Folkelivet nu udfolder sig, har ingen tidligere Periode kunnet opvise, og selve denne
Bevaigelse imod det Frie har aldrig været sat i Scene i saa stor en Maalestok. I lii
hvad enten man 1111 bygger sig et Hus i et Skovbryn eller ved den hvide Strandbred
— eller man rejser sig et Telt for en Nats l id eller to, eller man lejer sig en Have¬
jord og dyrker sine Kartofler der, — eller man endelig for en Søndags faa I imer tager
med et billigt l og til Skov eller Strand: Maalet er under de forskellige Former det
samme, selv om det ikke altid staar klart for den enkelte Agerende i denne store,
moderne Folkevandring: i bedste Tilfælde nemlig at komme Naturen paa saa nært
et Hold som mulig, at føle sig optaget af det store Failles i Naturen og at lade denne
Følelse af inderligt Samfund gennemrisle Sjæl og Legeme. Kun i ringere I ilfælde be¬
tyder dette Drag mod Skov og Strand og denne Naturdyrkelse en Nyden af en Mad¬
kurvs delikate Indhold paa et gratis tilgængeligt Sted og under fremmede Omgivelser.

Fælles 0111 Maalet, forskellig i Midlerne er denne Storby-Befolkningens f ligen den
samme, og stadigt søger den sine Længsler tilfredsstillet ved Objekter, der kun findes
længere og længere borte fra Byens bankende Puls. Thi som Byen vokser i Omfang
og Indbyggerantal, og eftersom Søndagstogene bliver billigere og billigere, Velstanden
og Muligheden af at besidde et eller andet mekanisk Køretøj („Ford" og desl.) bli¬
ver større og større, — da er det kun langt uden for Byen muligt at finde Naturen
saa nogenlunde uberørt af andre Mennesker. De nærmeste Egne er destoVærre alle¬
rede altfor hjemsøgte til, at en begyndende Følelse af at kunne hengive sig i Natu¬
rens vidunderlige Verden snarest vilde blive afbrudt ved „hjælpsomme" Menneskers
Opdukken, og nogen synderlig Vederkvaigelse og Restituering ud over det allernær¬
meste timelige er ikke at vente her.

Paa disse uheldige Forhold var det Tanken at raade Bod ved det Lovforslag om Na¬
turfredning, som i 1926 blev lagt paa Rigsdagens Bord i det socialdemokratiske Mi¬
nisteriums Tid, og som ventelig atter vil blive fremsat i næste Samling. Det var Tan¬
ken med denne sociale Fredning at aabne al Fredskov, alle Strandbredder og alle
naturskønne Egne, hvor en Færdselsret af Hensyn til Bybefolkningens Friluftsliv var
af væsentlig Betydning. Flygtigt set-særligt socialt — maatte det synes en saare prak¬
tisk og højst naturlig Foranstaltning, som straks vilde blive udnyttet i udstrakt Grad;
men bortset fra det endnu ikke helt opklarede Problem 0111 Ejerretten til Fredsskove
m. v., Iaa der i denne Lovs Bestemmelser en Paradoks, som maaske kun de færre¬
ste ret fik Øje paa. Tænker man sig nemlig, at Love,n gik i Orden, og at enhver
havde Ilet til at tage et tidligere aflukket Stykke Natur i Besiddelse (om end blot
for nogle Timer), da maatte i disse Timer netop alt det flygte, som hidtil havde
haft hjemme her: Idyllen, Stilheden og Freden, og man vilde forgæves søge efter
disse tre attraaede Begreber. Dette er jo nemlig Livets haarde Lov, — og det gælder, at
ikke mindst i Naturen er Frænde Frænde værst, og at man ikke har Fred længer,
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Taarbækegene i Dyrehaven.

Den store Lind i Augustenborg Park.
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end Ens Nabo vil. I Guds frie Natur er maaske Menneskene allerværst mod hinanden.
Men ikke nok med dette,— der vilde komme adskillige andre Vanskeligheder af

denne i og for sig saare samfundsnyttige Lovgivning. Der er jo nemlig i Naturen og-
saa andre levende Væsener end dem, der kommer derud om Søndagen. Der er i Na¬
turen først og fremmest dennes „almindelige Indbyggere", saavel Dyr som Planter. De
første skal naturligvis i Hovedsagen nok vide at klare sig, idet Vorherre viselig har ud¬
rustet dem med Midler enten til „at bide fra sig" med eller at forsvare sig paa anden Vis,
f. Eks. paa Harens. Som Haren vil ogsaa de (naar tidligere „fredede" Arealer aabnes for
f ærdsel) søge (il andre Græsgange, og naar Menneskene har huseret tilstrækkeligt
længe, vil Dyrelivet være et andet end før. Planterne ejer derimod ikke denne Evne,
og deres Forsvarsevne (overfor Menneskene) er i de fleste Tilfælde kun alt for svag.
Ogsaa Planteverdenen vil da skifte Karakter, og „Fredningen", saaledes som den synes

opfattet efter dette Lovforslag, vil være mislykket. Som social Foranstaltning kunde alt-
saa de vidtgaaende Bestemmelser i Steinckes Lov flygtigt betragtet være saare gode;
de var det i Virkeligheden slet ikke, og for den videnskabelige Naturfredning vilde
de i hvert Fald paa inange Steder være ganske umulige.

Saavel efter Steinckes Lovforslag som etter nugældende Love kan visse Plante¬
samfund fredes af Hensyn til Videnskaben. Denne Fredning, der altsaa intet har med
den foregaaende sociale Fredning at gøre, er allerede gennemført for visse Plante¬
arter (Fruesko, Alpe-Melbær m. 11.) og visse Omraader (enkelte Smaaøer). Sagen er,
at foruden af Dyr trues Planterne mange Steder saa stærkt af Menneskene, at de
kan staa overfor fuldstændig Udryddelse. Et af de sørgeligste Eksempler paa en alle¬
rede foretagen Ødelæggelse al Skovbundsfloraen har vi i Charlottenlund Skov, — en

Ødelæggelse, der synes at maatte blive efterfulgt af en tilsvarende i Boserup Skov,
om der ikke i l ide træffes mere omfattende Beskyttelsesforanstaltninger, end Tilfæl¬
det hidtil har været.

Naar det gaar saa galt ined Skovbundsplanterne, ligger dette i det store Søndags-
publikums mærkelige Begreberom og Mangel paa Disciplin overfor Naturens Love.
Under Besøget i Naturen gribes den Enkelte i større eller mindre Grad af Kærlig¬
hed til Naturen, og denne Kærlighed dræber ofte alle Fornufthensyn. Naturdyrkeren
vil have Lov at dyrke Naturen efter sin Lyst. først vil han dyrke den derude i
Skoven, og saa vil han dyrke den derhjemme, hvorfor han vil have et passende
Parti Foraarsblomster og Bøgegrene eller (om Efteraaret) et mindre passende
Kvantum Nødder med hjem, — ellers er det ikke rigtigt! Naturfredning er for
denne udbredte Klasse af Naturdyrkere at oplatte som saaledes, at Træerne maa nød¬
vendigvis fredes; thi ellers er der ingen Skygge om Søndagen. I Virkeligheden er

Begrebet Naturdyrker og Naturfreder i selvsamme Person hinanden diametralt mod¬
satte, og der ligger en stor Opgave deri at faa Publikum opdraget til at forstaa, at
Naturdyrkeren ikke maa vaj,re Naturfrederens værste Fjende, men hans gode Med¬
hjælp. Naturdyrkeren trænger lil Disciplin, til Oplysning og Belæring. Det er Ung¬
domsorganisationernes og Skolernes Sag at gøre det næste Slægtled bedre egnet end
den nuværende til „at gaa i Skoven", saa en Omskrivning af Verset: „Under Tugt,
men ej i Baand, vil Naturen dyrkes", virkeligt kan gælde. (Fortsættes).
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HAVEKUNST
Af l)r. F. Hallbaum.

Oversat fra Tysk efter „Gartenknnst"s Februarhefte 192Q af J. P. Andersen.

I. Havekunst og Kunsthistorie.
Nutidens Kunstnere ytrer sig ikke sjældent skeptisk angaaende den Indflydelse,

Kunsthistorien har haft paa Kunstydelsen til de forskellige Tider. Idet man anser al
tillært Viden om Tingenes Væsen og Funktion som et Baand paa Udfoldelsen af
egen Fantasi og Formvillie.

Et saadant Standpunkt er i vor Tid let forklarligt. Det IQ. Aarhundrede havde
en ganske fejlagtig Opfattelse af Kunsthistoriens Nyttevirkning; man endte i Manér
og Kopiering af gammel Stil. Omkring Aarhundredskiftet rejste sig imidlertid paa alle
Kunstens Omraader Krav om nye Retningslinier. Og man følte ligefrem Uvillie imod
Kunsthistorien, idet denne holdt Erindringen 0111 de „forladte Stile" vaagen.

Ogsaa for Havekunsten satte Aarhundredskiftet Skel, nemlig ved Nyopstaaelsen
af den arkitektoniske Have. Imidlertid, enhver uhildet Iagttager maa erkende, at denne
Optakt mod nyere Anskuelser, byggede paa Vekselvirkning imellem Kunsthistorien
og l idens Krav.

Omkring l8QO naaede V idenskaben til en positiv Vurdering af Barokken, ikke
mindst angaaende Havebygning (YVolfflin, Gurlitt o. a.), og samtidig fremstod iblandt
Arkitekter Kravet om den arkitektoniske Have. Med historiske Eksempler som Ar¬
gument, sogte man at give dette Krav Vægt. Resultatet blev Foreningsparken, Folke-
og Sportsparken samt den nye Borgerhave ved Hus og Villa.

Dette er imidlertid den rigtige Nytteanvendelse af Kunsthistorie. Man erkender
og opfatter tidligere Haveformers Principper og stiller sig lydhør overfor Nutidens
Krav. Ikke som Efterlignere, saaledes som IQOO-l allets Kunstnere (Lindcrhof, Her-
renchimsee), men som Skabere af det nye originale. Paa Baggrund af dette maa
vore moderne Bestræbelser paa Omraadet Park- og Havebygning vurderes, selv om
vi bygger paa tidligere Tiders Anlægsprincipper. Og jo følsommere disse Principper
følges, desto mere aabenbarer sig det ægte Liv i Traditionen, og det gamle Ord
„Intet nyt under Solen", vil her finde Anvendelse i sin bedste Mening.

Jeg mener altsaa, at uden Kendskab til og Forstaaelse af Fortidens Frembringelser
og Teknik, kan den moderne Havetekniker ikke finde sig tilrette med sin Kunst.
Ikke alene med Hensyn til sin kunstneriske Uddannelse, men ogsaa ganske praktisk
set, hvor han faar som Opgave at skulle værne om og skabe fornyet Liv i gamle
monumentale Anlæg.

Det er derfor ørkesløst paa vort Omraade at strides om, hvorvidt Kendskab og
Indlevelse i Historien er til Gavn eller til Skade. I al Almindelighed gælder det vel
iøvrigt, at selv det mest nutidsdyrkende Menneske vil ved dybere Søgen ind i sig
selv ofte spørge: Hvor er Vejen fremad for sig selv som Menneske og for sit Virke.
I saadanne Stunder fødes Verdensanskuelsen, uden hvilken den helstøbte Personlig¬
hed ikke er tænkelig, ligesom først dette giver hans tilværelse og Virke det nød¬
vendige Relief.

II. Naturskønhed og Kunstskønhed.
I Haveanlæget vil disse to Begreber stadig virke sammen: Naturskønhed og Kunst¬

skønhed. Den levende Vegetation bærer i sig selv sine egne Formlove; med hvilke
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for Øje Teknikeren eller Kunstneren maa søge at give sin personlige Formvillie og
Stil Udtryk. Der bestaar altsaa ligesom en Væddekamp imellem det naturskønne og
det kunstskønne i Haveanlæget, og af Kunstnerens Forhold til sit Materiale kan vi
slutte os til en Lpokes Naturfølelse.

Man kan niaaske sige, at den Tid, hvor Kunstskønhed tørst og fremmest giver
sig Udtryk i Naturskønhed, er en saadan med aktiv Naturfølelse. Giver man der¬
imod Naturskønhed Fortrinet, saa aabenbarer sig heri en passiv Indstilling til Naturen.

1 Renaissancens og Barokkens Haver overskyggede sikkert Kunstskønhedstrangen
Naturens æstetiske Værd. Materialet blev brugt til at fremskaffe skarp begrænsede Rum¬
forhold, til Opbygning af kompakte Masser og til Tegning af klare Ornamenter. Aktivt
og samtidig naivt forholdt Mennesket sig til det, som Naturen bød ham af Materiale.

Haven var Skikkelse og Form i Modsætning til Naturen, der føltes som formløs
og Kaos. Omslaget kom først, da alt dette udartede til Kunstlede.

1 det 18. Aarhundredes Landskabshaver vajede Naturskønhedens Banner atter
højt, thi da oplevede Verden, at alt, hvad der grønnedes og blomstrede, var Guds
Kunstværk. Haveteknikerens Indstilling til Materialet farvede sig passiv sentimental;
dog uden den Bismag, med hvilken vi i vore Dage forlener dette Begreb.

Det er dog en Misforstaaelse at tro, at i den frie Anordning af Buske og Træer
efter Naturens Forbillede ikke indeholdt eller var præget af kunstneriske Principper,
tværtimod. Landskabshaven var i sin modne Form ikke Naturalisme paaklistret Na¬
turen; dens Grundlag var Idealiseringsprincippet, og Kompositionen skete i Tilknyt¬
ning til Vedutmaleriets Love, det ideale Landskabsmaleri. Selvfølgelig havde det na¬
turskønne Begreb Overtaget i denne Form for Havekunst og stod ved Magt indtil
i det IQ. Aarhundrede, da Botaniken omklamrede alle kunstneriske, kompositionelle
Synspunkter og udslettede den skønne Havekunst.

I vore Dage er vort Sind vendt imod det kunstskønne, og Kravet om Form og
Stil er nyt og skarpt. Kunst holdes for et Udslag af menneskelig Dygtighed, som vi
vil se udtrykt i hans Værk. I den Anledning former vi Jorden som Terrasser, Van¬
det indfattes i Bassiner og Kanaler, Veje og Gange drages i rette Linier med skarpe
Begrænsninger og f laden indrammes med Træer, Buske og Hække, hvorved der
opnaaes den attraaede Rumvirkning; det kunstskønne taler til vort Sind som forhen.
Men det naturskønne da? Ja ogsaa dette Begreb kommer i vore Dage til sin Bet.
Vi respekterer i det store og hele Vegetationens naturlige Form og Udvikling, hvil¬
ket er en Arv fra Landskabshaven. Men paa den anden Side viger vi ikke tilbage
for nu og da, af kunstneriske Grunde, at paatvinge Naturen Former, som er i Mod¬
strid til den naturlige Udvikling. Kunstskønhed og Naturskønhed stilles i Kontrast
til hinanden. Paa den kortklippede Græsflade anbringer vi et Træ i, fri Udfoldelse
som en virkningsfuld Modsætning, eller vi begrænser Græsfladen med uregelmæssigt
voksende og forskelligartede blomstrende Stauder. I Murspalter og i Flisegangens
Fuger anbringer vi de mange forskellige Stenplanter, som 0111 de ved Naturens Til¬
fældighed var fremkommet der. Kunstskønhed og Naturskønhed har forsonet sig i
et inderligt Favntag, og aktiv og passiv Naturfølelse holder dem i Tigevægt.

III. Havekunstner, Landskabsgartner, Havearkitekt
er de tre Betegnelser, som siden 1750 efter hinanden er anvendt paa Haveanla>gge-
ren. Ved en overfladisk Betragtning kunde det se ud, som 0111 disse tre Betegnelser
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sagde det samme. Hvem der imidlertid liar Kendskab til de forskellige Kulturafsnit,
hvori hver af disse Kategorier udøvede deres Virksomhed, vil i dybeste Forstand
finde de tre Udtryksmaader „betegnende". I disse aabenbarer sig nemlig Havekun¬
stens Udvikling og forhold til de skiftende aandelige Strømninger igennem Tiderne.
Thi Overgangen Ira Havekunstner over Landskabsgartner til Betegnelsen Havearki¬
tekt indeholder en Henvisning til de Tidsafsnit, hvor Haveanlæggeren erhvervede
sig sin Uddannelse eller tilstræbte den. Dette Uddannelsesspørgsmaal, som i vore Dage
er saa omstridt, vilde jeg gerne indlemme i denne Betragtning. Først altsaa: Have¬
kunstner. Det er Tiden for Landskabshavens klassiske Højperiode fra ca. I75Q til 1830.
Den Periode, da Havekunsten blev ligestillet med de øvrige Kunstarter — ja endogsaa
ofte ansaas som overordnet disse*. Thi Principet for Naturefterligning, som beherskede
Kunstbegrebet, fandt i Haveanlæget sit højeste Udtryk. Haven ansaas for den rene
Kunst. Først lidt efter lidt meldte sig Tanken 0111 dens Hensigtsmæssighed, dens Brug¬
barhed til Hvile og Forfriskning.

Under den Synsvinkel: Have, som den rene Kunst, var Kunstakademiet det rette
Sted, hvor Havekunst skulde læres. Hirschfeld kræver da ogsaa i Indledningen til
sit 5 Bind store Værk „ I heorie der Gartenkunst", at Kunstakademiet skulde aabne
sine Porte for denne Kunstart.

Det lykkedes ikke. Havekunstneren var og blev Autodidakt, gaaende frem af
Gartnerhaandværket (Sckell) eller de var, svarende til Tidens Aand, store Dilettan¬
ter, eller som vi i vore Dage vilde, sige, interesserede Amatører — Herrer af det højere
Aristokrati, som ved deres universale Uddannelse ogsaa beherskede det kunstneriske
(Fyrst Piickler-Muskau).

1 Aaret 1824 blev Gartnerlæreanstalten i Wildpark ved Potsdam oprettet, og denne
efterfulgtes af Gartnerskoler i saa godt som alle tyske Stater. Hermed træder vi da
ind i Landskabsgartnerens Tidsalder (indtil ca. IQOO) — Gartner forsaavidt som disse
Læreanstalter særlig tog Sigte paa den haandværksmæssige, forretningsmæssige og
videnskabelige botaniske Uddannelse. Til Plantekendere og Kultivatorer blev de unge
Mennesker opdraget, men derimod ikke til Haveanlæggere.

Resultatet heraf ser vi ofte endnu i mange Haver: „Aufgedonnert" med Bjergattra-
per og Schweizerlandskaber, en miniature med Conifera og tusinde andre exotiske
Planter. — „Wir hatten es so herrlich weit gebracht"! Og Lysten til at „decorere" viste
sin Taabelighed til Overflod ved de monstrøse Tæppebede, som Græsplænerne blev
spækket med, saa Jordfladen stønnede derunder. Var det iøvrigt ikke ligesaa over¬
alt i Tidens Form for Mode? Specielt blandt,Kvinder; deres Trang til ved Klæde¬
dragten at bortforklare Legemets Tilstedeværelse — og paa Hovedet den „dekorative"
uhyrlige Samling af Blomster, Frugter og Fjer.

Siden IQOO gaar vi stærkt i Afdrift fra al denne Vildfarelse. Vore Haveanlæggere
kalder sig Havearkitekter, og dermed udtrykker de klart, hvad de vil. Bygge vil de
atter og skabe Hum i det frie. Vi er atter vendt tilbage til den arkitektoniske Have.
I lave og Hus har atter fundet hinanden, og dermed Gartner og Arkitekt. Vort Hus¬
byggeri baseres paa og formes af det moderne Krav til Bolighygieine. Luftige og
solrige Bum kræver vi. Viljen til Sundhed er vor l ids Segl, og dette Krav til vore
Boliger overfører vi uafkortet fra Huset til Haven. Denne er ikke mere det rene

„Kunstværk" i Lighed med den „fine Stue", kun til at se paa, i det højeste til at
Sammenlign Hallbaum: Der Landschaftsgarten Mchn.: 1927 S. 40 (f.



spadsere adstadig i. Nutidens Have har Funktioner at opfylde, og i den Anledning
liar den differentieret sig i mange Retninger. Plæner til Spil, Legepladser for Born,
Blomsterhaver, Nyttehaver, Badehaver o. s. v. Alt i alt Bum i Haven ligesaavel som
i Huset, og Lys og Luft skal der være overalt. Er dette ikke ogsaa Tilfældet med
vor moderne Paaklædning? Den er bleven enkel og formaalstjenlig — sluttende sig
til Legemets naturlige Former, men ogsaa ligesaa differentieret efter Formaalet. Vi
har vore specielle Dragter for Arbejde, Sport og Selskabelighed — Formaalstjenlighed
og Saglighed er de Love, der behersker vor Klædedragt; det samme gælder for Have-
anlæget og Arkitekturen.

I Renaissancen og Baroken var Bygningsarkitekten tillige Haveanlægger. 1 vor
Tid tragter de ogsaa efter at være det, men det skal paa dette Sted klart og ind¬
trængende siges, at hvem der i vor Tid vil være Havearkitekt inaa ogsaa være gart-
nerisk uddannet, inaa være i Besiddelse af en omfattende Viden angaaende Havean-
lægets levende Materiale. Dilettanteri paa dette Omraade fører til Afsporing. Derfor
maa man lade Havearkitekten være raadende paa sit Gebet, men Gartner og Arki¬
tekt maa forene sig i venskabelig Harmoni.

Vore Havearkitekter maa søge deres Uddannelse paa de tekniske Højskoler; hvor
ogsaa Søsterkunsten kan læres, og saaledes vide at trænge ind i det nye i l iden. Og
selv 0111 en mindre Del af vore Havearkitekter endnu drages mod Kunstakademiet,
saa er det dog saaledes, at hvem der forstaar den moderne Tids Krav og Opgaver
sætte alle Kræfter ind paa, at den tekniske Højskole stiller saa omfattende Uddan¬
nelsesmuligheder til Raadighed for Haveanlæggeren, saaledes at han i den Retning
stilles lige med Bygningsarkitekten og Ingeniøren. Saa meget mere som der i vor Tid
behandles Sporgsmaal indenfor den tekniske Højskole, til hvilke det moderne Have¬
anlæg normalt er indstillet, saasom Byplanlægning og I lavebyer med deres Fordrin¬
ger til Lys og Luft. Desuden den moderne Gronfladepolitik, som er blevet en af
Stats og Kommunes fornemste Opgaver: Fremskaffelse af Sports- og Legepladser
og af I lavekolonier og Boliger i det grønne. — At løse disse Opgaver tilfredsstillende
er kun muligt, naar Arkitekt, Ingeniør og Havearkitekt arbejder Haand i Haand.
Maatte derfor det Tidspunkt ikke være alt for fjernt, da Havearkitekten paa den
tekniske Højskole kan blive indviet i Størrelsen af sin Opgave til Nytte for det almene
Folk og Samfundet i sin Helhed. f] HaUbaum,

I rankfurt a. Main.

* *

*

L O NI C ERA P ILEATA
E. H. Wilson fandt baade den og dens nære Slægtning, Lonicera nitida (Wilson)

forskellige Steder i Vestchinas Bjærge. Da L. nitida forekom paa højere Regioner
end dens Slægtning, mente Wilson, den maatte være den mest frostføre af de to, og
han anbefalede den til Dyrkning. Saadan maatte del jo ogsaa fornuftigvis ventes at
være, selv 0111 Wilson ved andre Lejligheder har gjort opmærksom paa, at Klimaet
kan være meget forskelligt i samme Højderegion paa to nærliggende Bjærgkæder. F.
Fiks. er det koldt i Min-Dalen, hvor han fandt Kongeliljen, Lilium regale, sammen-
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Lonicera pileåta.
Foto Aksel Olsen.

lignet med den varme Tung-Dal, hvor han fandt den lignende, men ikke haardføre
Litium Sargentianum. Og det samme Forhold viser adskillige andre Planter.

Lonicera nitida kom i Kultur IQ()S. I Lngland vandt den efterhaanden stor Ud¬
bredelse og synes for Tiden at være en af de mest populære Hækplanter. Det er
ikke mærkeligt. I England danner den i Lobet al to Aar en to Meter høj Kh«k, livis
Finhed og Skønhed vistnok kun taaler Sammenligning med Berberis stenophylla's.
Dens Tusinder og atter Tusinder af fine, lette, huede Kviste er saa tynde, at de ikke
ses i lidt Afstand, men kun deres lange, regelmæssige Rækker af smaa, ovale, oliven¬
grønne Blade ses, ligesom svævende grønne Perlerader, der kastes ud og ned fra
Hækkens Sider i uendelige Mængder. Gid den var haardfør hos os. Men det er den
desværre kun i de allermildeste Egne, og selv der fryger den tit til Grunden i Vin¬
tre, som er blot lidt strængere end vanligt. Den har været forsøgt ikke saa faa Ste¬
der her i Landet. Men som dansk Hækplante har den ingen Udsigter i den Type,
vi for Tiden dyrker. Det eneste Haab, vi endnu kan klynge os til, er den Mulighed,
at der kan findes mere frostføre Former af den i Øst-Thibet, naar det engang bliver
rigtigt gennemforsket.

Lonicera pileåta blev indført 8 Aar tidligere, altsaa Aar IQOO. Ikke desto mindre
er det en Kendsgerning, at den har levet stille og næsten ubemærket hist og her i
en og anden Samlers Have. Dens Historie vil muligvis komme til at ligne Nepeta
Mussini's, hvis det gaar an at spaa, hvad man Vist egentlig aldrig burde. Nepeta le¬
vede længe som en velagtet og respektabel Staude og undertiden Stenplante, men
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heller ikke andet eller mere, indtil pludselig dens Værd som Kantplante blev opda¬
get, hvorefter den i kort Tid blev den universale Kantplante.

Lonicera pileåta gror lavt og bredt og kan blive mere end en Meter i Gennem¬
snit. Dens Kviste gaar næsten vandret ud, er tynde og lige og tæt tilsatte med Blade,
som er ejendommelige, aflangt rhombe-ellipselormede, stærkt glinsende med en meget
smuk, frisk grøn Farve. Bladene holder sig uforandrede paa Busken omtrent 2 Aar.
Det kan man kalde dobbelt stedsegrønt, hvis man bruger Udtrykket halvt stedsegrønt
0111 Buske, der taber Bladene hen paa Vinteren, for ny kommer frem. Blomsterne er
grønne og uanselige, men de efterfølges af Bær, som er saa meget mere anselige,
smukke, ren violette, glinsende glatte, halvt gennemsigtige, mindende om store, lys¬
violette Glasperler.

Naar Lonicera pileåta plantes, som jeg har gjort det i min Have, ved Siden af
Cotoneaster horizontals porpusilla, hvis Blade farves kraftigt rode, orange og gule
flere Uger, før de falder, og samtidigt er fuld af koralrøde Bær, kan man nyde Ef-
teraarets stærkeste Farvepragt omtrent en Maaned, selv i den mindste Have. End-
ogsaa i graat og regnfuldt Vejr lyser disse Buske op som Solskin, fuld af de stærke¬
ste Modsætninger, Liv og Humor. Den ene vil bære Sommeren uskadt gennem Vin¬
teren, og den kan det. Den anden forbereder sig til Vinterferien og holder Fest med
Aftenrødens Farver.

Om Lonicera pileåta er haardfør? Ja, derpaa tyder følgende i høj Grad. Jeg har
kun kendt Arten siden 1922. Men i det Aaremaal har vi haft et Par af de haarde-
ste Vintre, jeg mindes. Lonicera pileåta har staaet udækket paa en udsat Plads mod
Nord, og den har ikke lidt nogen som helst Skade. Mest har dens Haardførhed im¬
poneret mig i Maj IQ27- Da kom der nogle ualmindelig slemme Frostnætter, som
Haveejere vist ikke har glemt endnu. Lonicera pileåta bryder altid tidligt i Foraaret.
Midt i Maj stod den med alle sine unge, lysegrønne Skud decimeterlange. Saa frøs
det en Nat omtrent IO Grader Celsius. Hen paa Formiddagen hang Skuddene ynke¬
ligt slatne og tilsyneladende livløse. Næste Nat frøs det atter haardt. Det sidste svage.
Haab om Helbredelse var fløjet. Derefter blev det Tøvejr. Og hvad skete? Lonicera
pileåta rettede langsomt sine nedbrudte Skud i Vejret, og i Løbet af en Ugestid saa
de ud saa livlige og fornøjede, som om de aldrig havde haft en saa frygtelig Ople¬
velse. Mange andre Træer og Buske, selv nordiske Arter, rejste aldrig mere deres
knuste Skud, men maatte bruge de Kræfter, de havde sparet til Frugtsætningen, for
at danne ny Skud, hvis de kunde.

I Norden har vi ikke mange gode, stedsegrønne Buske, der egner sig til Hække.
Lonicera pileåta synes skabt dertil. Den ser ud til at være mere haardfør end Bux-
bom og er meget kønnere, finere og villigere voksende. Og den er billig. Den er na¬
turligvis kun egnet til ret lave Hække, næppe en Meter høje. løvrigt er den selv¬
skreven til Stenanlæg, Mure, Forgrunden af Busketter, ja, endog i Forgrunden af
Stauderabatter kan den virke kraftigt og smukt. Aksel Olsen.
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NATUR F R E D N I N G S P R C) B LE M ER
Af Havearkitekt Johannes Tholle.

II. FREDNING AK KULTURMINDER (Fortsat).
Med clen stærkt fremadskridende Udstykning at vort Lands Jorder, og med den

stedse mere og mere intense Udnyttelse af Jordarealerne bliver der Dag for Dag
mindre tilhage af de Arealer, som man med nogen Ret kan kalde Natur. Af oprin¬
delig Natur er der i Virkeligheden saa godt som intet tilhage. Overalt har Menne¬
skene sat deres Mærke paa en eller anden Maade, - om det saa er Hederne, har i
hvert Fald Oldtidens Hedninger præget disse ved deres Gravhøje. Der kan derfor
herhjemme praktisk talt ikke foretages nogen egentlig Naturfredning, uden at der i
denne indgaar Kulturelementer i større eller mindre Grad, og ligesom der — hvad
foran er paavist — kan være Tale om f redninger af social Art eller Hensigt, saale-
des er der ogsaa Tale om Fredninger af æstetisk Art. Saadanne Fredninger kendes
allerede fra flere nugældende Love. Foruden selve Naturfredningsloven, som hører,
under Justitsministeriet, har saavel Kirkeministeriet som Undervisningsministeriet og
maaske endnu flere Ministerier saadanne Bestemmelser at varetage.

Fredninger er saaledes indført i Lov om Kirker og Kirkegaarde af IQ22, hvor der
foruden en Fredning af selve Kirkerne tillige omtales Fredning af ældre Stengærder,
gamle murede Portpiller, Kirkegaardsporte, Træer og Mindesmærker, som ved deres
Skønhed eller Historie er af Betydning for den paagældende Kirkegaard. Foruden at
disse Elementer naturligvis maa ses i Relation til den Kirkebygning, som de knytter
sig til, maa tie ogsaa ses i Forhold til det dem omgivende Landskab, for hvilket Kirke-
gaardstræer, Gærder, Porte etc. ofte er af stor Betydning. Ganske særligt gælder dette
de gamle, hæderkronede Kæmpetræer, saasom Aske, Ege, Linde eller Bøge, der ifølge
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Jydsk Landskab med levende llogn.

Soholm Park.
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hundredaarige Bestemmelser har været Iretlet, og som lier har faaet Lov at udvikle sig
i deres hilde Skenhed. Det er dem, som ofte giver Landsbyen dette lune, milde og

venlige Præg, hvis Silhuet ses viden om, og som klæder Kirkegaarden med Hygge og

giver Kirken Lunhed og Smil.
Oprindeligt er de sikkert fredet ior at hindre Misbrug af den Brændselsværdi, som

de repræsenterede, samt maaske senere for at skabe Læ om Kirkegaarden; men selv
om nu saadanne prosaiske Motiver har ligget til Grund for deres Fredning, er Virk¬
ningen deraf bleven betydelig i a^stetisk og kulturel Henseende, saaledes at mange

Kirkegaarde i hvert I aid i Henseende til eksteriør \ irkning kan falde ind under de
Omraader, som „paa Grund af deres Skønhed har væsentlig Betydning" (se yderli¬
gere „Vore Kirkegaarde" K)29, Hefte 3)-

Det samme gælder i nogen Grad Forordningen om Præstegaarde af 1913 (senere
noget ændret). Ogsaa denne indeholder foruden Bestemmelser om Bygningsfredning til¬
lige Bestemmelser 0111 Fredning al de Boligen omgivende Arealer, idet § I siger, „at
„ej heller maa Haven helt eller delvis nedlægges, eller benyttes til Agerbrug, eller
store Træer fældes..". Dette er da atter et Skønhedselement i vort Kulturlandskab,
der beskyttes, — selv om maaske ogsaa prosaiske Hensyn i og for sig har dikteret
denne Bestemmelse. I Særdeleshed er Bestemmelsen om Fredning af de gamle Træer
virkningsfuld, idet disse store Træer olte gaår i eet med Kirkegaardens og frembrin¬
ger den kraftige Silhuetvirkning, som ofte ses paa Kirkebakken, ligesom der i det I il-
lælde, at Præstegaarden ligger adskilt fra Kirkegaarden, skabes en ny kraftig Silhuet,
— hvilket ikke mindst er af Betydning i disse Efterkrigsaar, hvor Landskabet mange
Steder endnu lider derunder, at Brændselsøkonomien fra de svære Aar lagde Øksen
ved Foden af saa mange store Gaardpile og andre større Hegns- og Lætræer.

Hos Undervisningsministeriet sorterer endelig Loven om Bygningsfredning, der kun
kender til Bygninger og ikke til Natur,, selv ikke i Form af den Have, der omgiver
Bygningerne. Saa meget mærkeligere er dette, som netop de Bygninger, Loven .i
overvejende Grad maa siges at være beregnet for, og som er af saa væsentlig Betyd¬
ning for Bevarelse af et fuldkomment Billede af vor Bygningskunst, nemlig Herregaar-
dene, ikke er løsrevne Bygningselementer, men netop (i nogle I ilfa;lde ligesom Præste-
gaardene) i Beglen er en samlet Komposition over et Stykke Landskab. Herregaar-
dene er i mange Tilfælde den gamle Borg, hvis massive Murværker vokser op af
Voldgravene, og hvis Skydeskaar maa ses i Belation til de omliggende Grave og
Skanser. Eller den er en Barokkens Frugt og har sin logiske Fortsættelse i de Por¬
taler og Alleer, Løvgange og Parterrer eller Plantninger, som omgiver den, - altsammen
bygget op af de selvsamme Ideer: efter Selvherskerens Ønsker, een fast Komposition,
som løsrevet fra Sammenhængen — enten Bygningen Ior sig eller Haven for sig — er
uden Mening og kun giver et ufuldkomment Billede, — ja, endog et forvrænget Bil¬
lede af Datidens Kunst,— det Billede, som skulde fredes for Efterverdenen.

Loven 0111 Bygningsfredning kender som nævnt intet som helst til det, der omgiver
Bygningerne, — det være sig Avlsbygninger eller Have. Den sikrer kun en Del af Byg¬
ningskomplekset, og ved denne Fredning bringer den netop den fredede Bygning i
Fare; thi dersom Økonomi nu tvinger Ejeren til at udnytte Prydhaven produktivt, -
hvis I lavearealet raseres, eller Voldgravene opfyldes og Avlsgaarden flyttes bort, -
hvilke forskellige Muligheder slet ikke er saa fjerne endda, ja endog i visse I ilfælde
er udført, da ligger den stakkels Bygning blot, og den er da kunstnerisk set kun et
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Gamle Lindetræer.

En gammel Valnød i Rise Præstegaardshave paa Ær®.
Foto 1918.
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Avnbogealleen i Udby Præstegaardshave (Sydsjælland),

Alleen ved Eriksholm (Sjælland).
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Pnrklandskab.

løsrevet Element, der vil være ret værdiløst at bevare, og som kim vil give vore Ef¬
terkommere et falsk Billede af de virkelige Forhold.

Det er sikkert aldrig forsøgt at tvinge en Have som Have ind under nogen be-
staaende Fredningslov, naar bortses fra Præstegaardshaverne, og naar Haven i det
Tilfælde omtales, er det ikke dens kunstneriske Form, men dens Areal og Planter,
der tænkes paa. Og naar der i de senere Aar ad frivillig Vej er fredet enkelte Træer,
Alleer, Trægrupper eller andre Plantesamfund saavel i som udenfor Haver, er det
som Elementer i Kulturlandskabet, at disse er betragtet. Ogsaa den iværksatte Fred¬
ning af Knuthenborg Park er sket ad Frivillighedens Vej og ved visse Kompensatio¬
ner fra Statsmagtens Side; det er en Fredning af Plantebestanden og Arealet, men i
og for sig ikke Parken som saadan, — i hvert Fald ikke dens Kunst. Saavel ud fra et
historisk som et æstetisk og socialt Standpunkt maa en Fredning af vore store Par¬
ker ved Herre- og Præstegaarde siges at være en Nødvendighed, — for de to første
Standpunkters Vedkommende er Motiveringen givet foran, og for det tredies maa til
Motivering anføres, at jo mere vort Land bebygges, des mere trænges der til disse
Fristeder (her tænkes paa helt eller delvis adgangsfrie Haver), hvor Folket kan ty hen
i deres Fritid og eventuelt drive Sport. Dette sidste Spørgsmaal afhænger naturligvis
af Tilladelsen dertil og at en vis Tillempning af Parken finder Sted, hvorom jeg tid¬
ligere har skrevet (Gads danske Magasin, Maj-Jimi 1928).

At saadanne Fredningsbestemmelser i forskellige Love burde samarbejdes, indord¬
nes under een Myndighed og indbefattes i een Lov, »synes rimeligt og vilde være øn¬

skeligt, — en Lov, der angik Fredning af saavel Natur- som Kulturelementer i vort
Landskab, og som maatte benævnes i I orstaaelse hermed. (Fortsættes).
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Mindeparken i Aarhus: I Forgrunden ses Lindene omkring den fremtidige monumentale Mindeplads.
I Baggrunden Marselisborg Slot.

i

Mindeparken i Aarhus: Tilhojre ses en Del af Koredragspladsen (se' Flanen). 1 Baggrunden Kattegat
og Mols „Bjerge".
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Mindeparken i Aarhus: Ilækgang under gumle Ege.

Mindeparken i Aarhus: Parkgang langs den gumle Bogebevoksning.



Mindeparken i Aarhus: Mødepladsen.

Mindeparken i Aarhus: Gang langs Rosenarboretet.
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Mindeparken i Aarhus: Plan ca. l:6ooo af Havearkitekt Birger Errboe og Stadsgartner ISandberg.
'Midt i Planen ses Stedet for den monumentale Mindeplads, hvis særlige Udformning er overdraget

Arkitekt Aksel Ekberg og Billedhugger Aksel Poulsen.

MINDEPARKEN l AARHUS

Mindeparken er anlagt i IQ24—2,5 paa et ca. 23 Hektar stort Areal, der fra Strand¬
vejen ved Aarhusbugten hæver sig op mod Marselisborg Slot. I ra den hojestlig-
gende Del af Parken er der en vid Udsigt over Aarhus By, Kalovig og Aarhusbug¬
ten med Mols Bjerge og Helgenæs i Baggrunden.

Parkens Formaal skal være at afgive Plads for Mindesmærker for Danske, der i
det fremmede har gjort sig fortjent af Fædrelandet, samt for de i Verdenskrigen
faldne Danske, og det er endvidere vedtaget at beplante Arealet som Arboret, med
Henblik paa det kommende Universitet. '

For at bibeholde den forannævnte ret enestaaende Udsigt, er Størstedelen af Par-
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ken udlagt som en Græsslette uden forstyrrende Gange eller spredt Plantning.
Beplantningen er særlig samlet som Ilandbeplantning omkring Græssletten og bestaar
at ca. 25,000 Planter i ea. 4OO forskellige Arter.

Paa Grund af Parkens særlige Karakter, og lordi den ligger omgivet af Bøgeskove,
er Planter med fremmedartet Udseende ikke anvendt. De anvendte Plantefamilier er

overvejende danske, og som Eksempel kan nævnes, at der alene al Busketroser, de
saakaldte „Vilde Roser", findes ca. 50 forskellige Slags, hver især plantede i Par¬
tier paa op imod IOC) Planter, saaledes at man taar et kraftigt Indtryk al Plantningen.

Planen til Mindeparken er udarbejdet af I Ir. I lavearkitekt Birger Errboe, Charlot¬
tenlund, og Stadsgartner L. Sandberg, Aarhus.

Monumentspladsens endelige Udformning er nu forhaabentlig ikke saa fjern, og
i Løbet af et Par Aar vil Parken formentlig kunne fremtræde i fuldt færdig I ilstand. De
om Monumentpladsen ved Anlæggelsen plantede 2 Rækker Linde vil dog ikke tri¬
ves paa den ret udsatte Plads, og det er Tanken at erstatte disse med en mere vel¬
egnet Beplantning samtidig med Monumentmurens Opførelse. — løvrigt vokser Par¬
ken, hvad der ogsaa vil freingaa af Fotografierne, og Parkens Linjer fremtræder al¬
lerede nu tydeligt. L. S.

* *

*

NATURFREDNtNGSPROBLEMER
Af I hivearkitekt Johannes Tholle.

III. LANDSKABSBILLEDETS OMFORMNING.
(Sluttes).

Som vort Lands Bebyggelse skrider mere og mere frem, idet først Jorderne i
Byernes Periferi overtages af Parcelforeninger og Villaejere, og dernæst Strand¬
arealer og Hedebakker overtages af Folk med Sommerhuse og Landsteder, mens
endelig Landets Præstegaardsjorder og Majoratsbesiddelser overlades til Udstykning,
vil Landskabsbilledets Fysiognomi undergaa en stærk Forandring, uden at vore ideale
Forestillinger 0111 Landskabsbilledet samtidig undergaar en tilsvarende l clvikling. For
vor Fantasi ser vi stadigt Landskabet eller Byens Omegn, saaledes som vi har kendt
det fra den tidligste Tid, og i de fleste I ilfælde niaa vi erkende, at Landskabets
Skønhed er bleven ringere, bl. a. maaske fordi Erindringens Billede i Reglen vil
være forskønnet ved Borteliminering af de uheldige Biomstændigheder, som Erin¬
dringen ikke er i Stand til at fastholde i samme Grad som Helhedsindtrykket. Saa¬
ledes vil uden Tvivl enhver, der kan se bort fra den sociale Side at Sagen, finde,
at Bakkerne ved Brønshøj og Bispebjerg samt Slette- og Engdragene ved Hvid¬
ovre, Kongens Enghave, Amager er bleven berøvet deres bedste Skønhedsværdier
i den frie Horisonts Linje, de vide Udsigter, de faa Trægrupper omkring de gamle
Gaarde og Agrenes tavlede Felter. Og de Heste vil ligeledes kunne se, at naar
Herremandens Plovfurer ikke mere trækker deres kilometerlange Linjer op over Bak¬
kerne, og naar Aksene ikke mere ringler Side om Side i en Uendelighed, og Agrene
ikke mere gaar ud i eet stort bølgende Hav, — men naar i Stedel derfor nøgne,
hvide Huse ligger strøet ud over Sletten, og Bakkerne er opdelt paa Kryds og tværs
al Linjer, der ikke korresponderer med Landskabets store ferrainlinjer — saa er Bil-
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Alleen ved Ledreborg.

ledet af Landskabet æstetisk set bleven ringere end tør — ringere end det, vor Erindring
fastholder som Idealet (her bestandigt bortset fra den sociale Side af Sagen).

Men gransker vi ældre Menneskers Hukommelse eller gaar vi ad andre Veje til¬
bage i Tiden, hvor vi kan finde det Landskabs- eller Bybillede, der var før det, vi
selv erindrer os — ja, saa vil vi linde, at dette fortidige Billede ejede ganske andre
Skønhedselementer end dem, vi regner med, og at det var ved disses Forsvinden,
Forflygtigelse eller Omdannelse, at vort ideale Billede blev til. Disse fortidige Land¬
skabsbilleder har ingenlunde været ringere end vort Idealbillede, — i de fleste Tilfælde
maa de, set fra et Naturdyrkerstandpunkt, siges at have vårret betydeligt rigere og
skønnere. Saadanne Fakta, som at Omegnen al Storkøbenhavn paa et vist tidligere
Tidspunkt tildels optoges af rige Landsteder med pragtfulde I laver, omgivet al væl¬

dige Agre, — at før Udskiftningstiden vældige Arealer af vort Land (Udmarkerne)
laa hen i Skiften at Kratskov med en Kigdom af vilde Dyr og Eng eller Mosedrag
med en overdaadig Blomstervegetation, — at der paa disse lider ikke eksisterede de
nu saa yndede Træholme i Agrene, Smaakær og I lulker omgivet al Ager — alt det,
som først Rydning, Opdyrkning og Anlæggelse af Tralikveje har frembragt eller i
hvert Fald afsløret, — saadanne I akta er det værd at gøre sig klart, idet vort ideale
Landskabsbillede set i Historiens Lys maa blive mindre koncist og mere relativt, og
som alt andet maa derfor ogsaa vore Krav til landskabelig Skønhed lølge med i
Udviklingen, og, om der ikke skal blive for stærke Gnidninger imellem Livets Love
om Udviklingen i Tingene og vore Krav (il Skønhedsværdier i Landskabet, maa
disse Krav og Forestillinger Tid efter anden undergaa en Revision — ikke mindst af
Hensyn til vort Folkeliv. t

Thi kan vi end for en Stund se det a>stetiske alene og lade den sociale Side af
Landskabsspørgsmaalet ligge, saa kan det dog kun blive for en l id, og det vil ikke
i Længden være muligt at søge iværksat Fredninger af social Art samtidig med at
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Tingsted ved Store Itise paa Ærø.

man modsætter sig en (sund) Udvikling af Landbrugets sociale Foreteelser (Udstyk¬
ningen). Og har vi for en Stund ladet det sociale ganske ude al vore Betragtninger,
saa vælder dette Spørgsmaal sig saa meget desto stærkere ind paa os ved en anden
Lejlighed, idet det siger, at som vort forrige Aarhundredes lykkeligt gennemførte
sociale og økonomiske Reformer har foranlediget en Omvæltning af det gamle Land¬
skabsbillede og bragt os et Billede, som vi har kunnet faa Kærlighed til og noget
nær har betragtet som Idealet, — saaledes maa vel ogsaa vort Aarhundredes sociale
Vandringer bringe et Millede, som ikke blot ikke giver os en Vrangside af det Skønne,

men som ogsaa kan blive af en saadan Art, at vor Slægt kan finde Vederkvægelse
ved at dvæle derved og fordybe sig deri.

Her maa vi atter gaa til Bakkedragene Brønshøj, Utterslev, Bispebjerg og Slette¬
dragene Sundby, Valby, Hvidovre. Hér ser vi endnu Husene strøet ud over Arealet,
raabende op med deres egen Nøgenhed og i Reglen med deres Mangel paa Skøn¬
hed. Arealerne er gennemkrydsede af Vejsystemer og Arealgrænser, der alt i Sam¬
menhæng giver et saare uroligt Billede, uden Hvile og uden synderlig Skønhed. Men
i disse Arealer, der væsentligst er taget i sin nuværende Brug under eller kort efter
Krigen i IQI4—18, og som derfor endnu kun er at opfatte som nylig taget under Kul¬
tur i denne Forstand, — disse Arealer bærer dog i sig Spiren til et helt nyt Billede.
Thi disse Arealer er først og fremmest Havearealer — Lysthusene er for Tiden de
mest dominerende; men om faa Aar er tie det ikke mere. I I laverne er der nemlig,
plantet — ofte rigeligt — Frugttræer, og langs Vejene er der maaske ogsaa plantet.
Træerne er unge endnu, men hvem der har Øjne at se med, Nil ikke kunne und¬
lade at skønne, at naar disse I ræer er vokset (il, vil Lysthusene være skjult under
Kroner, og Bakkedragene og Sletterne vil være forvandlet til udstrakte Frugttræ¬
skove, der særligt set fra Bakketoppen' og specielt set i Blomstringstiden vil afgive et
pragtfuldt Skue —noget nær lig det, Sydsjællands Landsbyer afgav for et Hundrede
Aar siden, og som saa olte er priset.

Eller vi kan gaa til de Landskaber, hvor nu de nye Husmandshuse profanerer sig
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Sk'njjR'i'de med l'il i Jylland.

ved deres Nøgenhed, hvor levende Hegn og gamle Stengærder raskvæk erstattes af mo¬
derne Materialer, og hvor de enkelte I ræer og Træholmene paa Agrene synes at
staa i Vejen lor Opdyrkningens Intensitet. Ogsåa lier er der allerede lagt Spiren til
Husenes klædning. Der er ved disse I lusmandshjem i Heglen gjort et (fattigt) For¬
søg paa at skabe en Have til Hygge og La% og i denne Beplantning vil der Tid
elter anden være Afløsning lor det, der faldt. Uden Indgreb fra nogen Autoritet el¬
ler Naturfredningsinstitution klædes disse Landskaber da Tid efter anden i et nyt
Klædebon, i hvilket Planteverdenen kommer til at spille en betydelig Rolle. I anden
Form er der her skabt nye Natur- og Skønhedsværdier i Landskabsbilledet.

Begge disse I ilfælde, der omfatter Byernes Omegn og den rene Landbrugsjord,
drejer sig om Arealer, hvor Menneskene ved Indgriben med eller uden tieres Hen¬
sigt omformer Landskabsbilledet. Ogsaa uden denne Indgriben omformes dog Natu¬
ren l id efter anden, og det er værd at erindre sig, at en blot og bar Naturfredning
formaar ikke at bevare et bestemt Vegetations- eller Landskabsbillede uforandret
ud i Fremtiden — selv om der ikke skulde være et eneste Menneske, der greb ind
deri — ja, selv en nok saa skarp Deklaration om Fredningen vilde ikke kunne hin¬
dre en Omdannelse af det Billede, der ønskedes fredet, naar denne Fredningsdekla-
ration kun var af passiv summarisk og konserverende Art.

Det er ikke svært at give Eksempel lierpaa, da de haves i rigt Maal. Taget i
Almindelighed er det givet, at en Iredet Skov af Eg og liøg engang i Fremtiden
kun vil bestaa af Bøg, idet denne vil kvæle Egen. Ligesaa vil en Bevoksning paa
et særligt udsat Sted eller hvor Dyrene (rit faar Lov til at gnave, udmærket godt kunne
gaa tilgrunde,— og uden at nogen ansvarlig har krænket en Deklaration, vil den Be¬
voksning, som var fredet, være gaaet til Grunde. Omvendt kan udyrkede, fredede
Strækninger ligge omgivet al dyrkede med Plantninger at forskellige Træarter. Ira
disse kan meget vel Frø flyve ind og slaa llod paa det fredede Areal, ligesom disse
Plantninger mere og mere af sig selv vil afgive Læ for de fredede Arealer, som
maaske før i l iden laa ubeskyttet hen. Begge Dele vil kunne foranledige, at Vege-
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Pilehegn paa Lolland.

tationen paa det fredede Areal ganske forandres, og fra at være et „vildt" og ro¬
bust Areal med en tilsvarende Flora, kan det blive forvandlet til et „hyggeligt" Parti med
en fra Kulturen meget „inficeret" V egetation. Saadanne Tilfælde kendes meget vel, og
hvor Menneskene har foretaget en „passiv Indgriben", det v il f. Eks. sige forhindret den
hidtidige Afgræsning af Faar, er dette blevet særlig grelt, og man har her som andre
Steder maattet gaa til at foretage aktive Indgreb i „Naturens Orden". Et typisk Eksempel
herpaa har man i Fredningen af „Fosdålen" i Hanherred. I)a fredningen var de¬
klareret og Afgræsning af Faar derfor ikke mere tilladt, tog en Pileart (Salix cinerea")
i den Grad Overhaand, at den paa en hojst uheldig Maade forvandlede det fredede
„Billede". Med Naturfredningsraadets Billigelse hugger Klitvæsenet nu ned paa Pi¬
len. Paa samme Maade har man i Hald Egeskov borthugget Partier af Gran, som
havde „inficeret" denne Skov, hvorved Billedet af den kæmpende Ege- og Bøgeskov
er bleven rent.

De anførte Eksempler paa aktive Indgreb godtgør formentlig tilstrækkeligt, at en
passiv Fredning ikke er nok. I visse I illælde maa der finde Indgreb Sted for at
hindre Omdannelsen af Vegetationsbilledet ved Forringelse af visse Planters Vækst
og Vækstmuligheder; i andre Tilfælde kan en af andre Hensyn dikteret Plantning
fremkalde nye Naturskønheder, men det maa uden Tvivl før eller senere komme
dertil, at Naturfredningen ogsaa kommer ind paa at skabe Naturværdier, nemlig paa
saadanne Steder, hvor de nu eksisterende i stærk Grad forsvinder eller bliver sløret. Saa-
ledes maa der uden Tvivl i en ikke fjern Fremtid tænkes paa en tættere Plantning
visse Steder ved vore Landeveje, dels til Erstatning for den Flora, der fandtes ved
de tidligere Grøfter, dels for at udelukke I uristerne fra Synet til uskønne Landska¬
ber, dels for at skabe Fristeder for Turister paa saadanne Tgne, hvor det tiltræn¬
ges. Naar den Dag kommer, da Købstaden og Købstadsbebyggelsen har erobret
Landevejssiderne fra By og til By (hvad Tendensen synes at tilstræbe), vil det være
for sent at tænke derpaa.
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Levende Hegn nær Egen Kirke paa Mols.

IV. NAT UR BEBYGGELSE.
Naar Venner al Naturfredning protesterer imod Anbringelse al Soininervillaer paa

Toppen af Vestkystens Klitter, i Hedeegne o. I. Steder eller imod Anbringelse af Gas¬
værker i Skovbryn, Reklameskilte ved smukke Udsigter etc. saaledes som det Tid efter
anden er sket, da er det ud fra den Motivering, at der er visse Steder, hvor Menneskene
bør afholde sig Ira at præge en Egn med deres Kulturprodukter, — særligt naar de
serveres under en saa ublufærdig I'orm og er af saa anmassende Art, som Tilfældet
bar været paa sine Steder. Herimod opstilles da fra Modstandernes Side Livets Krav,
og selv om disse vanskeligt kan ses at maatte resultere rietop i saadanne Foreteelser
som de omhandlede, saa har naturligvis Livet sine Krav, og Lixet maa nødvendigvis
have Lov at sætte sine Spor ogsaa i Naturen. Man maa her erindre, at Skoven er
ikke skabt (or at skygge for Søndagsgæsterne, men for at afgive Gavntømmer og Brænde,
og naturligvis maa Øksen bave Lov at failde de Træer, som er modne dertil. Der
er da ogsaa en lang Række l .ksenipler paa, at Menneskene ved deres Tilstedeværelse
og Indgreb har givet denne en større Mening, Indhold og Afrunding, — ja endog større
Skønhed. Man kan om visse Indretninger virkeligt sige, at de „pynter i Naturen",—
blot maa der være en logisk Forbindelse mellem den Natur, der forefindes, og den
Indretning, som er skabt paa Stedet. En saadan logisk Forbindelse vil man særligt
kunne finde, hvor følgende tre Faktorer er fremtrædende: Vand, Vind og Ved, og
hvor disse tre „V"-er er taget i Menneskenes Tjeneste. En Række Eksempler herpaa
skal gives:

l Nærbeden af Lyngby ligger omgivet af Skov og ned mod Aaløbet Ølholm Fabri¬
ker i det „danske Svejts". Enhver, der har besøgt Egnen, vil have faaet et stærkt Ind¬
tryk af, hvor godt denne Fabriksvirksomhed er indløjet i Naturbilledet, og de er vist
kun faa, som tør paastaa, at Fabrikerne ikke beriger Egneh, æstetisk set. Saaledes
ogsaa ved Næstved, hvor Maglemølle-I abriken har udnyttet Susaaens Vandmasser,
dannet det lille Vandfald til Menneskers Lyst, mens Vandets Hestekræfter omformes
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til Lettelse for Menneskenes Arbejde. Ved Femmøller har de fem (nu fire) Møller fra
gammel Tid arbejdet med Vindens Kræfter, og Bebyggelsen har rejst sig derom. Mols'
Bjerge har saa sandt ikke taget Skade derved, og Femmøllers By for Skønhed er ikke
for stort til, at den ikke den Dag i Dag kan bære det. Eller den nyeste l ids tek¬
niske Frembringelser: Tange-Værket ved Cudenaaen og Jernbanegennemskæringen
ved Klampenborg m. fl. Steder. Da Ingeniørerne gjorde Brud paa Naturens Orden
og opstemmede Gudenaaen, forsvandt nogle Agerjorder, Bøndergaarde maatte røm¬
mes og flyttes etc.; men der dannedes en ny Sø, hvis Flade efter vore Forhold er
meget stor, — Botanikerne fik Lejlighed til at studere, hvorledes Vegetationen hurtigt
skiftede og indrettede sig efter de nye Forhold,— Geologerne saa nye Skrænter danne
sig i kort Tid, — Søen skabte en ny Fugleverden paa dette Sted, og den blev for de
vingede Dyr et fredet Sted, et tiltrængt Reservat. Paa anden Maade skabte de blaa-
skinnende Jernbaneveje i Nordsja'lland deres nye Skønhed. De lige eller smukt svungne
Linjers Fasthed virker godt imod Skovenes løse Ramme; Anemonernes Dække har
klædt Skrænterne med deres hvide Veje, og de blaa Staalbaand med de hvide Anemone-
Sider formes af Løvtræernes Kroner til en skøn, sommerlig Tunnel, hvor over Him¬
len blaaner eller tunge Skyer gaar frem. Endelig maa det vel siges, at Grenen ved
Skagen er bleven beriget med Drachmanns Gravhøj, — Højerup Klint er dobbelt vær¬
difuld, fordi Menneskene i Tidernes Morgen har bygget deres Kirke her, og mangen
Hedeegn har sin smukkeste Silhuet, hvor Oltidshøjene kupler sig op i al deres hedenske
Majestæt. Saavel Oltidsfolkene som vore Dages Teknik: Fabrikerne har paa en fortrinlig
Maade givet Naturen et Plus, og Naturbilledet er bleven rigere, hvor det er forenet
med Værdier af arkæologisk, historisk, arkitektonisk og erhvervsmæssig Art. Blot maa
der være en logisk Forbindelse mellem det ene og det andet, f. Eks. mellem Erhver¬
vet og Naturens Ejendommelighed paa det paagældende Sted. Allerbedst illustreres
dette maaske med Landsbybebyggelsernes Skønhed og inderlige Harmoni, hvor Be¬
byggelse er dikteret af stedlige Forhold som i de saakaldte Terrainbyer.

En Følge af Udviklingen herhjemme er det da bleven, at Naturfredningsbevægel¬
sen maa regne med Kulturlandskabet mere end med den rene Natur, og at den maa
„arbejde" med dette Materiale. Naturfredningen maa arbejde med Kulturelementer
og andre Foreteelser af saa forskelligt Art som arkæologisk (Oldtidshøje), historiske
(Slotsparker), arkitektoniske (Alleer, Bygninger), praktiske (Hegn, Stengærder), øko¬
nomiske („bølgende Agre"), maleriske (Søskrænter, Trægrupper, Skovbrx 11) og sani¬
tære (Strandbredder, Hav og Friluftslejre) eller med Grupper af saadanne (Landsby¬
bebyggelser etc., etc.) Naar bortset fra den af Lovgivningen foraarsagede og uheldige
Arbejdsdeling (Bygningfredning og Naturfredning), der udelukker visse Bygninger
(Herregaarde) fra at komme ind under Naturfredningen, har da ogsaa „Danmarks
Naturfredningsforening" taget slige Hensyn og har paataget sig et Arbejde for Be¬
varelsen af Naturejendommeligheder i Kulturlandskabet saavel som i den egentlige
Natur, et Arbejde, som det er værd at støtte.



R OSEN G Å R D E N
UNDER DEN ENGELSKA LANDSKAPS STI LEN OCH I

NUTIDENS TRADGÅRDSKONST
(MED KORT HISTORIK OVER UPPKOMST OCH UTVECKLING LINDER TIDIGARE SKEDEN)

Av John Arnell.

Sagner och fragment veta att beråtta 0111 rosornas fagring och dolt i det stolta
Babylon, det uråldriga kulturlandet mellan Eufrat och Tigris. Men varken har eller
i de persiska och egyptiska anlåggningarna, kan man påvisa, att en sårskild rosengård
e\isterade. Det samma galler Grekland, trots att historien lortåljer, att en inangd rosor
infordes från Macedonien. — Det år forst Plinius, den mest framsynte av romerska rikets
håvdatecknare, som i skildringen av sin egen inlandsvilla i Toscana uttryckligen nam-
ner, at det i hippodromen aven lanns en rosengård. Och en sådan existerade såker-
ligen vid det stora (lertalet av de praktlulla villor, som under Roms vålmaktsdagar upp-
hyggdes av rika patricier. Sedan de romerska legionernas gyllene ornar slagits till
marken, och barbarernas horder skovlat Italien, torstordes flertalet av dessa herre¬
såten, och endast ruiner kunde ge kommande slåkten ett begrepp 0111 den prakt, som
en gång hårskat. — Under medeltiden fingo rosorna en fristad vid klostren, men åven
vid tyska riddarborgar mota vi begreppet „Rosengarten", som ingenting annat var
ån den av en rosenhåck omgårdade blomsterången. — Renåssansen gav åt rosorna en

ny glansperiod. Efter antik forebilcl anlades rosengårdar i de italienska terrasstråd-
gårdarna från denna tid. Ett gott exempel dårpå år den av Alberti anlagda villa
Quaracchi. — Under barocken, den mest majeståtiska av trådgårdsstilar, forvisades ro¬
sorna till en avsides plats i nfirheten av kciks— och frukttradgården eller uttnyttjades
på sin hojd till utfyllande av boskérum, Det bor emellertid betånkas, att man på den
tiden ej hade så stort sortiment av rosor att rora sig med. I mitten av I.SOO-talet nåm-
nes i England endast 5 olika arter medan antalet år l62Q hade stigit till 24.

Kom så den engelska landskapsstilen. Foraktet for den regelmåssiga linjeforingen,
drabbade också renåssansens harmoniskt indelade rosengårdar. Vål drog man sig till
en borjan for att helt skovla de gamla anlåggningarna och vid projekterandet av nya
sådana, vidblev man att lågga en regelbundet indelad parterr nårmast byggnaden.
Men denna ståndpunkt skulle snart overvinnas. Renåssansens samlade blomsterfålt
splittrades till små grupper, som sedan stioddes ut over hela parken. I England ut-
forde „capability Brown" sina Iandskapsimitationer sårdeles konsekvent, och många
vårdefulla anlåggningar från den gamla tiden utplånades under hans hand. I Frank-
rike var man mera forsiktig och beholl den gamla anlåggningen jåmnsides med den
nya. Under denna period av natursvårmeri, vartill dåtidens fornåmsta filosofer och '
diktare gåvo upphov, spelade rosorna dock en ganska viktig roll. Man har till och
med exempel på, att de anvåndes som håckar kring sådesfålten. Detta var fallet på
det engelska godset Woodbury, men åven i Tyskland påtråffades dylika „ornamen¬
ted farms". Vi återfinna emellertid också rosengårdar, men i en sådan utformning,
att de knappast fortjåna namn dårav. De lågo nåinligen irjneslutna i ett buskage av
jasmin eller syren, till vilket en buktande gång forde. Denna slingrade sig sedan vi-
dare mellan rosorna som en smal stig, vilken kanske slutade vid ett lusthus at spjål-
verk overklått med rosenrankor.
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Kosor i gr&s (Kemp 1864)-

Efter år 1840 borjade en ny epok i rosen¬
gårdens liistoria. Den Irån Italien hemvande
arkitekten Sir Charles Barry horjade infora
regelbundna partier i de engelska herrgårds-
parkerna. Narmast hyggnaden lades åter efter
renåssansens monster en blomsterparterr, och
de andlosa grasmattorna dekorerades med grup¬
per av våxthusplantor. Dessa s. k. „Italian
gardens" blevo efterhånd synnerligen popu-
låra. Mer och mer vaxte intresset for botani-
ska samlingar, och detta urartade till slut till
en formlig mani. Som en foljd av detta fick
också den ekonomiska tradgårdsodlingen en

uppryckning; de storre firmorna utsånde våxt-
samlare over hela vårlden, och ett livaktigt
forådlingsarbete borjade, varigenom sortimen-
ten cikades kolossalt. Samtidigt borjade man

intressera sig for anlåggning av rosarier, som
skulle rymina så niånga arter och varieteter
som mojligt. På 1850-talet utkom ett verk, som
fick stor betydelse for rosengårdens vidare ut-
veckling, The rosegarden, av William Paul.
Av detta arbete utkom år 18,5.5 en dansk be-
arbetning, utgiven av Bent/ien och Skjoldager.

W - Hår mota vi hogst intressanta upplysningar.
_ Bland annat omtalas, att det i England och

iiSff
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Kosor i grus (Kemp 1864).

M Frankrike fanns sårskilda rosengårdar. På egen-'
domen Broxbourney hade anlagts en sådan av

betydlig storlek. Den matte ej mindre an 255
lot i langd och 8l fot i hredd samt inneholl
omkring 2200 rosor. Ur den danska bearbet-
ningen citera vi foljande beskrivning: „Gan¬
gene i denne Rosenhave ere belagte med Grus,
og en Række Flintesten med deres hvide Plet¬
ter ere anbragte langs med Kanten af Bedene,

de ere satte omtrent 6 rommer Ira hinanden, og Mellemrummene ere udfyldte med
Sedum og lorskjellige andre Alpeplanter. For at gjøre Rosenhaven saa tiltrækkende
som muligt, beplantes Bedene med Løgvæxter, som blomstre forinden Roserne. Disse
Løg optages efter Blomstringen, og deres Pladser besættes med eetaarige Sirplanter,
som ville begynde at blomstre, naar det almindelige Rosenflor er forbi".— Som man
ser, hade man svårt att få ett tillråckligt långvarigt blomsterflor enbart av rosor och
kompletterade dårfor med andra våxter. Dock hade man att tillgå ett tåmligen rikt
urval av remontantrosor — det nåmnes, att ca. 260 sorter voro katalogforda vid denna
tid. De forstå terosorna hade också forts i marknaden.

Man kan konstatere, att det ej existerade någon bestånid norm, efter vilken ro¬

sengården skulle anlåggas. Grusgångarna voro ej ohligatoriska; olta planterade man
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Rosengård med sidoordnet
(Kemp 1864).

rosorna direkt i gråset. Hårutinnan råder det
forovrigt stor samståmmighet i olika verk ånda
in det 20de århundradet.

Fortsåtta vi ovan citerade beskrivning, står
det: „\laaske er det den bedste Maade, paa
hvilken Roser kunne anbringes i en Have, at
lægge flere Grupper, der danne et Hele i
Græsset".

1 ett engelskt verk trån 1858 finna vi ytter-
ligare upplysningar, som komplettera citaten
ovan. Hår anforas, att rosengården skall ligga
på en avskild plats omgiven av buskage. Den
cirkulåra eller åttkantiga formen påstås vara
mest åndainålsenlig. Trådgårdens luivudforbin-
delser få ej foras genom rosariet. De i boken
befintliga ritningarna visa dock, att denna regel
ej altid foljts. I en senare utkommen upplaga
av samma arbete framhålles, att en speciell
rosengård endast kan inpassas i den storre och
mojligen i den medelstora trådgården; en åsikt
som vid denna tid allmånt delades, av befint-
lig litteratur att doma.

I tysk litteratur från 1870-talet anbefalles
att anvånda grusgångar i rosariet, som bor ha
formen av en cirkel eller halvcirkel. Råddarna
med de låga rosorna ha nedskurits i gråsmat-
tan, som mot grusgången begrånsas av stam-
rosor. Emellertid rekommenderas åven bux-
bomshåekar.

Denna beskrivning har, efter vad som an¬

gives, lånats ur ett tyvårr ej tillgångligt verk
(Tropf: Die Rosengarten, Erfurt 1857)-

Tillika med ovannåmnda W. Paul var den
engelske pråsten Reynolds Hole en av den
tidens mest ansedda rosenspecialister. Han har
i sin „Book about Roses" på ett spirituellt maner framlagt sina åsikter. Tydligen sak-
nade rev. Hole ej humor, och hans bok år dårfor mycket låsvård, åven om han stun¬
dom forfaller till omståndlighet. Det heter i kapitlet om rosengårdars anlåggning: „De
inre stigarna skola vara bevuxna med grås; men utanfor maste det gå en grusgång,
jåmn og torr nog for de tunnaste små skor; också når gråsmattan år fuktad av dimma
och dagg". Och vidare: „Vågen till rosariet vill jag med avsikt gora smal och mork,
så att besokaren blir glatt overraskad av den lysande tavian, på-samma sått som jårn-
vågsresenåren, når han från en dyster tunnel plotsligt kommer ut i ljusa dagen och
fårdas genom ett vackert landskap."

Sedan man under senare delen af iSOO-talet lagt an på en storre regelbundenhet
i trådgårdens utformning och samlat de spridda blomstergrupperna til storre enheter,

/s
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Rosengård i halvcirkel (Juger 1875).
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Monstriis utformning (Paul).

'U4

Rosengården vid Sorgenfri.

X
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Rosengård vid Dresdenutstiillningen
1926.

kulniincrade denna stråvan till sist i, att den
buktande linjen forkastades. Och i slutet
av iSpO-talet, sedan Blomfield publicerat
sin uppseendevåekande bok, „The formal
garden i England", kan den arkitektoniska
stilen anses vara fullt utbilldad. Rosengår¬
den betraktades nu som oumbårlig. Blom¬
stringstiden kunde forlångas, då man liade
tillgång till rikare sortiment. I ett arbete från
I9OC) rekommenderas både att plantera ro-
sorna i gråset eller indela rosariet med smala
grusgångar begrånsade av buxbomshåckar,
Enligt ett annat arbete av senare datum
skulle ett par av de forbindelser, som fora
genom rosengården, liksom de som leda runt
densamma, goras breda, och från dessa skulle
så utgå smalare gångar.

Nasta steg i utvecklingen blev, att man
drog fram rosengården ur den avkrok, till
vilken den forut varit forvisad, och gav den
en sådan plats, att farger och doft båttre
kunde komma till sin rått. Buxbomshåcken
visade tendens att forsvinna, och gångarna
belades med stenflisor. Dessa uppenbarade
sig på en låmplig tidpunkt, Grusgången hade
efterhånd visat en anmårkningsvård lust att
tilltaga i bredd och måktighet, och kom till
sist rosengården att likna en torr iiken, i
vilken hår och dår några rosengrupper
stucko upp som oaser. I och med flisornas
inforande gjordes gångarne smalare, de olika
kvarteren fordes nårmare varandra eller for-
storades, och helhetsverkan forhojdes. Man
sysselsatte sig mer och mer med att ge ro¬
sengården en båttre utformning och forlade
gångarna på ett åndamålsenligare sått, så
att båttre overblick kunde vinnas. På samma

gång borjade rosariets placering i hogre grad
ån forut beståmmas av terrångforhållandena,
byggnadens låge och arkitektur jåmte flera
andra inverkande faktorer. Foljden av dessa
okade krav på båttre samhorighet blev, att
rosengården helt enkelt utelåmnades i de
fall, dår dess existensberåttigande kunde
ifrågasåttas.

Detta sista markerar i stort sått den
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Rosengård vid villa „Bondicari". »For mycket flisor".
(Erstad-Jorgensen).

Rosor i grtiset. Modiirn placering av rosengrupper. Varje fyrkant ar omgiven av klinksten lagd på
flatsidan. Man observerar, att gångar mel I an- kvarteran saknas. (G. Georgsen 1928).
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stallning, man for ogonblicket intar. De ex¬
periment, man i senaste tid foretagit lor att
utrona de råtta proportionerna mellan gån-
gar och rosen badtlar, lia i ett par fall re-
snlterat i, att flisorna, liksom forut grus-

gången, liotat uttranga rosorna. Men detta
ar ett overgående stadium. Genom det in-
tensiva sokande, som bedrivas i våra dagar,
framkommer det snart något nytt och battre,
som ar i stand att betrygga rosornas e\i-
stens i våra tradgårdar, iiven sedan nyori¬
enteringen inom tradgårdskonsten vunniten
fast |)osition.

Litteraturfdrteckning.
H. Jager: Der Hausgarten, Weimar 1880.
W. Hampel: Die deutsche Gartenkunst, Leipzig

1902.
H. .lager: Der immerbltihende Garten, Leipzig

1S75-
G. Allinger: Die .lubilaums-Gartenbau-Ausstel-

lung, Dresden 1926.
R. Hole: Buch von der Rosen, Berlin 1880.
W. Paul: The Rosegarden.
E. Kemp: How to lay out a small garden, l:Sta

uppl, London 1848; 3dja uppl., London 1864.
G. Jekyll: Gardens for small country-houses.
P. Herring: Roserne i de engelske Haver paa

Renaissance! iden.

B e n t z i e n og Skjoldager: Rosengartneren
Kbhvn. 1855.

A. Zei ner-L as s e n: Rosen, Kbhvn. 190S.
Hoser, Kbhvn., l:sta och 2:dra uppl.
Er stad-J ør gen sen: Anlægsgartneri.
C. S c h m i t h: Tradgårdskonstens historia i Europa.
E. Claesson: Trådgården.

Modtirn rosengård. (Iloser 2:dra uppl.).

Rosarium vid Landbohejskolen. (Georgsen 1928).

John Arnell,
Tradgårdsarkitek t.
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Blomstrende Pyrus Malus som Allr i Bibliotekshaven, København.
(Jvnf. Artiklen: „Blomstrende Alléer for Haver" Pag. too).
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BLOMSTRENDE ALLEER FOR HAVER
Hvem kender ikke clen sære, ejendommelige Stemning man gribes af, naar man

færdes i en gammel skyggefuld Allé. Der kan være noget uendeligt højtideligt og

samtidigt beroligende ved at skue ned igennem den snorlige, højloftede Løvsal.
Ved mange af vore Slotte, i næsten alle gamle Herregaardsparker og Præste-

gaardshaver findes Alléer, f. Eks. den pragtfulde Allé, der fører op til Sorgenfri Slot,
eller de mægtige, højtidelige Alléer i Fredensborg Slotspark, i Søndermarken, i I re-

deriksberg Have, i Kongens Have o. s. v.
Det er mangen Haveejers stille Ønske at eje en saadan Allé i sin I lave, men

Pladsforholdene tillader det ikke altid, og dog ser man ofte plantet Alléer i selv
meget smaa Haver, og man har anvendt Træarter som Lind, Elm, Poppel og lig¬
nende, om hvilke man kan sige sig selv, at de i Løbet at faa Aar ved deres Vækst
vil kvæle al anden Vegetation i Haven.

Saadan Plantning er selvfølgelig altid et Fejlgreb, som kun vil give Anledning til
Ærgrelse og Misfornøjelse, og det er jo ikke Meningen.

Man kan imidlertid godt, selv i forholdsvis smaa I laver* fremelske en Allé, som
man kan have Glæde af gennem Aarene, blot der va-lges de rigtige Træarter, og
der plantes paa den riglige Maade. Man skal helst vælge saadanne Træer, som har
en behersket Vækst og saadanne, som ved deres Blomsterrigdom og maaske ved
senere I rugtansætning kan bidrage til at give Haven sit Særpræg Sommeren igennem.

Anvendelige Træer, som blomstrer smukt og i mange Tilfælde ogsaa bærer f rug¬
ter, er følgende:

Guldregn, søde Kirsebær, sure Kirsebær, Prunus Cerasus, Prunus Hisakura (ja¬
pansk Kirsebær), Sorbus aria (Køn), flere Cratægusarter (Bød- og Hvidtjørn), og i
Særdeleshed de smukke Pyrus Malus (Paradisæbler). Vedstaaende Hillede er en Allé
af Pyrus Malus i Haven ved Det kgl. Bibliotek.

Man maa passe ikke at plante for tæt. En Afstand al 3,5—4 Meter paa liver Led
kan gaa an for de svagere voksende Arters Vedkommende, og man maa naturlig¬
vis ikke lægge Alléen i Havens Sydside. Valdemar Hansen.

* *

*

TILSENDTE TIDSSKRIFTER
„Arkitekten". Redaktion: Arkitekterne Sten Eiler Rasmussen og Willy Hansen. Ekspedition: Vin-

gaardsstræde 21, København. Udgiver: Akademisk Arkitektforening.
„Arkitekten" hører til vore nobleste Tidsskrifter, der paa en saare skøn Maade i Tekst og Bil¬leder fremfører, hvad der rører sig indenfor dansk Bygningskunst. Tidsskriftet har ved sit almene

interessante Indhold Bud til alle Kredse i vort Lolk, der. elsker vor skønne Bygningskunst.
„Arkitekten" udkommer i to Afsnit, nemlig et Hefte ugentlig af rent faglig Karakter og et Maa-

nedshefte, som i Billeder og øvrige Udstyr er meget monumentalt. Der kan abonneres særskilt paaMaanedsheftet.

Gartenschonheit. Redaktion: Karl Foerster og Camillo Schneider. Udgiver: Oskar Kohl. Garten-
schonheits Forlag, Berlin Westend.

Af de mange I idsskrifter fra Nær og Fjern, der (ilsendes Redaktionen, kommer Gartenschonheit
absolut i første Række. — 1 Billeder og Tekst behandler dette Tidsskrift alt indenfor Begrebet HavensÆstetik med en fornem og kræsen Smag.

For hvem, der forstaar at værdsætte lin Bladkunst, er „Gartenschonheit" med sine mange Farve¬fotos af stor Værdi, og for Have- og Blomstervenner er der meget at faa Forstand af.
„Gartenschiinheit" udkommer en Gang oin Maaneden og koster 4,75 Rin. kvartaarlig. A.
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Dainty Bess, laksrosa Thehybrid.

ROSENKULTUR OG ROSENSORTER
Af Docent Hother Paludan.

Dronning er Ilosen i Blomsternes Rige, alle bøjer sig beundrende for dens bedaa-
rende Ynde og milde Overlegenhed, hvormed den fører sit Scepter. Ofte føles det i
Forsommertiden, naar Syrenerne begynder at visne, som 0111 Højdepunktet var naaet,
der bliver saa blomsterfattigt i Haven; men den første Rose driver alle melankolske
Tanker paa Flugt, og der bliver intet Fodfæste for dem hele den lange Rosentid igen¬
nem. — Ja, hvor kan man længes efter den første Rosenknops Udfoldelse, og hvor
bliver Sindet jublende glad den første Morgen, naar den staar i Haven Irisk udsprun¬
get, dugperlet og farveskøn; det er, som om Sommeren nu først tor Alvor holder
sit Indtog. Fra nu af gaar det Slag i Slag, hver Dag nye Blomster, nye Sorter, som
man med Spænding venter paa, aabner deres Kalke, indtil Sommerens hele Fylde er
inde, naar de gamle Roser fylder Haven med deres Duft, og det blomstrer tra Grup¬
per og Rabatter, kryber langs Gærder og hænger over Indhegninger, klatrer over
Skraaninger og dækker de før saa kolde Mure.

Ingen ønsker sig vel noget bedre end at faa Lov at færdes i en saadan Have,
indaandende Rosernes fine Duft, der virker som Balsam paa det trætte, forpinte Sind,
betaget og henrevet af Blomsternes Ynde og Farvernes Renhed —men hvorledes frem¬
trylles dette Ideal? Er det altid saaledes i vore.Anlæg og Haver, eller hører det ikke
snarere til Undtagelserne at finde et saadant Paradis? Ikke for intet er Rosen Blom¬
sternes Dronning; thi sart og fordringsfuld er den; den bedste Pasning, den største
Omhu slaar ikke til, om ikke Kærlighedens Forstaaelse og Opfindsomhed lægges ind
deri; hver enkelt Rose er som et Barn med sine Egenskaber og Tilbøjeligheder, sine
Fordringer til Livet og Modtagelighed for Sygdomme, og føler den sig ikke forstaaet,
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Charming Princess, merkegul Pernetiana • Mevrou w G. A. v. Rossen, merkorange
med zinnober. Thehybrid.

kan den ikke udvikle sig efter sin Bestemmelse, den kommer til at danne Skaar i den
fuldendte Helhed, bliver maaske Skyld i at smitte sine Naboer, og vi er inde paa
Skraa planet.

Jeg er opfordret til at nævne de Grupper og Sorter, som har Dyrkningsværdi;
men hvad kan det nytte, 0111 de ikke faar den Kultur, de kræver; derfor fremkom¬
mer jeg først med nogle af de efter min Mening grundlæggende Kulturforanstaltnin¬
ger, uden 0111 hvilke det ikke med Held lader sig gøre overhovedet at dyrke Roser.

Naturligvis gælder det for Rosenkultivatøren at kende de forskellige Arters Ejen¬
dommeligheder og Brugsværdi; han inaa kunne balancere mellem de haardføre og
kælne Sorter, saa han ikke vover sig for langt ud; han maa studere Litteraturen over
Roser og kunne finde ud af et Rosenkatalog, han maa vide, at Roserne kræver Sol
og Luft uden Træk for at blive til Glæde, han maa kende deres Højde og Form,
lor at kunne placere dem rigtigt, vide, naar og hvorledes Dækning og Beskæring skal
foretages; men alt dette er dog noget, Erfaringen efterhaanden lærer en, eller som
kan overlades andre at drage Omsorg for; men der er Forhold, navnlig i det dag¬
lige, ofte smaa og derfor upaaagtede, som maa passes paa det nøjeste, om det fuld¬
komne skal naas.

Plantetætheden. Jeg tænker ikke her paa de kraftigt voksende, rankende Roser,
men paa Rosarier og Rosenbede; hvor sjældent er det ikke at finde Jorden dækket
af Rosernes Løv; nej, sirlig revet Jord griner tomt og dumt frem og forjager straks
Indtrykket af Glæde og Fylde; ofte kunde der være plantet dobbelt saa tæt, ja ofte
en Række til mellem hver af de staaende. Her kan ikke opstilles Regler, som maa
rette sig efter Sorter og Jordbund, men der kan for de lave Roser plantes med helt
ned til 2,5—30 cm Afstand for Polyantharoserne og ikke over 50 cm 'or de kraftige
Renion tanttyper.
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Pink Pearl, rosa Thehybrid. Florex, kobberrosa Thehybrid.

Jordvarmen. 1 Rosenbøgerne staar ofte, at Roserne kræver en varm og dybtbear-
bejdet Jord; man læser det, men tænker sjældent over, hvorledes man skal bære sig
ad med at indvirke paa Jordvarmen, og dog er dette i vort Klima af afgørende Be¬
tydning, ikke mindst i Foraarstiden, saa Rødderne kan komme i Gang samtidig med
Skududviklingen. En varm Jord faas, hvor der ikke findes staaende Fugtighed, men
Luften har uhindret Adgang. Derfor er det første og vigtigste at faa drænet, saafremt
Jorden ikke paa naturlig Maade har Alløb for det overflødige Vand. Der findes over¬

alt, hyppigere end de fleste vil tro, Eksempler paa Rosenplantninger, som ikke vil
trives, skønt der er nedlagt et stort Arbejde med Dybbehandling og Nedbringning
af Gødning, og Ejeren derfor staar ganske uforstaaende overfor, at Roserne ikke vil
lønne hans Omhu og Bekostning, medens, de samtidig paa „ubehandlet", men natur¬
lig eller tilfældig drænet Vokseplads udvikler sig med Kraft og Styrke. Dette Punkt
er saa betydningsfuldt, at det maa tilraades at gribe til ekstra f oranstaltninger, h\or
man virkelig attraar en sund og frodig Vækst. Udgrav Rosenbedet til 50 cm Dybde,
giv Bunden et jævnt fald til en langs Siden forsænket Drænledning med Afløb til
et Hoveddræn, belæg Bunden med et ca. 15 cm tykt Lag Skærver eller Slagger, som
allerbedst afdækkes med et Lag omvendte Græstørv, inden de 35 cm Kulturjord fyl¬
des i. For at sætte Drænlaget i Forbindelse med den ydre, varme Luft kan med 3—4
m Afstand anbringes lodrette Drænrør eller Støbejernsrør, der naar et lille Stykkq
op over Jordens Overflade. Derefter fyldes Kulturjorden i, bestaaende af „skørleret,
kalkholdig Muldjord"; det er nemt at skrive, men sjældent nemt at skafle; med an¬
dre Ord, man tager den bedste Jord, man kan skaffe, og søger saa at forbedre den;
er den for svær, maa den gøres lettere ved Iblanding af gammel Gødning, er den
for let, gælder det at gøre den mere vandholdende, og da det er en begrænset Jord¬
mængde, det drejer sig om, har man et fortræffeligt Middel i svensk Tørvestrøelses-
affald, der købes hilligt i Baller; man kan enten belægge Overfladen af Græstørvene
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Charles P. Kilham, kapuzinerrød. Souvenir de Georges Pernet, tyrkisk rød Pernetiana.

dermed eller endnu bedre opblande det i Jordmassen, saa den udgør en homogen
Masse.

Nceringstilførsel. Rosen er en graadig Plante, og mange, ogsaa Gartnere, udgraver
derfor deres Rosenbede og anbringer et 1,5 cm tykt Lag Kogodning som et Forraad
i Bunden og mener dermed at have assureret Iloserne mod Næringsmangel. Dette er
en skæbnesvanger f ejltagelse; thi saa langt nede er Bakterielivets Virksomhed mini¬
mal, der udvikles højst en Del Kulsyre, som er Gift for Rødderne og ikke kan slippe
op gennem Jorden, og Følgen bliver gule Blade, sygeligt Udseende og Modtagelighed
for Sygdomme.

Samtidig med Jordens Behandling gives imidlertid den eneste Lejlighed til Opblan¬
ding af Jordforbedringsmidler i Jorden, og da Roserne ynder Kalk, og denne ikke
med Regnvandet bringes dybere i Jorden, maa det tilraades Efteraaret før Plantnin¬
gen ved Jordbehandlingen at opblande 200 g Melkalk pr. m2 i Jorden; ved For-
aarsbehandlingen kan det for den gode Farvning og Træets Modnings Skyld være

rimeligt at opblande en Beholdning af Fosforsyre (200 g Superfosfat pr. m2) og Kali
(IOO g svovlsur Kali pr. in2) i Jorden. Dette er det grundlæggende, men ikke tilstræk¬
keligt; de almindeligt foreskrevne Mængder af Næring, der skal tilløres, er altfor smaa.

Har man klogeligt undgaaet at opblande organisk Gødning i Jorden, er det ind¬
lysende, at der paa en eller anden Maade maa tilskydes Kvælstof. Ønsker man af
gammel Vane at bruge den lovpriste Kogodning eller endnu bedre Fjerkrægødning,
maa Princippet være saa øverlig Nedbringning som muligt; men da det efter den an¬
befalede tætte Tilplantning er meget vanskeligt for ikke at sige ugørligt uden at skade
Planter og Rødder, og Gødningen tilmed bliver vanskeligere og dyrere at laa lat paa,
er det heldigt, at Rosendyrkningen ikke staar og falder hermed, idet man udmærket
kan hjælpe sig med gammel Bænkegødning til at dække Jorden med i Forbindelse
med Kunstgødning. Gammel Gødning indeholder ganske vist ikke megen Næring, men
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Mrs. Henry Bowles, laksrosa Thehybrid. Lady Round-way, kromgul I'ernetiana.

dens Evne til at holde den underliggende Jord løs, til at bevare Jordfugtigheden i
tørre Perioder og derved hjælpe Bakterielivet opad i Jorden, har i Forbindelse med
Kulsyreudviklingen saa stor Betydning, at det mer end opvejer det fattige Indhold af
Næring, som nu om Dage saa let tilskydes, netop naar det tiltrænges, ved Hjælp af
lettilgængelige, billige Kunstgødninger. Er der allerede sørget for Kali og Fosforsyre,
kan man klare sig med at give 50 d Kalksalpeter pr. m8 med IO—14 Dages Mellem¬
rum i den Tid, Udviklingen foregaar stærkest; har man Mistanke om Mangel paa
Fosforsyre og Kali, udstrør man, navnlig i August Maaned, den klorfri Nitrophoska
i samme Mængde saa jævnt som muligt uden at strø paa Bladene og vander det der¬
efter ned; thi Grundvanding maa der til i vort tørre, blæsende Klima, naar først Skud-
og Bladudviklingen rigtig er kommet i Gang, hvorimod man i Foraarstiden maa være
meget forsigtig med at afkøle Jorden.

Er der Varme i Jorden, Næring og Fugtighed nok i Væksttiden og en stadig løg
og aaben Jordoverflade, da bliver Væksten kraftig og Modstandsdygtigheden mod
Sygdomme stor; de kan ikke faa Bugt med den ubændige Kraft, og om noget Sted
gælder det for Roserne paa Friland, at det er bedre at forebygge end at helbrede,
ja, det kan siges, at Bekæmpelse af Sygdomme paa underernærede, fortørrede Roser
er tidsspildende og haabløs.

* +

*

Hvilke Iloser skal vi dyrke? Dette Spørgsmaal er saa almindeligt og forstaaeligt
fordi der findes saa uendelig mange Iloser og aarligt kommer utallige Nyheder til
fordi hver enkelt llosenkultivatør er interesseret i at frembringe Nyheder for 0111 mu¬

ligt at naa det fuldkomne.
Derfor er det uhyre vanskeligt at raade, men Svaret maa i første Omgang blive:

Det kommer an paa, hvortil Roserne skal bruges; indenfor denne Begrænsning gæl-
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Marcia Stanhope, hvid vellugtende Thehybrid. John C. Mensing, rosa Thehybrid.

der det atter at varige de haardføre Arter og modstandsdygtige Sorter, og endelig
maa det bero paa det personlige Skou, hvilke Former og l arver man foretrækker.

De følgende Anvisninger bliver derfor ensidige og langt fra udtømmende, idet jeg
vil prøve paa at pege paa nogle af de værdifuldeste Roser indenfor følgende 4 Crup¬
per: Vildroserne, de gamle Iloser, de moderne Roser og Klatreroserne.

Vildroserne. Læs, hvad den kendte Rosenforfatter P. I lerring skriver om dem i
„Havekunst" Nr. 7 '9^8: „I Ynde bliver det vanskeligt for de kultiverede Roser at
tage Kampen op med den tibetanske Rosa Moyesii og den nordkinesiske Rosa Hugo¬
nis". P. H. skriver om den første: „Umuligt i Ord at give en Forestilling om denne
Plantes særegne Skønhed — Buskens lette Gratie, det line og yndefulde Løv, Blom¬
sternes ejendommelige Farve, effektfuldest, naar Aftensolen falder paa dem, og Pol¬
lenkornene, der ligger paa Kronbladene, lyser som Guldstøv paa mat glødende lløjl"
— og om R. Hugonis: „Den er en af de mest charmerende af alle Roser. Naar den
i Slutningen af Maj staar paa sit højeste, er den blændende skøn i sit rige, lysgyldne
Blomsterskrud, men ogsaa siden er den smuk og dekorativ paa Grund af sin ynde¬
fulde I loldning og sin yppige, elegante Løvmasse". — Disse 2 Boser kan enhver skaffe
Plads til; de former sig som smukke ca. 2 m høje Buske og er lige fortræffelige i
Forgrunden af Busketter og paa Stenpartier.

De gamle Roser er saa ofte lovpriste ogsaa i vor Tid af Overgartner Jens K. Jør¬
gensen, og alligevel vedbliver de med at være sælsynte i vore Haver; medens Pro¬
vence- og Provinsrosernes Antal i de gamle Rosenbøger løber op i Hundreder, ud¬
gør de i vore Dages Planteskolekataloger kun ganske faa Procent af de forhaanden-
værende Rosensorter; det nytter derfor intet her at anbefale andre end dem, der kan
fremskaffes, men den, der har Plads og Sans for Rosenduft og Farve, bør plante et
Busket af de smukkeste gammeldags Roser. De er haardføre og kraftige og derfor sunde;
ganske vist blomstrer de kun een Gang, men gør det saa til Gengæld med en saa-
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Lady Margaret Stewart, mat gul Thehybrid. Columbia, rosa Thehybrid.

tlan Fylde, at det forstaas, at Rosenfloret i gamle Dage betegnede Sommerens Høj¬
depunkt, som man længtes mod og begræd, naar det kun altfor snart hastede afsted.

Fyldigst i Form, graciøsest i Ynde, lifligst i Duft, vuggende let paa bojelige Stilke
er den gamle Centifolie, naar den staar paa dyb, næringsrig Jord, ved et Tagskæg
beskyttet mod drivende Fugtighed; den hvide Centifolie har svagere Vækst, men er
rigt og længeblomstrende, meget vellugtende og fortræffelig til Afskæring.

Coupe d'Hébé er med sin kraftige Vækst og sine formfuldendte, vellugtende, kraf¬
tigt rosenrøde Blomster en fortræffelig Rose til Busketter og som Stamrose ideel, hvad
man bestemt ikke kan paastaa om de moderne Roser, der ser lige saa forkomne og
forvildede ud, som hvis man fandt paa at anbringe en sart ung l'ige i Toppen af en
Mast i Stormvejr, kæmpende for blot at holde sig fast, medens Haaret piskes af Vinden.

Madame Plantier blomstrer senere, danner en tæt, sluttet Busk, der er overstrøet
med et Mylder af fyldte, hvide Blomster; den egner sig særlig godt til Stamrose, hvor
dens Ynde og Blomsterrigdom kommer til sin Ret.

Rosa alba med sit smukke blaaduggede Løv danner en kraftig Busk, dækket med
sine halvfyldte, hvide Blomster; smukkere, men sartere og svagere voksende er den
kødfarvede Maidenblush.

Den tyrkiske Rose eller Kapuciner/osen, Rosa punicea Janne bicolor passer til gamle
Bindingsværkshuse, espalieret op mod Sydvæggen, hvor dens enkelte, dybt teglrøde
Blomster luer i Solen; Blosterbladenes Bagside er gul. Den fyldte, guldgule Persian
Tellow er en fortræffelig Busketrose.

De moderne Roser. Pernetianagruppen, der har punicea Blod i sig, omfatter vor
l ids mest moderne Roser; de passer til Tiden, men mon de alligevel vil holde sig

saa længe som vore Forfædres Roser? Det forekommer mig, at der kan siges dem
adskilligt paa trods deres vidunderlige Farver fra rent gult gennem kobber til Lady
Inchiquins-zinnoberrøde og trods den store Tidlighed og rige Blomstring, som vi fin¬
der den hos den velkendte Madame Ldouard Herriot; — men, man kan blive tra*t af
at se dem overalt og i for store Mængder, og Grunden er nok den ofte let fyldte,
noget hængende og derfor slatne Blomst, hvis Farver ikke er sola'gte, men hurtigt
falmer og derved, selv 0111 Afpudsningen passes paa det nøjagtigste, giver et forjasket
Indtryk som den lyse Kjole, der drog fin og nystrøget i Skoven Søndag Morgen, men
kom bleget og forkommet hjem 0111 Aftenen.
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Fra Itoseraie de l'Hay, Frankrigs berømteste Rosenhave.

Fru Gerda Helmuus er en aprikosgul Sport af Madame E. Herriot, tier er lige saa
haardfør og rigtblomstrende, men bleger ikke saa slerfit.

Golden Emblem har store guldgule Blomster med karminrøde Flammer paa Knop¬
pen; den er kraftigere og haardførere end den gamle Rayon d'or.

Lady Roundway er nyere og blomstrer rigt hele Sæsonen; den har en herlig krom¬
gul Farve med Kobberglans, men er desværre tilbøjelig til Meldug hen paa Efter-
aaret. Stærkt duftende.

Angéle Pernet er mere haardfør og modstandsdygtig, men mattere i Farven.
The Queen Alexandra Rose er zinnoberrod med gylden Yderside og yder en ejen¬

dommelig Farvevirkning med smuk Knop og godt fyldt Blomst. En Sport af denne er
Charming Princess, der er livlig mørkegul med zinnoberfarvet Rand. Den skal være

rigtblomstrende og navnlig give et prægtigt Efteraarsflor.
Souvenir de Georges Pernet. Pernet er Navnet paa den franske Gartner, hvem det

i Aaret IQOO lykkedes at frembringe den første Pernetianarose. Flan havde to Søn¬
ner, som faldt i Verdenskrigen, og til Minde om dem skabte han den pragtfuldeste
gule Rose, som maaske findes, i Souvenir de Claudius Pernet; i gode Somre kan den
ogsaa paa Friland være bedaarende, men kan dog i Almindelighed ikke anbefales
og giver for faa Blomster. Souvenir de Georges Pernet har pragtfulde Farver, som
Knop mønjerød med orange, som udfoldet tyrkisk rød med gyldent Skær og stor .fyldt
Blomst paa lang Stilk. Sortens Vækst er kraftig og modstandsdygtig.

Lady Inchiquin har maaske den stærkeste og mest ejendommelige Farve, nær¬
mest karakteriseret som kraftig kirsebærrød med orange. Blomstens Bygning er
noget løs, men den er modstandsdygtig mod den for Pernetianaroserne saa farlige
Straaleplet. '

Surprise opføres gerne under Remontantroserne og har nærmest deres Vækst, men
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Rosenpergola fra la Roseraie de liagatelle ved Boulogneskoven.

er en Krydsning mellem Madame Edouard Herriot og I ran Karl Druschki; den har
en dejlig stor, velformet, laksfarvet rosa Blomst.

Polyantharoserne har maaske Hest Beundrere, takket være deres mange gode Egen¬
skaber: den lave og dog kraftige Vækst, deres Blomsterrigdom, som knap er færdig,
før Reserven rykker frem, lige fortræffelig til Grupper og Rabatter, kort sagt alle
Steder, hvor det gælder Massevirkning. En medvirkende Aarsag til deres rige An¬
vendelse maa søges i den Dygtighed og Kritik, hvormed tiet er lykkedes Firmaet D.
T. Poulsen at frembringe saa dejlige Sorter som Ellen, Else, Kirsten, Harriet og den
tidlige Grethe Poulsen og Rødhætte; jeg forbigaar dem, fordi alle kender dem og for-
staar at anvende dem. l ænk blot paa en stor Gruppe af den klare Kirsten Poulsen,
en Rabat med Ellen Poulsen indenfor en Nepetakant eller Else Poulsen foran blaa
Delphinium, som vi saa det for nylig i Haveselskabets Have; skulde jeg foretrække
nogen, maa det blive Else Poulsen, ikke alene for dens Farve og Holdbarhed, ogsaa
som afskaaret, men mest, fordi den selv som afblomstret ikke skæmmer Planten.

Firmaet Poulsens nye Tiltrækning, opkaldt efter Stifteren D. T. Poulsen, kommer
ikke til at staa tilbage for de andre. Planten naar samme Højde som FJse Poulsen.
Blomsten har Orleansroseblod i sig al fast Form, halvfyldt, let kruset af dejlig dyb,
fløjelsrød Farve; den kommer først i Handelen næste Efteraar.

Gruss an Aachen er en vidunderlig Rose med sund Vækst og store thehybridlig-
nende Blomster af gullig-rosa Farve.

Eva Teschendorff er en meget rigtblomstrende, kraftig, sund, hvid, maaske lidt kold
Sort. Den ny Tapis blanc bliver maaske dens Alløser.
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Nathalie Nypels er noget blakket rosa, men overdaadig fyldt med Blomster langt
hen paa Efteraaret.

De orange Farver er i de seneste Aar begyndt at blive repræsenterede indenfor
Polyantharoserne, og der findes allerede en stor Mængde Sorter, dog langt fra lige gode.

Golden Salmon (Syn. Goldlachs) har opnaaet Guldmedaille og har store Klaser af
laksorange Blomster.

Jeg maa her have Lov til at nævne en interessant Krydsning mellem en Polyan-
tharose og en Rugosarose, kaldet Grootendorst. Væksten og Bladene er en Arv Ira
II. rugosa, medens de store Blomsterklaser har dybrøde, fryndsede, nellikelignende
Smaablomster; den er haardfør og nøjsom.

Thehybriderne er ligesom mere elegante og fornemme med deres klare Farver, og
selv om Blomsterne kommer mere i spredt Fægtning, kan ogsaa deri ligge den For¬
del, at man ligesom bedre faar I id til at beundre den enkelte. Tænk kun paa den
saa almindelige Caroline Testout; hvor er vi taknemlige for dens Haardførhed og fol¬
dens Utrættelighed, forenet med stigende Skønhed i l orm og Farve, jo mere Efter¬
aaret gør sig gældende. Skulde jeg nævne nogle Standardsorter, maatte det af rosa,
foruden Caroline Testout, blive den fortræffelige Columbia, der har en dejlig spids
Knop, godt fyldt udspunget Blomst, baaret paa kraftig, lang Stilk. Farven bliver kraf¬
tigst i stærk Sol. Madame Leon Pain er en udmærket, sølvrosa, sund Grupperose.
Lady Pirrie er meget rigtblomstrende, aprikosfarvet rød.

Gule. Luna, tiltrukket af I). T. Poulsen, blomstrer altid og er haardfør og kraftigt
voksende. Madame Ravary er sartere og graciøsere, og Sunburst er kraftig med store
Blomster.

Røde. Af mørkerøde kan ingen staa ved Siden af Etoile de Hollande, og af skar¬
lagenrøde er General Mac Arthur den kraftigste og mest rigtblomstrende. Red Letter
Day er let og graciøs.

Af hvide Thehybrider er den bedste Madame Jules Bouche', der dog ikke er saa
haardfør som den hvide Sport af Ophelia, kaldet Westjield Star; alle Opheliaroser er
haardføre og kraftigtvoksende; en af de kraftigst farvede er Madame Butterfly. John
C. Mensing er mørkrosa.

Af nyere værdifulde Thehybrider maa nævnes:
Betty Upricliard, hvis Blomst er ejendommelig lakfarvet med karmin og kobbergult,

ser ud til at ville faa stor Betydning, da den er haardfør, rigtblomstrende og vellug¬
tende og trods Sla^gtskab med Pernetiana modstandsdygtig mod Straaleplet.

Mrs. Henry Morse har en meget smukt formet, skinnende rosa Blomst med zin-
nober Skær og kraftig Vækst.

Marcia Stanhope er en haardfør, rigtblomstrende hvid Rose, der i f ormen minder
0111 Frau Karl Druschki, men er vellugtende og mindre stiv.

Lady Margaret Stewart har baade opnaaet fransk og engelsk Guldmedaille. Blom¬
sten er stor, og Farven er nærmest som gammelt Guld med rødlige Yderblade og

skinnende, mørkegrønt Løv.
Mrs. Henry Bowles er rosenrød med laksorange og er en holdbar, god Gruppe-

rose, der blomstrer rigt.
Pink Pearl. Livlig, klar rosa paa laksfarvet Bund, baaret paa kraftig Stilk. Væksten

er kraftig og sygdomsfri. Er sikkert en Fremtidsrose.
Florex er en Krydsning mellem Rose Premier og Madame Butterfly. Væksten er
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meget kraftig, Blomsterformen fiks som hos Opheliaroserne og Farven kobberrosa,
cler ikke falmer.

Charles P. Kilham. Er sikkert i Slægt med Pernetiana, men har sygdomsfrit Løv
og en ejendommelig kapu/inerred Farve. Den godt fyldte Blomst bæres paa kraftig
Stilk, og Sideknopperne vokser lige ud til Siden.

Mevrouw G. E. van Rossem har faaet Guldmedaille og er en værdifuld Rose paa
Grund af Sygdomsfrihed og sine oprette, stive Stilke. Farven er mørkorange paa guld¬
gul Grund.

Dainty Bess er enkelt laksrosa, af elegant Form,
Mrs. A. R. Barraclough er lysende karminrosa, holdbar.
Lady Dickson Hartland er ferskenrosa med lang Knop og lav Vækst.
Dame Edith Helen er meget vellugtende, blussende rosa, skal være meldugsfri.
Shot Stilk har halvfyldte, krøllede, lyskirsebærrosa Blomster med laksorange Skær.
Klatreroserne. Der er noget særligt over Klatreroserne. Fr det mon ikke den ubæn¬

dige Kraft, der mest af alt bjergtager os, der ofte har saa svært ved at faa de lave
Iloser til at frodes; dog er det ikke Kraften alene, men den betagende Blomsterfylde
og deres rige Anvendelighed, maaske allersmukkest, naar de klatrer og løber ned
over Skrænter og ud over Mure eller hen over Klippeblokke og gamle Træstød, saa
det bliver Natur, men ogsaa i tæmmet Tilstand til Dækning af Mure, Plankeværker,
Pergolaer, Stakitter og Flagstænger er de saa uundværlige, at man slet ikke forstaar
de rusinder af Mennesker, der endnu besidder herlige Voksepladser uden at benytte
dem, medens vi andre sukker over, at vor Opfindsomhed ikke længere strækker til
og derfor er nødt til at plante vore Yndlinge som Søjler, Pyramider og Hængeroser,
men vi opdager hurtigt, at dette ofte er den allersmukkeste Maade at anvende Klatre¬
roserne paa.

Plantes flere Klatreroser sammen, inaa de klæde hinanden, ligesom man rnaa tage
Hensyn til Murens Farve. Vi har ved Anvendelse af Klatreroserne Mulighed for Blom¬
string lige fra Set. Hans til September.

De gamle, orangegule Gloire de Dijon og Madame Bérard lægger for og slutter
af og skal ikke foragtes paa røde Mure; de efterfølges hurtigt af den hvide, rigt-
blomstrende, men kortvarige Gruss an Zabern og den vidunderlige, klare, røde Car¬
mine Pillar med dens blanke, mørkegrønne, sunde Løv. Nu danser de 3 Gratier frem,,
den hvide Thalia, den rosenrøde Euphrosyne og den gule Aglaia; de to første er ynde¬
fulde, men smaa og kortblomstrende og grimme efter Af blomstringen, Aglaia har større
Blomster. Man maa ikke skære Aarsskuddene tilbage, da Blomsterklaserne kommer
frem paa den yderste Del. Mere værdifuld end Gratierne er den kraftige Helene med
store Klaser af dejlige, rosenrøde Smaablomster, lige værdifuld til Dækning af hvide
og gule Mure og som Søjlerose. Tausendschon med sit bløde, modtagelige Løv hører
som de sidstnævnte til multiflora Gruppen; den har krusede, nerielignende, rosa Blom¬
ster, der varierer fra svagt til skinnende rosa; den er bedst ved Stakitter og Ræk¬
værker, hvor den er mindre udsat for Meldug end op ad tørre Vægge, hvor Mel¬
duggen straks angriber. Værst i saa Henseende er Turners Crimson Rambler, den først
fremkomne Klatrerose, som dyrket frit som Søjle eller Pyramiderose stadig hører til
de kraftigst virkende, men som det alligevel maa fraraades at plante, da den som of¬
test bliver Udgangspunktet for Smitte med Meldug til alle de andre Roser.

Vi er nu naaet ind i Klatrerosernes Højsæson.
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Kraftigst voksende med mægtige Klaser af store vinrøde, hviclojede Blomster er
American Pillar.

Pauls scarlet Climber har den varmeste, dybe, skarlagenrøde Farve. Paa lun Vokse¬
plads i næringsrig Jord med den rette Baggrund udvikler den sig sundt og kraftigt;
den er meget holdbar som afskaaret, Enkeltblomsterne er store og sidder 3—5 sam¬
men i Klaser som hos den bedaarende, kødfarvede Dr. W. van Fleet, der bærer sine
Klaser saa frit og graciøst paa Baggrund af det blanke, mørkegrønne Løv; med dens
store og dog saa yndefulde Blomster naas Kulminationspunktet, men endnu har vi
Sluteffekten tilbage, naar alle de forskelligt farvede \S ichuriana-Sorter i August ud¬
folder deres tunge Blomsterklaser fra den hvide Dorothy og Sanders white gennepi
den lysende laksrosa Lady Godiva, den klare, kirsebærrosa Lady Gay og den blom¬
sterrige Dorothy Perkins til den lysende skarlagen Excelsa.

Af Wichuriana-Sorter maa endnu nævnes den hvidøjede, karmesinrøde Hiawatha,
hvis Blomster er meget holdbare, og den smukke cremefarvede Alberic Barbier, hvis
Knopper er mørkegule, og som egner sig saa godt til Hængerose.

Tilsidst et praktisk Raad: Bestil Roserne nu, selv om de først ønskes leverede til
Foraaret! De bedste Sorter og kraftigste Planter bliver altid først udsolgte.

Hother Paludan.

Alle de i Rosenartiklen fremførte Rosenbilleder er velvilligst overladt os af Mathiesens Plante¬
skole, Korsør. Red.

* ' *

*

BLOMSTERLØG I GRÆSPLÆNEN
Vintergæk. Blandt l oraarsblomsternes første Skare er vel ingen mere populær end

Vintergækken, Galanthus nivalis. Allerede før Sneen er smeltet, kigger den op med
sine grønne Bladbundter, og snart staar den og nikker og svajer med sine hvide Klok¬
ker, som ringede den en sidste. Ringen over Sneen, der gaar i sin Grav. Kønnest er
den vel nok i Græstæppet, hvor den sætter Liv, før Græsset rigtigt har begyndt at
grønnes, og hvor den kan faa Lov at staa i store Tuer, hele Blomstertæpper. Den
er absolut smukkere saadanne Steder end der, hvor man anbringer den paa Række
og i Geled, langs Buksbomkanter og i Busketter.

Foruden Vintergækken er der en hel Del andre smaa Løgblomster, der virker godt
i Græsplænen, og som afblomstrer tidligt, inden den første Græsslaaning skal fore¬
tages, saaledes Eranthis, Crocus, Scilla, Perlehyacinth.

Vi erindrer om disse smaa yndefulde Foraarsbebudere, nu da l iden for Udplant¬
ningen af disse er inde. For at faa den bedste maleriske Virkning frem,.lægger man
liver Sort pletvis i saa store Kolonier som muligt og ikke, som det ofte sker, enkelt¬
vis spredt over hele Græsplænen.

Paa nogle Steder i større Haver, hvor Græsset kan faa Lov til at vokse ret stort,
inden det slaas, kan man ogsaa anvende tidligtblomstrende Tulipaner, Narcisser, Vibe¬
æg, Dorothealilie o. 1. »

Man lægger Løg og Knolde paa den Maade, at man med en spids Pind danner
et ikke for dybt Hul, hvori Løget trykkes ned og dækkes med lidt løs Jord.

Th.
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Villan från sttder.

EN TRÅDGARD FRAN S E K E L S K I F TET
En jamfdrande studie.

Det blir med tiden allt mera sållsynt att påtråffa en landskapstrådgård, som be-
varat sin prågel. De (lesta ha nu genom odets ironi blivit, vad deras skapare åstun-
dade — ett stycke natur, som visserligen ager sin charme, men genom bristen på vård
i varde ej motsvarar de offer, som en gang bringats. Det ar hamnden, som vakar. Barock-
tradgården, i sig sjålv en tråffande skildring av den tidens samhållsbyggnad och seder,
fick vika for landskapsstilen, en roman med hala och vacklande motiv. Och nu har
lagbundenheten åter trått i forgrunden, fastiin knappast som ett storstilat verk med
overlågsna synpunkter. Snarare att likna vid en samling noveller med motiv från alia
samhallslager eller ett fotografialbum med uppklistrade „snapshots".

En av de bast bibehållna landskapstriidgårdarna i Danmark iir viil den av Glæ¬
sel utforda anlåggningen vid Carlsbergs direktorbostad. Visserligen ha under tidernas
lopp en del forandringar vidtagits, men i det stora hela iir vidstående plan (hamtad
(lån (ilæsels skissamlingar) riktig. Den iir kanske into ett av Clæsels allra basta ar-

beten, men åger dock stort varde som studie — och jåmforelseobjekt. Man moter har
landskapstriidgården i form av ett slags koncentrerad natur, d. v. s. på ett relativt
litet område har man sokt inrymma så många av stilens verkningsmedel som mojligt.

Ett sårskilt intressant drag år husets placering i ena hornet av trådgården. Från
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Stenpartiet och bron,

vår synpunkt sett ar viil cletta forkastligt; mojligen skulle en eller annan „triangel-
konstnar" ha lost problemet genom en serie opraktiska och konstfårdiga diagonal-
konstruktioner. Landskapsstilen liar har haft ett tilllalle att visa sitt forakt for det
arkitektoniska; arkitekturen — huset har placerats i ett liige varifrån konstverket —
trådgården visar sina viinaste partier. Denna uppdelning av varden står ju i skarpa-
ste strid med vårt åskådningssatt. Diir vi fiirsoka lanka samman eller åtminstone skapa
fasta overgångar mellan trådgården och huset, hade landskapstilen att viilja mellan
att abrupt avbryta linjerna eller forlora sig i suddiga konturer. Den gyllene medel-
vågen visade sig som oftast svåriunnen.

Om ån tillknytningen till huset låmnats såsom ett olost problem, finnes det dock
mycket att heundra i denna Glæsels anlåggning. Sålunda år behandlingen af terrån-
gen helt enkelt måsterlig. Och i detta hånseende vare den gångna tidens mfin av-
gjort overlågsna våra dagars arkitekter. Gråsmattornas mjuka vågor-ge ett helt annat
intryck av liv, ån den moderna tradgårdens stumt jåmnplanerade ytor. Men for att
vara rattvis, måste man ju erkånna, att en dylik „ondulering" fordrar jåmfdrelsevis
stora forhållanden.

Vill man gå vidare i jåtnforelser, måste man ju råkna med olikheterna i den gamla
och nya tidens uppfattning av tradgårdens funktion. Medan vi gora den till en ut-
vidgning av hemmet, ansågo landskapstilens talesman, at trådgården borde vara så
utformad, att den motverkade den kånsla av tvång och begrånsning, som gjorde sig
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Lilla dammen.

gållande i det dagliga livet. Ocli detta mål vanns till stor del genom at gångarnas
och vågarnas buktande linjer gåvo illusion av ooverskådlighet. For Glæsel voro just
gångarna en viktig sak. Man finner också har att de standigt pressats ut mot grån-
serna, men detta till trots noga fcilja terningens linjer. Endast på sådana stållen, dår
ett par forbindelser stota samman, bildas det skårningar, som forelaila fti{»a harmoni-
ska. Denna olågenhet har delvis undvikits genom skapandet av en fordelingscentral
i form av en rosen trådgård.

Det var emellertid i anordnandet av dammar och grupperingen av tråd och
buskar, som landskapstilen hade sina fornåmsta verkningsmedel. Och åven hårut-
innan har Glæsel visat sig hålla måttet. Tvenne damniar stå i forbindelse med var-
andra genom en back, vars strånder åro planterade med sumpvåxter. En bro, vårs
råckverk omslingras av rosenrankor forhojer det pittoreska motivet. Vid dammkanten
stå pilar, som doppa sina vemodsfullt hångande grenar i vattnet.

Planteringen har Glæsel forstått att ge en prågel al lyckliga tillfålligheter. Och
det var ju den tidens mål att i sådana arrangemang t. o. ni. overtråffa de effekter, na¬
turen sjålv kunde uppnå. Ljus och skugga fordelades dels genom bojningar i plan-
teringslinjen, dels genom att skjuta fram eller draga tilbaka tråden efter bladverkets
fårgnyanser. Som exempel på detta kan nåmnas, att Glæsel hår anvånt sig al så
stora kontraster som Salix alba och l axus baccata. Det storå sortimentet av olika
trådslag år påfallande. Man kan ej vårja sig for det intrycket att landskapstradgården
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Plan Over trildgården. (Efter skiss av Glæsel).
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hade den inrymda mångden av olika trad och buskar att tacka (or sitt existens. Det
var med andra ord en viss samlarvurni, som gjorde sig gållande. Man låt tråden
våxa fritt utan påverkan i någon riktning, och iakttog med intresse den utveckling,
de undergingo. Denna lust att samla gor sig ju också gallande i våra dagar, fastån
man nu inriktar sig på blomstren; en naturlig foljd av den minskning, utrymmet un-
dergått. Men numera nojer man sig ej med att iiga ett omfattande sortiment. I lika
hog grad intresserar man sig for passning och ans, och långtar efter at se sina an-
strångningar kronta med framgång.

Slutligen kan man frainstålla det sporsmålet, om vi kunna ha något .at lara av
landskapsstilen, sådan som Glæsel uppfattade den. Med tanke på det rent planmås-
siga måste svaret bli nej, då det galler den mindre trådgården. Sådana landskap i
nedsatt skala har man sett tillråckligt av. De storre anlåggningar dår den arkitek-
toniska stilen år maktlos, åro ganska lått råknade. Sportplatser och andra typiska
tidsforeteelser inoin tradgårdsarkitekturen få ju alitid en modern utformning. Men
dårfor skola våra foregångare ej helt utdomas. Vi kunna ur landskapstrådgården håmta
enstaka pittoreska detaljer och nårmare utforma dem efter vår smak. For ovrigt har
man ju flera exempel på, att sådana forsok anståilts i den moderna trådgårdens pe¬
riferi, utan starkare samband med den ovriga delen av anlåggningen. Om dessa ex¬
periment åro av framtida vårde återstår att se. Men av tecknen at doma år den fria
stilens renåssans i antågande, John Arnell.
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Haven ved „Fremtidens Hus". Plan af Havearkitekt C. Th. Sørensen.
Anlægsarbejdet af Sørensen & Nørgaard.

BOLIG- OG BYGGEUDSTILLINGENS HAVER
I September Maaned afholdt Akademisk Arkitektforening en stor Jubilæumsudstil¬

ling i „Forum", København. Udstillingen blev en stor Begivenhed, idet den ikke alene
viste en overvældende Interesse for Boligproblemerne lios det store Publikum, men
ogsaa viste et stort Spring fremad fra de i Udstillingen deltagende Arkitekter, Haand-
værkere og Industrifolk, der alle liver paa sit Felt havde prøvet nye Veje —og ikke
mindst fundet hverandre i det Samarbejde, tier nu engang i vor specialiserede Tid
er en aldeles nødvendig Forudsætning for Fremskridtets Gennemførlighed. Al Ud¬
stillingens meget forskellige Virkemidler syntes især de byggede Boligtyper at vække
Opmærksomhed — det forstod man, og mange har sikkert haft rigt Udbytte al at se
disse Udviklingens Strømpile. Det vilde have været ønskeligt, om vi her havde haft
Plads til at bringe nogle al Tegningerne til de udstillede Huse, ikke mindst Have-
Fagmanden vilde have haft Udbytte heraf — for vi maa jo kende I lusets Væsen og
dets Funktion, inden vi kan begynde at ordne Flavens.

ridsskriftet Arkitekten vil sikkert bringe Udstillingens Huse. — Paa dette Sted skal
der kun — efter Redaktionens venlige Opfordring — gives en lille Omtale af det liave-
mæssige ved Udstillingen. Haverne var ved denne Udstilling Eksemplet paa Udstil¬
lingens Gennemførthed udadtil ligesom Firmaet „Bo"s enkle og smagfulde Møbleringer
betød dette indadtil. Ordningen var saaledes, at der til de Heste af de udstillede Huse
knyttedes større eller mindre Havearrangementer, der naturligt bidrog sit til at give
det udstillede det Virkelighedspræg, der i saa høj Grad letter den ukyndige Adgan¬
gen til Forstaaelse.

Set under denne Synsvinkel maa det havemæssige som Helhed sikkert siges at
være fuldt tilfredsstillende. Der var med Græstørv, Fliser, Blomster og Træer (især
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Billeder fra Haveanlæget ved Prof. K. Gottlobs Martinithus. Haven planlagt af Havearkitekt
Georg Georgsen. Anlægsarbejdet af Anlægsgartner Jørg. Olsen.

Fyr) frembragt smaa moderne Anlæg, der ikke paa nogen Maade sogte at binde den
Besøgendes Opmærksomhed til I laven og derved sprede Indtrykkene, meget mere
var der ved Havernes Udformning lagt Vægt paa at give I lusene en flatterende For¬
grund, der kunde fremhæve det byggede.

Anlægsgartnerfirmaerne Jørgen Olsen og Sørensen & Nørgaard havde udført et
smukt Anlægsgartnerarbejde indenfor de korte I idsfrister. Udstillingen rummede, (bort¬
set fra en Del Arrangementer, der ikke naaede havemæssig Karakter), tre større Have-

.fragmenter, der her skal gengives.

I. Rækkeluishave. Huset: Sten Eiler Rasmussen. Haven: C. Ih. Sørensen. Have-
Anlægsarbejde: Sørensen & Nørgaard.

Udenfor Udstillingshallen havde Knabstrup Ieglværk ladet opføre et Rækkehus.
Haven hertil havde fuld Bredde, men maatte af Hensyn til Pladsen afkortes noget
i Længden; den var beliggende udfor Husets Sydfacade og værnet mod de tænkte
Nabohaver af et grønt Plankeværk. Nærmest Huset en med Hasle-Klinker belagt Flade,
hvori der var udsparet firkantede Bede med Blomster —en renlig og let vedligeholdt
Form for Blomsterhave. Et af Bedfelterne var dog sandfyldt, beregnet til Børnenes
Leg mellem Blomsterne (artige Børn!). Resten af Haven var en stor Plæne uden De¬
linger, kun langs Plankeværket kantet af en aaben Jordstribe til Blomster og Espa¬
lier. Besøgende fik ikke Adgang ind i Haven.

II. Fremtidens Hus. Huset: Arne Jacobsen og Flemming Lassen. Haven: C. I h.
Sørensen. Have-Anlægsarbejdet: Sørensen & Nørgaard.

Huset laa inde i Udstillingshallen foran Restaurationen; det var omgivet af Grøn¬
svær, der kun deltes af en Kanal ind til Baadehusfløjen og Adgangen til I lusdør og

Garage. Nogle faa, men velplacerede høje Skovfyr var af stor Virkning. Sydhaven
var størst, indrammet af Vedbendhække og helt græsklædt; nogle Bede, placerede
„tilfældigt" i Havens ene Hjørne, var ogsaa virkningsfulde. Beplantningen, Primula
obconica Bund under høje Liljer, skulde ikke gengive en virkelig Beplantning, der
maatte være mere mangfoldig; det skulde kun give lidt Farver i Udstillingstiden.
(Man lagde iøvrigt Manke til, at de lilla Primula virkede særlig smukt om Aftenen
ved Lys). De paa Billedet viste, foran Husterrassen opstillede Kaktus og Søjler med
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Georg Georgsen: Haven ved Professor K. Gottlobs Martinithus.
I Forgrunden Støbejernsvase fra Nafveqvarn.

Tværtove er Spærringer, der var nødvendige for at holde Publikum borte fra Haven
— Huset var til Stadigbed indtil Trængsel fyldt med Besøgende.

III. Martinithuset. Huset: Professor K. Gottlob. Haven: Georg Georgsen. Have-
Anlægsarbejde: Jørgen Olsen.

Dette Hus laa ligesom Rækkehuset ude i det trie. Bygningen skulde vise en sær¬

lig billig Form for et Hus til Helaarsbeboelse for en Familie.
Haven blev udført som en selvstændig Udstilling af Anlægsgartner Jørgen Olsen;

den ligger syd for Huset, er indrammet af Buske (her Bjergfyr) og utlgor eet Rum.
Nærmest Bygningen den store Fliseplads, hvortil man kommer fra Husets Solrum.
(Veranda). Den er smykket med Kåhlerkrukker med blomstrende Agapantus (blaa),
mellem Krukkerne tænkes Husets Beboere at kunne vandre ud i Plænen, der udfor
Flisepladsen er ubrudt og beregnet til Ophold. Nærmest Solrummet er Blomsterne
samlede i smaa Bede, adskilt af græsklædte Gange, Bedene ligger diagonalt (ikke
parallelt) med Bygningen, et Motiv, der skulde gentage Martinitpladernes Stilling paa

Husvæggen. Et af Bedene bærer i Stedet for Blomster et Soluhr (Lamberg-Petersen),
og Blomsterpartiet afsluttes (mod I luset) med en lille Barokskulptur (Lamberg-
Petersen). Under tre Træer har man en Siddeplads, der giver Synet af Blomsterne
i Forgrunden og Huset i Baggrunden. Endelig er der udfor Husbjørnet, hvor Plæne,
Randplantning og Fliseplads mødes, en Søjle med en Nafveqvarn Urne med en blom¬
strende Datura.

Københavns Kommunes Blomstergartneri har velvilligst udlejet Planterne til denne
Have. Georg Georgsen.
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HERREGAARDSHAVERNES BETYDNING
FOR DEN ÆSTETISKE OG ØKONOMISKE UDVIKLING

AF VORT HAVEBRUG
Af et foredrag for Skanska Tradgårdsforeningen i Malmø den 3- December d. A.

Af Havearkitekt J. P. Andersen.

Jeg har valgt Emnet: Vore Hérregaardshaver ud fra en ganske særlig Betragtning. Først
og fremmest fordi jeg mener, at denne Sag i særlig Grad egner sig lor denne Forsam¬
ling og desuden, fordi den interesserer mig i høj Grad. Det er jo faldet i min Lod i min
snart lange Arbejdstid, mere end de fleste at komme Herregaardshaverne, ikke mindst
her i Skaane, paa nært Hold, og jeg har haft Lejlighed til at trænge langt ind i hele
denne Sags Væsen og rent fagligt lært at kende og hedømme de kulturelle Ytrings-
former, der igennem Herregaardslivet har givet Samfundet en Værdi paa bred Basis.

Det er næppe noget Nyt, jeg fortæller Dem, naar jeg siger, at Herregaardene i Byg¬
ningskultur, i havemæssig Skønhedsdyrkelse og paa mange andre Omraader har været
Primus Motor for Udviklingen fra den tidlige Middelalder ned til vore Dage. Lad
være, at Herregaardenes Højperiode har været præget af Magtstræb, og at der
under denne Periode har fundet uhyggelige Overgreb Sted; hvilket desværre er

menneskeligt og noget, som giver sig Udslag i alle Klasser, naar de kommer til Mag¬
ten. Hvad præsterer f. Eks. ikke Proletariatet i saa Henseende i vore Dage. — Men
i Kølvandet af Adelens og Kongemagtens Magtudfoldelse voksede der uhyre Værdier
frem, som endnu den Dag i Dag har Betydning for hele vort kulturelle Liv. Vi
har faaet rige Værdier gennem Kongemagt og Adelsvælde, saa rige, at f. Eks. det
rige og demokratiske Amerika, som vi er saa tilbøjelige til at misunde, vel vilde give
Halvdelen af sit Guld for at besidde dem. Amerika har jo naturligvis ogsaa sin Kul¬
tur, hvem vil nægte det — selv den saakaldte Skyskraber-Kultur er et Særpræg og

Udslag af menneskelig Fremdrift og Storsyn, men hvor fersk dog alligevel i Sammen¬
ligning med Luropas gamle gedigne kulturelle Værdisamling.

Jeg synes, man kan sammenligne Europa med et Smykkeskrin, hvori der er en
stor Beholdning af ædle Værdier, og en af de smukkeste er vor Sans for Blomster
og Haver. En Sans, der for en stor Del er udgaaet fra vore Herregaarde og har for¬
delt sig ud til det jævne Folk. — Jeg har tit paa mine Rejser saavel her j Sverige som
hjemme i Danmark glædet mig over at se, hvor stærkt Bøndernes Haver var præget
af de nærliggende Herregaardshaver, stærkest, jo mere man nærmede sig disse. Hos
os i Danmark med den tættere Bebyggelse gor dette sig i særlig Grad gældende.

En Landsdel som Fyn med de mange og tæt liggende store Gaarde er særligt præ¬
get heraf, og naar man med Rette kalder Fyn for Danmarks Have, saa er dette ikke ,

alene begrundet i denne Landsdels klimatiske Forhold og relativt gode Jord, men
fremfor alt, fordi de tætliggende Herregaarde her i særlig Grad har sat sit Præg paa
denne Landsdel; ikke alene med Hensyn til de nette og velplejede Haver, men ogsaa
for Bygningernes og utallige andre l ings Vedkommende.

Alle kender den Højtidsstemning, der slaar en i Mød,e, naar man træder ind i
Herregaardsparkens stille Alleer, eller naar Øjet fyldes og mættes af Blomsterparti¬
ernes Farvepragt, og Synet af friske grønne Græsflader lægger sig som en blød Ro
over Sindet.
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Da foler vi det, som om hele Guds store Natur havde samlet sig i denne Plet
med hele sin Fylde og Velsignelse. Og saadan er det jo ogsaa; Herregardshaven er
en Genspejling af den store Natur, koncentreret i overskueligt Format, præget af en
følsom forfinet Kultur.

Samfundsmæssigt set ligger Værdien for disse Haver, Bygninger, ja Ansamlinger
af Adel, i bedste menneskelige Forstand — ikke just i høje kunstneriske Udslag; thi
stor Kunst er det maaske ikke. Nej, det værdifulde ligger ikke i det høje, tværtimod
— det ligger netop i, at det hele er saa inderlig let tilga^ngeligt, at selv det jævne
Folk kan forstaa det og direkte optage Skønheden og befrugtes deraf.

Al den Skønhed, der saaledes i Tidernes Løb er vokset op om og ud fra Herre-
gaardene, er sket langsomt, saaledes at Væksten har kunnet udvikle sig til en fuld¬
moden Frugt og i den Form beriget sine Omgivelser. Jeg tænker nu ikke alene paa
1 laverne, men ogsaa paa det til Herregaarden hørende Byggeri — paa Slottene, der
hæver sine Taarne og I inder i klare Silhuetter over brede Trækroner som et midt¬
samlende Moment og noget at se op til, en drivende Kraft mod det høje.

Eller Kirkerne, der for en stor Del paa Herregaardenes Initiativ har rejst sig viden
om, som hellige Ord udtrykt i de skønneste Former. Eller vender vi os til det rent
praktiske — til Avlsbygningerne — de vældige monumentale Lader, der ved sin udtryks¬
fulde Masse er den herligste og stærkt talende Anskuelighedsundervisning i Bygge-
kunst, man kan forlange. — Ak ja, hvor vilde vi være fattige, om vi ikke ejede alt dette.
Jeg siger ejede med velberaad Hu; thi det er jo det ypperlige ved disse Kulturvær¬
dier, vi ejer dem paa en Maade, vi er alle Medejere. — Højsindet har Herregaards-
slægterne aabnet Portene paa vid Gab, baade i direkte og indirekte Forstand, tor os
alle uden smaaligt Hensyn til „Fabrikationshemmeligheder". Herregaardene med al deres
gedigne Kultur er blevet vort Fælleseje — aandeligt set.

Kaster vi som sagt Blikket langt tilbage, møder der os ikke laa mørke Fletter i
Herregaardenes Historie, men det Frø, der i den mørke Middelalder blev lagt i en

Sump af Overmod og Undertrykkelseslyst, er vokset op og er blevet en herlig Vækst,
og de vældige Borge, der endnu staar fra den I id, og som engang var en tung 1 ru—
sel mod den fattige Bonde, har faaet Alderens milde Patina over sig. Alt det truende
er gaaet af dem, og tilbage er kun en mild Venlighed, fortættet i irgrønne l age paa
laarne og Tinder og ærværdige tunge Murmasser.

Jeg ruller ikke disse Billeder op for Dem for at belære Dem;" thi alle disse Stem¬
ninger kender De ligesaa godt som jeg. De ved ogsaa, at Herregaardene indtil vore

Dage har været Fremdriften for vort Landbrug, Havebrug og for vor Hjemkultur
o. s. v. Men jeg drager denne Sag frem for at minde 0111 disse Kendsgerninger, og
fordi der er Tegn til, at vi er i Færd med at glemme, ligesom voksne Børn saa let
glemmer deres Ophav og dem, der gav dem Traditionerne at bygge videre pad.

Spørger man 1111, hvilken direkte Indflydelse Herregaardshaverne har haft paa vor
moderne Havekunst, saa vil man vel nok komme lidt i Forlegenhed med Svaret. —

Set med den moderne Havearkitekts Øjne er der ingen Forbindelse imellem de to Ka¬
tegorier; thi siger man: HerregaardshaVen er vidtløftig og omstændelig og tilfældig;
desuden er Herregaardshaven ikke prægnant formef efter kunstneriske Principer, saa¬
ledes som Maalet er for den moderne Have, naar da lige undtages de større eller
mindre Levninger af 16 og I7OO Tallets arkitektoniske Haver. Endvidere: Den mo¬
derne Haves Fysiognomi søges forst og fremmest udtrykt i det personlige originale
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og i det brugbare enkle. Herregaardshaven derimod bar kun den dekorative Side og
det tilfældige monumentale. Hvilket vil sige, at den store Billedvirkning, som disse
Haver ofte frembyder, er blevet til uden planmæssig Forudseenhed og kun skylder
Bevoksningens Alder tieres Monumentalitet. — Saadan ræsonnerer man ud fra mo¬
derne Synspunkter.

Denne Paastand er med visse Forbehold rigtig for de Heste Herregaardshavers
Vedkommende. Deres Tilblivelse i den Form, som de nu forefindes, skyldes en ro¬
mantisk præget Tidsalder, hvor det haandfaste planmæssige netop søgtes undgaaet,
som noget altfor prosaisk. Men en vis Plan var der dog alligevel i Udformningen af
disse Billeder. Planen var blot ikke forfattet paa Papiret, men saa at sige tegnet i
Luften. Man huggede ud og plantede efter Kulissesystemet og søgte at forme sine
Perspektiver landskabeligt tilfældigt.

Det samme var gældende for Ganganlæget, men medens Plantningerne voksede
sig skønnere og skønnere og opfyldte sin Opgave, ja, trods manglende Planmæssig¬
hed fik en menneskelig villet Karakter over sig, saa antog Gangene (altsaa Formen
for Havens Tilgængelighed) en stedse mere og mere forvirret Karakter og ødelagde
ofte de skønne Billeder, som Naturen i sin rige Udfoldelse byggede op. — Herregaards-
haven er altsaa ikke Kunst, taget i almindelig Forstand, hvilket imidlertid paa ingen
Maade forringer dens Værdi for Mennesker i det hele taget.

Men hvad man nu end kan indvende imod Herregaardshaven som Havekunst,
saa er det dog givet, at denne har haft og fremdeles har en ikke ringe Indflydelse
paa vor moderne Opfattelse af Have, og ser man den moderne Have efter i Søm¬
mene, finder man ganske naturligt Lighedspunkter, bl. a. deri, at man stadig orien¬
terer sig mere og mere i Retning af det naturlige dekorative, baade med Hensyn til
Plantningernes Opbygning som ogsaa for Flade- og Rumvirkningen.

Der var en Tid, da man var af den Opfattelse, at Havekunsten kunde følge Byg¬
ningskunsten i sine Grundprincipper, men medens moderne Bygningskunst stadig
ribber sig for ethvert Paahæng af dekorativ Karakter og mere og mere nærmer sig
den nøgterne Nøgenhed, saa maa Havekunsten følge sin Natur. — Nok Enkelhed og
nok Brugbarhed, men rig i sin Udtryksform. Rig i Vegetation og rig i Farver som
en naturlig Modvægt imod Dagliglivets trælse farveløse Nøgternhed.

Se heri ligger Lighedspunktet imellem Fortidshaven og Nutidshaven, og paa dette
Grundlag maa Havekunsten altid bygge og godtgøre sin Eksistens.

Indtil for femti Aar siden var Herregaardshaven saa godt som ene om at repræ¬
sentere det storladne Haveanlæg. Herregaardshaverne paa Landet og de kongelige
Slotshaver i Byerne eller i Nærheden af Byerne. Først da den store Indvandring til
Byerne begyndte at tage Fart og disse sprængte de Baand, som de gamle Fæstnings¬
volde dannede, begyndte de egentlige Byparker at opstaa; i Begyndelsen helt og hol¬
dent soin direkte Efterkommere af Herregaardshaven. Siden, da Sporten udviklede
sig med rivende Fart, begyndte Sportsparkerne at dukke op, men trods disses spe¬
cielle Opgave, blev de dog alt i alt væsentlig præget af de fra Herregaardshaven
kendte Parkmotiver.

Vi ser altsaa, at Herregaardshavens Indflydelse stadig gør sig gældende paa det
moderne Parkanlæg. Men størst Betydning har Herregaardene med deres rige Haver
dog haft i indirekte Forstand ved sin i Aarhundreder gamle Paavirkning af det jævne
Folk ude omkring i Landet, hvorved Interessen for Haver er blevet almindelig.
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Hidtil Kar jeg kun talt om Herregaardshavens æstetiske Betydning for vor have-
mæssige Udvikling, men i samme Grad som Herregaardshaverne har givet os det
skanne, har de ogsaa bragt en betydelig Indsats paa det økonomiske Havebrugs Om-
raade. Thi ikke alene har Bønderne her faaet Impulser og Anskuelighedsundervis-
ning i Havedyrkning, men vor Gartnerstand har i stort Maal faaet deres Uddannelse
her, ja, indtil for en Snes Aar siden var Herregaardene næsten de eneste Steder,
hvor det finere Gartneri kunde læres.

Ja, saadan har det været, men, vil man nu spørge, har da Herregaardshaverne
eller Herregaardene ikke udspillet deres Rolle som Kulturfaktorer?

Men hertil maa man svare Nej. En gammel fuldmoden Tradition mister ikke sin
Befrugtningsevne og er aldeles nødvendig som Bindemiddel i Fremskridtets Nybyg¬
ning. Derfor er det brændende Sporgsmaal: Hvorledes skal vi kunne faa Øjnene op
for Værdien af disse Overleveringer, og hvorledes skal vi kunne bevare dem for Ef¬
tertiden.

Vor Tid har store Omvæltninger paa Programmet, og skal vi tro Ungdommen,
vil der ske store Ting. Alle Traditioner og alle nedarvede Begreber skal slettes ud
og paa det gamles Grund vokse noget aldeles nyt frem. Ja, saadan drømmer man;
men Ungdommen vil nu altid mere end den evner, saa helt alvorligt skal man jo ikke
tage den.

Men alligevel, alt tyder paa, at vi staar overfor et Vendepunkt, i Kunsten, i Litte¬
raturen, i Politik, og saa vil det vel gaa, som det altid er gaaet, naar nye Retnings¬
linier lægges ud, at meget gammelt, værdifuldt trampes ned og gaar til Grunde, uden
at Samfundet faar noget af virkelig Værdi til Erstatning.

Menneskelivet er jo en stadig Vekslen; vi kalder det Udvikling, men Udvikling
taget i den Forstand behøver ingenlunde at være Fremskridt. Vi tror, det er Frem¬
skridt, men i mange Tilfælde er det bare det, vi med et lidt vulgært Udtryk kalder
„Bøf paa en anden Maade". Det nye, vor Tid varsler om, fødes i en Rus af tekni¬
ske Opfindelser, uhyre Nyopdagelser indenfor den videnskabelige Forskning og Mas¬
sernes øredøvende Raab om social Ligestilling. Under Paavirkning af dette Orgie
vokser den nye Tid frem og vil kaste alle Traditioner og Overleveringerover Ende.
Men en Gang kommer der et „Dagen derpaa", og det er da at haabe, at ikke alt
for meget af Samfundets gamle Kulturværdierer gaaet tabt. Masserne skal løftes op
til de bedst mulige Levevilkaar, men det bør ikke hensynsløst gaa hen over vore ned¬
arvede kulturelle Værdier, hvis Udslettelse ikke vil gavne nogen Samfundsklasse.

Fra Historien kender vi som sagt, hvorledes en kortsynet Menneskehed for at
tjene en relativ god Sag har ødelagt store Kulturværdier. Hvad har f. Eks. ikke
Religionen paa Samvittigheden i saa Henseende?

Vor Tid staar i Massernes Tegn; det er Masserne, der regerer, og der holdes
Jagt paa det enkelte store. Alle fremragende Punkter i Tilværelsen skal jævnes ud,
saaledes at alt bliver lige højt, og hvis dette Princip skal gennemføres, vil meget vær¬
difuldt gaa til Grunde.

Foreløbig synes Herregaardene at være mest udsat for Nivelleringsmanien, maa-
ske ikke saa stærkt her i Sverige som i Danmark, hvor Sagen synes i fuld Udvikling.

Jeg skal ikke komme nærmere ind paa Vurderingen af hele dette Forhold, men
vende mig til det Spørgsmaal, om der er Mulighed for i den Kehraus, som synes fore-
staaende, at bevare det væsentlige og værdifulde ved disse Herregaarde. Haverne er
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mest udsatte for Udslettelse; Bygningerne staar bedre fast paa Benene. Haverne lider
derimod allerede under et begyndende Forfald mange Steder.

Det kgl. danske Haveselskab og Svenska Arkitekturminnesforeningen er opmærk¬
som paa Faren og bar allerede iværksat Opmaalinger af de mest udsatte Herregaards-
baver for dog at bevare noget af disse paa Papiret, men dette er jo trods det for¬
tjenstfulde ved Sagen en ret negativ Maade at bevare paa. Bedre var det, 0111 man
kunde finde en Udvej, der muliggør Bevarelse af det væsentlige værdilulde ved disse
Haver, og den eneste farbare Vej i saa Henseende er en passende Indskrænkning
og Bortskæring af alt det Uvæsentlige, der i Tidens Løb er kædet sammen med det,
vi forstaar ved Herregaardshaven, og som ofte ganske uden Mening sluger mange

Penge aarligt. Men skal alt dette lykkes, maa det ske ved faglig interesseret Hjælp;
der maa i hvert enkelt Tilfælde lægges en Plan eller Disposition.

Den Vej, Herregaardene med Forkærlighed vælger, nemlig at lave det hele om
til Handelsgartneri, vil man snart maatte erkende at være ufarbar. I bi bortset fra,
at Markedet ved denne pludselige Tilvækst af Handelsgartnerier overfyldes aldeles,
hvorved et Prisfald paa Varerne bliver Resultatet, noget, som det arbejdende Gart¬
neri allerede lider stærkt under, saa er det jo saaledes, at Herregaardsgartnerierne,
som er bygget med andre Formaal for Øje, slet ikke kan konkurrere med de mo¬
derne Handelsgartnerier, i hvert Fald ikke bringe noget Overskud hjem.

Nej, den eneste virkelige Vej er Indskrænkning navnlig i Areal. Olte kan en eller
to Trediedele af de nuværende Parkarealer uden Skade gaa tilbage til Skoven, hvor¬
fra de er taget.

Det samme gælder de ofte overdrevne støre Køkkenhavearealer, der maa ind¬
skrænkes, saaledes at Avlen kun dækker Familiens Forbrug. Og Væksthusene —, ja,
hvor mange gamle mørke Kasser findes der ikke trindt om, som aldeles ikke yder
tilsvarende Valuta for alt det Arbejde og Bekostning, de kræver.

Se, hvis man kunde faa dirigeret de nødstedte Herregaardshaver ind paa det Spor,
saa vilde den økonomiske Overkommelighed være naaet og selve det monumentale
værdifulde kunde bevares til fjærne Tider til Glæde og Gavn for Samfundet.

* * *

BOGANMELDELSE
Anka Rasmussen: Moderne Haver. Hage & Clausen. København IQ2Q.

Naar man tænker tilbage paa Aarene før Krigen, hvor Glæsels soignerede Søn-
dagslandskab, højst prydet med en buksbommønstret Rosenhave, var eneherskende,
imponeres man over den foreliggende Billedbog og den Udvikling, der ligger til Grund
derfor. Det var, næst udenlandsk Indflydelse, Erstad Jørgensen, der satte Kulør og
Fart paa Udviklingen. Men det har alle glemt nu. Undank ist der Weltlohn.

Omkring de over 25O smukt valgte og af en vis Ensartethed prægede Fotogra¬
fier har Frk. Anka Rasmussen ladet sine IO Medarbejdere slaa Væven noget forskel¬
ligt. Der er uigennemtrængeligt Vadmel, og der er flagende Voile, men ogsaa mange
solide Stykker, enkelte endda med Islæt af det pure Guld.

Lektor Georgsen gør paa sin specielle, systematiske og analytiske Maade Rede
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for Forhold mellem Ejer og Havearkitekt. Paaviser, at tiet nu ikke mere er det skønne,
men det formaalstjenlige, der er Hovedbestræbelse, og at Ejeren derfor maa tvinges
til selv at erkende og udtale Formaalet med sin Have. Artiklen er meget tankerig og
tankevækkende. Eksempel: Bemærkningen om Værdien al Havens Centrum og Ha¬
vens Vægge.

Georgsen er den Mand, der vilde være i Stand til bedre end nogen mig kendt
Faginand at skrive den moderne Havekunst-Theori. Alen han gør det nu nok ikke;
thi dels gider han ikke, og dels vilde et saadant Foretagende være forlagsmæssig umu¬
ligt i Danmark.

J. P. Andersen skriver om Rosenhaven. Naar selv han, der i sin Tid har lavet
kilometervis af Bu \bom indfa tn i nger 0111 Rosenbedene, nu dog gaar ind for C. Th. Sø¬
rensens smaa Rosenbede i Græs, og naar Errboe i sin Omtale af Staudehaven ogsaa

akcepterer Græsbunden, det vil sige Haven uden Gange, ja, saa er det let at se, hvor
det bærer hen; saa bliver vi snart af med Misforholdet mellem Havegangenes færd¬
selsmæssige Opgave og det Areal, de optog i den gamle Have. „To maa kunne gaa
bekvemt ved Siden af hinanden" er blevet en forældet Talemaade. Det nye Slagord
bliver sikkert: „Haven skal være IOO pCt. Grønt".

Om Vand og Stenhaver skriver Arkitekt Eig. Kjær. Blandt de interessanteste Il¬
lustrationer til dette Kapitel findes en lillebitte Stenhave op ad en grim Bagmur. Den
er interessant, fordi moderne Mennesker ofte er som Japanerne; de behøver ikke et
helt Landskab for at opnaa den Afspænding, som Naturen giver:

„Un coin de la nature
Lui å rendu son iininensité".

Hardy Hansen, Dagens Mand, behandler Dagens Spørgsmaal: Frugthaven. Hans
Tro paa Fremtiden kan kun sammenlignes med Tholles Kærlighed til Fortiden. Hardy
Hansen kunde næppe skrive om Frugthaven uden at give praktiske, haandfaste An¬
visninger for en forøget Frugtavl, og Tholle kunde næppe tænke sig at skrive 0111
Kolonihaver uden at begynde med, hvordan det stod til med disse i l600-Tallet for
derefter i god historisk Orden at naa frem til Nutiden. Forfatteren fremstiller rigtigt
Kolonihavernes mægtige sociale Betydning, men burde ikke i den Forbindelse uden
Kritik have medtaget de højst associale „Medlemshaver", som findes paa Arealet mel¬
lem Josty og Haveselskabets Have. En demokratisk Stat kan og bør støtte Havekunst,
men kan ikke stille saadan beliggende Arealer til Raadighed lor nogle faa Amatører
af den Slags, man i gamle Dage kaldte „bedre Folk".

C. Th. Sørensen mener at maatte gøre Undskyldning for at kalde. Hegnet for Ha¬
vens vigtigste Element. Det behøves ikke, thi Garden, Garten og vort eget Urtegaard
betyder egentlig kun I legn lor Planter og Mennesker. Det er selvfølgelig klogt og
rigtigt, hvad Forfatteren siger, men det ene af de valgte Billeder, en foroven aftrap¬
pet høj Hæk, der forneden følger en svajet Gang, er uhyggeligt. Aftrapningen paa
en Mur har sin tekniske Berettigelse i de vandrette Fuger; i en Hæk maa Aftrap¬
ningen være arkitektonisk begrundet.

Ved at formaa Svend Poulsen og Aksel Olsen til at kramme ud med deres Erfarin¬
ger 0111 Iloser, Stauder, Dværgbuske og Stenplanter (heldigvis ikke Stenhøjsplanter),
er Bogen hævet op i højst mulige faglige Niveau, og er blevet meget mere end en
Billedbog for Amatører. At I ræer (bortset fra Frugttræer) ikke er medtaget, finder
jeg rimeligt, thi store Præer er efterhaanden blevet et offentligt Anliggende. Men er
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Haverne virkelig bleven saa smaa, at store Buske kun bør omtales i Kapitel Hegn?
Vinterhaver behandles af E. Erstad-Jørgensen, der kort og klart gør opmærksom

paa de atmosfæriske Vanskeligheder i et Rum, der har den dobbelte Opgave at tjene
til Ophold lor Planter og Mennesker. Trods disse Vanskeligheder finder Forlatteren
det mærkeligt, at Vinterhaven endnu (sic!) er saa forholdsvis sjældne her i Landet.
Jeg synes snarere, at man maa undre sig over, at der endnu er saa mange, som de
smukke Billeder viser. Der er ganske vist stadig en vis Interesse for Stuekultur i de
Klasser, der ikke har Raad til at holde Bil, men Vinterhaver med dens omstænde¬
lige Vedligeholdelse er vist et svindende Fænomen. De egnede Planter faas jo end
ikke i Handelen. Og naar Kaktus er saa moderne, skyldes det bl. a„ at de kan nøjes
med den Luftfugtighed, der passer for almindelig Beboelsesrum.

Redaktricen selv. Havearkitekt Frk. Anka Rasmussen, slutter Bogen med ca. ~JO
interessante og med Smag valgte Billeder af Solure, Fuglebrønde, Bænke, Vaser og
Skulpturer. Derunder de her i Landet ikke tidligere offentliggjorte pragtfulde Skulp¬
turbilleder fra Milles I lave paa Lidingø.

Frk. Anka Rasmussens Hovedfortjeneste ligger dog i hendes energiske, for Klike—
aaiul fuldstændig frigjorte Redaktion af det store Stof.

Det forekommer mig desuden, at hun med Fotografiet (Side IQ) af Vexellerer Raa¬
schous Have selv har bragt Bogens sriiukkeste Havebillede. Det virker selvfølgeligt,
roligt, uanstrengt, beskedent uden Trædesten og Pudeplanter. Man mærker slet ikke
det tegnede, knap det formede. Dette Billede kommer sikkert af alle Bogens Billeder
det fremtidige Havebegreb nærmest.

Studio havde i IQ27 et Special Number: Modern Garden, omfattende alle Natio¬
ners Haver. (Danmark var kun repræsenteret ved „Avenue in the Park of Fredensborg
Palace. Design by Herr Jardin, Architect. By permission of Herr Carl Stender" og Gar¬
den of Herr G. Rohde at Hellerup. Designed by Birger Errboe, Architect". N. H. Jar¬
din og Errboe, de to alene er i hvert Fald en ejendommelig og slet ikke ensidig Re¬
præsentation for Havekunst i Danmark). En Sammenligning mellem de to Havehæf¬
ter viser, at det ikke staar saa ringe til i vort Fag her i Landet. Og Bogen maa
fremkalde Beklagelse af, at Danmark slet ikke var repræsenteret ved den store inter¬
nationale Havekunstudstilling i London i Fjor, medens Sverrig gennem den Organi¬
sation, der bortset fra Statsunderstøttelsen, svarer til vort kgl. danske Haveselskab,
mødte med en stor og glimrende Udstilling. G. N. Brandt.

* * *

OFFENTLIGT ANLÆG I L I S B J E R G
Arealet for det offentlige Anlæg i Lisbjerg, hvoraf der omstaaende findes Plan,

er næsten plant, bortset fra en Skraaning mod Nord. Det er paa flere Sider omgivet
af Bygninger, som det er magtpaaliggende at faa dækket, og Anla^get er tænkt -dels
som Mødeplads, dels som Promenadeanlæg og med en Legeplads alsat for Børn. Disse
Forhold ligger til Grund for Planens Udformning.

Som Planen viser det, er der udformet et centralt Parti, der er omgivet af tætte
Plantninger og Hække, og dette er beregnet til Afholdelse af Møder. En Talerstol
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er anbragt i den nordlige Del ved en Runding; de tætte Plantninger uden 0111 skulde
isolere Pladsen fra uvedkommende Støj, og Færdselen er dirigeret uden om dette
Parti. At anbringe Indgangen til den centrale Plads, saa den kunde formes mere mo¬
numentalt, hvad i og for sig havde været ønskeligt, umuliggøres bl. a. ved Arealets
Afgrænsning.

Uden om det centrale Parti gaar Spadserevejene, der begynder med en Allé lige
før Indgangen, udvidet med Siddepladser paa flere Steder og afsluttet med en Kiosk
eller et Konditori med Siddepladser bag ved og til Siden. Derefter fører en Allé, paa
hvis Sider der er opstillet Borde og Bænke til Spisning af medbragt Mad, imod et
Mindesmærke paa en Rotunde, og videre gaar Vejen forbi et Blomsterparti over en
Rotunde med en Drikkebrønd, forbi den (nederst paa Planen) indrettede Tumleplads
for Børn. Ogsaa denne er lagt saaledes, at Børnenes Leg næppe vil genere under
Afholdelse af Moder. I Hjørnet SØ kan indrettes Toiletter eller Arbejdsskure efter
Behovet. Yderst er der ret tætte Busket- og Træplantninger, og Alléerne er tænkt
tilplantet med liver sin Træsort til tydelig Karakterisering af dem hver for sig, lige¬
som de tilgrænsende Busketter vil faa en bestemt Karakter af een eller to Buskarter
i hvert Par paa Vejsiderne. Johannes Tholle.
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