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Haven vecl Stokkerup
Dr. scient. Boje Benzon overtog omkring 1Q33 Alfred Benzons Stokkerup ved Spring-

forbi. Arealets form er meget bevæget efter forholdene, langstrakt, som planen viser
det, højt mod nord og syd med en sænkning på tværs. I denne har der været et
lille vandlob, som nu er rørlagt.

Det gamle Stokkerup var et anseligt, men meget upraktisk hus. Det lå i ejendom¬
mens sydlige del med alle hovedrum orienterede mod nord efter den smukke udsigt

Huset set fra havens sydligste del.

op ad Sundet mod Hveen. Det var i virkeligheden ubeboeligt for nutidsmennesker,
det blev derfor nedrevet og et nyt Stokkerup byggedes i ejendommens nordøsthjørne,
nær vandet og åbent mod sol fra øst og syd.

Det er bygget af arkitekt Henning Hansen. Det har sokkel af Neksø sandsten,
kalkede, lyst gule mure, ret flade tage af munkesten og gavle af egebrædder med
barkkant på klink.

Den nordlige højde var bevokset med en lund af ret store bøge, som fortsatte i
ejendommene mod nord. Det er en del at Dyrehaven, som er frasolgt i sin tid og
denne lille skovholm har eksisteret ret udelt til nu. Der måtte fældes en hel del træer
for plads til det store hus, og skoven trængte iøvrigt til udtynding, mange træer var
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Plan i 1 :1000, nord opad.

dårlige, rådne i stammen og derfor toptørre, men det må håbes, at de tilbageblevne
vil klare livet i mange år endnu.

Indkørslen er lagt i denne lille lund som en skovvej. Bunden led naturligvis for¬
færdeligt ved al den opgravning og færdsel, som'et sligt byggeri medfører, men det
er forresten utroligt så hurtigt vegetationen har rettet sig. Anemoner og primula er
allerede tætte igen som før, og om sommeren dækkes bunden af frodigt græs. 1 sko¬
ven er indplantet en bund af tjørn, naur, hæg o. 1. Dels trænger haven til læ, og
dels er bøgene næppe til at regne med i al fremtid.
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Huset set fra broen over mÅneporten.

Øst for huset er der kun 5 til 8 m græs ud til en stejl skrænt ned. mod Sundet.
Op ad denne vokser hver sommer de herligste heracleum, frodige til det utrolige.

Terrassen syd for huset er lagt med Nexø fliser i uligestore firkanter og den lave
støttemur er af samme materiale.

Herfra fører to forbindelser ud i haven. I den gamle have var sænkningen noget
indsnævret mod øst, således at to smalle åse var forbundne med en lille bro. For at ,

give et vist læ i haven blev der bygget en dæmning fra terrassens sydøstre hjørne
frem til den gamle bros plads. Indvendig står dæmningen som en næsten lodret mur
af Neksø sandsten, og den ender i en .tosidig viadukt med en cirkulær gennemgang,
en slags kinesisk måneport. Det var fru Else Benzons idé, at broen skulde formes
således, og da jeg lider af en vis svaghed for cirkler, var det mig en stor glæde at få
lov til at bygge broen på denne måde.

I denne forbindelse kan jeg ikke tilbageholde et lille hjertesuk angående mure af
Neksø sten. Der bruges adskillige tons sten hertil hvert år, særlig vel nok i Køben¬
havns nærhed. Stenens farve er egentlig ikke videre heldig, men dels retter årene
noget på dette, og dels kunde man vel nok få Bruddet til at udsortere lysere sten
til havebrug.

Murene bygges hovedsagelig på tre forskellige måder. Billigst og dårligst uden
videre tilhugning, således at den færdige mur fremtræder med fuger i alle vinkler, som

3



Blomsterhaven set fra
terrassen.



 



Heracleum på
estskrænten.

i en brudflisebelægning. Da stenene samtidig stilles på hejkant, er styrken eller soli¬
diteten ikke videre stor, det er en sløj form.

Efter et andet system hugges stenene, men murværket sættes uden gennemgående
fuger, mange sten stilles på hejkant.

Og endelig er den tredje måde at hugge og sortere stenene således, at muren kan
bygges med gennemgående fuger.

Både anden og tredje måde muliggør et smukt og solidt arbejde, dog forekommer
det mig, at den tredje måde giver det smukkeste resultat, uden at jeg ter påtage mig
at bevise dette.

Men murene bygges ofte for fint og godt, de dygtigste anlægsgartnere er efter¬
hånden blevet alt for dygtige til at få fugerne vandrette og til at hugge på stenene,
så de fremtræder som fine rektangler. Og så er skifterne for heje. Omkring og i
Nekse findes en hel del gærder, som er byggede af mindre sten af varierende stør-
relse. Gennemgående er skiftegangshejden 3—6 cm," skifterne er ikke helt vandrette,
her og der er indfejet en sterre sten og ofte spalter et skifte til to. Disse gærder
forekommer mig forbilledlige, de er netop så fortryllende naive som vi ensker sligt
i en have, og dog arbejdsmæssigt udførte på en så fortrinlig måde, at „tørre" hegns-
mure af næsten to meters højde står fast og godt, skønt de kun er ca. 40 cm tykke
forneden. — Det vilde være ønskeligt, at materialet for en rimelig pris kunde leveres i
en tilstand, som passede til en sådan byggemåde. Skal der betales flisepris, er det alt
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Udsigt fra den store
lind mod huset.

for dyrt. I et par tilfælde har jeg fået indrettet lidt tørmur af Sollinger fliser, men
prisen har været helt urimelig.

Ved husets vestgavl er terrassen størst. Garagen læer mod nord, aftensolen finder
vej frem under de høje bøgestammer, og en udendørs kamin kan give lunhed og hygge.
Mellem gavlens kraftige skorsten og en stor smuk lind ovre ved Strandvejen er der
lagt en lige flisesti, der har flade trin ned ad græsskråningen ved terrassen og op foran
linden. Stien fører igennem blomsterhaven, der enklest muligt ligger som en flade, der
er inddelt med de for pasningen nødvendige gange. Disse er lagte af klinker fra det
gamle Stokkerup. «■

Langs vestskellet fører en gang fra indkørslen frem til sydskellet, videre langs dette
ad en lang trappe ned til strandens lange, lige gang.

I det sydøstre hjørne er der lidt nyplantede blomsterbuske langs vejen og en ny
stedsegrøn plantning ind mod den sydlige nabo:

Bortset fra muren med måneporten måtte haven ligge åben mod øst. Hele den
sydlige del er med den skønne, rene jordform og de fine trægrupper et så ædelt land¬
skab, at det ganske sikkert vilde være rent forkert at skabe læ 6g lukke der. Selv
om det var fristende at lægge en blomsterhave inod sydvest, og forsåvidt påkrævet,
så er den rent landskabelige virkning, der er opnået ved resignation på dette punkt,
sikkert langt mere værd end plads til nogle georginer.'

Naturligvis kunde Stokkerups have, som alt andet, være bedre, men jeg kan dog
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ikke lade være med at udtrykke min glæde og taknemlighed over, at forholdene ved
denne opgave lå således, at jeg fik lov at gennemføre en klar og hel losning, som
jeg næppe kan forme bedre. Selv 0111 det er lidt farligt at sige den slags ting, så må jeg
dog gøre det. Alle, der former haver, ja huse og andet med, ved hvor sjældent tin¬
gene føjer sig således. Næsten altid vil ét og i reglen meget andet volde vanskelig¬
heder og binde; her er hver fejl og hver mangel kun min. Jeg føler den største tak¬
nemlighed mod Use og Bøje Benzon for de vilkår, som havearkitekt og anlægsgartner
(Sørensen & Nørgård) her har fået. . C. Th. Sørensen.

Mulgedium macrophyllum
Jeg vil gerne henlede Opmærksomheden paa den Plante, som ses paa hosstaa-

ende Billede. Det er en Art af Slægten Mulgedium, som hører til de kurveblomstre¬
des Familie (Compositæ). Dens Blomsterstængler kan blive indtil et Par Meter høje
og har store, lyst rødlilla Kurveblomster, som sidder i halvskærinformede Stande i
Spidsen af Stænglen. Hvorfra den er kommet her paa Sanatoriet, ved jeg ikke; men

jeg maa vel engang have købt den sammen med andre Stauder, skønt jeg ikke min¬
des noget derom. Saa opdagede jeg den pludselig for 3 Aar siden. Ved Siden af et
stort Staudebed paa Mosegrund vokser et Pilekrat, hvis Bund er dækket af Nælder.
1 Udkanten af dette, tagende Magten fra Nælderne, voksede Kolonier af Planten,
saaledes som det ses paa hosstaaende Billede; den stod næsten fuldstændig i Skygge
og dækkede Jorden med sine vældige Blade. Det er den eneste Plante, jeg har set,
som kan tage Kampen op mod Nælderne. O. Helms.



Anlægsgartner E. M. Deichmanns Have i Charlottenlund
Det er en ældre Have, som er omlagt. Den præges derfor af nogle dejlige, store

Træer, Kastanier, Valnød, Ron m. fl. Langs Indkørslen, som har svagt Fald mod Vejen,
er Træerne underplantede med Kristtorn, Taks, Vedbend o. lign.

Pladsen foran Huset er belagt med Brudfliser af Nexø Sandsten med Græs i Fu¬
gerne, og der er plantet Berberis, Cotoneaster og Stokroser opad Huset.

nyQi < *»•
Haven set fra Syd imod Huset.

Den sydlige Del af Haven har tre Aftrapninger, som støttes af Nexø Sandstens-
brokker og er kantede med Buxbom foran Staudebeplantningen.

Tværstriberne af Nexøbrokker og Brudfliserer trukne for at give Haven Bredde
i Forhold til det lave, forsigtigt tegnede Hus.

Staudegangen, som afsluttes med én Siddeplads omgivet af en Hæk af Thuja fa-
stigiata, er belagt med gule, ru Betonhavefliser og giver et godt Indtryk af Havens
Længde. M. Gram.



Flisepladsen foran huset.

E. M. Deichmanns Have, Plan i t:v400.
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Staudegangen i E. M. Deichtnanns Have — læg Mærke til Længden.

„Gartenkunst"
Vi har alt tidligere her i „Havekunst" gjort opmærksom paa dette udmærkede

Tidsskrift, som vi i nogen Maade maa misunde vore tyske Fagfæller, — der er jo altid
Fordele ved at tilhøre et stort Folk; men vi maa da glæde os over at kunne være

delagtige i, hvad der bringes os paa den Maade ude fra den store Verden.
Selv om vi har lidt vanskeligt ved at forstaa alt, hvad der rører sig indenfor .vor

store Nabos Grænser, har vi dog sikkert meget at lære dernedefra, og navnlig faar
man Indtryk af en trods de herskende, vanskelige Forhold mægtig Aktivitet, som let
kan faa en til at vende Tankerne mod vor egen mest initiativrige Personlighed, Gene¬
raldirektør Knutzen. Men mon han nu ogsaa tænker paa saadaline Ting som Skøn¬
hed langs Jernbanelinierne og ved Stationerne? For det gør man i Tyskland; — man
har noget, man kalder „Landschaftspflege", Pleje af den landskabelige Skønhed langs
saavel Banerne som de mange nye Automobilveje, der anlægges over hele Landet. Det
er „Føreren"s udtrykkelige Ønske, at det tyske Landskab ikke blot ikke maa øde¬
lægges af den moderne Teknik; men at der skal tages alle mulige Hensyn til, at de
uundgaaelige Færdselsveje fører Trafikken til og gennem de skønneste Steder, og
at Landskabet langs Veje og Baner „forbedres", - og man har Indtrykket af, at det
virkelig sker. ,

Man maa haabe, at Hr. Knutzen ogsaa faar Øjnene op for dette, naar han nu
faar Orden paa de vigtigste Trafikspørgsmaal, og at der saa bliver gjort en Indsats
for, at man ikke skal mærke en altfor brat Overgang fra Naboen mod Syd, — og for
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den Sags Skyld ogsaa fra Sverige, hvor man ogsaa har betydelig mere Sans for at
pynte lidt op ved Jernbanestationerne, end vi har. Naturligvis skal vi vogte os vel
for at „pynte" for meget, men bare forskønne, — eller skal vi være beskedne og nøjes
med til en Begyndelse at fjerne og skjule alt det hæslige?

Og uden at blive mistænkt for blot at ville pege paa fremtidige Opgaver for „Fa¬
get", vil jeg endnu gerne fremhæve en anden „Bevægelse" i Tyskland, som gaar ud
paa at forskønne Arbejdspladserne, F abrikker og Forretningsbygninger ved Hjælp af
Plantninger og Anlæg,— ej blot til Pryd, men ogsaa til Hvile og Rekreation for Per¬
sonalerne.

Ogsaa et andet Tegn paa Liv indenfor Havekunsten — Havebruget finder vi i de
mange og, som det synes, storstilede Udstillinger, som afholdes dernede. Der har i
Aar været ikke færre end 4 store Udstillinger: i Berlin, i Hamburg, i Darmstadt og
i Mainz; de to første de største, men den sidste aabenbart den bedste, og de har alle
i højere Grad, end vi er vant til herhjemme, været Frilands-Udstillinger, et Faktum
vi for Havekunstens Skyld burde skrive os bag Øret. Naturligvis er det lidt vanske¬
ligere i vort umilde Klima; men jeg tror, Publikum vilde paaskønne, hvis man bød
dem noget andet og mere end de evindelige Arrangementer i mere eller mindre eg¬
nede Haller.

Om disse Foreteelser og adskilligt andet findes i de senere Aargange af „Gar-
tenkunst" vel illustrerede Artikler, som maa interessere enhver Fagmand, og som
burde interessere vore Autoriteter, f. Eks. ogsaa Turistdirektøren, — ja, naturligvis
os alle, som ønsker vort Land godt og skønt at være i for os selv og de frem¬
mede, som vi ønsker skal besøge os. Af. Gram.

Litteraturanmeldelse
Fire smaa ny Havebøger er tilsendt Red. af Forlaget Trowit^sch & Sohn, Frankfurt, - under De¬

visen: „Erst Rat-dann Tat" = Først Raad, saa Daad.
De er: Frugtdyrkning for Begyndere og for Viderekomne af Otto Kronberg, Dahlem, Krydder¬

planter og Udvalgte Knold- og Logvækster, - smaa Bøger paa 36 S,ider hver, Pris 85 Pf. pr. Stk., i
smukke Omslag, ganske pænt udstyrede og med nogle gode, instruktive Billeder i hver. Der er noget
friskt over alle disse Smaabøger, som det paagældende Firma udgiver, og man maa umiddelbart tænke
paa, — uden Forklejnelse for vore egne større og mindre Havebøger, - om det ikke er en udmærket
Idé med disse smaa Specialbøger? En lille Bog om et enkelt Emne har lettere ved at finde Afsæt¬
ning end de større Værker og vil saaledes gøre større Nytte, - og man har lettere ved at faa ny

Udgaver frem, naar de gamle forældes. Jeg ved godt, at Haveselskaberne udsender saadanne Have¬
bøger, men vist kun til Medlemmer, og Svenskerne gør det; men er de ikke lidt for dyre til at blive
rigtig populære? Hvad mener et af vore egne Forlag om en lignende Serie?

Samme Forlag har tilsendt Redaktionen den nydelige Havekalender Werden und Wachsen for 1936.
Det er en Afrivningskalender i forbilledlig smuk Udstyrelse: Et smukt, farvet Forsidebillede af en
Rose og ca. 100 Blade med afvekslende, smukke Billeder, som passer til Aarstiderne, og med Tekst i
nydelig Haandsats, — som „Gartenschonheit", hvorfra vi kender en Del af Billederne; men det gør

jo ikke noget. M. G.

„Havekunst"s Læsere og Medarbejdere
takkes for den Interesse, de har vist Bladet i det forløbne Aar! - Bladet gaar nu ind i sit 17. Aar,
som vi har besluttet at markere ved at gaa over tihen bedre, - dansk Papirkvalitet. Vi haaber, at
det vil falde i Læsernes Smag, og at de vil følge Bladet med samme Velvillie som hidtil. Vi vil
gøre os Umage for at fortjene det og ønsker hermed Læsere og Medarbejdere et godt Nytaar.

Redaktionen.
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Villa Beau-lieu i Taarbæk
Et af de smukkeste landsteder ved Øresundkysten var enkefru Th. Wessels ejen¬

dom i Taarbæk mellem villa Springforbi og Havslunde. Foruden selve villaen, der
lå nogenlunde lige langt fra begge nabohaver og tæt ovenfor den høje skrænt mod
Øresund lå desuden på arealet en hel lille trefløjet gård ud mod Strandvejen med
stald og vognport, gartner- og kuskebolig, og helt mod nord desuden et større have¬
hus i tilslutning til forskellige gamle drivhuse.

Indkørselen set under Platanen.

På dette sted lå også køkkenhaven, der dog havde meget dårlige betingelser
med skyggende træer mod alle sider.

Ingen af bygningerne var af synderlig værdi. Hovedbygningen var bygget i sidste
halvdel af l800 tallet og svarede ikke til vor tids begreber om boligkultur, udhusene
var fra hestekøretøjernes tid og var placeret højst.uheldigt i helheden, og drivhusene
var gamle og faldefærdige.

Da direktør August Holm i sommeren 1933 overtog stedet og anmodede arkitekt
Axel Maar, afdelingsingenør Johannes Børge, ingenør Niels Monberg og undertegnede
om at udarbejde planer til en helårsbolig, var man derfor i det heldige tilfælde ikke
at være bunden af de gamle forhold men med frihed til at udnytte det forhånden-
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værende terræn med den værdifulde træbestand på den for den stillede opgave mest
tjenlige måde.

Arealet er 16-17000 m2 stort og af temmelig regelmæssig form, med ganske svagt
fald fra Strandvejen mod kysten, hvor en elleve meter høj skrænt faldt stejlt ned til
en stenet strandbred med rester af træbolværk og stenglacis. Næsten overalt var
der store træer: En enkelt Douglassie, efter sigende det ældste eksemplar i Danmark,
og et par store Chamæcyparis Lawsoniana var sammen med en gruppe Søjlétaks de
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eneste repræsentanter for nåletræer og i det hele taget for stedsegrønt i den store
have. Elm, Ahorn og Lind var fyldigst repræsenteret, en mægtig redblomstrende
Hestekastanie, en Platan, forskellige Ask, Bøg og Eg, et par store Robinier og en
del gamle Æble- og Kirsebærtræer var de mest fremtrædende, og pryder endnu an-

læget, men en overmægtig Blodbog, der lukkede sol og lys ude fra plænen foran
villaen måtte falde, og der blev ialt ryddet omkring ved tredsindstyve store træer
og desuden en mængde selvsåede oplobere.

For at komme mest muligt i læ for pålandsvind blev den nye villa lagt væsentlig

Det midterste af staudehaven. En af de nyplantede Linde ses til venstre,
det gamle „skovbryn" til hejre.

længere tilbage fra stranden end den gamle. Hovedfløjen fik vinduer mod ost, syd og
vest og sidefløjen lagdes vinkelret på denne, og for at bevare den frie udsigt til vandet
blev der foretaget en betydelig afgravning mellem villa og skrænt. Her førtes en slynget
gang ned til stranden, hvor der bag et solidt bolværk af kampesten og beton blev
anlagt en bred flisebelagt promenade i hele havens. længde og så meget hævet over

daglig vande, at der ikke er synderlig fare for overskylning. En stor del af den af¬
gravede jord gik med til opfyldning af denne spadseregang langs bolværket, og da
villaen af hensyn til afvanding af kælderen måtte lægges væsentlig højere end det
oprindelige terræn, blev det også nødvendigt at føre en større jordmængde op for
at hæve villaens omgivelser, hvilket iøvrigt kun var til fordel for haveanlæget.

*5



Den slyngede vej
ned over den ud¬

jævnede skrænt.-
Til venstre vejen
ved skræntens fod

og oven over græs¬
set ses den (et år
gamle) Liguster¬

hæk omkring
rosenhaven.

Rosenhaven set fra
den nordre ende af
terrassen foran
villaen.
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Flisegangen forbi
staudehaven til

foden af den brede

trappe ved villaen.

Villa og rosen¬
have set nede
fra stranden.
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Udsigtsplads over
skrænten syd for
rosenhaven.

Stenanlæg og
sandstensmur

langs rosenha¬
vens søndre

side. Længst til
venstre ind¬

gangen til
rosenhaven.
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Dækplantningen mod
Strandvejen i det tidlige forår.

Syd for den jævnede græsslette mellem villa og strand indrettedes en cirkelrund
rosenhave med en større flisebelagt siddeplads i skyggen fra en smuk gruppe Linde¬
træer. Rosenterrassen blev lagt ca. 2 m. lavere end villaens terrasse og så meget
lavere end det terræn der bærer Lindegruppens nordligste og prægtigste træ, at der
langs terrassens søndre side bag siddepladsen og et stykke til hver side for denne
måtte opføres en meterhøj mur for at udligne højdeforskellen. Terrassens gange blev
lagt med rødlige sandstensfliser og muren opbygget af neksøbrokker. Midt i rosen¬
haven støbtes et sekskantet bassin. Fra hvert hjørne udstråler en gang, og mellem disse
ligger trekantede rabatter, tilplantet med Roser, Nelliker og Aubrietia og hver med et
lille cirkelrundt springvandsbassin i sin midte. Vandet fra de 6 små stråler føres til
midterbassinet til forfriskelse for guldfisk og åkander. Hvor der ikke er sandstensmur
er rosenhaven indesluttet af en hæk af den bredbladede Liguster, og mellem murens
og hækkens endepunkter fører to gange ud, den ene går opad til villaens hjørne¬
terrasse og den anden i zigzag ned ad skråningen til strandpromenaden.

Havearealet er ved et ståltrådshegn delt i to dele, den ene frit tilgængelig fra ind¬
gangsporten mod Strandvejen og den anden kun tilgængelig for den der har nøgle
til lågen i hegnet ved foden af den brede flisetrappe ved villaens sydvestre hjørne.

Langs indersiden af hegnet fører en flisevej ned til en bænkeplads tæt indenfor
Strandvejens vindekæppehegn. Flisevejens første halvdel skråner svagt fra foden af den
brede trappe, og på denne strækning ligger fliserne direkte i græsset, men den sidste
halvdel ligger vandret, og her ledsages flisestien af rabatter langs begge sider.

Det åbne trekantede areal nordvest for denne sidste del af stien og dens rabatter
er udnyttet til anlæg af en staudehave der terrasseformet hæver sig bagud mod en
broncekopi af den klassiske ynglingefigur der er kendt under navnet Adoranten.

At netop dette areal er valgt til staudehave' har sin forklaring deri, at den oven-
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Udsigtspladsen set nede
fru bolværket.

fornævnte trefløjede lille staldgård lå på dette sted. Den ved bygningernes nedrivning
frembragte åbne plads i den brede dækplantning langs Strandvejen afgav en særlig
gunstig beliggenhed for en staudehave, og det lykkedes at erhverve 6 temmelig vel¬
voksne Lindetræer til plantning langs strandvejshegnet og derved lukke for synet af
vejens andre huse.

Ståltrådshegnet har fletværk forneden men på den øverste halvdel kun glatte tråde
og ses derfor ikke meget på nogen afstand.

En hæk af den slanktvoksende Thuja occidentalis fastigiata følger hegnet fra hus¬
muren til staudehaven, på hvilken strækning hækken ikke vil få lov til at blive mere
end af bordhøjde, men fra det punkt hvor den fortsætter i zigzaglinie bag stau¬
derne og bag siddepladserne for enden af flisegangen er den plantet af 2 meter høje
eksemplarer der meget snart vil vokse sammen og danne en høj stedsegrøn væg bag
blomsterfloren. Nord for villaen er en stor fliselagt køkkengård og en græsklædt
blegeplads.

Ved indkørselen fra Strandvejen er bygget bolig for chauffør og portner med sidde¬
plads og lidt blomster i det fri, og her ligger også garager og hundegård.

Anlæget udførtes og vedligeholdes af min egen anlægsgartnerforretning (overgart¬
ner A. Ulleriks), træer og buske leveredes fra Asger M. Jensens, D. T. Poulsens og
Bornøs planteskoler, stauderne fra eget gartneri, fliser i grå, gule og grønne toner
fra cementstøberiet Alliance, Sollinger fliser og Neksø brokker fra firmaet Scheller,
Hougaard og Petersen. 4 E. Erstad-Jergensen.
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Dr. Sellings Have. Plan i 1:400.

Rosenhaven i Dr. Sellings Have, fotograferet
nogle Maaneder efter Tilplantningen,
saa Roserne endnu ikke er vokset til.

Dr. Sellings Have i Charlottenlund
Haven er beliggende paa Holmegaards-

vej og er projekteret af Havearkitekt Aksel
S. Andersen. Anlægsarbejdet er udført af E.
M. Deichmann. Indgangspartiet er belagt med
rektangulære Fliser af Nexø Sandsten, og

Beplantningen bestaar af en enkelt Birk ved
ladgangen samt Rhododendron, Mahonia,
Vinca m. m.

Rosenhaven er inddelt med Klinkegange
og omgivet af Buxbomhække.

Staudehaven har som Baggrund en tegl¬
hængt Havemur, som er tilplantet med ægte
Vin og Frugttræer.

Den øvrige Have er en Græshave med
Randbeplantning af forskellige blomstrende
Træer og Buske og delt ved en lille Vand¬
have med Siddepladser. M. Gram.
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Dr. Sellings Have, Charlottenlund: Vandhaven, fotograferet nogle Maaneder efter Tilplantningen.

Hasselrakler
Findes der smukkere Blomster end

dem, man tager ind fra Haven paa
denne Aarstid og driver i Blomst i sin
Stue? Og man har saa længe Glæde
af dem, idet man følger hele Udviklin¬
gen fra Knopstadiet til Afblomstringen.

Hasselraklerne hører til de aller¬
taknemligste; man sætter dem i Vand i
en varm Stue, og straks begynder de
at række sig for at blive længere og

lysere for hver Dag. Buketten her er
af Sorten Cosford, Raklerne blev 10 cm

lange, dejlige, tykke, gulgrønne.
Elierakler er lige saa taknemlige.
Har man Adgang til Grene af Graa-

poppel, vil jeg meget anbefale at drive
dem, - deres Rakler er som Svaneunger
i Sammenligning med Piletræets Gæs¬
linger, — de er lange og elegante som
Hasselraklerne, men fyldigere, og saa
har de den dejligste bløde, graa Farve¬
tone, som staar henrivende til de mas¬

kuline Grene. M Gram_
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Offentligt Parkanlæg i Brønshøj
I Løbet af Efteraaret 1935 fuldførte Københavns Kommune Anlæget af en ny

offentlig Park i Brønshøj inetl Facade mod Frederikssundsvej og Hyrdevangen.
Vedføjede Matr. Kort viser det 3,i6 ha store Areal, hvorpaa Parken er anlagt.

En væsentlig Del af Terrænet med dets to paaliggende Vandarealer blev tidligere
udnyttet til Fabriksvirksomlied (Vaskeri), og spredt omkring paa Terrænet fandtes
nogle lidet værdifulde Bygninger til forskelligt Brug.

Allerede i 1930—32 begyndtes Forberedelserne til Parken ved Nedrivning af de
paastaaende Bygninger og ved Modtagelse af Jord fra omliggende Byggegrunde, dels
til Opfyldning af den ene Dam og dels til Flævning af det lavtliggende, sumpede
Terræn. Hertil medgik circa 50>000 nis Jord.

Paa Grund af forskellige Forhold gik Arbejdet i Staa i et Par Aar, hvilket iøvrigt
havde den Fordel, at de paa sine Steder meget betydelige Opfyldninger fik Tid til
at sætte sig, inden den egentlige Anlæggelse af Parken paabegyndtes i Efteraaret
1934. Foruden den egentlige Park, som mod Øst begrænses af Hyrdevangen, er Park-
omraadet paa den østlige Side af Hyrdevangen udvidet med Plæner og Plantninger,
der slutter sig til nogle nyopførte Beboelsesejendomme.

Som det vil ses af vedføjede Plan og Pennetegning, er selve Parken mod Nord
og Vest omgivet af Bebyggelse af ret uensartet Karakter. Anlæggelsen har krævet
et stort Jordflytningsarbejde, navnlig en betydelig Afgravning-af Terrænet nærmest
Frederikssundsvej for fra denne Hovedfærdselsaare at opnaa et Udsyn over Parken,
og Jordbundsforholdene har nødvendiggjort et. stort Afvandingsarbejde. Parken er
indrammet af Traadhegn og Hække og tænkes holdt lukket om Natten. Det kan
forventes, at Parken i betydelig Grad vil blive benyttet til Gennemgang, og iøvrigt
er den indrettet paa at skulle tjene båade Ungdommens og de ^Ældres Interesse. I
det nordvestlige Hjørne er paa et lunt og solaabent Sted anlagt en Smaabørnslege-

FrederiAssundsnj.
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piacis med Sandbassin, og paa et lavtliggende Terræn, indrammet af tilplantede Skraa-
ninger er til Brug for større Børn anlagt en ca. 2000 ni2 stor, gruset Legeplads for¬
synet med forskellige Legeapparater. En 4 m bred, skraanende Gangsti, der fører
ned til Legepladsen, tænkes udnyttet til Kælkning i mindre Stil. En Græsplæne paa
ca. 5000 m2 er forbeholdt til Leg og Haandboldspil, og de øvrige Græsflader i Par¬
ken tænkes i Sommertiden frigivet til Liggeplæner, naar Græsdækket har opnaaet
den fornødne Styrke hertil.

1 Parkens nordøstlige Hjørne er opført en Bygning, der rummer Folke-, Red-
skabs- og Toiletrum, og hertil knytter sig en mindre Materialgaard. Beplantningen
bestaar af saavel løvfældende som stedsegrønne Planter, og til Sikring af Skraanin-
ger og Kanter er anvendt en Del Natursten, ligesom der paa sine Steder til Over¬
vindelse af Højdeforskel er anlagt Trapper.

Til Parkens Anlæggelse har været bevilget 117,300 Kr.
Februar 1936. V. Fabricius Hansen.

Parkchefsbefattningen i Stockholm
Befattningen som chef for Stockholms parkavdelning har ledigforklarats genom en

kungorelse av den 9 januari 1930. I denna anfores bl. a. att „for befattningen er-
fordras hogre teknisk utbildning foretrådesvis inom arkitektområdet jamte praktisk
erfarenhet i avseende på sådana arbeten, som forekomma inom parkavdelningen, —

etc.

Med anledning av nåmnda kungorelse har Foreningen Svenska Tradgårdsarki-
tekter riktat en skrivelse till Tjanstedelegerade vid Stockholms stads Gatunamnd ur
vilken må anforas foljande:

„Frågar man sig, vilka fordringar som bora stållas på ovannamnda befattnings-'
havare, torde svaret knappast kunna bliva annat an att han som chef forst och framst
torde bora aga minst samma fackliga kunskaper som sina underordnade for att kunna
havda sin stallning samt att han darjamte bor aga icke blott organisationsformåga
och ovriga chefsegenskaper utan åven praktisk erfarenhet och estetiskt omdome". —

„For att en chef for parkavdelningen skall kunna fylla namnda enligt foreningens
mening sjålvklara fordran, synes det ofrånkomligt, att hans tekniska utbildning år
minst densamma, som representees av hogre tjånstemån inom samma avdelning.
Inom denna avdelning finnas nåmligen, forutom en stab av tjånstemån, som efter
minst treårig praktik utbildats till trådgårdsmåstare vid statens tvååriga trådgårds-
skolor, axen tjånstemån, som vid hogre utlåndska låroanstalter forvårvat sig den hogsta
tekniska utbildning, som f. n. torde kunna vinnas inom den egentliga trådgårdsan-
låggningskonstens område. Det synes dårfor sjålvfallet, att hår ifrågavarande befatt-
ningshavare bor åga kunskaper svarande mot sistnåpinda tjånstemåns; foreningen
tager for givet, att detta avses med den „hogre tekniska utbildning", som forutsåttes
i kungorelsen, i hvilken emellertid angives, att den tekniska utbildningen skall vara

„foretrådesvis inom arkitektområdet". Hade det i stållet angivits vara foretrådesvis
inom trådgårdsanlåggningskonstens område, hade formuleringen varit fullt klar, efter¬
som det torde vara foretrådesvis inom detta område chefen for parkavdelningen skall
hava sin verksamhet. Om han dårjåmte år något fortrogen med husbyggnads- eller
stadsplanekonst eller helst bådadera, år detta givetvis en fordel.

.28



Foreningen kan icke underlåta att såsom sin mening framhålla, att gedigna fack-
kunskaper aro lika på tradgårdskonstens område som på byggnadskonstens. En bygg-
mastare torde namligen vara lika litet skickad att anlågga tradgårdar som en trad-
gårdsanlaggare att bygga hus. Arkitektutbildning ar darfor att anse som lika svag
merit på tradgårdskonstens område som tradgårdsarkitektutbildning på byggnads¬
konstens. Detta påstående kan anses befogat, så mycket mera som en av den blivande
chefens for parkavdelningen viktigaste uppgifter torde vara att leda stadens framtida
parkpolitik in i de banor, som stadens expansion och innevånarnas behov av okade
områden for friluftsliv fordrar. Formala paradanlaggningar, for vilkas gestaltning bygg¬
nadskonstens utovare ofta aro val skickade, torde i framtiden icke komma att spela
samma roll som hittilis, och utformningen av sådana torde f. o. lampligen ske genom
tåvlan. Det torde vara ofrånkomligt, att disposition, anlaggningssatt och underhål av

parker och till staden horande ytterområden måste stålla stora krav på erfarenhet
och fackliga kunskaper hos parkchefen — på hans kannedom om vaxtsamhallenas egen¬
art, hans kunskaper om vilken markvegetation som tål trafik och vilken som ode-
lagges av sådan, hans kunskaper om huru en attraktiv vegetationstyp skall kunna
stegras och bevaras åt framtiden ni. m., allt visserligen blott detaljer men likval upp¬

gifter, som blott en verkligt erfaren fackman formår beharska. I detta sammanhang
måste man ovillkorligen fråga sig, i vad mån den i sig sjalv fortråffliga undervisningen
vid t. ex. Kungl. Tekniska Hogskolan ger eleverna mojlighet att losa sådana problem.

Veterligt finnes ingen europeisk stad av betydenhet, dar icke parkchefen ar såval
teoretisk som praktisk utbildad for sitt egentliga verksamhetsområde, och gjorda er-
farenheter låra ej heller vara av den art, att en avvikelse från denna linje kan anses
motiverad.

Att det av en befattningshavare i parkchefs stallning utover rent fackligt kunnande
fordras icke blott estetiskt onidome utan aven vissa personliga egenskaper som gora
honom låmplig som chef, ar otvivelaktigt. Dessa egenskaper hava emellertid i regel
foga med sjålva utbildningen att gora och kunna darfor med lika stora utsikter till
framgång sokas inom vilken yrkesgrupp som helst.

Av det ovan anforda torde framgå, att enligt foreningens mening bor till chef
for Gatukontorets parkavdelning tillsåttas en person med gedigna kunskaper på det
område avdelningen handhaver, alltså en person med en tradgårdsarkitekts utbild-
ning och med praktisk erfarenhet inom tradgårdsanlaggningskonstens område.

Skulle som en foljd av ovan namnda kungorelses formulering och de komplet-
terande upplysningar, som av Gatukontoret lamnats, antalet sokande med namnda
kvalifikationer vara begransat, får foreningen foreslå, att den låmpligaste av dessa
erhåller befattningen på forordnande,under forslagsvis 3 år, att befattningen då ånyo
ledigforklaras samt slutligen att detta sker under sådana former, att inom tradgårds-
anlaggningskonsten specialutbildade personer anse sig kunna soka densamma".

S. A. H.

Stadsgartnerstillingen i København
Ved et mærkeligt træf bliver stillingen som chef for parkvæsnet ganske samtidig

ledigt i Sveriges og Danmarks hovedstæder.
Som det fremgår af ovenstående svenske indlæg nærer fagmænd deroppe begrundet
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ængstelse for at valget skal falde på en arkitekt uden alle gartneriske forudsætninger,
og enhver der har set stadsgartner Hanimarbergs særlig i gartnerisk henseende så
fortrinlige resultater må undre sig over, at der netop i Stockholm kan være delte
meninger om den gartneriske videns store værdi for indehaveren af stadsgartner¬
stillingen.

Det der har opskræmt de svenske havearkitekter er de i kundgørelsen om den
ledige stilling nævnte betingelser, der i høj grad synes at forberede sindene på valget af
en arkitekt.

Her hjemme nævnes intet om kvalifikationer. Enhver kan for så vidt søge stillin¬
gen som stadsgartner i København, men også her imødeses valget med betydelig
ængstelse indenfor havearkitekternes kreds.

Det er dog hernede ikke frygten for ansættelse af en arkitekt men snarere tvært¬
imod. Vi har mangeårig erfaring for det ukendskab der råder hos administrerende
autoriteter med hensyn til gartnerfagets mangfoldighed. Blot en mand er gartner kan
han bruges til alt enten det så er frugtavl, blomstergartneri, planteskoledrift eller
det drejer sig om samarbejde med arkitekter og ingeniører ved fastlæggelse af en
stor bys udvidelse og ved udformning af sportsparker, kolonihaveparker, skolehaver,
legepladser og alt det der, der ganske vist forudsætter gartnerisk indsigt hos den pro¬

jekterende men en indsigt af en ganske speciel art der ikke har meget tilfælles med
den viden som er nødvendig for en dygtig blomstergartner, en frugtavler, en plan¬
teskolemand eller andre plantekultivatører. Og ud over denne særlige gartneriske
viden og forståelse fordrer stadsgartnerstillingen en teknisk og æstetisk erfaring der
kun erhverves ved arbejde med opgaver af havearkitektonisk art. Der har desværre
gang på gang vist sig en beklagelig mangel på forståelse af disse forhold ved betyd¬
ningsfulde stillingers besættelse. Denne gang gælder det en stilling hvor valget af
den rette mand kan få den allerstørste betydning for hovedstadens fremtid. Måtte de
bestemmende myndigheder kende deres besøgelsestid. E. Erstad-Jergensen.

Navneforvirring
Det virvar med hensyn til planternes klassificering og benævnelse der i stadig

højere grad har gjort sig gældende efterhånden som botanikernes kreds er blevet
større og større og efterhånden som de forudsætninger det Linnéeske system byg¬
gede på ikke længere slog til, er der i de senere år sat et stort arbejde ind på at
bringe til ophør, uden at der dog endnu helt er blevet ro om spørgspiålet.

Vi der i vort arbejde beskæftiger os med planter må derfor finde os i stadig at
få nye navne præsenteret til indarbejdelse i hukommelsen.

Det kan sommetider være svært nok men er dog til at overkomme. Værre er
det derimod når een benytter det nye medens andre holder fast ved det gamle navn,

og fuldkomment forvirrende bliver det når det navn man fra Tidernes morgen har
anvendt til en velkendt planteart en skønne dag fratages denne og tillægges en anden.
Det er det der f. eks. er sket med vildvinsarterne. Den almindeligt plantede, stærkt-
voksende vildvin der ikke er i stand til at hæfte på en mur men som nok kan holde
fast med sine ranker i et tremmeværk, har i hvert Fald i den sidste menneskealder
været benævnt Ampelopsis quinquefolia, medens andre arter der ligesom denne har
femdelte blade men som adskiller sig fra førstnævnte ved at have hæfteskiver på
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rankerne har været kendt som Ampelopsis virginiana, A. radicantissima, A. St. Pauli,
A. Engelmannii, A. pubescens, A. muralis og andre mere eller mindre autoriserede navne.

Den del af slægten der har særlig interesse for os har nu lidt den fælles skæbne
at skulle hedde Parthenocissus i stedet for Ampelopsis, men for det praktiske brug er
det højst forvirrende at de selvhæftende arter og varieteter er blevet samlet under
artsnavnet quinquefolia, den betegnelse der tidligere netop var forbeholdt den eneste
der ikke hæftede selv.

At det er meget uheldigt at få tilsendt en ikke hæftende vildvin til plantning ved
en høj bygning er ligeså selvfølgeligt som at man bliver narret, når man bestiller den
ikke hæftende art for hurtigst muligt at få en løvgang overvokset, og så i stedet lår
udleveret en af de selvhæftende varieteter der under disse omstændigheder vil behøve
en længere årrække for at gøre fyldest.

En ganske lignende navnebytning har fundet sted for kvædernes vedkommende.
Det fælles slægtsnavn var tidligere Cydonia. Nu er dette forbeholdt den almindelige
kvæde, tidligere Cydonia vulgaris nu C. oblonga medens de andre arter har taget
navneforandring til Chænomeles. Den almindelige japanske kvæde hed som bekendt
Cydonia japonica og kom så til at hedde Chænomeles japonica, men senere har de
lærde anvendt dette navn til den tidligere Cydonia Maulei, medens den gamle Cy¬
donia jap. skal kaldes Chænomeles lagenaria.

Det er ikke nemt, men er det ikke ligeså godt at springe som krybe i vandet,
når man dog skal derned, og disse linier har derfor til hensigt at gøre opmærksom
på de vanskeligheder vi skaffer os selv ved ikke at følge trop og „tage lussingerne
i den rækkefølge i hvilken de falder". Det er en umistelig værdi ved sproget, at alle
mener det samme med de samme ord, og det kan i dette tilfælde kun opnås, når
alle optager de ændringer der skal foretages og gør det samtidig, hvilket vil sige
snarest mulig.

Den nye udgave af Nordisk illustreret Havebrugsleksikon er selvfølgelig up to
date, men hvis dens navne ad åre skulde blive gammeldags, er der ikke andet for
end at gribe til Aksel Olsens prisliste, der stadig holdes å jour.

E. Erstad-Jørgensen.

Planteskoleejer Aksel Olsen har vist Havekunst den velvillie ned'enfor at give en
kort beskrivelse af de vildvinsarter og varieteter der har særlig interesse. Red.

Vildvin-Navne
Efter Opfordring skal jeg hermed give en Redegørelse for de Vildvin, jeg dyrker.

Forhaabentlig kan dermed ydes en af de mange Haandsrækninger, som sikkert maa
til, før der kommer Orden af Kaos. Kaos er interessant. Det forudsætter skjulte Love,
der kan findes og bruges. Og hvilket Arbejde er mere fyldt med Fryd end det at
sætte mange Brudstykker sammen og opdage, at alle passer nøje ind i hverandre
og danner et helt og fejlfrit Billede. Mange Botanikere har arbejdet med Vildvin.
Hver haabede vel at være kommet til Vejs Ende. Men hver Gang dukkede nye

Spørgsmaal op. Og hver Gang kunde den følgende paavise den foregaaendes Fejl
eller Huller. Denne lille Redegørelse bygger væsentligst paa Alfred Rehder's Oversigt
1927. Saa vidt vides er der ikke siden fremkommet noget af større Interesse om
Vildvin.

Ampelopsis aconitifolia Bunge (= Vitis aconit. Hance == Vitis dissecta Carr. = Vitis
aeon. diss. Koehne) Grene tynde, kraftige; Blade dybt femdelte, dog ikke koblede
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Ampelopsis micans.
1 Blade af samme Plante.

Ampelopsis aconitifolia.Parthenocissus tricuspidata
med 3 karakteristiske Blade.efter O. G. Petersen: „Træer og Buske .

.

Alle Afbildningerne e, g«r,„e i c. h„.v na.urt* S»rrel«,
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Parthenocissus quinquefolia murorum, Ampelopsis brevipedunculata.

Ampelopsis megalophylla.

Alle Afbildningerne er gengivne i ca. halv' naturlig Størrelse.



som aim. Viltlvin, hver Del igen fliget, iøvrigt lign. et dybt lappet Vitisblad; Frugt
oftest gullig, undertiden blaalig; haardfør. A. a. palmiloba Rehder (= Vitis palmiloba
Carr. = Amp. tripartita Carr.? = Amp. rubricaulis Schneider, ikke Carr. = Amp.
aconit. Koehne, ikke Bunge) Blade endnu dybere fligede og i Reglen kun trelappede.

A. brevipedunculata Koehne (= Amp. heteroph. amurensis Planchon = Vitis bre-
viped. Dippel) kraftig Vækst, højt klatrende, haardfør; Grene haarede; Blade meget
varierende, oftest hjærteformede med 3 lidet fremtrædende Lapper og ofte smalle Ind¬
skæringer mellem Midterlappen og Sidelapperne, nedenunder haarede ligesom Blad¬
stilken; Frugter smukt blaa, undertiden hvidlige.

A. b. elegans Rehder (= Vitis elegans K. Koch = Amp. heteroph. eleg. Voss =
Amp. heter. tricolor Flort) Vækst svagere; Blade meget dybere delte, meget uregel¬
mæssige, ofte med korte Sidelapper og broget grøn, lysegrøn, hvid og lyserød.

A. b. Maximowic^ii Rehder (Amp. heteroph. Sieb. & Zucc., ikke Blume = Vitis
heterophylla Thunb. = Vitis het. humulifolia Hooker) Skud og Blade glatte; Blade
med ofte ret store runde Indskæringer mellem Lapperne.

A. megalophylla Diels. & Gilg. (= Vitis megal. Veitch) Vækst meget kraftig; Skud
tykke og stærke; Blade meget smukke og ejendommelige, meget store, ofte 1h m

lange, læderagtige, dobbelt finnede, kunde minde om mange Gange forstørrede
Astilbeblade; Frugter sortblaa, ofte modnende her; skønt det var ventet, at denne
smukke Slyngplante maatte være frostfølsom, har den intet nævneværdigt lidt i de
omtrent 10 Aar, jeg har dyrket den paa en udsat Østmur og lrit i Planteskolen.

A. micans Rehder (= Vitis repens Veitch, ikke Wight &: Arn. = Vitis flexuosa
Wilsonii Veitch) ligner meget en Vin med store, læderagtige, trekantede, glatte Blade
af en frisk lys olivengrøn Farve og med kraftige Grene som Vin; Frugter mørkeblaa,
endnu ikke set her; hidtil fuldt haardfør (6 Aar).

Parthenocissus Henryana Diels. & Gilg. (= Vitis Henryana Hemsl. = Amp. Henr.
Hort.). Meget frostfølsom; bedst i Koldhus, hvor den bliver meget smuk, især i.Halv¬
skygge, med Blade som aim. Vildvin men oven fløjlsagtig mørkegrønne med hvid-
grønne Nerver, neden rødlige; Rankerne udpræget firkantede.

P. quinquefolia Planchon (= Vitis quinquefolia Lamarck = Amp. quinquefolia Mi-
chaux = Amp. hederacea De Candolle = Amp. virginiana Hort.). Dyrket siden l62Q,
længe før nogen anden Vildvin; en af Navngivningshistoriens værste Drillepinde;
nogle tidlige Botanikere har kludret saa utroligt, at først Planchon fandt ud af Virvaret
for godt en Menneskealder siden; havde Planteskolerne blot fulgt Planchon straks,
havde vort Slægtled ikke kendt nogen Navneforvirring i Vildvin; men Planteskolerne
kørte desværre løs med forvirrede Navne, ofte hjemmelavede, og derfor har de sidste
40 Aar været een eneste Forvirring med Vildvin-Navne, her i Landet dog ikke saa
slemt fordi her var nogenlunde Enighed om visse af de gale Navne, især Amp. vir¬
giniana og Amp. hederacea; Planten er simpelthen en sydlig, selvhæftende Udgave
eller maaske rettere Urform af aim. Vildvin, som straks skal komme paa Tale.

P. q. Engelmannii Rehder (= P. Engelm. Graebner = Amp. Engelm. Hort) er som
foreg., kun at Smaabladene er smallere.

P. q. murorum Rehder (= P. q. latifolia Rehder = P. radicantiss. Graebn. = Amp.
radicantiss. Schelle = Amp. muralis Hort). Rehders Diagnose siger, at denne Afart
skal skille sig fra Stamformen ved bredere Smaablade og kortere, mere forgrenede
Slyngtraade; den er fra sydligere Egne og derfor en af de mindst haardføre Former;
de Planter, jeg har set, stammende fra danske Planteskoler, har dog haft længere
Slyngtraade og ikke mere forgrenede end Typen; nærmere Undersøgelser vil maaske



klare denne Vanskelighed; det kan meget let tænkes, at her foreligger en Navnefor-
vexling ligesom med saa utroligt mange andre Planter.

P. Thomsonii Planchon (= P. Henryana glaucescens Diels. & Gilg. = Vitis Thomso-
nii Lawson = Amp. Thomsonii Hort.). Ligner P. Henryana, men Bladene er mere rode,
ikke saa marmorerede; mærkeligt nok har den hidtil ikke lidt af Vintrene i min Have
eller i Planteskolen, skønt den stammer fra langt sydligere Egne (Himalaya) end dens
Slægtning.

P. tricuspidata Planchon (= Amp. trie. Sieb. & Zucc. = Amp. Veitchii robusta
Hort. = Amp. Hoggii Hort. = Amp. japonica Hort. = Vitis inconstans Miq.) Raad-
husvin, alt for velkendt til at behøve Beskrivelse.

P. t. purpurea Rehder (= Amp. Veit. purp. Hort. = Amp. Veit. atropurp. Hort.)
En Udgave (Ungtlomsform) af P. t. Veitchii med vedvarende røde Blade.

P. t. robusta er Stamformen = P. t. Planchon.
P. t. Veitchii Rehder (= Amp. Veitchii Hort.) En Ungdomsform af Hovedarten

med mindre Blade, hvoraf forholdsvis mange er trekoblede og med færre Takker.
P. vitacea Hitchc. (= Amp. vitacea Bean = P. dumetorum Rehder = P. quinque-

folia Graebner, ikke Planchon = P. laciniata Small = Amp. quinq. vitacea Knerr.)
Aim. Vildvin med femkoblede Blade og Slyngtraade uden Sugeskiver eller kun med
rudimentære Sugeskiver; havde Graebner bare ikke lavet den Streg at give Navnet
Parthen. quinq. til den aim. Vildvin, var al Forvirring undgaaet; hans Landsmænd
rettede sig efter ham, og hvad tyskerne gør, det gør Danskerne ogsaa; vi traskede
troligt i Graebners fejle Fodspor; hvad nyttede det, at den grundige og loyale Fransk¬
mand Planchon paaviste, at det eneste rigtige Navn til den selvhæftende, femkoblet-
bladede Vildvin var P. quinquefolia, naar de internationale Navneregler skulde følges,
som Botanikerne ellers aim. var blevet enige om; saa kunde den anden Art (hvis
de skulde opfattes som 2 Arter) ikke hedde det samme, men maatte nødvendigvis
have Navnet P. vitacea, fordi Bean havde brugt dette Artsnavn først; og hvis den
vedtagne Regel om „Første Navns Forret" ikke blev fulgt, vilde der opstaa et ende¬
løst Virvar i Navngivningen; men nej; tyske Planteskoler vilde rette sig efter tyske
Botanikere, ikke efter franske; man mente, at man efter Behag kunde vælge hvilket
Navn, man lystede; at der var visse Regler, anede man knapt, eller brød sig ikke
derom; selv da dygtige tyske Botanikere senere indtrængende tilraadede deres Lands¬
mænd at følge de internationale Regler for at faa en Ende paa Uføret, var der ikke
en af hver 100, som rettede sig derefter; de danske Planteskoler har ikke før i de
seneste Aar været klar over Forvirringen; nu er der nogle, som begynder at røre

paa sig; men Tid til at gennemføre Rettelser, hvem har det? Først naar Ulemperne
rigtig piner, gør vi Danskere Alvor af det, vi længe har ment er det rigtige; det
kommer nok engang!

P. v. laciniata Rehder (= Amp. dumet. Iacin. Hesse) ligner ganske aim. Vildvin, ,

kun at Bladene er en Smule dybere takkede.
Det er altid praktisk at have saa præcise Kendemærker som muligt for hver Slægt

og hver Art. Derfor er det ogsaa praktisk at dele i saa mange Slægter, at Fælles¬
trækkene træder tydeligt frem. Og paa samme Maade med Arter. Planchon fandt
derfor, at alt talte for en Deling af Vildvin i 2 Slægter. Saa længe de var i een

Slægt var Kendetegnene omstændelige og usikre og Artsbeskrivelserne maatte nød¬
vendigvis blive vidtløftige. Endnu værre blev disse Ulemper, naar Vin og Vildvin
blev slaaet sammen i een Slægt, som Engisenderne altid har været tilbøjelige til. Det
svarer ganske til Englændernes Sammendragning af Pyrus, Malus og Sorbus i een

35



Slægt, skønt de skiller sig tydeligt og er langt lettere og tydeligere at behandle i ad¬
skilte Slægter. Uden iøvrigt at vide noget om Planchon kan vi skønne alene af hans
Resultater med dette ene Arbejde, at han maa have været grundig, omhyggelig, hen¬
synsfuld og lovlydig, Egenskaber som desværre mange af hans samtidige har savnet,
hvorimod hans nulevende Kaldsfæller har maattet erhverve sig disse Egenskaber ved
Øvelse, om de ikke har dem i Kødet baaret. Planchon har med andre Ord ejet Evnen
til at forene Radikalisme med Konservatisme i lykkelig Ligevægt. Ligesom Linné lod
han de egentlige Vin beholde deres Oldtidsnavn Vitis. Vildvin's folkelige franske
Navn „Jomfru-Vedbend" oversatte han til græsk som Partheno Kissos (Partheno-
cissus i latiniseret Form) og samlede de egentlige Vildvin derunder. De øvrige Arter,
som for Størstedelen stod mellem disse 2 Slægter, lod han beholde Michaux's Navn
Ampelopsis (Ampelos = Vin, opsis-lignende). Derefter drejede Arbejdet sig om at
finde de rette Artsnavne efter Reglen om „Første Navns Forret" („Første Prioritet"),
den eneste Regel, der har formaaet at skabe Klarhed. Nogle Enkeltheder fremgaar
af Omtalen under Parthenocissus vitacea. De forskellige Underregler, som knytter
sig til „Første Navns Forret" bliver det vist for vidtløftigt at redegøre for her. Kun
bør det siges, Reglerne lægger alt saa nøjagtigt til Rette, at Botanikerne aldeles ikke
har frie Hænder, men saa at sige automatisk er nødt til at finde det eneste rette
Navn til hver Plante, hver Gang Slægterne bliver omgrupperede, og det rette Arts¬
navn er saaledes altid det første Artsnavn, under hvilket paagældende Art er be¬
skrevet genkendeligt i Forhold til andre Arter, som kendtes paa Beskrivelsens Tids¬
punkt. Der forlanges latinske Diagnoser, vel baade fordi man ikke har kunnet enes
om noget levende Sprog og fordi Latin fra gammel Tid har været det internationale
Sprog. Kun naar en ny Art opdages, har man et vist Spillerum for Navngivning.

De adskillende Kendemærker for de 3 omtalte Slægter kan opstilles saaledes,
naar forskellige Forfatteres Oplysninger sammenarbejdes (A = Ampelopsis, P = Par¬
thenocissus, V= Vitis):

Skud: A oftest indsnørede over Ledknuderne, P ikke, V ikke.
Kork: A fast, P fast, V traadet og aftrevlende paa 2-aarige eller ældre Grene.
Marv: A hvid, P hvid, V gulbrun.
Slyngtraade: A uden Sugeskiver, P med Sugeskiver, dog rudimentære eller mang¬

lende hos P. vitacea, V uden Sugeskiver.
Blade: A haandlappede eller dobbelt finnede, ikke koblede, dog hos A. aconit.

undertiden saa dybt delte, at de minder om koblede, P 3—5 koblede eller hos P.
tricusp. haandlappede paa de tykke Grene, V haandlappede.

Kronblade: A frie, udbredte, P. frie, udbredte, V sammenklæbede hueformet og
falder samlede af. ^Jksel Olsen.

LITTERATURANMELDELSE
Danske Herregaardshaver, 10., Stensballegaard. Vi bliver i dette Hefte, med samme Redaktion og

Hovedmedarbejdere som Forgængerne, gjort bekendt med den gamle, dejlige Barok-Herregaard
Stensballegaard ved Horsens og dens Have. Dens Stand er vel nok ikke nu, som den har været i
dens Velmagtsdage; men i Hovedtrækkene er den dog godt bevaret, — Hovedtrækket er Alléerne,
som „myndigt trækker Havens store Linier op". Mon des i Danmarks Land findes Magen til den
lange Allé, som gaar Bakke op og Bakke ned, til den fortoner sig i Landskabet over 1 km borte
ved Kraghøj? Heftets Billedstof er naturligvis kun Alléer, — kun ikke taget i en nedsættende Betyd¬
ning. Man kunde godt have kaldt Heftet Barokalléen. M. G.
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Stadsgartner V. Fabricius Hansen
Den 17. Marts fyldte Stadsgartner V. Fa-

bricius Hansen 70 Aar og maa saaledes ifølge
Vedtægterne den 1. April trække sig tilbage.
Stadsgartner Fabricius Hansen havde i Juni
1932 25 Aars Jubilæum som Københavns JPH
Kommunes første Stadsgartner, hans Indsats
som Havearkitekt blev den Gang fremhævet
i nærværende Tidsskrift, hvorfor den ikke
skal gentages.

Stadsgartner Fabricius Hansen har i de 29 I I
Aar, han har ledet Københavns Kommunes
Plantninger, været Kommunen en særdeles
god Mand, altid først og fremmest varetaget MrW^HIL
dens Interesser. Myreflittig, pligtopfyldende,
retliniet og retfærdig — saa dejlig praktisk og \
fri for al Bureaukratisme — sine Underord- —y m
nede et godt Eksempel paa, hvorledes en
Embedsmand bør være. ^PL H

Man siger, at den, der søger Popularitet,
aldrig opnaar den. Stadsgartner Fabricius ■
Hansen har saa sandt aldrig søgt at blive
populær; men faa af Kommunens Embeds- Jw 1
mænd har vel naaet en saadan Popularitet | J|HHH
som Stadsgartneren, saavel ude paa Arbejds-
pladserne som i Magistratens Kontorer. Alle,
der er kommet i Berøring med ham, er straks
blevet indtaget i hans charmerende Væsen og
hans ligefremme Maade at tage Tingene paa. \

Ved Forhandlinger med Organisations- sPmHi'
repræsentanter og andre har han haft en Stadsgartneren paa Inspektion.
Evne til straks at komme til Sagens Kærne
og har næsten altid opnaaet, efter bedste Overbevisning, at tilfredsstille alle Pdrter.

Ser man paa Københavns Kommunes Regnskab for det første Aar, daværende
Afdelingsgartner Fabricius Hansen ledede Kommunens Plantninger og Parker, var Be¬
villingen til Vedligeholdelsen af disse c. 89,000 Kr. For Regnskabsaaret 1935—3^ var
det tilsvarende Beløb c. 75^,000 Kr. Man ser heraf, hvilken enorm Tilvækst der er
sket til Kommunens Parkarealer i Stadsgartner Fabricius Hansens lid. Der har saa¬
ledes været god Anvendelse for Stadsgartnerens store Virketrang, og mange skønne
Plantninger er i de 29 Aar vokset til og har faaet Karakter af Parkanlæg. Ved Pro¬
jektering af disse har Stadsgartneren forstaaet at tilfredsstille saavel Børns Trang til
Leg ved Anbringelse af gode Sandkasser, mange Legeapparater, Soppedamme og
Rulleskøjtebaner som Ungdommens Trang til Udøvelsp af Sport ved Anlæg af gode
Grus- og Græsarealer, ligesom de ældres Trang til at søge fredfyldte Steder er ble¬
vet efterkommet ved Anlæg af smukke Blomsterhaver.

For et saa virksomt, sundt og raskt Menneske som Stadsgartner Fabricius Han¬
sen maa det være svært, pludseligt — fordi han bliver 70 Aar - at skulle trække sig
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tilbage fra alt det, der har opfyldt saa stor en Del af hans Tilværelse. Man maa der¬
for haabe, at de Interesser, som Stadsgartneren har haft udenfor sin kommunale Til¬
værelse, saasom Det kgl. danske Haveselskab, Gartnernes Hjælpeforening m. fl., nu i
fuldt Maal maa drage Nytte af hans store Virketrang.

Eller vil Stadsgartneren mon nu slaa sig til Ro og af og til søge hen til et af de
mange af ham selv projekterede Anlæg og der glæde sig over de mange smukke Plant¬
ninger, han som Københavns Kommunes første Stadsgartner har beriget sin By med.

August Nørgaard.

Til ovenstaaende vil Redaktionen gerne føje sin Lykønskning i Anledning af den
passerede Mærkedag og ønske Stadsgartner Fabricius Hansen et langt og godt Otium
efter de mange virksomme Arbejdsaar. M. Gram.

Anvånd mera stådsegrona våxter
Man hor då och då antydas att våra parker och tradgårdar under vintern verka

grå och livlosa och att detta nårmast skulle ha sin anledning dåri, att det forekom¬
mer for lite av de stådsegrona vaxterna dår. Att det kan vara en viss sanning i vad
som sålunda påstås ar val rått svårt att bestrida, och det synes mig som om en vid-

Under gamla tallar och 1 skytid av enar trivs Rhododendron bra.
Skogsbacken blir dårvid icke endast stiidsegriin, den blir tidvis kliidd i en underbar blomsterprakt.

(Bild från Stensborgs trådskolor, Karlstad).
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stråcktare anvåndning av dessa våxter skulle vara av betydelse icke minst for den
mindre trådgården.

Vad den egentliga anledningen kan vara till att flertalet av dessa våxter åro så
sparsamt i odling år vål inte så lått att ange, men det ser ut som om man i al-
månhet skulle ha svårt forr att firma någon riktig anvåndning for dem i trådgårdarna.
Betråffande våxtvalet i allmånhet synes detta i stort ske efter ett beståmt schema, for
man kan ofta få se trådgård invid trådgård innehålla i huvudsak samma våxter. Det
skulle alltså vara ganska vålgorande om det kunde slåppas av något på det gamla,
åndra något på schemat och i samband dårmed soka bereda lite storre plats for de
olika slagen av stådsegrona våxter.

Jag vill emellertid framhålla, att jag till fullo inser vårdet av de lovfållande våxt-
lagen såsom de betydelsefullaste for såvål den mindre som storre trådgårdsanlågg-
ningen. Jag år tillika fullt medveten om att vårt land inte just erbjuder de allra båsta
forutsåttningarna for odling av åtminstone en del av de stådsegrona våxterna. Men,
om ån inte alla de olika slagen kunna odlas med lika god framgång, finnes det dock
åtskilligt bland dem, som kan trivas och uthårda riktigt bra hos oss.

Man har under årens lopp gjort den erfarenheten, att många av dessa våxter åro
ganska motståndskraftiga mot kyla, och kunna ur den synpunkten odlas ganska Iångt
norrut. Rhododendron t. ex. betraktades ju tidigare såsom ganska omtålig och jag
minns hur man for ett trettio-tal år sedan i Skåne brukade overvintra dem genom

Kiklig gronska i Alnarps park iiven vintertid. T. v. Berberis stenophylla, vid dammen bambu,
i bakgrunden fOretradesvis Chamaecyparisarter och granar.

(Foto S. A. Herrfielin).
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att lagga kring dem och over dem lov, halm och ris. I stort sett samma arter och
varieteter odlar man numera uppe i Vårmland utan att vare sig tacka eller skydda dem.

Nu år emellertid inte hårdigheten ensamt den viktigaste betingelsen for att man
skal lyckas med odlingen av dem. Vida betydelsefullare ar att lara kanna dem och
lara sig forstå deras speciella krav på våxtplats och behandling. Så t. ex. ha vissa
av dem hogst beståmda fordringar på jordmån, andra på fuktighet; många av dem
onska skydd mot allt for stark solbelysning, framforallt på våren, en del av dem trivs
bast på något lått jord, andra på mera styv sådan. Men en sak år emellertid gemen¬
sam for dem alia: de fordra skydd mot hårda, uttorkande vindar. De åro sålunda
sårskilt kånsliga for allt for starka avdunstningar, varfor det år betydelsefullt att på
alla sått sorja for en jåmn och riklig tillgång på fuktighet. Man bor for den skull
aldrig vare sig ny- eller omplantera dem med torr rotklump. Vidare bor jorden mel-
Ian plantorna — åtminstone då det gåller yngre sådana — inte ligga oppen utan vara
tåckt med ett lager av lov eller gammalt stro. Under ihållande torka bor rikligt med
vatten tilforas dem, detta åven om torrperioden intråffar på hosten.

De stådsegrona våxterna kunna anvåndas på flerahanda sått. I stenpartiet åro
många av de lågvuxna sårskilt passande, och åven i rabatter tillsammans med perenna
våxter kunna vissa av dem anvåndas med stor fordel. I såvål stenparti som i rabatter
skola de helst planteras ensamma och inte flera tillhopa samt omges med låg vege¬
tation, så att deras speciella egenskaper kunna helt komma till sin rått. Stådsegrona
våxter skole egentligen aldrig planteras for tåt utan med sådana avstånd att de en-

skilda exemplaren bli så fria som mojligt. 1 buskage av lovfållande våxter skall man
inte sticka in enstaka vintergrona plantor, ty åven om de under sommaren synas
passa bra sammans med de lovfållande, komma de dock under vintern att forefalla
ensamma och fråmmande. De skola i stallet samlas i hela bestånd, icke nodvåndigt-
vis av endast en sort utan gårna av flera, men i så fall skall det vara av sådana,
som passa samman. Dårvidlag måste hånsyn tagas till såvål utseende som karaktår
samt till deras speciella fordran.

Till undervegetation i våra åldre parker åro de utomordentligt vårdefulla. Under
hogstammiga ekar, almar, lonnar o. a. tråd kan planteras jårnek, idgran,- buxbom
m. m. De skola fordelas helt naturligt i ån tåtare ån glesare partier och hår och var
låmnas oppna, gråsbevuxna fålt. Den oppna jorden mellan dem kan Iåmpligen plan¬
teras med Lonicera pileata, Pachysandra terminalis och Yintergrona.

Mellan gamla resliga tallar, dår jorden i regeln år lått och grusig, passa de olika
juniperus-arterna bra. Bottnen planteras med ljung, lingon och blåbårsris, och mel¬
lan dem såttes ett och annat exemplar av harris eller ginst. — Det år overhuvudtaget
mycket tacksamt att bland de stådsegrona våxterna plantera in enstaka blomniande
orter av t. ex. kungsljus, riddarsporre, lupin o. a.

Tilisammans med vår vanliga gran passar Viburnum rhytidophyllum utmårkt. Dess
långa, morkgrona blad bilda tidsammens med granens ljusa, smala barr en fortråfflig
kontrast. Betråffande V. rhytidophyllum kan jag hår inte uraktlåta framhålla, hur som

jag sett denna våxt i många fall bli sårdeles illa behandlad. Den stoppas in i den
djupaste skugga, in mellan rotterna på gamla almar eller andra storre tråd, dår den
dels lider brist på Ijus men framforallt på fuktighet. I regel foreter den också på så¬
dana stållen ett ytterst tråkigt utseende, och jag misstånker att dess renommé blivit
lidande på denna behandling. Detta år emellertid att beklaga, ty på låmplig våxtplats
kan den bli mycket vacker. På rått soliga, oppna men lugna platser har jag sett den
utveckla sig till riktigt vackra buskar, som på hosten varit vål besatta med frukter.
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Jag tror att denna såval som flertalet av berberis- och cotoneaster-arterna skola ha
oppna, vålbelysta platser.

Av alia stadsegrona våxter aro val knappast några så intressanta att odla som

de, vilka ibland benåmnas: „kalkskyende". Hithorande Rhododendron, Azalea, Kai¬
mia, Erica och andra åro ju visserligen mycket fordrande betraffande jordmån och
lage och forefalla kanske darigenom vara något svårodlade, men i de fall dessa derås
fordringar kunna någotsånar fyllas, visa de i gengald sin tacksamhet medelst en blom-
sterprakt soin val knappast några andra våxter kunna visa motstycke till.

Vad som nu sagts om de stadsegrona våxterna ar ju inget nytt, och det ar ej
heller sagt for att betraktas såsom riågra speciella visdomsregler, utan ar nårmast av-
sett att tjana såsom en liten erinran om att åven i vqirt land borde man soka ut-
nyttja dessa harliga våxter i ånnu storre utstrackning an vad hittills skett.

Oscar Ahlstrdm.

Anda uppe i Viirmland kan Rhododendronblomningen bliva Overvåldigande rik.
(Bild från Stensborgs tradskolor, Karlstad).

Stadsgartnerstillingen i København
er, efter hvad Red. erfarer netop som sidste Korrektur skal afgaa til Trykkeriet, nu blevet besat

med Havearkitekt Jacob Bergmann.
Vi ensker Stadsgartner Bergmann Held og Lykke til at løfte Arven, naar han nu rykker op paa

sin hidtidige Chefs ansvarsfulde Post. Af. Gram.
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Kettering-Legepladsen - Kollektive Redskaber
Redaktionen af „Havekunst" spørger om den vidtkendte Legeplads i Kettering i

England og især om de kollektive Legeredskaber, hvis Ry ogsaa er naaet de nordi¬
ske Lande.

Under et Besøg paa den interessante Legeplads, beliggende i den sydlige Udkant
af Kettering, en By i Midtengland paa 50>000 Indbyggere, maatte den, der skriver
dette, fyldes med Beundring over den storstilede Gave, hvormed den engelske Fa¬
brikherre, Ingeniør Charles Wicksteed har betænkt sin By.

Parken, hvori den henved 1 ha store Legeplads findes, bærer Giverens Navn. Det
40 ha store Parkareal er beliggende paa en Skraaning. I Sænkningen mod Sydøst er
der ved Opstemning af et lille Vandløb dannet en Sø, der saaledes udgør Parkens
lavest liggende Parti, og hinsides denne er et kuperet Terræn med „engelske" Træ¬
grupper.

Straks ved Indgangen til Parken, hvortil Adgangen er gratis for alle, møder der
Øjet velplejede, udstrakte Græsflader beregnede til Boldspil- og Liggeplæner. Des¬
uden er der en Golfbane, Tennispladser og en Løbebane. Kun ud mod Londonlande¬
vejen findes et Bælte af Buske og Stauder. Ellers findes der intet af den københavn¬
ske Parks Buskadser eller tætte Træbeplantninger; men her mærkes heller ikke noget
til vort danske Klimas evigt blæsende Vinde.

I Sommerens travle Tid er 80 Mand daglig i Arbejde ude og inde under Ledelse
af Inspektør A. C. Neal, der har været med fra den allerførste Begyndelse. Alle Ud¬
gifter afholdes af det dertil af Parkens Stifter oprettede Fond. Wicksteed døde i 1Q2Q.
Familien, der fører Kettering-Fabrikken videre, er repræsenteret i Parkens Admini¬
stration.

Op til den store Restauration midt i Parken ligger en Prydhave i engelslc Stil,
og umiddelbart Nord herfor er den ovalt formede Legeplads. Dens Kerne er „Sand-



Legepladsen „pare d'enfants" i La Bourboule. I Forgrunden tilhejre en Gitterræk,
i Midten tilvenstre Forfatteren.

ringen". I Bælter udenomkring denne og med passende indbyrdes Afstand tælles der
ialt nogle og halvfjerds Legeredskaber i rigt Udvalg, dog med flere Ting af samme
Type. Adskillige Redskaber er der jo stærk Rift om paa de store Besøgsdage, naar
Familier i vide Omkredse søger til Kettering-Legepladsen med deres Børn.

I mere end een Henseende kan Wicksteed-Legepladsen vel nok siges at afvige
fra det almindelige. Voksne saavel som Børn deltager i Fornøjelserne. Englænderen

„Sandringen" og nogle Redskaber i Wicksteed Parken, i Baggrunden parkerende Biler.
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Lege-Sliske.

har Ord for at være Dreng alle sine Dage. Her
faar man Syn for Sagn. Se, der i „Sandringen"
gaar en Fader i Arbejde sammen med sin lille
Datter, og i Redskaberne møder der den be¬
søgende det samme fornøjelige Billede Gang
paa Gang.

Saaledes var det den gamle Fabrikherres Øn¬
ske. Sine Redskaber, som han selv fremstillede,
konstruerede og forbedrede han, saa at de kan
staa for selv føre Karles Angreb. De „taaler
hvadsomhelst", og dog er de samtidig, hvad
de skal være: et let bevægeligt, underholdende

Legetøj for Børn. De opstillede Genstandes „Farezone" har han ogsaa vidst at klare,
idet Redskabsstativerne praktisk talt markerer den paagældende Plads, selv om der
naturligvis yderligere maa regnes med et frit Terræn til at færdes paa til og fra Red¬
skaberne.

Under den overvældende Tilstrømning i Pinsedagene, da Besøget fandt Sted, og
der saa at sige dannedes Skove af Motorkøretøjer paa Parkeringspladsen, var der
trods Redskabernes Talrighed paa de travle Tider stadig Kø ved flere af dem.

Wicksteed-Legepladsen, der i øvrigt ikke er den lille Provinsbys eneste offentlige
Legeplads med Kettering-Redskaber, idet der desforuden er to kommunale, har Præ¬
get af en Folkepark uden dog at være noget Tivoli. Det er afgjort overalt Legems¬
øvelser, Idræt og Friluftsliv, der præger Stedet og - Situationen. Et ejendommeligt
Sted at se og lære af. Mærkeligt nok har Pladsen ikke tidligere været besøgt af skan¬
dinaviske Gæster, i hvert Fald har ingen navngivet sig overfor Inspektør Neal.

Wicksteed kom ind paa alt dette ved at lave Legeredskaber til private Familier.
Fra første Færd spildte han ingen Tanke paa den helt nye Virksomhed, der senere

EnafYVicksteeds
udmærkede
Karusselier.



Karusseltype fra Stockholm.

skulde blomstre op som en Del af hans Ma¬
skinfabrik. Firmaet er nu en Hovedleverandør
af Legeredskaber paa Verdensmarkedet. Over
3000 Legepladser er blevet udstyrede herfra. —

(Firmaet sender gerne Katalog. Adresse: Char¬
les Wicksteed & Co., Kettering). Hele Udvik¬
lingen er sket i Løbet af en Snes Aar.

Kettering-Iiedskabernes Fortrin er deres So¬
liditet og praktiske Virkemaade. De er støjfri
og farefri. Dertil kommer naturligvis den kol¬
lektive Idé. Det er ikke blot saaledes at forstaa,
at Forældrene morer sig sammen med deres
Børn, men der er tillige lagt særlig Vægt paa Redskabstyper, der lader flere Perso¬
ner komme til samtidig eller dog, som i Legeslisken, hurtigt efter hinanden.

I Stedet for Kastegyngen, der kun sætter 1 Person i Arbejde og vel altfor ofte
giver Anledning til Slagsmaal om „at komme til", konstruerede W. sin Plankegynge,
der lader 10 Gange saa mange, ja endnu flere benytte det samme Redskab samtidig.
Redskabet sætter saaledes et Areals Kapacitet betydeligt op, et Forhold, der bør be¬
tænkes, hvor en Legeplads er forholdsvis lille og maaske tillige ligger i et tæt be¬
bygget Kvarter med mange Børn.

Blandt kollektive Redskaber maa foruden Plankegyngen især nævnes Karussel,
„Bølge" (Ocean wawe), Gitter- eller Klatreræk og ikke mindst Legeslisken. Det sidst¬
nævnte Redskab hænger alle Børn ved. Her er Spænding og Udløsning for Iver og
Energi. Det er et Redskab, der altid burde komme i Betragtning, selv paa mindre
Pladser. Det er ganske ufarligt i den fuldkomne og bekvemme Konstruktion, hvori
det fremstilles i Kettering.

Disse moderne Redskaber, af hvilke andre Firmaer ogsaa sender Modeller paa

Markedet, er naturligvis en Del dyrere end almindelige Gynger og Vipper, men til¬
lige saa meget mere tidssvarende. Nutidens Børn kræver Nutidens Redskaber, hvis de
skal fængsles paa Legepladserne fremfor at holde til paa Gader og Veje.

Hvad i øvrigt England angaar, er London godt i Gang med at modernisere sine

Gitter- eller Klatreræk
i Aarhus.
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„Bølge" eller „Ocean wawe".

mange Legepladser, og det samme er Tilfældet i adskillige andre engelske Byer.
Lægges Vejen fra £ngland over Frankrig, vil den interesserede i La Bourboule,

en By paa 30,000 Indbyggere sydvest for Lyon træffe Lægen Dr. Henri Diffre, kendt
Idrætsmand og Fysiolog, der i nævnte By i de sidste Aar har grundlagt en Legeplads
med Redskabstyper i Lighed med Ketteringgenstandene, men dog ganske uafhængig
deraf!

Mens Ketteringredskaberne er en Ingeniørs Værk, møder den besøgende paa den
franske Legeplads en Fysiologs Arbejde, — her tillige præget af de mentale Hensyn,
som den kyndige Læge aldrig vil glemme i Forholdet til Børn. At de to Systemer
nogenlunde dækker hinanden, er en Borgen for Kvaliteten af dem begge.

I Holland vil den studierejsende finde yderligere Bekræftelse paa sine Iagttagelser
med Hensyn til Kravet om nye Ting. Ogsaa her moderniseres Legepladserne med
Kettering-Redskaber. I Amsterdam er det Inspektøren for den legemlige Opdragelse,
der viser Sagen sin Forstaaelse.

„Havekunst" har allerede bragt Indtryk og Billeder fra de moderne Legepladser
i Oslo, hvilken By i saa Henseende i Øjeblikket maa anses for den førende blandt
de nordiske Landes Hovedstæder.

I Sverige er Malmø Fremskridtsbyen. Med kort Tids Mellemrum er her blevet op¬
stillet Gitterræk, Legesliske og Karussel. Stadsgartneren udtaler, at nye Udvidelser
forestaar, idet der opsættes 3 nye Gitterræk i 1936.

I Aarhus er flere af de nye Ting allerede naaet frem, og flere Provinsbyer vil
følge efter.

I Hovedstaden^ vil paa Indenrigsministeriets Initiativ de nye kollektive Redskaber
holde deres Indtog i nær Fremtid, idet der opstilles en Gitterræk i Rosenborg Have.
Københavns og Frederiksberg Kommutier vil efter Forlydende ogsaa indlede en Reform
af Legepladserne i nærmeste Fremtid.

Stilles der Krav om kollektive Redskaber, bør det samtidig aldrig glemmes, at
Legepladsen i sig selv efter sin Idé skal virke umiddelbart kollektiv. Der er saaledes
Sandlegepladsen, — som nævnt Kernen i Kettering-Anlæget. Den skal holdes i Orden
— ogsaa med Vanding i den varme Sommertid. Dernæst er der Vadebassin, — naar
Vandet kan holdes tilstrækkelig friskt! Fremdeles Hinkeplads og Rulleskøjtebane. Der
bør mindes om Læskuret som en kollektiv Foranstaltning. Paa Legepladser i Paris
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Planke-Gynge eller „Jazz-Plank".

og i amerikanske Byer er Væggene i Læskuret endda dekoreret med Motiver fra
H. C. Andersens Eventyr o. 1.

Den Omstændighed, at Politiet har taget Kampen op mod Berns uforsvarlige Leg
paa Kørebanen, ger Spørgsmaalet om Legepladser mere aktuelt end nogensinde før.
I Landets 1400 Kommuner, By og Sogn, er der Mulighed for en god Start med Ud¬
sigt til en heldig Løsning af denne Sag, der er i samme Grad æstetisk som nyttebrin¬
gende. 1 Henhold til Indenrigsministeriets Cirkulære om Legepladser af 14- Maj 1Q35
gives der dér en Anvisning paa den økonomiske Side af Sagen, saa alene af den
Grund er Øjeblikket inde til Handling. Hans Dragehjelm.

Reichsgartenschau 193^ Dresden
Den 24. April aabner det tyske Havebrug og Gartneris første Rigsudstilling sine

Porte for Offentligheden, efter at der i Aar og Dag er foretaget storartede Forar¬
bejder og truffet alle Foranstaltninger for at gøre Udstillingen til en virkelig Begi¬
venhed. Arealet omfatter 35 Hektar, og disse bliver dels optaget af en storslaaet
permanent Frilandsudstilling, dels af vekslende Særudstillinger i Sommerens Løb, til
Portene atter lukkes i Oktober.

Det første Spadestik blev gjort allerede for et Aar siden, og omfattende Jordfor¬
bedring blev foretaget for at alt fleraarigt kunde plantes allerede i Foraaret 1Q35 og
saaledes faa Tid at udvikle sig naturligt gennem en Vækstperiode paa Stedet, en

Foranstaltning, som bidrager væsentligt til at give Udstillingen et færdigt og fyldigt
Udseende, fremfor de mange Udstillinger, som laves i Huj og Hast af færdige Plante¬
skoleeksemplarer.

Efter de Oplysninger og Billeder, som foreligger fra Udstillingen, maa man tro,
at den kunde blive et Maal for mangen Sommerferierejse, især da de tyske Baner
giver stor Rabat til Rejsende fra Udlandet, som opholder sig mindst 7 Dage i Tyskland.

M. G.
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Litteraturanmeldelser
E. J. Salisbury: The living Garden, London 1935> 338 Sider, med mange Illustrationer, for Største¬

delen originale Pennetegninger. 10 sh. 6 d.
(Tilsendt af Arnold Busck's internationale Boghandel, København).

Forfatteren er Videnskabsmand, en Professor, som har faaet Øjnene op for, at Botaniken véd
altfor lidt om Havebrug og de fleste Havebrugere altfor lidt om Botanik, og hans Formaal med denne
Bog er at raade Bod paa disse Mangler. Han gør det paa en alt andet end kedelig Maade, han fører
os ligesom Skoledirektør Franck ind paa Livet af Planterne, fortæller populært og fornøjeligt og paa
et yderst let læseligt Engelsk: Hvad en Have er, Om Jorden og dens Funktion, Om hvad Kulde og
Varme, Frost og Taage er for Planterne, Om Haven under Jorden, Om de mange interessante Maader,
Planterne formerer sig og formeres paa, Om Planternes Duft og Farver, hvorfor de har dem og
hvordan de faar dem, om Dag og Nat, Sommer og Vinter i Planteverdenen o. s. v., — alt i alt en for¬
nøjelig Bog at læse igennem for enhver haveinteresseret. tø. G.

Gads Forlag har nu udsendt 14. og 15. Hefte af Nord. ill. Havebrugsleksikons 4. Udgave, som der¬
med er naaet til Side 944. Næste Hefte bliver saa det sidste.

Det bliver et gediegent Værk, inden vi naar Afslutningen, et alsidigt Opslagsværk af første
Rang, egentlig trods Leksikonnavnet velgørende frit for den knappe, tørre Leksikonstil.

Vi finder i disse Hefter interessante Artikler om Skulptur i Haver, om Rækkehushaver, Skole¬
haver, Rumvirkninger i Haver, Sportspladser, Solure, Sten i Haver, Taghaver, om Statshaverne m. m.
og om vigtige Planteslægter saasom: Salix, Sambucus, Saxifraga, Sedum og Sempervivum, Senecio,
Sorbus, Spiræa, Syringa, Tax og Thuja, for ikke at tale om saa prosaiske Ting som Rødbeder og

Rødløg, Salat og Spinat, Selleri og Tomat. Frugtbuskene repræsenteres af Stikkelsbær og Solbær, denne
vor altfor lidt skattede bedste Vitaminkilde blandt vore Frugter.

Desuden findes gode og praktiske Artikler om forskellige Redskaber: Spader, Sprøjter og Stiger
og om Statistik, Tidsskrifter, Terminologi m. m. m. Vi skal komme tilbage til Værket, naar det nu
snart foreligger afsluttet. M. Q_

Gardens and Gardening 1Q36, udgivet af The Studio, Limited, London, den aarlige Billedbog for
Havevenner er tilsendt Redaktionen fra Arnold Buscks internationale Boghandel, København.

Foruden et Udvalg af Havebilleder fra 9 forskellige Lande, — deriblandt Amerika, de store euro¬
pæiske Lande og et Par af de smaa, Danmark indbefattet, som repræsenteres af en lille Bæk af
G. N. Brandt, som fejlagtigt er tilskrevet C. Th. Sørensen, indeholder Heftet Artikler om: Georginer,
Amerikanske Stauder, af den nylig afdøde, fremragende Havearkitekt Clarence Fowler, om Sommer¬
blomster og om japanske Dværgtræer. Der er mange nydelige Havebilleder, selvom man skulde
synes, at det maatte være let at faa et bedre Udvalg. M. G,

Vaxterna i Hemmet af Erik Soderberg, Stockholm, er en fiks, lille Billedbog paa godt 100 Sider,
som er gaaet til den modsatte Yderlighed af, hvad ellers som oftest er Tilfældet, - den er saa kort¬
fattet i sine Beskrivelser og Anvisninger, at man maa betegne den som lidt „tynd". Den giver nogle
korte og klare Dyrkningsanvisninger og saa ellers et Billede af hver af de mest almindelige Stue¬
planter med en lille bitte Smule Tekst til hver. Man maa vist sige, at Udvalget er lidt vilkaarligt,
og der kunde godt have været Plads til lidt mere Tekst ved Billederne, som alle er Originale og
hvoraf de fleste er gode, især en Række smukke, kolorerede, som er virkelig naturtro. Q_

Kaktus ABC er Titlen paa en ny Bog af Curt Backeberg og F. M. Knuth, udsendt af Gyldendal.
Jeg har ellers altid troet, at ABC-Bogen var Begyndelsen til al Viden, Grundlaget for al Lærdom;
mens denne Bog paa over 400 Sider er et videnskabeligt Værk, mere for Viderekomne end for Be¬
gyndere, mere for Botanikere end for Amatører, idet Bpgens Hoveddel er en systematisk Beskrivelse
af saa godt som alle eksisterende Kaktus, medens der er meget lidt om Dyrkningen o. s. v.

Bogen supplerer derfor for saa vidt udmærket de hidtil udkomne Kaktusbøger, og Forf. udtaler
som deres Erfaring, at der hos de fleste Kaktusdyrkere meget hurtigt vaagner en Trang til at vide
mere, end de allerede foreliggende nordiske Kaktusbøger har kunnet give. Man maa haabe for For¬
laget, at Forfatteren ikke har overvurderet Kaktusdyrkernes Videbegærlighed i botanisk Retning;
man maa imponeres over den Entusiasme, hvormed Forfatterne er gaaet i Lag med dette mægtige
Værk; men mon der virkelig i Norden findes en tilstrækkelig Læsekreds for et saa digert Specialværk?

M. G.
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Vore vejes beplantning
Der er stærkt røre om spørgsmålet. Dagbladene har længe ventileret sagen med

mere eller mindre vel gennemtænkte indlæg fra forskellig side. Dels fra folk der ude¬
lukkende ser sagen gennem bilens vindspejl, dels fra fodgængere eller cyclister der
kun tænker på deres egen sikkerhed, dels også fra det-gamle-træ-o-lad-det-staa-
folk såvel som fra moderne indstillede der finder en telefonpæl eller gittermast køn¬
nere end et træ, fordi den røgter en betydningsfuld funktion.

Sidst har nu Vejkomiteen, Dansk Vejlaboratorium udsendt et smukt lille hefte
under titlen: Synspunkter for Beplantning af Veje med Træer, Hække eller Buske,

Den smukke østerrigske fyr ved Strandvejen forbi Espergaarde.
Et enkelt stort og smukt træ er af større landskabelig betydning end

lange rækker af unge træer.

og med dette som udgangspunkt afholdt Dansk Ingeniørforening den 23. Marts d. å.
et diskussionsmøde hvortil også forskellige ikke-ingeniører var indbudt.

I et indledende foredrag udtalte Vejlaboratoriets chef, ingeniør Axel Riis, at han
vilde anse det for påkrævet, at der undér vejvæsenet ansattes en havearkitekt for at
være behjælpelig med alle beplantningsplaner. Ingeniøren brugte ganske vist ordet
landskabsgartner, men jeg tager vist ikke fejl når jeg går ud fra, at denne næsten
helt forladte betegnelse kun var valgt, fordi det her drejer sig om en speciel landskabs-
gartnerisk opgave, det der i Tyskland kaldes Landschaftspflege eller Landschafts-
gestaltung, og fordi taleren ikke ønskede at fremkalde billeder af flisegange, vand¬
bassiner eller andre villahaveattributter i tilhørernes sind og derved skabe sig ubegrun¬
det modstand.
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Allé paa Knuthenborg. Det mest bemærkelsesværdige l^en flad og øde egn.

Det kan kun glæde danske havearkitekter at der også lier i landet fra autori¬
tativ side peges på en opgave, der bør løses af vort fag. Adskillige havearkitekter
har sikkert mere end een gang ærgret sig over hvor rent ud dilettantisk der handles
med beplantning langs vore veje og ikke mindre langs vore baner. For os er tanken
derfor ingenlunde fremmed, men det er noget nyt Og noget meget glædeligt, at også
vejbyggerne selv har fået øje for sagens betydning og har forstået at der her ligger
en opgave som ikke alene kræver nøje kendskab til træer og buskes vækstbetingelser
og voksemåde under forskellige forhold, men samtidig også en udviklet æstetisk kul¬
tur og praktisk forståelse af hvilke veje der fører til målet, ligesom evne til at over¬
bevise andre om sine synspunkters rigtighed.

Da jeg blandt andet også på grund af min alder ikke er udsat for mistanke om
at være ansøger til en sådan stilling, vil jeg gerne som motorkørende havearkitekt
søge at skifte sol og vind lige mellem de modstridende synspunkter der gøres gæl¬
dende hvor det drejer sig om vejtræer, og hertil knytte nogle linier om beplantning
i det hele taget ved veje og.baner.

Hvor vejbanen er smal, af uensartet materiale eller dårligt profileret, vil vejtræer
altid være en fare for den der kører hurtigt, men i tåget vejr, i fedtet føre og navn¬

lig under isslag betyder svære træer også en fare selv for den bedst og mest besin¬
digt kørende bilist, og særligt naturligvis når træerne er plantet tæt langs køreba¬
nens rand.

Der skal meget betydelige æstetiske værdier til for at opveje den ulempe, at gan¬
ske sagesløse personer risikerer liv og førlighed ved at køre på offentlig vej.

Her foreligger altså virkelig et problem som ikke lader sig afvise med en henvis-
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ning til bilisternes altfor hurtige kørsel, og spørgsmålet om træernes værdi for vejen
trænger sig derfor frem ganske af sig selv. Lader man nu det æstetiske ligge og først
ser på de praktiske værdier, indskrænker disse sig stort set til det ene, at træerne
markerer vejen i mørke, i tåge og efter snefald. At træerne skygger for solen har
næppe større betydning, og at de i meget sjældne tilfælde beskytter cyklister og fod¬
gængere mod overkørsel ved at slå bilisterne til spillemænd taler heller ikke synder¬
ligt til deres fordel, da en sådan beskyttelse også kan tilvejebringes ved andre mere

ublodige midler. Vejbanens forløb kan imidlertid også markeres med ganske unge
træer, og da en træstamme under en vis tykkelse giver så meget efter ved en på¬
kørsel, at det mest går ud over træet selv, er unge vejtræer altså for så vidt at fore¬
trække for gamle. Men ganske vist også kun for så vidt. Gamle træer, enkeltvis eller
i små grupper og i næsten endnu højere grad samlet i en allé, kan jo være af af¬
gørende betydning for en hel egns udseende ved deres værdighed og maleriske kraft,
medens ganske unge vejtræer er ret betydningsløse og nærmest virker forstyrrende
i landskabsbilledet.

Man går nu over til at lægge en 2,0-2,5 m bred græsrabat, gangsti eller cyclesti
langs kørebanens sider og at plante trærækken i rabattens eller stiens yderkant. Tra¬
fikalt er det en fordel, men det medfører selvfølgelig at trækronerne kommer et par
meter nærmere de telefontraade og andre luftledninger der mange steder ligger i krig
med vejtræerne, og medfører samtidig at trækronerne overskygger betydeligt større
areal af de tilstødende marker eller haver og at træernes rødder rækker tilsvarende
længere ud og gør en så meget bredere strimmel jord uegnet til kultur.

Alt i alt må man vist indrømme at træer på en vej i adskillige tilfælde er et mere
end tvivlsomt gode, og man føres derfor let ind på overvejelse af, om egentlige vej¬
træer ikke kan erstattes ved anden beplantning hvorved samme skønhedsmæssige
værdi kan opnås uden de ulemper der følger med plantning på langs ad vejene.

Jeg skal i korthed nævne noget af det der kan gøres. Hvor der er virkelig smukke,

I

En rød glideskinne paa
hvide sten langs overkanten
af en skrænt.
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Store træer plantet på en vejskråning, hvor de ikke er til fare for færdselen.

sunde vej- eller allétræer må disse så vidt muligt bevares ved at lægge cycle- og gang¬
stier udenfor trærækkerne, sætte kraftige og glatte kantstensrækker ved begge køre¬
banesider og fremstille en jævn kørebane, rigtigt profileret også i svingene og uden
større oprunding end strengt nødvendig. Hvor alléen er meget smal, kan denne for¬
beholdes cyclister og fodgængere og en ny kørebane lægges ved den ene side af
alléen adskilt fra denne ved en græsrabat, hvis det ikke foretrækkes at lade den nye
kørebane „skyde genvej" over åben mark, hvorved de kørende kan få lejlighed til
at glæde sig over alléen set udefra og samtidig blive helt fri for andre trafikanter på
en strækning.

Navnlig hvor en landevej fører ind til en by vil der være anledning til plantning
af nye alléer, hvor træerne anbringes udenfor cycle- og gangstier og under sådanne
pladsforhold at de kan få lov at vokse sig store og en gang ad åre erstatte de gamle
alléer som udviklingen eller alderen lidt efter lidt vil bringe til fald. Men også andre
steder, hvor jord- og vindforhold er gunstige for trævækst og hvor terrænet opfor¬
drer dertil (vandret eller jævnt fald og ingen sideveje) vil der være grund til at plante
alléer på kortere eller længere strækningen Det ér hvile og opmuntring for den vej¬
farende til afveksling at køre ind i en skyggefuld allé, og hvor vejen er god og bred
nok, hvor træerne er anbragt tilbagetrukket fra en kørebane der har høje, jævne
kantsten eller eventuelt glideskinner foran træerne er faren for påkørsel kun ringe
eller helt udelukket.

På andre strækninger af hovedveje, hvor der ikke plantes egentlige vejtræer, vil
det være rimeligt at vejvæsenet skaffer sig ret til plantning udenfor selve vejarealet,
hvor der er grøfter altså på disses udvendige side. Der behøver alt i alt ikke lægges
beslag på flere kvadratmeter agerjord end almindelige vejtræer lægger beslag på ved
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Roskilde-Holbækvejen med cykle-
stier der kun er markeret ved en

hvid farvestribe på den mørke
asfaltbane. De små hvidkal¬
kede sten udenfor cyclestien

er mindre heldige.

skygge og rødder. Et eller to store træer der plantes for at markere indmunding af
en sidevej, udkørsel fra en gård, større kilometersten, vejskæringer, overkørsel over
et vandløb, eller som placeres langs ydersiden af et vejsving, vil ikke alene kunne
være af stor æstetisk værdi for vejen og egnen, men tillige af trafikal værdi ved i
tide at henlede opmærksomheden på det de er sat til at fremhæve. I vejsving bør
der foran træerne anbringes en glideskinne i hjulnavs højde for at holde udskri¬
dende biler på plads og for yderligere at markere vejsvinget i mørke. Hvor vejen
ligger på en dæmning over et lavt terræn er en kraftig hækplantning langs begge
sider at foretrække for træer, og hvor højdeforskellen er betydelig og en nedstyrt¬
ning altså livsfarlig vil der også være anledning til her at sætte glideskinner foran
hækken. Under sådanne forhold vil der et og andet sted være grund til at erstatte
den klippede hæk med mere fritvoksende krat af rugosaroser, slåen, gyvel, bjærgfyr,
måske plantninger af lupiner, gyldenris, farvevisse, lavendel, nepeta og andre flerå¬
rige urter og halvbuske der kan trives under de pågældende forhold og som kan
indordnes harmonisk i omgivelserne samtidig med at de skaffer de vejfarende en lille
farverig oplevelse i forbifarten. Også de skråninger der fremkommer hvor vejen føres
nedsænket gennem et højtliggende terræn er der grund til at ofre langt mere op¬
mærksomhed end man nu gør. Der er her to veje at gå, enten ved det jordarbejde
der udføres, idet den udgravede jord fra højderne anvendes til dæmning hvor vejen
fortsætter over et lavere terræn, eller ved beplantning. Med andre ord enten ved et
noget forøget jordarbejde at Udforme skråningerne sådan at de i sig selv bliver til¬
talende og i harmonisk forbindelse med de nærmeste omgivelser, eller hvor der kun
lige foretages den allernødvendigste afgravning at hjælpe på det altfor „ingeniørmæs¬
sige" udseende ved passende beplantning med stammede træer, buske eller flerårige
urter alt efter forholdene. I almindelighed vil en vis afrunding af jordformationen være
forholdsvis let at udføre, hvor det kun drejer sig om en mindre dyb gennemskæring,
og vil også under disse forhold være det kønneste, medens en dybere gennemskæ-
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ring med forholdsvis små midler vil kunne forskønnes ved hensigtsmæssig beplantning,
eventuelt ved en kombination af begge fremgangsmåder.

Hvor bivejene ikke er tilstrækkeligt markerede af telefonstolper bag grøfterne an¬
befales det at plante vejtræer med 20-30 in indbyrdes afstand for derved at vejlede
ved kørsel i mørke, i tåge og efter snefald, men hvor træerne nødvendigvis må stå
tæt ved kørebanen vil det være rigtigt at forny dem med yngre eksemplarer så snart
deres stammer bliver så tykke at de frembyder fare ved påkørsel. Bedre end den slags
evigunge træer, der nærmest virker irriterende når de dasker forbi bilens vinduer,
vilde det dog i så godt som alle tilfælde være at plante tjørnebuske, der blev klippet i
slank bikubeform og blev holdt i en højde mellem en og to meter. De vil markere
vejen ligeså godt som eller bedre end unge allétræer, og vil ikke som træerne virke
forstyrrende i landskabsbilledet. Også langs hovedvejene vil klippede tjørnebuske med
20—30—40 m indbyrdes afstand markere vejbanen i fornøden grad efter snefald, og i
tåge eller mørke er der intet bedre end en stribe midt ad kørebanen, sort hvor banen
er lys og hvid hvor vejmaterialet er mørkt. Også hvide kantsten eller blot hvide
farvestriber mellem kørebane og cyclesti er som orientering at foretrække for både
træer og buske, når de ikke netop dækkes af sne.

Hvad her er sagt om veje gælder i visse henseender også om jernbanelinier, kun
med den forskel, at vejen både ses på langs og på tværs, medens den jernbanerej-
sende kun ser landskabet fra togets sidevinduer og altså kun har glæde af det friest
mulige udsyn til begge sider fra banelinien. Træbeplantning er derfor aldrig ønske¬
lig tæt ved en jernbanelinie hverken som allé, som trægrupper eller som enkeltstående
træer. Kun hvor banen fører gennem en skov eller langs et skovbryn er træerne af
betydning. Der er i almindelighed heller ingen anledning til at foretage tilplantning
af jernbanedæmningernes skråninger, med mindre dette kan have betydning i land¬
skabsbilledet set ude fra, men jordskråningerne langs banen hvor denne gennemskæ¬
rer bakker spiller ganske den samme rolle som tilsvarende vejskråninger, og her gæl¬
der derfor det samme som ovenfor sagt om skønsomt jordarbejde og beplantning.

Ved jernbanestationer og stoppesteder kan der derimod være god grund til at
ofre den skønhed som frembringes ved beplantning mere opmærksomhed, og til dette
vilde der i ligeså høj grad være anledning til at benytte virkelig kvalificeret sagkund¬
skab som ved vejene, men til trods for adskillige mere eller mindre direkte opfor¬
dringer i årenes løb har statsbanerne desværre endnu ikke fået øjet op for denne
side af sagen. E. Erstad-Jorgensen.

Lerkrukan såsom trådgårdsprydnad
Det år mera sålian man ser plastik anvånd såsom trådgårdsprydnad, åtminstone

i de trådgårdar, som nu till dags komma till. Det år ju en genomgående regel att
trådgården skall goras så billig som mojligt i anlåggning, och en val utford skulp¬
tur av ena eller andra slaget betingar vål offast ett rått hogt pris. Trådgårdsarki-
tekten har alltså endast i undantagsfall mojligheten att benytja sig av en dylik ex-
klusiv prydnadssak.

Det synes emellertid nu, som man lite varstans borjade mer och mer anvånda
sig av den vida billigare — och givetvis åven mera anspråkslosa — lerkruken eller -vasen
som trådgårdsprydnad. »
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Detta år ju i och for sig inget nytt, ty motiv från gamla italienska och moriska
trådgårdar visa ofta exempel på hur man dår anvånt krukor och vaser såsom pryd-
nadsforemål i trådgården, placerade antingen på murkron, bassångkanter, trappav-
satser eller helt fritt på gårdsplanen. Idén år emellertid vård att beakta, och i våra
dagars trådgårdar — i såvål den regelbundna som den mera fritt utformade — kunna
dessa foremål mycket vål komma till anvåndning.

I handeln finnes ett otal av former, glaserade eller målade i olika fårger. Alla åro
emellertid inte lika anvåndbara — det gåller alltså att vålja det båsta. Låttast att an-
vånda åro de med enkla, klara linjer och med lerans naturliga rodgula fårg. Sådana
krukor, vilkas sidor åro utsirade med reliefer bor man helst undvika, ty tillsammans
med våxternas mångfald av fårg och form verka de oftast oroliga.

En vålformad kruka passar forunderligt vål in i vegetationen och motsatsen mel-
Ian dennas strånga linjer och våxtlighetens mera otvungna och lediga form kan ut-
gora en vårdefull vilopunkt for ogat. Oscar Ahlstrom.

Grosserer R. Larsens have

Haven, hvorfra hosstående billeder stammer, ligger paa hjørnet af Bregnegårdsvej
og Maglemosevej, syd for Charlottenlund skov. Det smukke grønne hus er tegnet af
arkitekt Chr. Tyge Tillisch, haven er tegnet af kommunegartner G. N. Brandt og an¬

lægsarbejdet er udført af Vilh. Svenningsen i 1Q32.
Dobbeltgaragens forplads, med hovedindgang og gennemgang til køkkengård, lig¬

ger helt åben ud mod Bregnegårdsvej, adskilt fra haven med et frodigt bevokset
raftehegn. Haven ligger syd for huset og er formet efter en særdeles enkel plan:
terrasse med blomsterplantning nærmest huset, et buskbælte langs grænserne mod
vejen og ellers græs.
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Terrassebedene foran
Grosserer R. Larsens

villa.

Da haven er meget smuk, og da den særlige form for terrasserede bede, som
G. N. Brandt ret ofte bruger, vistnok ikke har været fremme i „Havekunst", er det
af en vis interesse at bringe disse billeder. Det ses hvorledes niveauforskellen er'ud-
lignet ved fire ganske lave terrasser, som har forkanter af lodretstående betonfliser og
er tilplantede med lave planter. Det er en såre sober og billig form, der burde afløse
en del af de forfærdelige stenspækkede jordskråninger, der forsimpler så mange haver.

Forpladsen til
grosserer R. Larsens
villa og garager.



Trapperne i
forbindelse med
terrassebede ved

grosserer R. Larsens
villa.

Her er to trin i hver terrasse. Den nederste løfter sig dog kun et trin (14 cm)
over græsset, de øvrige tre to trin, således at hver terrasse bliver ca. 28 cm høj og
70 cm dyb. De, der efterligner denne form, bygger ofte for stejle terrasser, hvilket
formentlig skyldes, at trapperne beregnes forkert. Formen kræver næsten, at terras¬
sernes mål bestemmes af trappetrinene, og da disse ude meget nødigt maa være stej¬
lere end 1 på 2, f. eks. højest 16 cm høje og 30 cm dybe, så følger deraf, at ter¬
rasserne heller ikke må stige mere. Det er dog langt bedre, som det også fremgår
af billederne, at forholdet bliver i nærheden af 1 til % altså trappetrin på 13 cm
højde og 37—38 cm dybde.

Den farverige beplantning med store felter af hver art er også bemærkelsesvær¬
dig og vækker altid stor beundring hos de forbipasserende. C. Th. Sørensen.

Prunus Lauroceracus Zabeliana
r

Faa Planteslægter — 0111 nogen — har vel skænket deres underdanige Bidrag til Men¬
neskeslægten — „Skabningens Herre" — i en saa rig og .forskelligartet Mangfoldighed
af Kulturplanter som Slægten Prunus; tænk blot paa Kirsebær, Blommer, Fersken,
Nektariner, Abrikoser og Mandler med deres Tusinder af forskellige, herlige Frugt¬
variationer, — og saa hertil en utællelig Skare af Prydtræer og Buske — løvfældende
som stedsegrønne —, med Løvfarver ikke blot i hele den grønne Skala, men ogsaa i
mange Nuancer af rødt, ned til den dybeste brunpurpur, samt i brogetbladede Va¬
riationer og indbefattende mange af vore rigest og skønnest blomstrende træagtige
Blomsterplanter; — de japanske Blomsterkirsebær, „Rosenmandlerne" etc.

Blandt de mere fremmedartede Repræsentanter for Slægten — under vore Forhold
— er vel nok Prunus Lauroceracus med sine forskellige Underarter og \ arieteter. Eng-
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Prunus Lauroceracus /abeliana paa Stenhøjen i Det kgl. danske Haveselskabs Have.

lænderne kalder den ofte for „Engelsk Laurbær", og vi kunde vel med samme Ret
kalde den „Dansk Laurbær", Slægten er nemlig hjemmehørende i SydøsteuropA og
Persien. Navnet „Kirsebærlaurbær" bruges næppe saa meget som Artsbetegnelsen:
Lauroceracus, i hvert Fald iblandt Gartnere.

Som Navnet antyder, ligner Planten — der er en Busk — Laurbærtræet, nogle af
Formerne endog i betydelig Grad, — ikke alene i Udseende, men ogsaa i Evne til at
give Genvækst efter stærk Beskæring — eller efter Tilbagefrysning; en saadan kan
nemlig under ugunstige Voksevilkaar finde Sted. Under gode Forhold maa Prunus
Lauroceracus-Formerne nok anses for haardføre herhjemme; men hvoren let Dækning
i Solsiden ikke har fundet Sted, vil man dog efter de fleste Vintre finde Blade, som
Sol og Frost har ødelagt; saadanne gør man vel i at afknibe, da de ellers længe vil
blive hængende fast som et uskønt Minde om Vinterstrabadserne. Planter, der staar
skyggede mod Sydøstsol, undgaar som oftest helt en saadan Foraarssvidning, og da
Prunus Lauroceracus-Formerne udvikler sig smukt i Halvskygge — og klarer sig godt
selv i ret dyb Skygge - er dette Forhold værd at bemærke. Overfrodighed, frembragtved uhensigtsmæssig Næringstilførsel eller ved stærk Tilbageskæring, giver umodne
Skudspidser, hvilket er ensbetydende med nedsat Frostmodstandsdygtighed. I samme
Forbindelse er det værd at lægge Mærke til, at der er Forskel paa de forskellige
Formers Haardførhed. Blandt de mest haardføre er Prunus Lauroceracus schipkaen-
sis og den nærstaaende Form P. L. /abeliana, og det er sidstnævnte, der her særlig
skal fremdrages, idet den er af saa smuk en Habitus, naar den faar Lov at udvikle
sig frit — uden uforstaaende Indgreb med Beskæresakfcen — at den fortjener videre
Udbredelse, end den hidtil har naaet.
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Som helt lille er Planten maaske nærmest at betegne som en Askepot i Sammen¬
ligning med sine Søstre, af hvilke de fleste kan prale med et betydeligt mere iøjne¬
faldende Løvværk. Dens Blade er i Størrelse og Form omtrent som hos smalbladet
Laurbær (Laurus nobilis salicifolia); dens Vækst er udbredt, og dens Grenværk og
Løv kan danne smuk Bladmosaik; dertil kommer, at den er meget blomsterrig. De
hvide Blomster, der aabner sig tidligt paa Forsommeren, sidder i tætbyggede, opret-
staaende Klaser som Lys paa de næsten horisontalt udspærrede Grene.

Ganske særligt synes P. L. Zabeliana at komme til sin Ret paa en Skrænt af et
større Stenanlæg. Carl Johan Hansen.

Amygdalus
Prydmandel og Prydfersken

I foranstaaende Artikel nævner Over¬
gartner Hansen Kirsebærlaurbærrets nære
Slægtninge Mandel og Fersken. Disse to
Slægtninge ligner ikke meget hinanden ved
en overfladisk Betragtning; men de klæder
egentlig hinanden. Naar Mandler og Fer¬
sken blomstrer i det tidlige Foraar, har de
nemlig ingen Blade, og derfor vil det være

hensigtsmæssigt at plante dem med en grøn

Baggrund, f. Eks. lavt paa Stenhøjen med
P. Lauroceracus højere oppe bagved.

Vi præsenterer her et Par blomstrende
Grene. Tilvenstre den lille fine Amygdalus
nana, Dværgmandel, som ikke bliver mere
end ca. 1 m høj og maa plantes flere sam¬
men for at gøre rigtig Virkning. Den er
haardfør og burde finde langt større An¬
vendelse, end Tilfældet er.

Tilhøjre den mere robuste Amygdalus
Persica, en fyldtblomstret Varietet Clara
Meyer, med smukke, kraftigt rosa Blom¬
ster. Den er maaske ikke helt haardfør
allevegne; men i en god, varm, kalkrig
Jordbund paa en lun Plads klarer den sig
godt. Der findes ogsaa en hvid Varietet
med fyldte Blomster: Amygdalus Persica
albo = plena. M. Gram.
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Vaaren er kommen,
— selv om det har varet lidt længe, og med den det myldrende Liv henover den
varme Muld. Hvad er nu dette for en Redefuld smaa Dununger? Ligner de ikke
Fugleunger, hvis Fjer ikke er blevet rigtige Fjer endnu? Og saa er det dog Blom¬
ster. Mange vil undres, men mange vil smile genkendende til Kobjælderne, Pulsatilla,
som albuer sig op gennem Jordskorpen og beskytter sine unge Blomster mod For-
aarets lumske Nattekulde med disse rare, lune Edderdunskapper. Hele Planten be¬
varer forresten et saadant silkeblødt Dunclække hele sit Livsløb igennem, — senere
mest som Beskyttelse mod Udtørring, idet Plantens naturlige Voksested er aabne, sol-

rigex sandede Enge eller Over¬
drev. Paa Billedet nedenfor ses

l* . s. \v Kobjælden række sine dunede
||^ . ■ • Frugter mod Himlen, — og saa

Jbk *>Jt ' er C'et højsommer.
jÉÉ>> Slægten har tidligere været

Ifi # h* m il frr omtalt i „Havekunst", saa vi
»jfgt - ,jflTt i, ||\ytjy f s^a' 'ier komme 'n^ Paa

■jÅ^I ffl r *^ en Omtale af den.
lÉvwXå i*,J! \>y 'iÅaft'M. Gram.

Foraarsudstilling
afholdes i Det kgl. danske Have¬
selskab i Dagene 6.-10. Maj.

Den arrangeres af D. T. Poul¬
sens og Birger Errboes Planteskoler
og omfatter Foraarsblomster og
Frcmdrevne Træer og Huske.
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Bell-Mare i Vedbæk
Da villa Bell-Mare i 1Q29 overgik til sin nuværende ejer grosserer Julius A. Chri¬

stensen, gennemgik villaen, som i sin tid var bygget af hofbager Olsen i en slags
Schweitzerstil, en gennemgribende istandsættelse under arkitekt Frederik Christensens
ledelse, og samtidig blev havens omlægning mig betroet.

Som i alle gamle haver var der for mange grusgange og for stærk inddeling. Ud¬
sigten mod Øresund var næsten spærret af en lindeløvgang og af altfor mange træer
på skrænten mellem den højtliggende del med villaen og den lavere del langs bol¬
værket. Der blev derfor hugget ret kraftigt ud, gange, blomsterbede og rabatter blev

Rosenrabatterne i sommertiden.

sløjfet, og der blev kun så meget gangareal bevaret som skønnedes nødvendigt for
færdsel også i mindre gunstigt føre, og endelig blev haven samlet til en helhed. Tid¬
ligere var den nemlig delt i to dele: den egentlige lysthave og længst mod nord en
mindre økonomihave med drivhuse, mistbænke, lidt køkkenurter, jordbær o. I. Prak¬
tisk og økonomisk havde det ringe værdi, da den høje plantning som skulde skjule
drivhusene fra villaen kastede så megen skygge, at det kun var så søm så med ud¬
byttet, såineget mere som arealet havde hæld mod nord og også var omgivet af træer
på de andre sider. M^n blev derfor hurtig klar over at økonomihave måtte opgives
og at hele arealet burde samles til en enhed. Langs nordskellet mod nabohaven lå
to vinhuse, det ene større og ganske godt og det andet mindre og temmelig falde-
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Bassinet mellem trapper og
stenskråniriger i forårstiden.

færdigt, og ejeren vilde nedigt give afkald på lidt drivhusplads. Spørgsmålet -var da,
hvorledes man bedst kunde forene disse huse med den blomsterhave som ikke ret

godt kunde finde anden plads i haven end netop her. Løsningen blev at det mindste

Buxbomhæk og beplantet sand-
stensmur foran drivhusene.
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Villaen set fra
den overdækkede fliseplads.

drivhus nedreves og erstattedes af et større ganske svarende til det der blev stående,
og at der mellem det gamle vinhus og det nye ferskenhus indskødes en større flise¬
plads med to rækker murpiller bærende et glastag men åbent mod blomsterhaven

Den overdækkede fliseplads
mellem vin- og ferskenhus.
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Sandstensmuren med de tre udleb fra springvandsbassinet ovenfor.

syd for. Ved pillerne plantedes blåregn og på bagvæggen espalieredes forskellige
hibiscus der blomstrer smukt endnu men som ad åre må ombyttes med mere skygge-
tålende planter efterhånden som blåregnen lukker for solen. Midt for denne loggia,
dannende overgangen mellem den lavt liggende rosenhave og den gamle haves græs¬
plæne, byggedes et åkandebassin i højde med rosenhaven, ,med trapper langs de to
sider og en meterhøj sandstensmur til støtte for det højere terræn ved den fjerde side.
Her oppe byggedes et andet, mindre bassin i hvis midte blev anbragt et fodstykke
til en broncefigur. Ud af fodstykkets sider strømmer fire blanke vandstråler ned i det
lille bassin, hvorfra overløbet føres til fire andre broncerosetter i sandstensmuren for
endelig i bløde buer at falde i åkandebassinets større vandflade. Figuren,, en knæ¬
lende kvindeskikkelse, blev modelleret af billedhugger Rahr men var desværre ud¬
lånt til en kunstudstilling, da jeg tog hosstående fotografier derude.

Til begge sider for åkandebassinet er højdeforskellen mellem de to havedele ud¬
lignet ved mere frie opbygninger af sandstensblokke mellemplantet med stenplanter
af forskellig art. k

Havedelens midte er anlagt med tre kvadratiske rosenpartier indrammet og ind¬
byrdes adskilt ved brede gange med brudfliser og inddelt ved smalle stier af rekt¬
angulære fliser af samme sandstensmateriale. Medens rosenhaven ved den søndre side
begrænses af åkandebassinet og stenopbygningerne, er den langs de tre andre sider
begrænset af 50—60 cm høje beplantede sandstensmure. Kun midt for fører tre brede
trappetrin op til loggiaens flisegulv.
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Alt træværket er hvidmalet, piller og bagmur gulkalket, loggiaens gulv er ligesom
trappe og trappevanger af sleben Ølandssten, rosenhavens fliser er rød Sollinger-sand-
sten, og mure med trapper langs bassinet ligesom stenopbygningerne er udkløvet
Neksøsandsten, medens det øverste bassin med fodstykke for figuren er af samme ma¬
teriale i tilhugget form.

Anlæget udførtes af inin anlægsgartnerafdeling for Vedbæk og omegn (Anlægs¬
gartner £. Johansen), der siden også har vedligeholdt haven. E. Erstad-Jergensen.

Støttemure af klinker
For tre-fire år siden kom jeg ind på at bruge murstensklinker til støttemure, og

i den seneste tid er materialet blevet anvendt i vid udstrækning, i hvert fald i Kø¬
benhavns omegn.

Det er egentlig mærkeligt, at vi først nu er kommen ind på en almindeligere brug
af dette fortræffelige og ikke mindst billige materiale. Noget nyt er der jo ikke tale
om, allerede i G. N. Brandts i 1920 udkomne bog: Vand- og Stenhøjsplanter, findes
et meget smukt billede af en beplantet murstensmur, formodentlig fra England.

Mure af huggede eller kløvede sand- eller kalksten og lignende er vel nok bedre
end klinkemure, men de er jo også langt, langt dyrere. For gærder af vore hjemlige

Mure med trappe i fabrikant V. Borrits have på Strandpromenaden i Hellerup.
Mørke, 4 cm tykke Hasleklinker. Arbejdet udført af anlægsgartner Alfred Nielsen.
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Trappe af sandsten i
forbindelse med
klinkemure. Fra

ingeniør I. Engel-
Christensens have i

Gentofte.

kampesten kan prisen af og til komme ned i nærheden af klinkemures pris, men skal
de være rigtig pæne, forudsætter dette rigtignok en dygtighed hos byggeren, som er
sjælden efterhånden. Og klinkemure vil vistnok altid bære prisen for lodretstående
fliser eller for mure af beton på andre måder.

Stachys lanata i en

klinkemur, fotogra¬
ferede et par må¬
neder efter plant¬
ningen. Fra direktør
Sofus Oppenheims
have i Hellerup.
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Klinkemure i over¬

retssagfører Hans
Madsens have på
Niels Andersensvej
i Hellerup.

Materialets anvendelse til formålet må anses for særdeles naturlig i vort land, og
når det anvendes rigtigt, er det i virkeligheden bedre end jeg turde vente, da jeg
begyndte at bruge det. Jeg havde ventet, at murene kunde lide ret meget af frostens
påvirkninger, men trøstede mig med, at reparationer er billige. Imidlertid tror jeg ikke,

Klinkemur med
blomstrende Aubrietia.
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at der har været tale om udskridning af en eneste ordentligt bygget mur. Man fristes
til at bruge ordet smidigt om materialet; runde, bølgede og zigzagformede murlinier
formes med største lethed.

Almindelige murstens- eller mergellersklinker er det billigste materiale. De varierer
i længde fra 20 til 23 cm og i bredde fra 10 til ti cm. Højden fra 55 til 57 mm.
10 skifter giver altså ca. 55 cm. højde. Til 1 m2 halv stens tørmur medgår ca. 88 stk.

Der kan kun regnes med sikker levering af gule klinker, hvilket i og for sig er
beklageligt, da røde i mange tilfælde vilde være langt at foretrække. Tager forbruget
til, måtte det vel også være muligt at interessere et teglværk for speciel fremstilling
af røde klinker. De kan nu kun fåes som frasortering fra brændinger af almindelige
mursten, og derfor er de meget uensartede i hårdhed, farve og størrelse; sikkert også
ret svage, fordi de er temmelig revnede.

Simplere kvaliteter af Hasleklinker er udmærket egnede til mure, de kan i hvert
fald til tider fåes i smukke mørke farver og til priser, der ligger temmelig nær mur-
stensklinker. De holder målene med stor nøjagtighed og fremstilles i mange forskel¬
lige mål. Det almindelige murstensformat er 50*108X220 mm.

Muren bygges således, at sten hviler direkte på sten. Det ses nu og da, at mure

bygges med muld til „mørtel", hvilket absolut er forkert, en sådan inur falder uvæ¬

gerlig ned ved første påvirkning. Mure over 25 til 30 cm bør gives god hældning
indefter. Helt lodrette mure af 60 til 100 cm højde må før eller senere falde sammen.
Der er heller ikke noget uskønt i, at en sådan tørmur hælder bagover, tværtimod
giver det et vist indtryk af soliditet, som kun er velgørende.

Men hældningen afstedkommer en vis vanskelighed ved hjørner. Stenene må af
skønhedsmæssige grunde lægges i forbandt, og når de samstødende mure har hæld¬
ning, vil hjørnet „rejse" sig. Det må enten rettes med lidt behugning eller ved ud¬
sortering af særlig små eller særlig skæve sten. Sagen må i hvert fald ikke klares ved,
at murene mødes uforbundne, det ser grimt og lidet fagmæssigt ud.

Hældning indefter har formentlig også en vis betydning for opsamling af vand,
der let finder vej indefter, når de vandrette fuger hælder tilbage. Hældningen bør
formentlig være sådan noget som 15 cm på 60 cm høje mure, men indtil 40 cm hvis
højden er 100 cm.

Der bør plantes i murene samtidig med opførelsen. De ledsagende billeder viser
tydeligt hvorledes plantehullerne indrettes som brede stødfuger, jeg plejer at regne
med et plantehul i hver femte stødfuge, altså 15 til 17 huller pr. m2, men antallet bør
naturligvis variere efter de arter, som plantes. Det øverste skifte bør vel riok føres
igennem uden plantehuller.

Trapper er et problem for sig. Et af billederne viser en trappe, der er udført af
sandstenstrin med stødtrin af klinker. Det er forsåvidt meget pænt, og der er natur¬
ligvis ikke noget i vejen for, at en trappe også kunde udføres på lignende måde med
trin af betonfliser. Det vilde dog være mest tiltalende, at trapper også udføres af
klinker, det giver en vis enhed i materialet, som er særdefes velgørende.

Men klinkerne må bindes sammen. Vel kan en trappe udføres med en forkant af
et lodretstående rulleskifte, men det er ikke videre smukt eller solidt, bl. m. a. er det
uheldigt, at en sådan forkant må stå lodret, medens murene har hældning. Det kan
ikke nytte at bruge cementmørtel til sammenbinding af stenene, thi hvis trappen ikke
hviler på et frostfrit fundament, vil det hele hurtigt fryse itu, og udføres trappen som
et fast murværk, brister sammenhængen med de bløde tørmure.

Efter en del eksperimentering mener anlægsgartner H. H. Sørensen, at et asfalt-
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præparat, som hedder Sikonit, er egnet til sammenbinding af klinker. Det klæber
stærkt, men holder sig stadigt elastisk, således at stenene kan arbejde, og det fylder
praktisk talt intet, så der bliver ikke tale om nogen fugetykkelse. Trappen kunde
indrettes ved, at skifterne føres igennem som forkant, med klinker på fladen inde i
trinet.

Trin af tre skifters højde vilde passe godt, men de er lige høje nok i en have i
sådanne lave støttemure. De vil være omkring 16,5 cm, trinets dybde bliver da 30
cm, det går an, men to skifter — 11 cm — høje og 40 cm dybe trin er nok så gode.

Hvor der findes tørmure af klinker vil det være rimeligt også at bruge klinker til
gange, terrasser og deslige. Lægges klinkerne på fladen bliver prisen omtrent som for
betonfliser, i mange tilfælde er virkningen langt bedre, og en vel udført klinkelæg¬
ning står ikke på nogen måde tilbage for fliselægninger. C. Th. Sørensen.

Ett billigt plank
Kring ett engelskt friluftsbad hade man placerat det enkla och såkerligen billiga

plank, som bilden visar. Det var drygt 2 m. hogt och skyddade val mot insyn. De
tunna, flåtade bråderna voro av 1U" ohyvlad gran, som bestrukits med tråtjara. Den
bruna fårgen stod val till vegetationen, som planterats framfor planket.

Konstruktionens fordelar torde vara låga kostnader och goda mojligheter for slin-
gervaxter att fåsta. S. A. H.
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Grånsen mellan trådgården och parken
I England, dår man aiskar de stora, vida gråsytorna med enstaka tråd eller tråd-

dungar, låter man fåren eller hjortarna skota om „gråsklippningen" i parken. I den
egendiga trådgården — området nårmast intill byggnaden — måste emellertid gråsklipp-
ningsmaskinen och vålten flitigt brukas.

Når man från byggnaden låter blicken glida ut over de lugna grona ytorna, må¬
ste man ofta fråga sig vad i alia vårlden det år som hindrar hjortarna eller fåren
från att komma fram och kalasa på blomstergrupperna framme vid slottet. Det år ofta

Betesmarken (som på bilden tranger in som en kil från hoger)
begrånsas genom en ha-ha dels från det område varifrån bilden iir

tagen, dels från slottet. Foto forf.

forst når man sjålv lockas att folja blickens våg ret over de grona ångarna, som
man rått vad det år blir stående framfor en brant terrassmur. Den anas inte innifrån,
men år likvål ett effektivt hinder for djuren. Detta arrangemang kallas ha-ha. Aven
om man icke kånner till benåmningen forut, så ligger det nåra tillhands att man ger
uttryck åt sin overraskning når man kommer fram till stupet med ett forvånat: ha-ha!

Samma effekt åstadkommes på ett mindre tilltaland^ sått genom att man gråver
ett dike med svagt sluttande sidor och i botten på detta placerar ett nåt, som år
något lågre ån vad diket år djupt.

Måhånda skulle man kunna få båttre kultur på många av våra herrgårdsparker
om man anvånde dem som fårbete. Stångselfrågan skulle åtminstone i vissa fall kunna
losas med en ha-ha. Ty blånkande ståltrådsstångel skulle på många håll verka sto-
rande i parkbilden. S. A. H.
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En ha-ha på narmare h&ll.
Gråset innanfor er klippt,
utanfor ar det bara betat.
Foto f6rf.

Hærens Flyverkorps Eneret.
Lerchenborg med de fredede Park-Alléer.

Fra Dansk Naturfredningsforenings Aarsskrift 1935-1936.



Sjældne Bevoksninger i den fredede Knuthenborg Park.

Litteraturanmeldelser
Dansk Naturfredning 1Q11-1Q36.

Danmarks Naturfredningforenings Aarskrift 1935—36.
Det er i Aar 25 Aar siden, Naturfredningsforeningen blev stiftet, først kun omfattende de estlige

Øer, men fra 1925 soin en Landsforening.
Medlemstallet var det første Aar 383. nu 12.481, hvilket giver et godt Billede af Foreningens

Vækst og Popularitet. Den er heldigvis ogsaa upolitisk og har alle Partier og sociale Anskuelser re¬
præsenteret i Hovedbestyrelsen.

For de enkelte Omraader af Foreningens Virkefelt arbejder forskellige Udvalg, saaledes et teknisk
Udvalg, et naturvidenskabeligt Udvalg og et Lejrudvalg. Det sidste arbejder sammen med Landets
Ungdomsorganisationer og har opnaaet at faa fastsat bestemte Ordensregler for Medlemmernes Færdsel
i den fri Natur.

Den danske Naturfredningslov af 1917 kan vi i det væsentlige takke Foreningens Initiativ for
og ligeledes Loven af 1935 om Fredning af Klitterne langs hele Vesterhavskysten.

I Anledning af Jubilæet giver dette Aarsskrift et Tilbageblik over de vigtigste af de talrige i
Aarenes Løb gennemførte Fredninger, der som sædvanlig illustreres af et stort Antal, til Dels ud¬
mærkede og meget smukke Billeder af dansk Natur. Foreningens Medlemmer faar dette smukke Værk
for 2 Kr. Bogladeprisen er 6 Kr. Gram.

Af Hol^hausens Småbocker om Tradgårdsodling er nu den 6. og 7-' Rækken udkommet paa Al¬
bert Bonniers Forlag, Stockholm, nemlig VI Trddgårdens atbara och nyttiga vcixter = Frugt- og
Køkkenhaven, og VII Trddgårdens ettdriga prydnadsvdxter — det, vi paa dansk kalder Sommer¬
blomsterne. j

Disse Smaabeger, som dog uindbundne koster 3>5" sv. Kr. pr. Stk., er nærmest beregnede for
Amatører og giver for disse en Rigdom af gode Oplysninger, ligesom de mange, gennemgaaende
gode Billeder, især i Blomsterbogen,'som uden Tvivl er Forf.s Felt fremfor den anden, giver Læseren
et godt Indtryk af de Vækster, de forestiller. M. Qt
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D. S. B. og Havekunst
I Tidsskriftet „Haven" var Docent Paludan i 1Q30 ude med en Artikel om De

danske Statsbaners manglende Interesse for Anvendelse af Gartnere paa deres Gebet.
I nærværende Tidsskrift har Kommunegartner Michael Gram i 1Q35. og i Maj-

heftet 1936 har Havearkitekt Erstad-Jørgensen forsøgt at henlede rette Vedkommendes
Opmærksomhed paa de Opgaver, D. S. B. bor tage op. f Haab om, at det maa
lykkes at aabne Ører og Øjne paa de ansvarshavende Herrer i D. S. B.s Admini¬
stration, tillader undertegnede sig med denne Artikel at slaa lidt paa den store Tromme
for Sagen.

Dette Billede fra en tysk Banelinie (efter Gart.enkunst) viser, hvor lidt der skal til.
En enlig Hyldebusk ved en Viadukt kan ikke tynge Økonomien slemt.

Har man rejst lidt i Udlandet, blot i vore nærmeste Nabolande mod Øst og Syd,
har man ikke kunnet undgaa at lægge Mærke til den Forskel, hvorpaa de paa¬
gældende Landes Baneterrain og vore er udnyttet i beplantningsmæssig Henseende.
Forskellen falder desværre ikke ud til vor Fordel.

Man faar det Indtryk, at D. S. B. ikke kender Gartnere eller Havearkitekter. Selv
et saa almindeligt Gartnerarbejde som Træbeskæring synes at blive udført af tilfældige
Folk, skønt man dog har Forstmænd i Etatens Tjeneste. Ved Elektrificering af Holte-
og Klampenborgbanerne har man flere Steder maattet gaa nogle Træer temmelig nær
med Ledninger, hvilket har foraarsaget en Beskæring, ingen Gartner vilde lægge Navn
til, formentlig er den udført af de Folk, der har trukket Ledningerne. — Billederne
taget ved den nye Sorgenfri Station taler for sig selv. — En Gartner kunde med en
nænsom Haand have opnaaet et smukkere Resultat eller vilde have foreslaaet de
mest generende Træer fældet. '

Paa Kystbanens Stationer og andre Stationer i Københavns Nærhed er paa Per-
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Fra Sorgenfri Station.
E,n Fagmand kunde have

faaet lidt mere Balance
i Træet.

ronerne plantet Lindetræer. Disse Træer bliver holdt i Form og Størrelse som Kugle-
iaurbærtræer, stik imod Lindetræers Voksemaade. Nu er jo Linden en af de Træarter,
der bedst taaler kraftig Beskæring, og hvor de, som f. Eks. paa Kristianborg Slots
Ridebane er klippet i højstammet Hækfacon, har det sin Berettigelse, fordi de der
indgaar som et Led i Ridebanens Arkitektur; men paa de nævnte Stationer, hvor
Træerne hverken tager Lys eller Sol fra Bygninger eller indgaar som et Led i Ar¬
kitekturen, er disse imiterede Laurbærtræer absolut ikke forskønnende. Nu, Træerne
er der, kunde man lade dem vokse op som en Slags Kandelabertræer, og de vil da

Fra
Svanemølle¬
stationen.

Lidt Beplant¬
ning op ad
Skraaningen
og et Par
Solitærtræer i

Hjørnet vilde
virke for¬
skønnende.
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Fra

Sorgenfri Station.
Naar */» Del af Kro¬
nen er i Vejen for
Ledninger, maa man
hellere helt fjerne
Træet.

med Aarene danne en smuk Hamme om Perronerne og give Læ og Skygge for de
ventende.

Hvad selve Udnyttelsen af Jernbaneskraaningerne i beplantningsmæssig Henseende
angaar, saa bliver den foretaget med lige saa lidt Kendskab til det faglige som oven¬
nævnte Træbeskæringer. Vi kender alle de for D. S. B. meget karakteristiske Beplant¬
ninger af runde, tre- og firkantede Grupper tilplantet med ensartede, tilfældige Buske,
der mer eller mindre - oftest mindre — egner sig til Formaalet, og som bærer Præg
af ikke at have været under nogen gartnerisk Behandling, siden Plantningen blev

Fra
Svanemøllestationen.

De for D. S. B. saa

karakteristiske
Grupper, der siden
Banens Anlæggelse

har staaet og kæmpet
for Tilværelsen uden

nogen gartnerisk
Behandling.
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Foroven og forneden: To Viadukter ved Ringbanen, som venter paa lidt
Beplantning for at indgaa som Led i smukke Bybilleder.

foretaget. — Det er selvfølgelig ikke Tanken at foreslaa alle Jernbaneskraaninger be¬
plantet, det vilde være ganske uoverkommeligt, og er tillige upaakrævet, hvor Bane¬
legemet paa en naturlig Maade føjer sig ind i Landskabet. — Men hvor Banelegemet
i Byernes Nærhed og i selve Byerne er ført ud af Niveau, er der fremkommet mange
Skraaninger og opført en Mængde Viadukter, som udgør en fremtrædende Del af
Bybilledet. Disse Skraaninger og Viadukter vil med smaa Midler, naar den rette Fag¬
mand kommer til, paa en smuk og naturlig Maade kunne indgaa som en forskønnende
Del af Byen. For D. S. B. er her en stor Opgave som venter paa sin Losning, en
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Opgave som ikke længe maa forblive uløst. Det maa vistnok betragtes som misfor-
staaet Økonomi fra det offentliges Side, naar Lokaliteter som de her nævnte i Stedet
udlejes til allehaande Virksomheder, som konkurrerer med de stedlige Næringsdrivende,
— og benytter sig af den værste „Arkitektur", man kan tænke sig.

En hel anden Opgave, den som Docent Paludan i sin ovennævnte Artikel frem¬
hæver, er Beplantningerne om og ved selve Jernbanestationerne. Dennes Løsning
skal jeg ikke her komme nærmere ind paa, men henvise til Docent Paludans Artikel.

At der fra D. S. B.s Side vil blive rejst Indvendinger mod Opgavernes Uigennem¬
førlighed, set baade fra baneteknisk og økonomisk Standpunkt, maa man være
forberedt paa; men det kræver først og fremmest lidt god Vilje, det tekniske kan
overvindes, og det økonomiske spiller saa lille en Rolle paa et saa stort Budget som
D. S. B.s. — Endelig behøver man jo ikke at gøre det hele paa een Gang, først
Viadukterne og Skraaningerne i Byerne, senere kunde man gaa i Gang med selve
Stationsbygningerne og deres Omgivelser. A. Nørgaard.

Københavnsegnens grønne områder

Planen viser Københavns Parksystem 1:100 000. Enkeltskravering er existerende, Dobbeltskra¬
vering foreslaaede „grønne Arealer".-Ved de store Indlemmelser i Aarhundredets Begyndelse
udvidedes Staden København med betydelige Omraader af væsentlig aaben og landlig Karakter.

I de følgende Aar antog Byplanen for de nye Yderdistrikter fastere Form, væsentlig
paa Grundlag af den i 1908-09 afholdte offentlige Konkurrence.
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Som det første større resultat af Egnsplanudvalgets arbejde foreligger nu denne
lille, inen overordentlig indholdsrige bog.

Den er udarbejdet under ledelse af afdelingsingeniør — nuværende stadsingeniør —

O. Forchhammer med bistand af ingeniør Chr. Blixencrone-Møller, arkitekt Steen
Eiler Rasmussen, ingeniør V. Malling og teknisk assistent O. E. Christensen samt for
specielle rekognosceringers vedkommende af fru Asta Sørensen.

TokkckulK Htjgn

Ravnsholl Sk<,
inddalen

Lillevang
Bastrui

Furesø

Fredfeksdal

vCharlotlcnlund Skov

Veslenceinten.

Vejleaadalerft

Vallensbæk Mose'

Avedøre llolme

Kongelunden

Karhtrui

Ovenstaaende Oversigtskort viser et Forslag til et sammenhængende Parksystem for Storkø¬
benhavn, hvor Egnens naturlige Udllugtsomraader er foreslaaet sammenknyttet med supple¬
rende Anlæg af forskellig Art. Det gaar ud paa 1) Fredning af de i Parksystemet indgaaende
Terræner i Forbindelse med Arealerhvervelser til Lejrsport, Parkering, Friluftsbad etc. 2) For¬
bedret Adgang til Udflugtsterrænerne a) ved et Systefn af Gangstier væsentlig knyttet til Jern¬
banestationerne, b) ved et System af Cykleveje (Cyklestier i egen Tracé) og c) ved enkelte

supplerende Bilveje. - Maalestok 1:250 (XX). Enkel Skravering angiver existerende,
Krydsskravering foreslaaede grenne Arealer.
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Billedet, der er optaget af Jonals Co., viser en udsigt mod Søndersø fra den vej, der nord for
søen går fra Lille Værløse til Kirke Værløse. Det er et godt eksempel på, hvor sårbart vort
land er. Allerede nu skæmmer de unge frugttræer den smukke mark, og det vil blive endnu

værre, når de vokser mere til.

Forslaget er blevet til efter samråd med et underudvalg af Egnsplanudvalgets ar¬
bejdsudvalg, bestående af formanden, kontorchef Kai Hendriksen, Arkitekt Steen Eiler
Rasmussen, havearkitekt C. Th. Sørensen og professor A. Oppermann. Da professor
A. Oppermann afgik ved Døden, indtraadte professor Carl Mar. Møller i Egnsplan¬
udvalget, dets arbejdsudvalg og det omtalte underudvalg. Inden underudvalget blev
nedsat, havde der også været et par udvalgsmøder om „grønne" spørgsmål i arbejds¬
udvalget. Forslaget fremtræder under stadsingeniør O. Forchhammers navn og ansvar
og er at opfatte som et teknisk memorandum fra Egnsplanudvalgets ledende tekniker
til Egnsplanudvalget.

Bogen er på 100 sider i udstyr og format ganske lig det af Dansk Byplanlabo¬
ratorium udgivne skrift om „Parkpolitik", som var tilrettelagt af Steen Eiler Rasmus¬
sen, der også har stået for dette arbejdes grafiske tilrettelægning. L. Zeuthens minde¬
legat har ydet et tilskud til bogens udgivelse på Gyldendalske Boghandel, Nordisk
Forlag.

Udførelsen er så fin som den må blive, når arbejdet udføres af Bianco Luno og
F. Hendriksen. ,

Det vil måske være rimeligt at give et par oplysninger om Egnsplanudvalget. Det
hedder herom i bogen, at

„Udvalget til Planlægning af Københavns-Egnen blev paa Foranledning af Dansk
Byplanlaboratorium nedsat ved Skrivelse af 2Q. Marts 1Q28, efter forudgaaende For¬
handlinger med de vedkommende kommunale Raad og offentlige Institutioner.
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I Byplanlaboratoriets Beretning for 1Q27—28 findes udførlig Redegørelse for Egns¬
planudvalgets Oprindelse og et kortfattet Referat af det forberedende Møde den 18.
Januar 1Q28 i Rigsdagens Fællessal.

Udvalgets Formaal er at udarbejde en Egnsplan, som bl. a. anbefaler Ordningen
af følgende:

1. Trafiklinier under Hensyn til den Betænkning, som er afgivet af det af Dansk
Ingeniørforening under 22. Maj 1Q22 nedsatte Udvalg.

2. Anvendelsen af særlige Omraader af Egnen til særlig Brug under Hensyn til
hele Egnens hensigtsmæssige Udvikling.

3. Beliggenheden af Parker, aabne Pladser eller fredede Omraader, som maa an¬
ses som nødvendige eller ønskelige for en gunstig Udvikling af Egnen.

4- Hovedtræk for Udviklingen af Egnen betragtet som en Helhed, herunder Ud¬
arbejdelse af de nødvendige særlige Betænkninger om eksisterende Forhold i Egnen.

I Egnsplanudvalget er følgende Raad, Institutioner, Foreninger m. v. repræsenteret:

Amtsraadet, Frederiksborg Amt,
Amtsraadet, Københavns Amtsraadskreds,
Amtsraadet, Roskilde Amtsraadskreds,
Magistraten, København,
Magistraten, Frederiksberg,
Kommunalbestyrelsen, Gentofte,
21 Sogneraad i Hovedstadens Omegn,
Generaldirektoratet for Statsbanerne,
Havnebestyrelsen, Københavns Havn,
Grosserer-Societetets Komité,
Industriraadet,
Dansk Ingeniørforening,
Akademisk Arkitektforening,
Dansk Landinspektørforening,
Danske Forstkandidaters Forening,
Danmarks Naturfredningsforening,
Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse,
Dansk Byplanlaboratorium.

En fuldstændig Liste over Raadenes, Institutionernes og Foreningernes Repræsen¬
tanter findes i Byplanlaboratoriets Beretninger fra 1Q27—28 til 1Q31—33-

Arbejdsudvalget bestaar af Kontorchef Kai Hendriksen (Formand), Professor Ivar
Bentsen, Stadsingeniør A. Bjerre, Banechef Holger Flensborg, Sporvejsdirektør A.
Juel-Hansen, Stadsarkitekt P. Holsøe, Ingeniør K. Højgaard, Kontorchef K. J. Kri¬
stensen, Havnebygmester G.' Lorenz, Maskinchef Ove Munck, Professor Carl Mar.
Møller, Arkitekt Steen Eiler Rasmussen, Havearkitekt C. Th. Sørensen, Kommune¬
ingeniør V. A. Westergaard. Sekretær: Ingeniør V. Malling. I Arbejdsudvalgets Mø¬
der deltager desuden Direktør K. Bjerregaard, Stadsingeniør- O. Forchhammer, Amts¬
vejinspektør A. Kjærgaard".

Vedrørende de problemer, som underudvalget for grønne områder har beskæf¬
tiget sig med vil det være fristende at citere et afsnit fra bogens begyndelse, der
kan ses som et program for hele arbejdet. k

„Ved Aarhundredets Begyndelse var der i alt væsentligt aabent Land omkring
Stadens nye Grænser. Nabokommunerne paa Sjællandssiden havde ifølge neden-
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Folkeliv ved Bellevue Strand. Politiken fot.

staaende Tabel et Indbyggerantal paa ca. 1H000. Dette Forhold er nu fuldstændig
forandret.

I det forløbne Tidsrum er Befolkningen i disse Kommuner steget til 90200 eller
over det femdobbelte.

Stigning:
1901: 1934: Total c. %

Hvidovre .... • • 559 78OO 6241 1100
Rødovre 716 7700 6984 900
Herlev 693 2500 1807 260
Gladsakse . . . • • 1754 16000 14246 810
Gentofte 14470 56200 42730 300

lait..... 18192 90200 72008 400

Denne Bydannelse umiddelbart uden for Kommunegrænsen lægger sig efterhaan-
den i stadig tættere Ringe omkring denne, uden at der hidtil ved fælles Plan har
været sikret nogen naturlig Fortsættelse eller videre Udvikling af det ovenfor beskrevne
københavnske Parksystem. — Andre sammenhængende Parksystemer er lige saa lidt
sikret i Egnens Kommuner, ligesom Reservering af grønne Arealer med lokale Formaal
kun har fundet Sted i ringe Omfang.

Hvis denne Udvikling fortsættes, vil Befolkningens Trang til Rekreationsomraader,
en Trang, som Ungdomsbevægelsen, Lejrbevægelsen m. m. har øget i uhyre Grad,
møde stadig forringede Vilkaar. Ogsaa Befolkningen i selve de ydre Forstadsbebyg¬
gelser vil se adskillige a( de landskabelige Skønheder, der har draget dem af Byen,
blive tilintetgjort af den fremadskridende Bebyggelse.
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De foreliggende Projekter til Københavns ydre Parkomraader er i væsentlig Grad
bygget paa den Tanke at forbinde de vidtstrakte Eng- og Mosedrag i Byens Yder¬
kanter til et sammenhængende System af Naturparker. Det maa synes nærliggende
at søge dette System videreført i Omegnskommunerne og i første Linie søge de
saavel til Bebyggelse som til Dyrkning lidet egnede Lavninger reserveret som grønne
Arealer og i videst mulig Udstrækning sammenkædet indbyrdes og ydermere sammen¬

knyttet dels med det københavnske Parksystem, dels med det naturlige Parksystem, som
dannes af det vidtstrakte Skovterrain tæt Nord og Nordvest for København. Ved en
videre Udvikling af det københavnske Parksystem vilde Gennemførelse af direkte
Parkforbindelser „Radialparker" mellem det københavnske Parksystem og de stærkt
besøgte Udflugtsomraader være af ganske særlig Betydning. Den paapegede stærke
Bebyggelse af Forstadskommunerne har i væsentlig Grad reduceret Mulighederne
i saa Henseende, men enkelte Radialparker vil dog endnu kunne bringes i Forslag".

„Hovedstadens Udflugtsomraader spænder med de Trafikmidler, der nu staar
til Raadighed, over et meget betydeligt Areal. Eksempelvis er Nordsjællands Skove,
men dog især dets Kyster, Hornsherred, Køgebugtkysten og store Dele af Midtsjæl¬
lands Skove yndede Udflugtssteder for Hovedstadens motorkørende Befolkning, me¬
dens Cyklisterne i stort Antal søger de nærmere liggende Udflugtssteder. Alt i alt
er Udflugtstrafiken grundet paa de forbedrede Trafikmidler, den stigende Interesse
for Friluftslivet og Befolkningstilvæksten steget stærkt de senere Aar.

Af uvurderlig Betydning for Egnen er de vidtstrakte Arealer af Statsskove og
Fredskove, hvis Fredning længst er tilfredsstillende ordnet.

Af Arealer, som det offentlige har erhvervet i Rekreationsøjemed i de senere
Aar, kan eksempelvis nævnes:

Kastrup Fort, erhvervet af Københavns Kommune.
Aldershvile Slotspark, erhvervet af Gladsakse Kommune.
Hvidøre Strandpark og Bellevuestranden, under Statens Medvirkning erhvervet

af Københavns Amt og Storkøbenhavns Kommuner.
Øregaards Parken, erhvervet af Gentofte Kommune.
Folkeparken ved Gentofte Sø, erhvervet af Gentofte Kommune.
Folkeparken ved Lyngby Sø og Mosearealér ved Prinsessestien, erhvervet af

Lyngby-Taarbæk Kommune.
Strandareal ved Mølleaaens Udløb, skænket Københavns Kommune af et Kon¬

sortium.

Strandareal ved Strandmøllen, erhvervet af Søllerød Kommune.
Furesøparken, bestaaende af Luknam, Skoven ved Jægerhuset, Malmmose og

Vejlemose, erhvervet af Søllerød Kommune.
Desuden nogle Sportspladser og andre mindre Arealer. Endvidere er Charlotten¬

lund Slots Strandhave og Fortet blevet aabnet for Offentligheden.
Som Helhed maa dog siges, at Nordsjællands ejendommelige Naturskønhed mange

Steder er alvorlig truet af Udstykning og Bebyggelse, der med en utilstrækkelig By-
plan- og Fredningslovgivning kan blive fuldstændig ødelæggende. Eksempelvis er
mange af de smukke Ferskvandssøer og fjernere Kyststrækninger, ikke mindst den
nylig aabnede Køgebugtskyst, under lige saa intensiv Ødelæggelse som Øresunds¬
kysten i forrige Aarhundrede. «■

Denne fortsatte Ødelæggelse af Egnens landskabelige Værdier virker som en
kraftig Tilskyndelse til, ved en samlet Plan og Regulering og ved en Forbedring
af vor Lovgivning paa dette Omraade, at søge reddet, hvad reddes kan".
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Gentofte Rende.
Fer Reguleringen.

Fremsættelsen af denne store — ja, man fristes til at bruge udtrykket kæmpemæs¬
sige — plan, som stadsingeniør Forchhammer og hans medarbejdere har arbejdet så
dygtigt på i mange år, er jo i virkeligheden en stor begivenhed. Og selv om gart¬
neres andel i dette arbejde er meget ringe, så er det særlig for vort fag en meget
glædelig manifestation af dets betydning.

Rent ud forbløffende er den interesse, som pressen har vist sagen. Bogens forslag
er i måneder behandlede i talrige store artikler med mange kort og illustrationer. Po-

Gentofte Rende.
Efter Reguleringen, ined Sti for

gaaende (til højre) og for
cyklende (til venstre).
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litiken og Berlingske Tidende har arrangeret „grønne ture" og sidstnævnte blad har
bragt et tosidigt fugleperspektiv af området.

Der er for så vidt ikke her grund til at komme ind på bogens eller forslagets
enkeltheder, så meget mere, som det er en selvfølge, at enhver interesseret må gøre sig
bekendt med arbejdet.

Det vil kun være naturligt at give udtryk for vort fags glæde og beundring over
den måde, hvorpå stadsingeniør Forchhammer har arbejdet med spørgsmålene. Det
er ikke en detailleret parkplan, men en klog og grundigt underbygget påvisning af
de parkmuligheder i Københavnsegnen, der i første række byder sig naturligt til.

Det må nu kun ønskes, at det bliver muligt at udnytte disse. Da Egnsplan udval¬
get i følge hele sin konstitution kun kan være rådgivende og ikke er i stand til at
gennemføre det store arbejde, som iværksættelsen af det foreslåede vil kræve, har
udvalget ført en forhandling med repræsentanter for Danmarks Naturfredningsfor¬
ening, Sognerådsforening, Turistforening, Cyclistforening, Lejrklub o. s. v. og der var
ved dette møde enighed om, at man måtte arbejde for oprettelse af et officielt organ,
der kan arbejde med gennemførelsen. Statsminister Stauning, der så ofte har vist den
mest levende interesse for disse spørgsmål, modtog den 20. juni disse repræsentanter,
og det må håbes, at der nu nedsættes en kompetent kommission. C. Th. Sørensen.

Litteraturanmeldelser
Nordisk illustrerel Havebrugsleksikon, 4. Udgave, som er udkommet paa G. E. C. Gads Forlag, er

nu afsluttet med 16.-17- Hefte som et stort Dobbelthefte.
Vor Havebrugslitteratur er hermed blevet beriget med et ledigt Standardværk, som den interes¬

serede Gartner og Havebruger vanskeligt vil kunne undvære. Der har været en saa rivende Udvik¬
ling indenfor dette Felt i de ca. 15 Aar, som er forløbet, siden 3. Udgave udkom, at man ikke kan
slaa sig til Ro med at e)e denne. Alene Værkets forøgede Omfang er bemærkelsesværdig, det er vokset
fra 1100 til 2000 Sider eller med ca. 80 pCt., og Illustrationernes Antal er vokset fra 950 til 1716
eller med over 90 pCt. Udvidelsen af Værket skyldes naturligvis ikke blot alt det nye, der er kom¬
met til paa Havebrugets Omraade, men man er gaaet grundigere til Værks; mange Artikler er ble¬
vet mere udførlige, og Redaktionen har tilsyneladende gjort alt for at faa alt med, hvorom der over¬
hovedet kan skrives, saa intet savnes.

Af helt og til Dels nye Emner, som er taget med, skal nævnes Driftsøkonomi, som gaar igen i
mange Artikler, Personalhistorie med 230 Biografier af afdøde, fremragende Personer indenfor Gart¬
neri og Havebrug; forskellige Oversigter over Hovedemner, saasom Blomstergartneri, Frugtavl o. s. v.,
Plantelister med Udvalg af forskellige Planter og endelig en ret udførlig Fortegnelse over den værdi¬
fuldeste ældre og nyere Havebrugslitteratur, som vil være til stor Nytte for de mange, som ikke kan
nøjes med Leksikonets trods alt naturligvis forholdsvis kortfattede Artikler. Navnene i Leksikonet er
i Overensstemmelse med de gældende internationale Regler, saa man trygt kan slaa op i det, naar
man vil vide en Plantes korrekte Navn. I det hele taget kan man gaa ud fra, at hvad der staar i
dette Værk er saa paalideligt, som noget menneskeligt kan være, - derfor maa de mange, fremragende
Fagfolk, som har været Medarbejdere, men i første Række Manden for det Hele, Redaktøren, Pro¬
fessor A. Pedersen, være en Borgen. Han har, det véd alle, som kender ham, sat en Ære i, at alt
skal være pinligt korrekt, — og det er rart i vor ellers forhastede Tid at blive præsenteret for et Værk,
i hvilket man skal lede længe for blot at finde en lille Trykfejl. Tillykke med det store Arbejdes
Afslutning! M. Gram.

Bottners Gartentaschenbuch, Trowitzsch & Sohns Gartenbauverlag, Frankfurt, er udkommet i ny

Udgave, besørget af Garteninspektorerne Kreuz og Stamin, 172 Sider, 67 Afbildninger,. 2,75 Mark,
hvorved den er naaet til et Oplag paa 55,000. Det er altsaa en populær lille Bog, en Havekalender,
som Amatøren sætter Pris paa, indeholdende Oversigter over Havearbejdet for hver Maaned og
„Haveejerens ABC". Et lille alfabetisk ordnet 'Opslagsleksikon i Lommeformat. M. G.
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Buksbomanlæg
„Netop i en tid af økonomisk nød og bekymring bør det gøres klart for alle

mennesker at en nation bar bøjere opgaver end den at gå op i gensidig økonomisk
egoisme. Menneskebedens kulturmindesmærker har altid været altre for bevidstheden
om dens høje kald og værdighed".

Sådan slutter den noget dunkle udtalelse af Adolf Hitler, som vor tyske tidsskrift¬
kollega Gartenkunst anvender som motto for en artikel i sit Decemberhefte 1935•
Redning af haven ved Herrenhausen i Hannover fra fuldstændig forfald er en kulturel

:$Ww^/ Emmjmrnamskutf.i
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Plan til genfremstilling af haven ved BrUhl (efter Gartenkunst).

pligt. I samme nummer viser tidsskriftet i billeder og tekst det betydelige arbejde med
genfremstilling af det store haveparterre foran slottet ved Briihl der netop er afsluttet
samme år. »

Lystslottet Briihl med dets haveanlæg ligger i Rhinlandet ikke langt fra Køln. Det
er bygget og anlagt omkring 1730 af den i tysk havekunst navnkundige Dominique
Girard, en af Le Notres mest talentfulde elever, og var et selv for den tid stort og
prægtigt anlæg.

I den senere landskabelige havestils tid lige op til vore dage er også dette arki¬
tektoniske anlæg som tilfældet har været næsten overalt, gået i forfald, og som et
særlig synligt resultat af de bestræbelser for genoprettelse af tidlige tiders manglende
pietet overfor de gamle parker og haver, der i høj grad har vore tyske værkfællers
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.s.«

Parterrehaven ved BrQhl for omlægningen (efter Gartenkunst).

interesse, foreligger nu en fuldstændig genfremstilling af dette store haveparterre.
De fire billeder der er lånt fra „Gartenkunst" viser i rækkefølge hvordan arbejdet

er skredet frem og giver rig anledning til betragtning over havemæssige virkemidler.
Det første er taget fra slotstrappen og viser parterret med den ret tilfældige be¬

plantning, der næsten ganske havde udvisket den arkitektoniske opbygning. Der har
dog været opretholdt en vis symmetri, man skimter langs begge sider rammen af linde,

mittmu
Parterrehaven efter fjernelse af al senere tilkommen beplantning (efter Gartenkunst).
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Parterret efter genfremstilling af de fire bassiner (efter Gartenkunst).

der stadig har været holdt under saksen, og nægtes kan det ikke, at haven også i
denne form har sin store skønhed. Jeg besøgte stedet en gang i halvfemserne og
bevarer en erindring om noget overordentlig tiltalende.

Det er jo lidt mistrøstende for vort fags udøvere, at selv det værste makværk af

Buksbomparterret efter den 1935 fuldførte genfremstilling (efter Gartenkunst).
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Buksbomparterre i en moderne fransk have i St. Germain-en-Laye,
tegnet af André og Paul Vera.

en have kan eje en sådan naturskabt skønhed og ynde at den mindre kritisk ind¬
stillede lader sig bedåre af dets smil og overser alle mangler.

Da der for et par år siden var tale om at få det gamle bassin bag ved Frederiks- .

berg slot genfremstillet efter at vandværkets dispositioner havde gjort dette muligt, kunde
man selv fra højt kultiverede mennesker høre udtalt tvivl om det rigtige i at fjerne
de grupper af guldregn og syren som på det brutaleste ødelægger den prægtige
rumvirkning på dette sted. Som om vi ikke har blomsterbuske nok her hvor der
næppe findes een have blandt hundrede der ikke har både guldregn og syren medens
vi ingen andre steder i byen eller dens omegn har mulighed for at fremstille et så
stort og veldimensioneret haverum, tilmed i de bedst mulige omgivelser, som der her
er tale om. Det er så sørgeligt få mennesker der kan se bort fra det nærværende
og har fantasi nok til at forestille sig, hvorledes en sådan ting vil komme til at se ud.
Desværre lader det til at spørgsmålet er stillet i bero, skønt der stadig søges efter
passende nødhjælpsarbejder.

Men tilbage til slotshaven i Briihl. Det andet billede viser parterret efter at al
uvedkommende bevoksning er fjernet og erstattet med store græsplæner, kantet af
lave blomsterrabatter. Silhouetten er blevet rolig, rumvirkningen uendelig meget større,
men det føles utilfredsstillende at det mest interessante: bassinerne med trapper og
kaskade ligger længst borte fra slottet. Der er endnu ingen rigtig helhed i anlæget.
På det tredie billede er de fire springvandsbassiner der havde været kastet til igen
bragt tilveje, hvorved sidstnævnte anke i nogen grad er bortfalden, men sådan som
de store bassiner ligger der, uden al tilslutning til de omgi\ende linier og på uskøn
måde gjort større ved omgivende grusveje, er det dog en meget tvivlsom forbedring.
Først på det fjerde billede, hvor et buksbomanlæg i lighed med det oprindelige
„compartiment de broderie" fra baroktiden knytter bassinerne sammen, gør det hele
rigt og prægtigt som om et persisk tæppe af uhyre dimensioner var lagt foran slots-
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Buksbomanlæg i haven ved villa Giusti 1 Verona,
genfremstillet i de senere år.

facaden, først så får man den velgørende følelse af at stå over for det fuldkomne kunst¬
værk, det hvor hver enkelt lille ting bærer sin sten til opbygningen, føjer sin lille
tone ind i den store harmoni. Det er såvidt mig bekendt det første store Iiavepar-
terre i barokstil der er genfremstillet i nutiden. Først nu vil man kunne få det rette
indtryk af den stormægtige pragt, hvormed eneherskere i de tider forstod at omgive
sig, for første gang kan nutidsmennesker få en barokbygning at se i de rette omgi¬
velser, få den at se som det den var bygget til at være: et led i en pragtfuld helhed.

Forhåbentlig vil der med tiden blive tilføjet den skulptur som endnu mangler.
En blot og bar vandstråle lod man sig ikke nøje med i baroktiden, og de to

hvide firkanter i forgrunden må dog vist kun betragtes som en midlertidig foran¬
staltning.D * * *

Buksbomplanten der en gang betragtedes som ganske uundværlig for en have
står for tiden i meget lav kurs her hjemme. Mange synes den minder om kirkegård
og hvad der måske er en endnu større fejl, den mangler farvestrålende blomster og
den er næsten altid ens. Men er det samme ikke tilfældet med græsplænen, der
alligevel og med fuld ret. stiger i yndest fra år til år?

Eksemplet fra Briihl viser tydeligere end ord, hvor misforstået det er at give slip
på et så værdifuldt havearkitektonisk element som den klippede buksbom.

Og beror dens værdi ikke netop på væsentlig de samme egenskaber som gør
græsfladen uundværlig i nutidens haver? Blomsterfarver og plantevækst i fri udfoldelse
bliver ligeså trættende og ensformig hvor de anvendes i mængde ja måske i endnu
højere grad end lutter græs. Det tilfredsstillende resultat er næsten altid opnået ved
modsætningen mellem det fri og bundne, mellem planter i fri udfoldelse og klippet
løvværk, mellem lysende farver og rolige grønne flader, mellem planter og murværk,
fliser, sten eller skulptur, mellem fast jordflade og vandets levende spejl, det er alle
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disse modsætninger der med mere eller mindre godt resultat benyttes ved fremstilling
af haver, hvorfor så give afkald paa buksbomhækkens dybe farvetoner og faste form,
der ligesom græsset og hækken kan fremstille rolige flader, der i højere grad end
græsset holder sig grønt i vintertiden, og som bedre end noget andet kan optrække
faste linier som modsætning til blomsterplanternes mere løst flagrende karakter. Hvem
vil undvære basstemmen i et kor som modsætning til tenoren og damestemmernes
lysere klang.

Af og til i tidens løb har jeg dog fået lov til at bringe buksbom i anvendelse
på en noget anden måde end slet og ret som kant om rosenbede, først og fremmest
i anlæget på Kongens Nytorv her i byen. Så vidt jeg husker var det i året 1908.
Den gamle rytterstatue af Christian V havde i mange år været foragtet. En gang

Anlæget omkring „Hesten" på Kongens Nytorv.

imellem var der tale om at flytte den bort eller ligefrem smelte dens bly til andet
formål, men endnu stod den da på sin plads hvor den har stået siden, år I68O.

I tidens løb var der tilført torvet forskelligartet befæstelsesmateriale med det re¬

sultat, at tex-rænet var kommen til at ligge betydelig højere end oprindelig. Det så
ud som om monumentet med stakit og det hele var ved at synke i jorden, og tæt
uden om var plantet fire busketter af syrener og guldregn, ganske som omkring oven¬
nævnte springvand i Søndermarken.

I en enquete i et julehefte havde arkitekt Jensen Klint udtalt, at monumentets
omgivelser var mere egnede for et nødtørftshus end for en monark, og i 1908 var
man da også blevet klar over at noget måtte der gøres.

Da jeg en dag kom gående over torvet og så at buskene var ved at blive bort¬
ryddede, forstod jeg at der nu måtte ske et eller andet, og skønt sagen aldeles ikke
kom mig ved mere end andre borgere, kriblede det stærkt i fingrene for at komme
til at prøve kræfterne på denne opgave. På grundlag af vejvisernes kort over torvet

90



Et hjerne af anlæget på Kongens Nytorv med forårsbeplantning.

tog jeg straks fat og et par dage senere gik jeg frækt ind til kommunegartneren, den
nylig afgåede stadsgartner Fabricius Hansen med en plan og spurgte, om han kunde
tænke sig at søge den gennemført. Han havde allerede selv en plan færdig sagde
han men han syntes bedre om mit forslag, og hvis jeg ikke lagde vægt på at få ho¬
norar, troede han ikke det vilde volde vanskeligheder. Jeg fik en bedre opmåling og
udarbejdede på dette grundlag en mere nøjagtig plan, der kort efter blev gennemført.

Ved projekteringen bestod vanskeligheden i at få sænket partiet omkring monu¬
mentet uden skade for de 12 smukke elme der stod og stadig står 3 og 3 i de fire
hjørner. En sænkning var nemlig en nødvendighed for nogenlunde at få monumentet
op igen af fornedrelsen.

Anlæget fik derfor et lavere midterparti begrænset af en jævnhøj græsskråning,
og ovenfor den udformedes det buksbomanlæg, som har ligget der siden og derfor
er kendt af de fleste Københavnere.

Selv med nutidens materialer, sten og fliser vilde det have været vanskeligt at finde
en god løsning på denne opgave, rent bortset fra at et sådant mere moderne mate¬
riale ikke vilde have passet nær så godt til den temmelig bombastiske rytterstatue,
der jo også oprindelig var tænkt som midtpunkt for et buksbomanlæg i tidens stil. Og
et anlæg udelukkende af græs og blomsterbede vilde det vistnok ikke have været
muligt at forene på tilfredsstillende måde med det meget tunge monument. I dette
tilfælde var klippet buksbom altså på sin plads.

Ved den smukt gennemførte restaurering af haven ved Marienlyst slot få år se¬
nere anvendte G. N. Brandt ligeledes buksbommotivet med stort held som to brede
mæanderbånd på hver sin side af midtergangen.
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Om vinteren tegner buksbomlinierne deres mønstre i sneen.

Omstående plan viser endelig forslag til et buksbomanlæg foran hovedbygningen
på Sølyst, som Emil Gliickstadt lod mig udarbejde uden at det dog nogensinde kom
til udførelse. Det blev tegnet i tilslutning til de klippede buksbom der allerede fandtes
på køreplænen og er dannet af bogstaverne L, E og G alluderende til navnene Laura
og Emil Gliickstadt, der den gang ejede det smukke gamle landsted ved Emiliekilde.

Mit sidste forsøg på anvendelse af buksbom er hosstående forslag til omlægning
af parterrehaven ved Rosenborg. Det er kun et forslag jeg ligesom den gang med
anlæget på Kongens Nytorv uden opfordring har fremsat overfor den nye havein- '
spektør. Ligesom Fabricius Hansen i sin tid modtog haveinspektør Carlsen forslaget
med stor venlighed, men gennemførelsen gik denne gang ikke så glat som sidst, idet
jeg en månedstid senere fik planen tilbage. „Ministeriet har med interesse gjort sig
bekendt med forslaget men ser sig af financielle grunde ikke i stand til at søge sagen
fremmet". '

Forhåbentlig vil der en gang senere blive bedre råd.
I den skrivelse der ledsagede forslaget var dette således beskrevet:
Rent borset fra det hensyn der altid bør tages til en vis samhørighed mellem et

monument og dets nærmeste omgivelser, er det pågældende areal i flere henseender
den del af haven til hvis udformning der må stilles de største fordringer, både på
grund af den åbne og sollyse beliggenhed og i ligeså høj grad af hensyn til dets
regelmæssige form og dets plads langs den smukke gamle allé, hvorfra de spadse¬
rende har det bedste overblik over slottet indrammet af maleriske trægrupper på selve
slotsholmen.
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Plan til buksbomanlæg på køreplænen foran hovedbygningen på Sølyst.

Jeg tænker mig jordsmonnet indenfor buksbomkanterne hævet 12—14 cm over de
omgivende grusgange og ca. 20 cm højere end græsplænen, og højdeforskellen skulde
da udlignes ved hjælp af røde mursten, der på et underlag af slagge og sand byg¬
ges uden mørtel.

Ved foden af muren ind mod græsplænen lægges af hensyn til græsslåningen et
enkelt skifte af samme røde fuldbrændte mursten med overfladen i plan med græs¬

plænen.
Buksbommønstrene er formet som kronede navnetræk. Vis å vis dronningestatuen

læses C IV, ROSENBORG BYGMESTER og i kronologisk orden er alle senere
danske kongers navnetræk derefter indføjet, til venstre for stamfaderen Frederik III
til Fr. VIII og langs højre side Christian V op til Christian X. Under hvert mono¬
gram er indføjet fødsels- og dødsår.

Ved siden af den dekorative værdi som kronede navnetræk altid medbringer, synes
jeg selv at ideen er ganske morsom. 4

Den sidste af de mere kendte oldenborgske dronninger kommer til -at stå for enden
af slægtens anegalleri, og de spadserende får en vis følelse af slottets ælde og tak¬
nemmelighed mod den gamle konge der efterlod os de mange smukke huse og navn¬
lig Rosenborg, der gemmer minder om ham og hans efterfølgere.

Rosenrabatterne tænker jeg mig ensartet tilplantet med Ellen Poulsen-rosen, hvis
lyserøde farve står godt til den røde tegl. De 17 gamle marmorkugler der nu er pla¬
ceret i en halvkreds om Matzens monument længere nede i haven, er så smukke i
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sig selv men vistnok mere til skade end til gavn hvor de ligger, idet de ganske tager
størrelsen af monumentet, og heller ikke på afstand tager sig ud i det helt land¬
skabelige anlæg.

De l6 bedste har jeg tilladt mig at indtegne på min plan, hvor de ganske ander¬
ledes vil komme til deres ret og i høj grad hjælpe med til at give anlæget vægt og
anseelse.

Skulde en flytning af de gamle kugler møde modstand, mener jeg på den anden
side ikke dette vil være afgørende for planens gennemførelse. De to der skulde ligge
nærmest monumentet vilde jeg dog meget nødigt undvære, da de med deres spændte
form uden tvivl vil være af gavnlig virkning foran statuens tungtformede sokkel, hvor
de ikke godt kan erstattes af levende materiale, der på dette sted vil være altfor udsat
for overlast.

Bekostningen var opgjort til ca. 10,000 kr. men så stort et beløb mener ministe¬
riet altså ikke at kunne ofre derpå. Mig har det været en glæde at sysle med op¬
gaven og hvem ved om der ikke en gang senere skulde kunne findes udvej for en
gennemførelse. Som parterrehaven nu henligger er den langtfra tilfredsstillende.

E. Erstad-Jørgensen.

Mere Egnsplan
Som det vil være i alt Fald „Politiken"s egne Læsere bekendt, har dette Blad for nylig foran¬

staltet en Konkurrence om en samlet Plan for Omraadet omkring Bellevue ved Klampenborg. Det er
i sig selv bemærkelsesværdigt, at et Dagblad skal, om vi saa maa sige, være nødt til at tage en saa-
dan Opgave op, en Opgave, som man maatte synes, det var ganske lige til, at de interesserede of¬
fentlige Institutioner tog op og burde have taget op, inden man ofrede nogle Hundredtusinder paa
Parkanlæg i Omraadet, og lod en halvvejs privat Bebyggelse lægge sig, hvor det passede den, uden
smaaligt Hensyn til Trafiklinier, ja og inden inan lavede en ny Strandvej, som maaske senere, naar
der engang bliver lagt en Plan for Omraadet, skal flyttes igen.

Det er betegnende, at da „Politiken" vilde udskrive sin Konkurrence, fandtes der ikke engang
en Plan af hele Omraadet, - fordi det ligger i to Kommuner, idet Grænsen mellem Gentofte og
Lyngby-Taarbcek Kommuner gaar lige igennem Hellevue-Hadet, hvis Dameafdeling ligger i den først¬
nævnte, Herreafdelingen i den sidstnævnte Kommune. Hvis de lokale Autoriteter ikke kan finde
hinanden, maatte en højere Instans tage Affære, - Sagen er dog af stor offentlig Interesse, og Mid¬
lerne, der anvendes, Skatteborgernes.

„Politiken" fik dog lavet en Plan og udskrev sin Konkurrence, - blandt Ungdommen, idet der
var sat en Aldersgrænse paa 30 Aar for Deltagere. At de unge fandt Opgaven interessant, viste det
store Antal Forslag, ialt 69, som indkom, og at det var en god Idé at udskrive den Idé-Konkurrence,
beviser Forslagene, - der er i Virkeligheden store Problemer at løse, og de bør løses, det bør ikke
blive ved, at nogle unge Arkitekter har faaet Præmie, hvorefter Projekterne henlægges i en dertil
indrettet Skuffe. Vi kan ikke her komme nærmere ind paa hele denne Sag, men maa henvise til den
Beretning til Dommerkomitéens Betænkning, som „Politiken" har udsendt, og hvori Problemerne
nævnes,-! første Række de forskellige Trafikmidlers, Trafikvejes indbyrdes Placering - Jernbane^
Sporvogn (eller Omnibusser), Biler, Cyclister, Fodgængere, saa de generer hinanden saa lidt som
muligt, Skæringer ude af Niveau osv., - dernæst Parkeringspladser, tilstrækkelig Tumleplads for de
Hundredtusinder, som kommer derud, ikke blot for at bade, men for at nyde Naturen i al Almin¬
delighed, — og i allersidste Linie Boligbyggeri.

Vi maa naturligvis nævne, at de to Præmietagere var Arkitekterne Erik Møller (500 Kr.) og
Peter Bredsdorff (300 Kr.), og efter en Afstemning mellem Deltagerne i Konkurrencen fik de to endda
ogsaa Lov at dele Tredieprisen.

Dommerkomitéen bestod af saa prominente Folk som: Havearkitekterne, Direktør R. Abelin,
Skaberen af Norrvikens Haver ved Båstad, og Kommunegartner, Lektor G. N. Brandt, Ingeniørerne,
Stadsingeniør Billow Hiibe, Malmø, og V. Malling, Byplanlaboratoriet, Arkitekterne Steen Eiler Ras¬
mussen og Flemming Teisen og endelig Redaktør Anker Kirkebye.
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Sidstnævnte har skrevet en Kronik i „Politiken" for den 16. Juli, i hvilken han gør Konkurren¬
cens Resultat op, og han slutter med: „Næste Skridt bliver: Plan over hele Strandvejen fra Lange¬
linie til Marienlyst. Plan over Kysten Sjælland rundt. Plan over alle Danmarks Strande". Red. slutter
sig hertil ved at sige: Mere Plan i vore Trafikveje, saa vi ikke skal se disse evindelige Omlægninger
paa Grund af manglende Plan, mere Plan i Udstykningerne, at ikke enhver privat Mand kan lægge
sine Veje efter eget Forgodtbefindende, - ja mere Plan, mere Samarbejde i det Hele.

M. Gram.

Litteraturanmeldelser

Lustgdrden, Årsskrift for Foreningen for Dendrologi och ParKvård, Årg. 16, 1935, et som sine For¬
gængere digert Værk paa 300 Sider med en Rigdom af gode, til dels udmærkede Billeder. Pris 12
sv. Kr. Denne Aarbog præges helt af Foreningens store, vellykkede Excursion til England i 1935> i
hvilken deltog 102 Medlemmer, og er saaledes i Særdeleshed at anbefale til Forstudium for dem, som
skal til England for at studere Haver.

Nils Sylvén beretter kronologisk om Exursionens hele Forløb: „Till Albions Land" med S/S Bri¬
tannia fra Goteborg og tilbage. Man besøgte under kyndigt Førerskab Hyde Park og Kew Gardens
i London, Hampton Court og Sunningdale - Fort Belvedere, Prinsen af Wales' Yndlingsopholdssted,
som han selv med stor Elskværdighed'foreviste Selskabet. Videre besøgtes Royal Horticultural Societys
Ejendom i Wisley, Foraarsudstillingen i Chelsea, Trent Park nord for London, den kendte afd. Rho-
dodendronspecialist Anthony Waterers Planteskole: Knap Hill Nursery, Burton Park, omtrent nede
ved Kanalen, Highdown, Badebyen Brighton med flere Steder.

Trent Park. Typisk engelsk Parklandskab. Foto: Paul Jønsson.

Til selve Rejseberetningen knytter sig nogle Specialartikler, saaledes: Funderingar over engelska
trådgårdar af Gbsta Schuwert, Sommarblommar och stenpartier i engelska tradgårdar af Sten Suther,
Några reseminnen af Allan Berglund og Industri och Trådgårdskonst af Sven A. Hermelin.

Desuden gengives et Foredrag af Nils Sonesson: Resa till -Cornwall, gennem hvilket man faar et
Indtryk af denne Landsdels Særpræg og Tiltrækningskraft, saavel i Kraft af Landskabets Karakter
som dets Vegetation, som i langt højere Grad, end man vist almindeligvis tænker sig, er præget af
Golfstrømmens mildnende Indflydelse. Hvem forestiller sig f. Eks. at Banan, Eucalyptus, Dracæna,
ja selv Palmer vokser Aaret rundt paa Friland derovre?

Man kan rigtig faa Udlængsel af at studere disse Rejseskildringer, og det er svært ikke at komme
paa den Tanke, om det kunde lade sig gøre at arrangere lignende danske Excursioner som de svenske,
der nu er blevet fast Tradition gennem Dendrologiska Foreningens 16-aarige Bestaaen og synes at
blive mere og mere vellykkede. m Qram
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Gaar vore Herregaardshaver i Forfald?
Under ovenstaaende Titel skrev Havearkitekt Erstad-Jørgensen her i Bladet i

Forfjor en Artikel, hvori han slog til Lyd for en Forenkling af de Herregaardshaver,
for hvilke det paa Grund af Tidernes Ugunst er blevet en Nødvendighed at ned¬
skære Vedligeholdelsesbudgettet.

Det er jo ikke altid morsomt, hverken for Herskabet eller for Gartneren, — eller
for den, der eventuelt bliver tilkaldt for at føre Kniven; men paa den anden Side

Eriksholm, set fra Parken. Foto: Forf-

er det ogsaa meget trist at se disse gamle Haver forfalde — saa hellere se at finde
ud af, hvordan der kan spares, uden at det gaar for meget ud over Skønhedsvær¬
dierne. Og det kan virkelig udmærket lade sig gøre. 1

Mange af de gamle Haver er jo, set med Nutidens Øjne, i Virkeligheden for¬
færdelige i deres Anlæg, hvorover Naturen dog har gjort sit til at dække, naar
Træerne i Alléer og Grupper har faaet Lov at vokse op og give Haven sit Præg, og
Gartner og Herskab i Forening har gjort deres til at aflede Opmærksomheden fra
Planen ved at fylde Haven med Blomster. ,

„Gartneriet" i de gamle Haver er som Regel ogsaa saa upraktisk som muligt, an¬
lagt som det er paa en Tid, da man ikke kendte de moderne, rationelle Driftsfor-
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Eriksholm Have efter Haveinspektør Flindts Plan.

mer og ikke havcle nødig at tænke paa, om der gik et Par Mand mere eller mindre
til Pasningen.

Man maa beklage den lidt moderne indstillede Gartner, som bliver sat til at passe
et saadant Gartneri; man kan iorstaa, om han gaar og bliver trist i Sindet over alt
det, der er at gøre, og saa se de nødvendigvis mere eller mindre sørgelige Resul¬
tater, som ogsaa let fører til, at Herskabet bliver utilfreds.

Her kan man virkelig gøre en god Gerning, hvis man kan finde en Form for
Modernisering af Have og Gartneri, som kan vinde Bifald hos Herskabet og give
Gartneren bedre Arbejdsvilkaar, og jeg kunde tænke mig, at et bestemt Eksempel
fremdraget her i „Havekunst" kunde have sin Betydning.

Vest for den skønne Bramsnæsvig ligger en lille Herregaard, Eriksholm, som i
Tidens Løb har gennemgaaet en saadan typisk Udvikling. Vi gengiver her en Plan
af Haven, som stammer fra 1886 og skyldes Datidens Førstemand paa dette Omraade,
Haveinspektør H. A. Flindt. Den er typisk for sin Tid, dog lidt enklere end en ældre
Plan, som findes fra i860. Faderen til den nuværende Ejer, Greve Ahlefeldt-Laurvig
har imidlertid tidligt haft Øje for, at Parken trængte til at moderniseres. Han be¬
gyndte tidligt, med Bistand af Havearkitekt Erstad-Jørgensen, at hugge ud i Busket¬
ter og Plantninger og fik lidt efter lidt nedlagt de fleste af de uvæsentlige Gange,
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saa der, da jeg i Fjor blev tilkaldt som Raadgiver for Enkegrevinden og Godsadmi¬
nistrationen, ikke fandt meget at reformere.

Avlsgaarden er allerede for nogle Aar siden nedrevet og erstattet med en ny ude
paa aaben Mark, og paa den gamles Plads har Havearkitekt Erstad-Jorgensen ord¬
net Forholdene, saa der paa begge Sider af Opkørslen til den smukke Hovedbyg¬
ning breder sig store Græsflader med delvis stedsegrøn Beplantning i Randen, og
som stiger lidt imod den offentlige Vej, der gaar parallelt med Hovedbygningen.
Mod Vejen afsluttes Plænerne med en Granit-Støttemur, hvorved er opnaaet, at
Vejen saa godt som ikke ses fra Hovedbygningen og ikke forstyrrer den frie Udsigt,
som aabner sig over Markerne imod de omgivende Skove.

Haven er blevet til en Park med et dejligt aabent Parti foran Hovedbygningen,
en Græsslette med store monumentale Trægrupper og Udsigt ud over Bramsnæsvig,
og lidt mere skovagtige Partier paa Siderne. En enkelt Lindeallé er bevaret mellem
Frugthaven og Parken, og et Par gamle brede Lindehække findes endnu. Af Blom¬
ster er der kun et Par Rabatter lige foran Hovedbygningen med Roser, Foraars- og
Sommerblomster, saa Vedligeholdelsen af Parken kræver nu ikke meget.

Blomster til Afskæring dyrkes i Økonomihaven, som forøvrigt giver et væsentligt
Bidrag til Vedligeholdelsen, idet Frugthaven er bragt til at yde en god Indtægt, væsent¬
ligt takket være en Del gamle Graastentræer, som endnu er i fuld Vigeur og ved
rationel Pasning er blevet sunde og leverer megen og fin Frugt. M. Gram.

Ett lantstålle i Stockholms skårgård
Det år lått att forstå den forvåning, med vilken den arabiske geografen Idrisi på

1100-talet konstaterade att kvinnorna i Norden hela sommaren bodde åtskilda från
sina man långt ute på oarna i skårgården. Det tydde på en mentalitet, som var fråm-
mande for sydlånningar i allmanhet och araber i synnerhet. Man formodar att det
var det nordiska fabodsystemet, som i Idrisii geografi fick sin forstå skildring.

Ånnu i dag lever fabodsystemet kvar, icke blott i våra nordliga landskap utan
också i hjårtat av Sverige. Formerna aro inte langre desamma, men våra hustrur och
barn draga varje forsommar bort från storstaden ut till landet — till sol och bad, till
visteise i frisk luft och ett liv i nara kontakt med naturen.

På Håsthagen ute på Naslandet — en halvo, som begransas i oster av Kaggfjarden
och i vaster av Jarnafjarden — en timmes resa från Stockholm, valde byggmåstare Olle
Engkvist att resa sin „fåbod" efter modernaste principer. Arkitekt Markelius ritade
byggnaden. Den oppnar sig mot soder, vaster och oster, men sluter sig mot norr.
Bottenvåningen består till V« av ett stort vardagsrum med ett jattelikt soderfonster,
soin upptager en betydande del av sydfasaden. Bottenvåningens nordostra horn upp-
tager kok och serveringsrum, dess sydostra utgores av en loggia med glasvågg mot
oster men oppen mot soder. 1 vardagsrummets nordvastra horn finnes en oppen spis ,

med utvåndig skorstenspipa. En dorr leder ut till ett plattbelagt golv under en altan
på våstgaveln.

Det var en tacksam uppgift att rita trådgården till en byggnad, som på detta un-
derbara sått inbjuder till visteise i det fria. — I anslutning till loggian lades ett stort
plattbelagt plan framfor sodra fasaden. Det begransas i oster av en rosenrabatt, som
fick en låg betongmur som bakgrund och mot soder skiljes det från dpn stora grås-
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kviillsplatsen med den
oppna spiseln.

Foto: Fdrf.

Den tunna ramen gjutas
kring nåckrosdaminen, som
isoleras med asfaltmatta.
Foto: FOrf.
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Det soliga vardagsruminct.
Fotos F6rf.

Nackrosdammen framf6r
det stora fOnstret till

vardagsrummet.
Foto: F6rf.
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planen genom en låg stodjemur i vilken några trappsteg aro infallda. Den minst tra-
fikeratle delen av denna låga terrass upptages av en kvadratisk gråsmatta. Mitt frarn-
for det stora fonstret lades en nåckrosbassang, som i sin bortersta del upptages av
en friare plantering med vatten- ocli sumpvåxter, som overgå i grasplanen. En hack
av Iris sibirica kantar bassangen mot vaster.

Plattgolvet under altanen på vastsidan utokades så, att det stracker sig utmed hela

gaveln. Det ar av slipade kalkstensplattor, varfor ^et med fordel kan anvandas som

dansgolv. Gråsmattan utanfor lades i exakt samina nivå. Under ^altanen murades en

oppen, utvåndig spis i anslutning till den befintliga skorstenen. En glasvagg insattes
mot norr som skydd inot vinden. På det sattet bildades ett harligt kvallshorn, dar
middagen åtes om sommaren och dar man gårna sitter långt efter solnedgången och
vid behov tander en varmande brasa.

Nåmnas bor, att man både mot vaster och mot oster har utsikt mot Saltsjon. For
att sårskilt utnyttja utsikten mot sydost, drogs en plattgång ut mot detta håll. Den
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snurrar upp sig runt en vacker bjork och overgår slutligen i en mur av sitthojd.
Bakom muren planterades blom mande buskar, som begransa anlaggningen mot oster.
Melian dessa och gången aro perenna våxter.

Just i år har en gammal rodmålad stuga, som låg vaster om dammen, ersatts med
ett våxthus, som delvis skall bliva vintertradgård.

Att tradgården blivit så „beboelig" som den blivit och att den från tidigt på mor-

gonen till sent på kvållen ar en uppskattad samlingsplats for familjen beror i framsta
rummet på att arkitekten och agaren vid byggnadens utformning stravat efter att
oppna den mot trådgården. — Tradgården och byggnaden famna varandra och overgå
omårkligt i varandra på ett sallsport lyckligt sått. Sven A. Hermelin.

Udstillingen i Dresden
I Tyskland har der i Aar kun været een Havebrugsudstilling, som gælder, nem¬

lig den i Dresden; men den var til Gengæld ogsaa værd at lægge Mærke til, — den
var baade storslaaet og ret enestaaende.

Hertil bidrog i første Række den Ramme, som man ikke saa let finder andetsteds,
— og dog! 1 Ziirich var der noget af det samme i 1Q33-

For det første er Dresden jo en dejlig By, den har noget af den hjemlige Hygge
over sig, som f. Eks. vor egen Hovedstad, den er rig paa Anlæg og Parker, den har
Elben som et uvurderligt, oplivende Element og en Vandvej bl. a. ud til det natur¬
skønne sachsiske og czecoslovakiske Schweitz, og den er en gammel Gartner- og
Haveby, som ganske vist gennem en Aarrække har hvilet lidt paa sine Laurbær, men
i de sidste Aar atter er vaagnet op til Daad, idet Byen ved sidste Systemskifte fik en

Den^herlige, stilfulde Zwingerhof i Dresden, som nu er rekonstrueret.
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Det oldenborgske Hus paa

Udstillingen. Man søger i
Tyskland tilbage til den

gamle, smukke Bygnings¬
kunst - Funkisvillaer

er banlyste.
Foto: Forf.

ny Overborgmester, som interesserer sig i højeste Grad for Byens Anlæg og Parker,
og samtidig i den nye Stadtgartendirektor Balke har faaet Manden, som har Initia¬
tiv og Evner til at tage de mange Opgaver op, som ligger for. Han er i Færd med
fuldstændig at reorganisere Byens Anlæg fra den uheldige Periode fer og efter Aar-
hundredskiftet, og han har store Planer om et helt nyt System af „Griinanlagen" for
By og Omegn.

Heri indgaar som et betydningsfuldt Led Reguleringen af Elbens Bredder, som tid¬
ligere henlaa i tilfældig Uorden, — som det er Skik og Brug mange Steder, især med
„den modsatte Bred" — men allerede nu er ved at antage sin fremtidige, smukke Form.
Udsigten fra Briihlsche Terrasse mod Kortigsufer paa Elbens modsatte Bred er ganske
forvandlet.

Og den snævrere Ramme om Udstillingen var ikke mindre flatterende, idet den
havde faaet overladt et Areal paa ca. 40 hektar af selve den berømte, gamle Grosser
Garten, hvis Bevoksninger naturligvis var udnyttede og indgik som et overordentlig
værdifuldt Led i hele Arrangementet.

Hovedplanen for Udstillingen skyldes Stadtgartendirektor Balke.
Paa ca. den ene Trediedel af Terrænet var alle de større Udstillingsbygninger,

Hovedrestaurant m. m. samlede om forskellige Gaarde, som var mere eller mindre
heldigt arrangerede af forskellige Havearkitekter, — som forøvrigt i Fremtiden ikke
hedder Havearkitekter, men Gartengestalter og Landschaftsgestalter.

Her var Haller for de skiftende Sæsonudstillinger, — Haller, som det maatte være
en Fornøjelse at arrangere sine Produkter i; men Folk, som, har set Udstillingen i
1926, blev dog skuffede — der var intet Fremskridt at spore, og Produkterne lod
ogsaa gennemgaaende noget tilbage at ønske, set med danske Øjne.

Havearkitekterne havde deres egen, helt præsentable Bygning med en stor For¬
hal og flere gode Sale; men deres Udstilling var „tynd", — Skilte og Fyndord faldt
mest i Øjnene: „Havearkitekten er mere nødvendig for Folkesundheden end selve
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En overdaadig „Blomstereng" paa Udstillingen.
Til Pavillonen i Baggrunden er den gamle Bygningsstil ogsaa taget i Brug.

Lægen" — „Der deutsche Festschmuck ist der Griinschmuck" — „Die natiirliche Land-
schaftsschonheit ist der beste und billigste Volkspark".

Alt dette er kun Indledning. Det, som især maatte interessere Havekunsts Publi¬
kum, var de øvrige to Trediedele af Terrænet. Her var virkelig en hel Del at se og
lære. Den samlede Plan var gjort overskuelig ved flere Hovedakser, i hvilke man par¬
terreagtigt havde samlet Væld af Blomster, som paa de rette Tider maa- have givet
et overdaadigt Blomsterflor. Da Forf. besøgte Udstillingen, var man netop ved at
rydde Foraarsblomsterne til Fordel for Sommerfloret. I en af Hovedakserne laa den
store Rosenhave, som stod lige parat til at udfolde al sin Pragt.

Omkring disse Hovedakser og spredt ud i Terrænet fandt man saa de mange En¬
kelt-Udstillinger, hvis Planer og Udformning var fremgaaet af et Samarbejde mellem
en Række Havearkitekter og en endnu længere Række Firmaer som Udstillere af
Planter og alle de døde Materialer, som nu engang finder Anvendelse i Haverne.
Alt dette var naturligvis anlagt for det brede Publikum, — baade for dem, som alle¬
rede har Haver og, maaske endda mest, for dem, som endnu ingen har, men som
ventes at ville faa en uovervindelig Trang til før eller senere ^t skaffe sig een,— efter
et af de viste Forbilleder.

Her maa Udstillingen siges at have sin store Mission. De store, overdaadige Par¬
terrer trækker det store Publikum til og egner sig til at nydes fra en af de talrige
Restauranter omkring dem; men det er alle de utallige Detailler i de smaa, større og
store Haver, som fanger det haveinteresserede Publikums Interesse og uvægerligt maa
give Impulser i den ene eller den anden Retning, imod den mest gennemførte En¬
kelhed, som bl. a. fandtes repræsenteret i en „Wochenendgarten", en „Stille Garten",
og i en „Ruhegarten" eller imod den modsatte Yderlighed, repræsenteret af „Der viel-
gestaltige Garten", for hvilken jeg ikke har kunnet finde et lige saa slaaende dansk
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En saakaldt „Wohngarten", Have til en større, moderne Villa.

Ord; —men Betydningen er, at der er saa meget som muligt i den, alt andet end
stille! Imellem disse Yderpunkter fandtes saa ca. 30-35 Haver af forskellige, selvføl¬
gelig dog „moderne" Haver, i hvilke Anvendelsen af Plantemateriale, Stenmateriale,
Skulptur, Havemøbler m. m. er vist, i de allerfleste Tilfælde paa en tiltalende Maade
og naturligvis med Udnyttelse af det glimrende oprindelige Plantemateriale, fra pragt¬
fulde fritstaaende, gamle Ege, Elme, Løn o. s. v. til Smaakrat, til hvilket det nyplan¬
tede, — takket være den gode Tid, der har været til Forarbejderne, — sluttede sig saa
naturligt, at man slet ikke fik dette kedelige Indtryk af Udstilling, som ellers næsten
altid forstyrrer Virkningen.

Det vilde være fristende at gaa i Detailler; men jeg tror, det er bedre at undgaa
at trætte Læserne dermed og nøjes med at henvise til medfølgende Billeder og for
dem, der vil have mere, til Gartenkunsts udførlige og rigt illustrerede Omtale af Ud¬
stillingen.

En lille Bemærkning finder jeg Anledning til at knytte til denne Udstillings-An¬
meldelse. Man hører undertiden et Klagesuk, som haardnakket dukker op atter og
atter fra Planteskolefolks Side* et Klagesuk over, at de moderne Havearkitekter og
Anlægsgartnere anvender saa faa Planter i deres Haver.

Men er det nu berettiget? Aldeles ikke! Naar man gaar igennem Udstillingens
Række af moderne Haver, omtrent ligegyldigt om det er den enkleste eller den „viel-
gestaltige", tror jeg nok, at en Sammenligning med Hensyn til Antallet af anvendte
Planter pr. m2 Have vil give et langt større Antal i den moderne Have end i for¬
rige Generations, og saa er det vist gennemgaaende dyrere Planter end de usigeligt
kedsommelige Sirbuske i 100 Sorter, som man tidligere havde at vælge imellem.

Hvorledes skulde ellers ogsaa alle de Planteskoler kunne eksistere, som dog fak¬
tisk nu eksisterer ud over den Snes Stykker, som fandtes her i Landet ved Aarhun-
dredskiftet? Planteskoleejerne bør komme til at se paa Havearkitekterne som de loy-
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ale og nyttige Formidlere imellem dem og deres Kunder, som de bør være og gerne
vil være; men til syvende og sidst maa det jo ikke glemmes, at Havearkitektens Mis¬
sion ikke er at fylde saa meget som muligt i alle deres Haver, men at lave de Ha¬
ver, som passer for hver enkelt Haveejer, — og det maa huskes, at disse ikke alle er
fanatiske Plantesamlere, der er ogsaa dem, der er bedre tjent med den enkle „Hvile¬
have", og som snart vilde blive trætte af den „vielgestaltige".

Til Slut blot et lille Suk, et Længselssuk efter den Frilandsudstilling herhjemme,
hvor Havearkitekter og Anlægsgartnere kunde faa Lejlighed til mere i Kontakt med
Virkeligheden, end det lader sig gøre i en nok saa stor Hal, at vise deres Kunst.
Den 6. nordiske Havebrugsudstilling tog altsaa ikke Mod til sig og flyttede ud af
Forum, ud i en Park eller Skov, hvor den ellers sikkert kunde være blevet en Tu¬
ristattraktion for Nordeuropa; men maaske næste Gang, — eller skal det ske i For¬
bindelse med den Verdensudstilling, som af og til spøger i Pressen og igen for nylig
dukkede op i Bellevue-Konkurrencen? Af. Gram.

Viburnum tomentosum stérile
er en „fyldtblomstrende" eller rettere steril Varietet af den mere almindelige, opretvoksende, „en-

keltblomstrende" Viburnum tomentosum, svarende til vor almindelige Snebolle, som er en steril Va¬
rietet af Viburnum Opulus, vor vildtvoksende Kvalkved.

Begge hører til Gedebladfamilien, Caprifoliaceæ; men de sterile Varieteter har ikke den øvrige Fa¬
milies duftende Blomster.

Den her afbildede Varietet afviger en Del fra sin Stamform, som har meget opret Vækst, me¬
dens denne har en stærkt overhængende, ja undertiden endda krybende Vækst, som gør, at den
egner sig saa fortrinligt til den Plads, som den har faaet i Det kgl. danske Haveselskabs Mave, paa

Viburnum tomentosum stérile
i Det kgl. danske
Haveselskabs Have.
Foto: Forf.



et fremspringende Hjørne af den store Høj, imellem nogle store Sten, over hvilke dens Grene bre¬
der sig ud, ja næsten synes at omfavne, saa godt befinder den sig.

Bladene er smukke, i Forsommeren mørkegrønne, dannende en dejlig Bund for de kridhvide,
lette og elegante Blomsterstande, som fremkommer i Juni og er meget holdbare. Hen paa Høsten
antager Løvet en smuk brunlig Farvetone.

Jeg tror, denne Snebolle bør plantes meget mere, hvor der kan gives den lignende Betingelser
som i Haveselskabets Have, — den er ret svagtvoksende og bliver aldrig saa stor og kraftig som den
almindelige Snebolle. Gram.

Polygonum Bistorta

Den er en ganske almindelig Pilcurt; men ikke desto mindre er den en ganske dekorativ Staude,
som godt kan fortjene lidt Opmærksomhed.

Den er ikke saa slem til at brede sig og blive besværlig som flere andre Pileurter, hvortil baade
nogle frodige og dekorative Stauder og nogle slemme Ukrudtsplanter hører; men den er meget let
og villig at dyrke og opnaar stor Frodighed, naar den faar tilstrækkelig Næring og navnlig rigelig
Fugtighed. Den danner da om Foraaret tidligt kraftige Tuer af friskgrønne, lange, smalle, nærmest
lancetformede Blade, hvorfra der sidst i Maj bryder en Mængde halvmeterhøje Stængler frem med
de lysrosa Aks i Spidsen, som Billedet tydeligt viser. Blomsterne er meget holdbare og dekorative til
Afskæring.

Efter Afblomstringen faar Planten som saa mange andre Stauder et lidt kedeligt, vissent Udse¬
ende; men naar man skærer Toppen af, er man ude over det, og Planten skyder igen friske Blad.e,
naar den faar tilstrækkelig Fugtighed.

Polygonum Bistorta taaler fuld Sol, men finder sig ogsaa udmærket tilrette i Halvskygge, - egner
sig saaledes fortrinligt til Forgrunden af Busketter og frem i Græsset. — „Blomsterengen".

En Varietet, Polygonum Bistorta superbum, har stærkere farvede Blomster. Af. Gram.

Foto: Forf.
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Japansk Havekunst
Art of the landscape garden in Japan er titlen på et enestående værk der er for¬

fattet af den japanske „doktor of foresty" Tsuyoshi Tamura og i engelsk oversættelse
er udgivet i Tokyo 1935 af det japanske „Selskab for international kulturel forbindelse".

Ved henved 200 gennemgående fortrinlige fotografier fra japanske haver af for¬
skellig art til hvilke der henvises i en indgående tekst, giver denne bog os Europæere
en mulighed der ikke tidligere har foreligget for virkelig forståelse af den japanske
havekunst, der vel er fremmedartet men langt fra så bundet i tradition og dogmatik
som europæiske forfattere ofte har fremstillet det, og som uimodsigeligt har frembragt
vidunderhaver af betagende skønhed.

Haven ved katsura Palace er det betydeligste værk af den store havekunstner Koburi Enshu (1.579—
t647) der var skaberen af den for Tokugawa perioden karakteristiske havetype. Bemærk de vand¬

slebne sten på den lille holm i forgrunden der bærer en primitiv stenlanterne.

Da en højere kultur og kunst i 4—500 tallet af vor tidsregning fra det kinesiske
fastland over Korea kom til Japan var havekunsten allerede en gammel kunstform
der i sit hjemland gradvis havde udviklet sig under Han og Six dynastierne som
regnes fra det andet århundrede før Kristi fødsel til 500 tallet e. K.

Denne tidligste haveform søgte at fremstille den evige ungdoms og glædes paradis,
og var udslag af det kinesiske pengearistokratis drøm om en fortsat lykkelig tilværelse
efter døden. Haven var et stærkt idealiseret landskab der altid indeholdt en vand-
omkranset 0, hvor vandet symboliserede havet i evig morgenrøde og øen det hellige
bjerg af uendelig salighed. Fra denne Sø og Ø-stil stammer altså den japanske have¬
kunst, der siden i langt over tusinde år har udviklet sig efter samme linie indtil vore
dage.

Det er meget interessant at følge bogens redegørelse for den historiske udvikling
men bliver for vidtløftigt her at komme ind på. Men når der tales* om historie kan
det måske være rigtig at pege på det mærkelige i, at Europas haver fra den græske
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Fra en større have hvor hovedbygningen ses til hejre i billedet og en hvælvet stenbro tilvenstre
under silhouetten af en malerisk ceder der er understøttet med stager.

og romerske oldtid og indtil midten af 1700 tallet i alt væsentligt har formet sig som
en videreførelse af husets arkitektur til det omgivende terræn, som en bevidst mod¬
sætning til den frie natur, medens som vi har set de østasiatiske haver såvel Kinas
som Japans ligefra den første begyndelse har været udpræget landskabeligt bestemte
som en parallel til disse landes realistiske landskabsmaleri.

Imod slutningen af rokokotiden, da den landskabelige havestil fremstod i Europa
som et radikalt brud med al havemæssig overlevering, fik beretninger om Kinas have¬
kunst en forbigående indflydelse paa haverne i vor verdensdel, og igen i indeværende
århundrede er den japanske påvirkning af europæisk havekunst, efter at Japan i 1853
afbrød en mere end 200 årig fuldstændig isolation og åbnede landet for fremmede,
igen blevet synlig, først i England og de nordamerikanske fristater og derfra udbredt
over hele Europa.

Den større anvendelse af vand og af sten i form af fliser, trædesten og kunstige
klippeformationer stammer fra Japan, ligesom de pude- og tæppedannende planters
hyppigere anvendelse under friere, mere naturlige former er lånt fra dette land; men
den evne til naturoplevelse der har lært Japaneren at anvende og sammenstille disse
enkeltheder til anlæg soni til trods for en tydelig stilisering i alle enkellheder synes
fremgået af naturens egne kræfter, den sans er langt sjældnere her end der, og på
dette meget vigtige felt står der endnu en hel del tilbage at lære for den hvide race.

Den helt revolutionerende udvikling i Japan i løbet af det sidste halvthundrede
år må på væsentlige punkter have ændret skik og brug i en grad der nødvendigvis
vil få gennemgribende indflydelse på egenarten af landets havekunst, og bogens bil¬
leder fra moderne „baroners" haver i Japan viser ret tydeligt hvilken dekadence man
kan vente sig af en krydsning mellem engelsk-amerikansk parkanlæg og japansk
havekunst.

Så meget mere værdifuldt er det her omtalte japanske værk med sit rige billed¬
materiale fra de bedste haver som de sidste 500 år har frembragt, og som indtil den
dag i dag har været vedligeholdt med den største pietet, så i mange tilfælde hver
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Et eksempel på en lille haveder blev anlagt i l6ll. I orgrunden beslår af hvidt sand og langs muren
er dekorative stenblokke opbygget efter det sædvanlige trekantsystem mellemplantet med stedse¬

grønne buske under en enkelt fyr. Den dekorative helhed er umiskendelig.

Tehus med tehave anlagt 1880.
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Et af de mest engelsk påvirkede anlæg doktorens bog bringer. I den stil findes
smukkere eksempler i England.

sten ligger dér, hvor den for århundreder siden blev lagt, og hvor mangen gammel
Fyr eller Ceder endnu tegner sin karakteristiske silhouet mod himlen netop så uud¬
grundelig ærværdig som han, der en gang i fortiden plantede den, har set den i sin
kunstnerdrøm.

Skal man i korthed forklare den japanske havekunsts særpræg i sammenligning
med andre haver kan man vist sige, at de første er lukkede og overskyggede hvor
vore er solåbne og overskuelige, at de japanske er helt igennem anlagt efter maleriske
synspunkter, medens vore ofte er og navnlig indtil for få år siden var mere arkitektonisk
bestemte, at adskillige japanske haver slet ikke er beregnet til at gå i men kun er

opbygget med synet fra huset for øje, idet dog de større anlæg og tehaverne tør
befærdes ad trædestenenes smalle stier, medens moderne europæerhaver mere og mere
bliver anlagt på sport, solbad og liggen i græsset. Træer og buske, navnlig stedse¬
grønne, bredløvede arter og nåletræer er det langt overvejende plantemateriale i Japan,
medens Kineserne anvender en hel del flere blomsterplanter, og den hvide race mere

og mere giver sig hen i ubunden farveglæde.
Den klippede græsplæne der i så høj grad dominerer vore anlæg er næsten ukendt

i de japanske haver fra den gode tid hvor bunden, dækkes af sand, grus eller af det
græs der fremkommer af sig selv.

Det er navnlig i de sydlige dele af landet havekunsten har blomstret. Her er
klimaet som på Sicilien, sommeren lang og hed, vinteren mild og kort men forårs-
og efterårstiden så herlig som nogetsteds på jorden. Naturen er afvekslende, med
bjærgtoppe over skovbevoksede skrænter og kløfter gennemrislet af bjærgstrømmes
krystalklare vand.
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En oprindelig privat have anlagt 1878 der blev næsten odelugt under det store jordskælv i 1923.
Nu offentlig park i Tokyo.

Det indre af en tehave. Porten ferer ud til den ydre have.
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En have set fra husets veranda der i meget minder om moderne byggeri hos os.

Og Japaneren elsker sit lands natur med en næsten religiøs inderlighed der .gen¬
spejler sig i al hans kunst og håndværk og ganske særlig i hans havekunst. Ikke
sådan at han direkte søger at kopiere et stykke natur. Hans have er langt snarere
en syntese af alt det han mest beundrer i naturen. Det maleriske træ, det som en
forstmand vilde kalde misdannet eller vrangt, men som fryder Japanerens sans for
dekorativ linieføring, det vejrbidte fjeldstykke, den mossede sten, kilden, bækken,
vandfaldet, den roligt glidende strøm, den lille sø eller det bølgeslikkede klipperev
er altsammen ting han kender ud og ind og forstår at anvende i sin have, ikke just
genfremstille, men genskabe under andre forhold, helt impressionistisk, men sådan at
den der føler og sanser som han vil opleve en genklang af den lykkelige betagelse
hvormed han selv med alle sanser har indlevet naturen i sit sind.

Sabi er det japanske ord der nærmest svarer til patina eller det danske ædelrust
men det betyder ogå ensomhed. Det er den særegne skønhed som kun findes hos
gamle ting, det noget der ikke beror på menneskers arbejde men skabes af tiden
og vejret .... i ensomheden. Lavdækkede træstammer, vejrbidte stenlanterner, mos-
klædte klippestykker og rundslebne sten i rindende vand er ligesom grønpatineret
bronce eksempler på sabi, og sabi sættes meget højt i Japan, også i pengeværdi, idet
gamle stenlanterner og særprægede træer erhverves til nye anlæg for store summer.

I forbindelse hermed står også forkærligheden for gamle træer selv om der er

hjulpet en hel del på det ærværdige udseende ved gartneriske kunstgreb. De ejen¬
dommelige dværgtræer i kummer eller skåle der i forbløffende grad gengiver en ærvær¬
dig fyr eller en småbladet ærs knudrede,.stormbøjede stamme og hele karakterer udslag
at det samme kunstneriske sind og den samme ærbødighed for alderens værdighed.
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Et vinterbillede fru en privathave. Se det fikse rertag til beskyttelse af
en ikke helt hårdfør palme.

En privat have med klippede buske set tra verandaen.
I forgrunden den uundværlige vandkumme.
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En malerisk stenkomposition i forbindelse med havens vandkumme og plantevækst.

Som allerede nævnt foretrækkes stedsegrønne træer og buske i haverne. Pinus
densiflora, en nær slægtning af almindelig Skovfyr, er det vigtigste træ og genkendes
let på adskillige af bogens billeder, og af andre arter vi også kan anvende bruger
de både Thujopsis dolobrata, Chamaecyparis obtusa og pisifera, Cryptomeria japonica-,
Sciadopitys verticillata, Cedrus Deodare og Libani, Pinus parvillora, Ginkgo biloba,
Tsuga Sieboldi, Abies firma, Picea exelsa og Larix Kæmpferi.

Af de mange stedsegrønne løvtræer er derimod kun de færreste som Osmanthus
ilicifolia, Daphniphyllum og Ligustrum japonicum kendt fra vore haver hvor de dog
kun er at betragte som buske. Af løvfældende træer. genkender vi adskillige gode
bekendte såsom mange Acer, Prunus, Salix, Populus, Platanus, Robinea, Ailanthus
glandulosa, Juglans Sieboldiana, Celtis sinensis og forskellige Elme.

Af buskagtige nåletræer anvendes Juniperus Chinensis og procumbens, Taxus
cuspidata og Biota orientalis, og af andre stedsegrønne buske særlig Rhododendron,
Aucuba jap., Evonymus jap., og Mahonia jap., og af løvfældende arter: Kerria jap.,
Forsythia suspensa, Deutzia scabes, Euonymus, Hibiscus syriacus og Pyracantha. Af
rankende arter kommer følgende til anvendelse: Akebia quinata og Euonymus radi-
cans der begge er stedsegrønne i mildt klima, men af løvfældende er Parthenocissus
quinquefolia og Wistaria de eneste repræsentanter for dem vi kender og kan bruge.

Til trods for den forholdsvis korte vinter i Japan lægges der så megen vægt på
at haven også på denne årstid er smuk, at der i husets nærhed næsten udelukkende
plantes stedsegrønne ting, medens løvfældende træer og buske henvises til baggrunden.
Dekorativ form og linievirkning skattes langt højere i Japan end hos os, medens en
altfor stærk farvevirkning ikke er forenelig med havernes karakter, hvorfor udprægede
blomsterplanter som Chrysanthemum (Japans nationale blomst) Pæoner, Iris og andre
stauder, løgvækster som Tulipaner, Hyacinther o. s. v. dyrkes udenfor de egentlige
haveanlæg.

Af næsten større betydning for haverne end selve planterne er det anvendte sten¬
materiale, og på dette område er der frembragt værker der vil stå som mønstergyl¬
dige for alle tider ved den skønsomhed hvormed stenene er udvalgt, grupperet og

116



Hus bygget tæt ud til vandet. Ved stenspanger er stien fart ud over
den lille ø med maleriske småtræer.

Eksempel på Japanerens sans tur samhørighed mellem hus ug landskab.



Hegnet mellem en tehaves ydre og indre ruin.

sammenstillet i nøje overensstemmelse med deres karakter og den stemning kunstne¬
ren har ønsket at give udtryk for i sin have.

Det er altid en naturstemning der søges opnået, næsten altid af en vis romantik
men dog forskellig efter de krav det enkelte tilfælde stiller eller de muligheder det
frembyder.

Også vandet spiller en stor rolle i den japanske havekunst og næsten altid soiji
vand i bevægelse i modsætning til de kinesiske havers stillestående Lotusdamme. I
sammenspillet mellem sten og vand har den japanske havekunst hævet sig til det
sublimes toppunkt som selv ikke de bedste engelske landskabskunstnere kan række
og som stiller det aller aller meste af det vi andre præsterer i et nærmest tragiko¬
misk skær. For japaneren selv må disse mesterværker være endnu mere værdifulde
ved den sum af tradition og symbolik de rummer i overensstemmelse med Zen Bud¬
dhismens fordybelse i sig selv og i naturen hvor den lever upåvirket af mennesker i
fjerne bjærges dybe ensomhed.

I mangt og meget minder den følemåde, der har været drivfjederen i Japans bed¬
ste havekunst om den stemningsmættede atmosfære der i 1700 tallet ombølgede de
digtere og skønånder som skabte de første landskabelige haver i Europa. Sværmere
var de, ikke spor af „funkis", men der var ikke desmindre en forårsgrøde i deres
tanker der kunde have fortjent en bedre skæbne end den der blev den landskabe¬
lige havestil til del, først en overdreven sentimentalitet der virker direkte kvalmende
på nutidsmennesker og senere en stivnen i skabelonmæssig form, der var så langt
borte fra ægte naturoplevelse som vel muligt og som derfor måtte ende med en for¬
nyet overgang til mere arkitektonisk bestemte anlæg.

Havekunsten hos os er nu igen ved at sige sig los fra arkitekturen, bort fra alt¬
for megen tegnen, tilstræber større enkelhed, større helhed; men mangler vi ikke ad-
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£t lille bæklob, mesterligt udformet.

Et tehus med sin have.
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skilligt af det de japanske haver har i så rigt mål: Udtryk for ægte naturfølelse med
behersket anvendelse af blomsterpragt, dybere forståelse af hvad der kan fremstilles
med sten og vand og sans for at vælge den anlægsmåde der i hvert enkelt tilfælde
fører til det bedste resultat? E. Erstad-Jørgensen.

Litteraturanmeldelser
Eigil Kiær: Sten og Fliser og deres Anvendelse til Haveanlæg, 52 Sider med 32 Illustrationer,

Pris 1 Kr., er den første af en Serie smaa Haandbeger, som Aim. dansk Gartnerforening har paa¬
begyndt Udgivelsen af. Det er sikkert en god Idé med saadanne smaa, billige Pjecer til Supplering
af Lærebogsserien, de vil sikkert faa stor Udbredelse, og de vil let og billigt kunne udsendes i nye
Udgaver, hvis Stoffet forældes. Begyndelsen synes god, - der er Brug for den lille Pjece i vor Tid,
hvor enhver Anlægsgartner faar Lejlighed til at anvende Sten og Fliser og ofte trænger til lidt Vej¬
ledning, som er nem at gaa til, og som her gives paa let forstaaelig, overskuelig og rigtig Maade af
Eigil Kiær, som selv har megen praktisk Erfaring paa dette Felt. Teksten er det bedste, men,-ikke
for at være ondskabsfuld, - enkelte af Billederne kunde have været bedre valgt. Side 16 viser f. Eks.
et, forekommer det mig, altfor kunstigt lille Anlæg med Havefliser, Brudfliser, Brosten og Klinker,
og jeg kan ikke rigtigt tænke mig, at gammeldags Brolægning, som vist i Fig. 16, er behagelig at
anbringe sig selv i Liggestol paa;-men det er kun Smaating, som ikke forhindrer, at jeg gerne vil
anbefale Bogen til enhver, som arbejder med disse Ting. M. G.

Anna Weber: Æblesygdomme under Opbevaringen er en lille Pjece, som Fællesudvalget for Frugt-
avlsøkonomi har udgivet. Den er naturligvis skrevet for Frugtavlere; men enhver Villaejer, som vil
opbevare sin Frugt, vil kunne drage Nytte af det rigt illustrerede lille Hefte, - og det faas gratis ved
Henvendelse til Udvalgets Sekretær, Anker Heegaardsgade 2, København V. M. G.

Eventyret om den graa Cement, et halvt Aarhundredes Udvikling i Cementindustrien, udgivet af
Landsforeningen Dansk Cementvareindustri, er et lille Hefte, som fortæller om Udviklingen fra den
Tid, da Cementvarer hørte til de Rædsler, man maatte advare imod at benytte i Haverne, til nu,
da man vanskeligt kunde tænke sig at undvære Cementen og Cementvarerne fra de ganske almindelige
Fliser til de mange, virkelig gode Skulpturer i de forskellige Kunststen. M. G.

H. F. B., Haandbog for Bygningsindustrien 1936, er udkommet. Det er sjette Udgave af denne,
man tør vistnok sige, ganske uundværlige Haandbog, som nu er trykt i over 20,000 Eksemplarer og
har vundet stor Yndest og Anerkendelse, hvor den har vist sig. Den er saaledes i sin Tid udvalgt
af Foreningen for Dansk Boghaandværk som en af de bedste, danske Bøger, og da den gennem Uden¬
rigsministeriet udsendes til danske Gesandtskaber og Konsulater Verden over, er den ogsaa blevet
godt kendt i Udlandet, hvor den endog har nydt den Ære at blive benyttet som Forbillede.

Altsaa en nyttig Bog, uundværlig for alle, som een Gang har gjort Bekendtskab med den.
M. G.

Ellen Nordenstreng: Kryddvaxter i svenska tradgårdar och hem fflrr och nu, Albert Bonniers For¬
lag, Stockholm, Pris 4.50 sv. Kr., er en lille Bog paa 200 Sider, som giver saavel en historisk Over¬
sigt som en Anvisning til at dyrke Krydderurter i Haven, - endda i en særlig „Kryddgård" og til at
benytte dem i Husholdningen i videste Forstand. Der er sikkert større Interesse for Krydderurterne
i Sverige end i Danmark, - vi benytter jo væsentlig kun'nogle faa Stykker, saasom Kørvel,' Persille,
Peberrod og Dild; men hvem kender til at anvende Anis, lsop, Mynte og Salvie, selvom de maaske
findes hist og her fra gammel Tid, - og hvem af vore Damer mon laver deres egen Kosmetik? Heri
faar man et helt lille Kursus i 6. Kapitel: „SkOnhetsvdrd", der som en Slags Motto har:

„att gora sig rigtigt grann
och vacker och kar f6r en ålskad måne¬

der er baade om Coldcream, Rosenvand, Potpourri og om, „att gftra håret gyllene" m. m. Det kan
godt være, Valutacentralen vilde se med milde Øjne paa, om vore Damer begyndte at interessere
sig mere for selv at dyrke, hvad der er Brug for af disse forskellige Planter, som sætter Krydderi
paa Tilværelsen og paa Maden,-og maaske .kunde vi godt trænge til lidt mere Variation, og saa
har jo den lille Bog sin Mission. Af. G.
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Nogle gode nyere og ældre Roser
Man kan egentlig ikke paastaa, at Sommeren 1936 var den ideelle Rosensommer,

stegende varmt og tørt i Juni, køligt og regnfuldt i Juli og endelig et rigt og smukt
Blomsterflor i Udvikling i September, der dog fik en brat og sørgelig Afslutning, da
Vejret i sidste Halvdel af Maaneden og Begyndelsen af Oktober slog om til Vinter¬
vejr med stærk Sol og Blæst om Dagen og flere Kuldegrader om Natten.

Mac Gredy's scarlet. Om end ikke skarlagenrød, saa dog af en god, kraf¬
tig, rød Farve. Den er høj og frodig af Vækst og megqt rigtblomstrende,
i Særdeleshed om Efteraaret. Løvet er sundt og friskt, - ogsaa en af de

faa virkelig gode, nye, røde Roser.

Dog maa man med nogen Ilet gaa ud fra, at det Udvalg, man gør under de ugun¬
stigst mulige Forhold, maa være af størst Værdi, og som Resultatet af mine Iagtta¬
gelser i indeværende Sommer kan man altsaa betragte efterfølgende Opsats.

De Fordringer, man med nogen Ret kan stille til en Rosensort, er først og frem¬
mest, at den blomstrer rigeligt og under nogenlunde alle Forhold, at den er let at
dyrke, har smukt, sundt Løv, bærer sine Blomster pænt og opret og ikke forvolder
for meget Besvær med Hensyn til Sprøjtning, Pudring og lignende Foranstaltninger.
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Mac Gredy's Triumph er noget helt for
sig, med stort, fyldigt, matgrønt, under¬
tiden bronceret, sundt Løv og bred, ro¬
bust Vækst. Blomsterne er store, tunge
og noget nikkende; men da Stilkene er

lange og kraftige, er Totalindtrykket me¬
get smukt. Farven er kraftig rød med
orange. Den vil bedst kunne plantes med
andre Sorter, som Hugh Dickson, Char¬
les Bonnet o. lign. i store Grupper eller

foran i Blomsterbuskettet.

Paa den anden Side maa man

naturligvis give sine Roser no¬

genlunde taalelige Forhold at leve
under. For Eksempel trives Iloser
altid godt i frisk Markjord, i fuld
Sol og Blæst, men dog ikke i Træk
eller under og i Nærheden af store,
graadige Løvtræer, klods op ad
Fluse og især ikke paa Østsiden af

disse, da de her faar alt for lidt Vand.— Jorden kan naturligvis være af en saadan
Beskaffenhed, at Roserne mistrives; som helt umulig kan man betragte lav, vandfyldt
Jord, hvorimod Sandjorden, selv den helt golde ved vore Vestkyster har sine speci¬
elle Sorter, for Eksempel Rugosa Roserne. Dog, saa snart der blot er en Antydning
af Læ og lidt Muld, bliver Sortimentet straks større, — der er forst nogle af de ældre,
haardføre Remontanter som Ulrich Brunner, Hugh Dickson, Charles Bonnet, Md.
Gabriel Luizet og Mrs. John Laing, der er Polyantha Hybriderne Ellen og Kirsten
Poulsen og Rødhætte, og der er The Hybrider som Md. Caroline Testout, Gruss an
Teplitz og Betty Uprichard, et ikke helt lille Udvalg, tilstrækkeligt til et Sommerferie¬
ophold ved Adserbo, Tisvilde eller Greve Strand.

Rosernes Ernæring misforstaas
og overdrives som oftest. Først og
fremmest: Kalk er ikke nogen Livs¬
betingelse for Roser, undtagen maa- I
ske paa sur Mosejord; man kan
altsaa spare Udgiften til Gødnings-
kalk. Let Sandjord kan altid tage
en Del vel forraadnet Stald- eller
Kogødning; men hvor man planter
i nogenlunde næringsrig Muldjord,
er det min Erfaring, at man hplst
ikke straks skal tilføre Gødning af
nogen Art, heller ikke Kunstgød-

Roselandia blomstrede i Aar — ligesom Aa-
rene fer - ganske overvældende rigt i Au¬
gust-September. Det er en spinkel Plante
med let, sundt Lev, ret smaa, velformede,
matgule Blomster, der i Udspring ofte har

et orangegyldent Anstrøg.
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Comtesse Vandal har den fuldendte Form-lang, spids Knop, og den vokser og
blomstrer villigt, tarven er smuk rosa med gult Islæt, og den vilde saa afgjort have
været den absolutte Vinder, hvis den ikke hen paa Sommeren til andet Flor blev

helt overtrukket med hæslig graa Meldug, — dog ikke desto mindre
alligevel meget smuk.

ning; dette kan let have den Virkning, at det brænder Rosenplanternes Rødder. Mit
Raad til Rosendyrkere er: Plant i frisk, ugodet Jord eller i Jord, der har været gødet
Aaret før, og hvor en anden Plante har spist først. Og lad saa Roserne.vokse til og
fylde Bedet ined deres Rødder, før der tilføres ny Næring; dette sker bedst under
Vækstperioden i første Del af Sommeren. Gødningen kan gives enten i flydende,
opløst Form eller den udstrøes blandt Planterne og ledsages da altid af en grundig
Vanding med paafølgende Løsnen af Jorden.

I det hele taget skal man passe meget paa ikke at overfodre sine Roser og helst
lade dem spise op hvert Aar.

Det er mærkeligt, men ikke desto mindre Tilfældet og øjensynligt for den opmærk¬
somme Iagttager, at Roserne gennem Tiderne forandres og formes efter den Tids
Krav, hvorunder de bliver til.

Naar man derfor i Dag skal skrive om Rosensorter, saa er det iøjnefaldende, hvor¬
ledes man i Form og Farve søger efter ganske bestemte Typer og altsaa maalbevidst
eller maaske ubevidst ogsaa i Roserne giver. Udtryk for Tidens Smag.

Det, som i saa høj Grad præger vore Roser af i Dag, er den stærke Islæt af
gule og orange Farver i næsten alle de Nyheder, der bliver sendt ud, ligesom man
ogsaa stiller større Krav til Blomstring, Form og Holdning, hvor man for 10—15 Aar
siden lod sig nøje med Farve og Blomsterrigdom alene. Der er saa øjensynlig Over¬
flod paa gode Roser i lyse Farver; lyserøde, rosa, gule, orange og lax er de fore-
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Mac Gredy's yellow. En meget fornem Rose
med Form og Holdning; den vokser godt,
er sund og kraftig. Farven er lys ægge¬

gul; den kan i mangt og meget
minde om Luna.

/j ■. j I trukne. Derimod er det vanskeli-
[ JAVmWm 8ere iblandt de rede og mørkerøde

Æ, / Sorter at finde mere end nogle
^ ganske faa, der blot nogenlunde til¬

lid i fredsstiller de Krav, man nu stiller.
^/ Det, som her er skrevet, har selv-

følgelig kun Relation til de stor-
■KwVSilB blomstrende Roser, idet det store

jk , vHHpV Fortrin hos de nyere Typer af Po-
lyanthahybriderne, — selv om man

HpjHB; "MK ogsaa her kan mærke en Stræben
efter at skabe den spidse, for vor
1 id ideelle Rosenform, — alligevel
altid bliver den mangeblomstrede,
store Blomsterstand, hvor den lette

■ enkelte eller halvfyldte Blomst netop
gør denne overordentlige Blomster-
fylde smuk og levende — ligesom

deres andre store Fortrin som Flaardførhed og Villighed til at blomstre rigt og længe
har givet dem en mægtig Udbredelse og Anvendelse.

De her afbildede Roser er hver for sig gode og skønne, men alligevel ikke køn¬
nere, end at der er flere, der fortjener at nævnes i samme Aandedræt; thi hvad kan
disse andre gøre for, at de ikke var til Stede den Dag, f otografen kom uanmeldt.

Derfor efterfølgende Liste — først de røde, der som ovenfor nævnt er de færreste.
Etoile de Hollande, hvis mange

gode Egenskaber som Gruppe¬
rose er velkendt; men
saa velkendt, at den dufter gan-
ske

Grevinde Danneskjold-Samsøe. J|I Aar, hvor den sorte Rose har im*
spøgt i Alverdens Dagblade —

Sorter som Night og Nigrette, der
er sortrøde og ikke sorte, kunde ^
det være paa sin Plads at frem- ^
hæve denne gamle, dybt sortrøde,
herlige, danske Rose. \
Lucie-Marie er ikke helt almindelig,
den er skøn og gul paa sin egen Maade,
og det er ikke sikkert, at den vil falde
i alles Smag; men een Ting kan Lu¬
cie-Marie: hun kan vokse og blomstre

som kun faa andre Roser.
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Duchesse of Athol. Farvemættet straalende, - man kunde tale om Solnedgang, om Morgen¬
røde og meget andet og ender som Regel med at betegne den som lax, der dækker saa rart
over alle de Farver, man ikke kender Navn til. Forøvrigt er denne Rose ligesom alle de

andre, vi her omtaler, af første Klasse og værd at plante.

Skarlagen General Mac Arthur. Et legitimt Barn af Generalen, der er haardført og
villigt, blomstrer og dufter godt og har en herlig Farve.

W. E. Chaplin, elegant formet, dybrød, sund Sort.
Karen Poulsen, der maaske ikke helt passer i dette Selskab, er nu alligevel den

mest røde af alle røde Roser. Ganske vist er den kun en Polyantha Hybrid og er
enkeltblomstret; men den blomstrer og bliver ved med at blomstre —saa den skal
nok klare sig alligevel.

Lyserøde Sorter:
Edith Nelly Perkins, lysrosa med laxgult, duftende, fin i Form og Farve.
Lady Dixon Hartland, lysrosa, overordentlig rigtblomstrende, meget smuk Form,

maaske den fineste i sin Farve.
Lady Florence Strong, Ophelia Type, med Modersortens ædle Form, sunde og

kraftige Vækst og ellers dyb rosa Farve.
Rapture, ogsaa en Ophelia Sort, noget lysere end foregaaende.
Ophelia, kendt Have- og DrivroSfe, meget blomsterrig og villig, gulligrosa.
Briarcliff, Columbia og Dronning Alexandrine, alle tre af samme Type, noget va¬

rierende dybt rosa, meget vellugtende og meget blomstervillige. ,

Rent gule Sorter:
Christine, lav, rigtblomstrende, lys.
Cecil, enkelt, ren gul, hurtigt remonterende.
Luna, hvidliggul, gammelkendt, med store velformede, stærkt duftende Blomster.

*
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M V

Westfield Star, granlig Sport af Ophelia,
med denne kendte Sorts mange

gode Egenskaber.

Max Krause, mørk, langstilket,
med store, smukt formede Blomster.

Mme. Pierre S'du Pont, merk sa¬

frangul, meget produktiv og sund.
Med gule, orange og rosa Mel¬

lemfarver:
Roslyn, henrivende Rose, ren gul,

god sund Vækst og Løv.
Mewrouw G. A. von Rossem,

orangegul.
President Herbert Hoover, bleg¬

gul, rosa og orangegul, usædvanlig
i Farvesammensætningen.

Angéle Pernet, lysgul og rosa, en

dejlig Efteraarsrose, sund og læn¬
gelevende Sort.

Betty Uprichard, en af vore snart gammelkendte, gode og sunde Haveroser, Iaxrød.
Catalonia, broncerød, meget smuk, spansk Rose, der holder Farven godt i Varmen.
Lady Forteviot, gul med laxrosa, herlig Farve, sundt Løv og frodig Vækst.
Miss Paul Goudie, stor, noget løs Blomst, meget ejendommelig lysegul med rosa-

kantede Kronblade.
Nogle faa gode, hvide Roser, der kan taale Regn:
Edina, lang, spids Knop, svagt rosa i Midten og med meget fin Duft.
Margaret Ann Baxter, kraftig og rigtblomstrende, fint formede Blomster, god Ro¬

senduft.
Til sidst to kraftige, villige Roser:
Margaret Mac Gredy, krap¬

rød.
Souvenir de Georges Pernet,

rød med karmingyldent Skær.
Naar jeg særlig har omtalt

ovennævnte Sorter, saa er det
ikke, fordi disse er de eneste,
jeg kan anbefale til Plantning;
men fordi de hver for sig har
sit ejendommelige Særpræg,
der skiller dem ud fra den
store Mængde af Rosensorter,
og fordi jeg tror, at enhver

Mrs. Sam. Mac Gredy, har smukke,
spidst formede, store, laxrode Blom¬
ster, der oftest sidder enkeltvis paa
de lange, stive Stilke. Rosen er rigt¬
blomstrende og sund og har herligt,

broncefarvet Løv.
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Talisman kan til Tider, især hvor den ikke bli-,
ver passet med Afpudsning ved et Flors Afslut¬
ning, virke lidt uordentlig; men hurtigt efter vil
den straale i al sin fine Ynde,-Løvet er spin¬
kelt og lyst, Stilkene tynde og lyse, og Blom¬
sterne spidse, snoede, straalende lyse, gule -

orange og rosa - og saa er den al sin Spinkel¬
hed tiltrods baade kraftig og sund af Vækst og

meget blomsterrig.

James Gibson. En af de virkelig gode, nyere, mørkerede Roser, der baade har Form, Farve og Vækst,
samt blomstrer og dufter godt; den vil være meget at anbefale til Plantning i større Grupper.

Rosenelsker kun vil kunne faa Fornøj¬
else af at have dem i sit Sortiment. Grun¬
den til, at her ikke er skrevet om Poly-
antha Hybriderne er, at de er saa godt
kendte og meget anvendte, og saa er der
flere Sorter og større Variation iblandt
The Hybriderne og Pernettianaroserne.

Svend Poulsen.
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Shot Silk hører til de mange gode, nyere Roser, der langsomt har tiltvunget sig en Plads i Solen. Det
er en vidunderlig Rose, sund og villig, meget rigtblomstrende og af en meget smuk Farvesammen¬

sætning i lyse kirsebærrosa og orange Toner.

En Have i Lillerød
Der har i den forløbne Del af Aaret været præsenteret Havekunsts Læsere inange

forskellige Anlæg, mange smukke Haver har Bladet ladet dets Abonnenter faa Ind¬
blik i gennem talrige og ypperlige Illustrationer.

Som oftest har det drejet sig om Anlæg af ret antageligt Omfang eller i saadan
Udformning, som ikke kan siges at være for enhver Pung.

Idag vises til en Forandring et ganske lille, ganske beskedent Anlæg, som ligetil
og uden Pretentioner i Retning af højere Kunst søger en tilfredsstillende Løsning af
Opgaven, saaledes som den i dette Tilfælde kom til at foreligge for den projekterende.

Grunden, der har en ret uregelmæssig Form, har Fald fra Sydøst mod Nordvest.
Huset er bygget af gule, flammede Sten med Tag af rød Tegl. Mod Vest har det
en mindre Tilbygning, der rummer Bryggers, Vaskehus o. lign., mod Syd, med Ud¬
gang fra Stuerne, en rummelig aaben Veranda. Denne er hævet to Trin, ca. 30 cm
over Plænens Niveau.

Vest for Huset ligger en stor Garage, bygget af endestillede, udskiftede Jernbane¬
sveller, hvis lodrette Fuger er skjult med paasømmede; 4" XSA" Brædder. Et Planke¬
værk fra Garagevæggen til Tilbygningens sydøstlige Hjørne er ligeledes af endestillede
Jernbanesveller. Disse er nedgravet i Jorden som Palissader og holdt sammen foroven
ved et Stykke Tømmer i vandret Stræk. .
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Summen, der var til Raadighed for Anlæget, var meget beskeden, og der ønskedes
Plads til saavel Frugt og Køkkenurter, som til Blomster. Endvidere skulde Haven
gerne afgive nogen Tumleplads for Børn og unge Mennesker samt byde paa fredelige
Opholdssteder for mere stilfærdige Alderstrin.

Frem for alt ønskedes en Anlægsform der simplificerede Vedligeholdelsesarbejdet
det mest mulige.

Som det vil ses af Planen, er Frugt- og Køkkenhavearealet adskilt fra den øvrige
Del af Haven ved en Hæk af storbladet Liguster — Ligustrum ovalifolium. Derved
indrammes denne sydlige Del af Græsplænen, og dette Arrangement gør sit til at
knytte Haven intimere til Huset.

Ved saa godt som helt at undgaa Grusgange opnaas et relativt stort, ubrudt
Græstæppe, og Ønsket om Tumleplads imødekommes.

I Vestskellet findes et lavt Jorddige, der fra det Punkt, hvor dette træffes af Ligu¬
sterhækken og til Grundens nordvestlige Hjørne, er reguleret som en flad Skrænt og
tilplantet med en dobbeltbred Bøgehæk, der i almindelig Bredde fortsætter i Nord¬
skellet, for mod Øst at knække brat om i Flugt med Tilbygningens Gavl. Ved denries
nordøstlige Hjørne er anbragt en Laage, hvorfra en Grusgang fører til Entrétrappens
Fliseparti. Trappen bestaar af to Betontrin uden Gelænder og har derfor faaet Flanke¬
ringer af buskformede Vedbend med Bundplantning af den stedsegrønne Pachysandra
terminalis. Disse skyggetaalende Vækster trives udntærket her paa Nordsiden og er
af fortrinlig Virkning paa dette Sted, •

I Forbindelse med Entrétrappens Fliseparti staar en Fliserække af 30 cm brede
Betonplader, der løber langs med Vestgavlen for at støde til Flisearrangementet om-

129



kring Verandaen. Rabatterne ved Gavlen, saavelsom paa begge Sider af Verandaen,
er forbeholdt Roser. Vestgavlen, der kun har et Vindue, er udnyttet til Frugtespalier.

Fra Midten af Verandaen leder en Række Fliser —50 X50 cm - lagt i Græsset
med Skridts Afstand, til en kort Grusgang, som længst mod Syd ender i en lille
Hyldeplantning, der danner Ly for en Bænk. Grusgangen er kantet med Buksbom
og har Stauderabatter paa begge Sider. Naar der i Sydskellet ikke findes Hækplant-

"i
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ning, hænger dette sammen med, at det paatænkes at tilkøbe en Strimmel Jord.
Staudegangen kan da forlænges, og Perspektivet betydeligt forbedres.

I Østskellet indtil Hjørnet af Garagen rejses nu et Raftehegn.
For at opnaa at faa Jordsmonnet syd og øst for Verandaen vandret, er Liguster¬

hæk og Lavendelkant mod Øst, og for den sidstes Vedkommende ogsaa imod Nord,
plantet paa lave Skrænter.

I Hjørnet mellem Hus og Tilbygning findes Dør til Bryggers og Køkken. To Trin
forer fra denne ned til den i dette Hjørne indrettede Fliseplads, der har Forbindelse
med eller støder til Brønddækslet med Pumpen. Flisepladsen er ligesom Brønddækslet
hævet et Trins Højde over Plænen. En Plantning af Bjørnegræs — Festuca uva ursi —

omkring Dækslet skjuler den skæmmende Højdeforskel paa dette Sted.

Den sydvendte Mur af Tilbygningen er dækket med Ferskenespalier, Og Rabat¬
ten foran denne Mur anvendes til Foraarsløg, Stedmoder og Sommervækster. Det
samme gælder Rabatten foran Garagen, hvis Væg danner udmærket Plads for Espalier
af Pærer og Æbler. Denne Del af Haven er meget hyggelig og „Køkkenkrogen" er
et særdeles behageligt Opholdssted saa at sige Dagen igennem.

1 Plænearealet er anbragt ialt fem Frugttræer, og i Rundingen mod Nordvest en
Gran — Picea omorica. Mod det spidse Hjørne i Nordvest falder Terrainet ret stærkt,
og dette søges i nogen Grad modvirket ved at samle Havens Sirbuske i et Busket,
der forløber langs Vestskellet og en Del af Nordskellet, udfyldende det uheldige
Hjørne. Grundens Skævhed borelimineres tillige delvis herved. Udfor Bygningen er
ved Bøgehækken mod Nord plantet Guldregn og Syrener samt i Hjørnet en al¬
mindelig Røn, alle frit i Græsset. A. Ulleriks.
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Med Nordiska tradgårdsarkitekter i I inland
Foregående år namndes, att dessa moten mellan Nordens trådgårdsarkitekter aro

på vag att bli tradition. Efter årets mote i Helsingfors skulle vi rent av kunna komma
overens 0111 att de nu blivit en tradition, vilken icke behover brytas darfor att vi
nu mott upp i samtliga de fyra Skandinaviske lånderna. Trots respektive vardars lov-
varda anstrångningar att visa så myckat som mojligt på den korta tid som står till
forfogande, blir studieområdet dock ganska begrånsat. Inom vart och ett av de fyra
landerna finnas såkerligen ånnu stora „outforskade" områden, som gomma på mycket
av intresse inom vårt speciella gebiet. Fyra år år ju också en relalivt lång tidsrymd,
under vilken mycket nytt hinner skapas, och det år vål egentligen just de nya idéerna
och resultaten av dessa, som fånga vårt storsta intresse. Under Helsingforsmotet dryf-
tades också mojligheten av att som omvåxling gora en gemensam resa till Tyskland.
Varfor inte? Den pånyttfodelse, som forsiggår dår inom olika områden har såker-
ligen haft en viss betydelse åven for trådgårdskonsten, och torde det vara av spe¬
cielt intresse at konstatera i vilken utstråckning denna berorts av utvecklingen i ov-
rigt. Jag har velat framkasta denna tanke som diskussionsobjekt.

For att återgå till Finlandsresan, så kan jag endast beklaga dem, som av en eller
annan anledning avstodo från deltagende dåri. Utbytet oversteg i alia avseenden
våra forvåntningar, åven om vi med en viss skepsis inottogo vårdernas forklaring
att Finland i intet avseende kunde konkurrera med de ovriga Nordiska lånderna.
Forst och fråmst måste vi då framhålla den utomordenliga gåstfrihet och hjårtliga be-
motande, som kom oss till del på alia de platser, vi bestikte. E,n gåstfrihet, som vi
sannerligen få svårt att återgålda. Avenså måste vi ge en honnor till våra kolleger,
trådgårdskonstens utovare i Finland, vars anlåggningar, specieilt privattrådgårdar,
stodo fullt i nivå med vad som presteras i de ovriga Nordiska lånderna. Till detta
goda resultat bidrar i icke ringa grad vederborande uppdragsgivares varma och
uppoffrande intresse for trådgårdskonsten, vilket tydligt kom till synes hos alia dem,
vi koinmo i berøring med.

Når vi den nittonde aug. på kvållen åntrade ^Oihonna", rådde allt annat ån
idealiska våderleksforhållanden, regnet oste formligen ned, men som vi hade natten
och i det nårmaste en hel dag på Oss gingo vi ombord med orubbad optimism med
tanke på de kominande dagarnas våder. I avsaknad av forhandsmeddelande betråf-
fande deltagarna, var man också nyfiken att se, vilka som voro med. En forstå gransk¬
ning gav till resultat: sex svenskar, fyra norrmån, samt två danskar. Det var ju inte
mycket att komma med, men lyckligtvis kunde ytterligare några inråknas vid an¬
komsten till Helsingfors, dårav ett par, som missat båten och tagit flyget. Båtfården
utgjorde for ovrigt en angenåni omvåxling till de vanliga tågresorna, åven om gro-
parna under natten voro litet besvårliga for några åv deltagarna. Uppvaknandet på
morgonen med sol och klart våder var emellertid så mycket angenåmare. Nåmnes
dårtill, att resturationen ombord och allt vad dårtill hor var first class, så behover
icke nårmare poångteras, att ståmningen under hela dagen var utomordentlig god.

Sålunda anlånde vi till kajen i Helsingfors den 20. aug. kl. 17.00, och blevo ome-
delbart omhåndertagna av våra vårder. Fården stålides »till Hotel Torni, Helsingfors
skyskrapa, dår vi i overstå våningen vålkomnades av Trådgårdsarkitekt Paul Ols¬
son, och under allinån presentation bjodos på kaffe och forfriskningar. Från denna
hogt belågna punkt erhollo vi också en god-orientering over staden och dess når¬
maste omgivningar. (Fortsættes).

132



Klipparti i Observatorieparken i Helsingfors.

Med Nordiska trådgårdsarkitekter i Finland (sumet).
Man lade mårke till att Helsingfors ar en stad stadd i rask utveckling. Under se-

nare år ha också en hel del monumentala byggnader blivit uppforda, varibland riks-
d^igshuset i Tolo torde vara den fornåmsta. Den nya kyrkan år av synnerligen originell
typ. Vidare mårkes den nya måsshallen med sin golvyta på två tunnland. Svenska
teaterns byggnad tillhor också en av dem, man faster sig vid. I allt mårkas en stråvan
efter individualitet och personlig smak, som lånder den finska. bygdnadsarkitekturen
all heder.

Uppehållet på Torni blev inte långvarigt. Promenad foretogs genom Esplanaden
till Observatorieparken, som med sitt dominerande låge på en hojd intill hamnin-
loppet, år en av de fornåmste anlåggningarna i staden. En detalj, som man hår
sårskilt fåste sig vid, var det måktiga klippartiet med den efter naturmotiv anlagda
dammen. Våxtligheten på bergytorna var utomordentligt vål anpassad, och vittnade
om huru en missprydande detalj i stadsbilden kan utnyttjas for skapande av nya
skonhetsvården. Från Observatorieparken fortsattes resan i två bussar, som staden
stållt till forfogande, via Brunnsparken forbi nya Riksdagshuset till kolonitrådgården
å Hertonås. Under vågen besågs ytterligare några av de allmånna anlåggningarna,
varibland sårskilt Engelplatsen uppmårksammades. Vid ankomsten till Hertonås vål-
komnades vi av småflickor, som overråckte blommor. Med Kolonitrådgårdskonsulen-
ten Fr. Koch som ciceron foretogs en rundvandring genom området, varvid konsta-
terades att staden på ett utmårket sått ordnat for kolonisterna§ trevnad. Hårefter
stålides fården till Bråndo villastad, Helsingfors fornåmliga villakvarter, med idealiskt
låge så gott som ute vid havet. På Bråndo Casino inviterade Helsingfors stad till en
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WanO slott.

verkligt flott middag, som avåts under den mest cordiala ståmning, varvid åven en
del tal hollos. Från Casinos matsal, som mot sjosidan ar forsedd med glasvagg, har
man en bedårande utsikt over sjon mot Sveaborg, vars gamla kyrka kuriost nog
apterats till fyrtorn. Efter middagen dansades och skanitades.till långt fram på natten,
då deltagarna nojda och belåtna med sin dag uppsokta sine resp. rum på Hotel
Carlton, dår sådana fortanksomt nog blivit resérverada.

Andra dagen antrades bussarna redan kl. halv nio utanfor Carlton, med Vastra
begravningsplatsen som narmaste mål. Under Kyrkogårdsinspektor Nyholms sakkun-
niga ledning foretogs en tur genom de olika kvarteren. Harvid uppmårksåmmades
bl. a., att kyrkogården ligger vid oppet vatten, vilket torde hora till ovanligheterna.
Grasmattan ned mot sjon och en rad Salix agentea avtecknande sig mot den morka
gronskan, utgjorde ett dekorativit inslag. Den nyanlagda Sanduddsgravgård, som lig¬
ger strax intill, har sitt speciella intresse dårfor att hela området, på sina stållen
ånda till 8-10 meters djup, år utfyllt med havssand, som pumpats in från havet. An-
låggningen år i alia avseenden fullt modårn, håckar omsluta dé olika kvarteren och
planteringarna i ovrigt åro enhetligt ordnade. Byggnaderna, innehållande crematorium
och kapell åro av stort arkitektonisk vårde.

Efter att ha studerat dessa kyrkogårdsanlåggningar, blev det tid att såtta igång
med bussarna. Det egentliga målet var Kurks gård i Kyrkslått, vars ågare Ing. Berg-
roth inviterat till lunch. Under fården genom stadén hunno vi som hastigast kasta
en blick på några nya gatuplanteringar, varvid bemårktes, att grupper av mindre
stamtråd, såsom Fuchsior o. d. ofta forekomma mellan trådraderna. Det hela blir
ganska „pinnigt" och enformigt, man riktigt långtar att få se några buskar med
graciost och luftigt grenverk som motvikt till de vertikalbetonade stammarna. Ja, frå-
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Dammen vid Wanti slott.

gan om låmpligheten av det ena eller andra våxtmaterialet kan ju alltid diskuteras.
Jag namnda forut att vi voro på vag till lunch, men vi skulle åven få ett mellanmål.
Vid Stenbåcksg. stego vi ur bussarna for att ta en titt på Ing. Lindelis modårna villa-
trådgård, som anlagts av Paul Olsson. Den ej alltfor rikligt tilltagna tomtarealen var
val utnyttjad, utan att verka overlastad. Har fanns stenparti, rosrabatter, blomster-
buskar och klångvåxter, samt grasmatta med spegeldamm, allt bildande en harmo¬
nisk helhet. Trots att trådgården planterats forst innevarande år, verkade den mycket
forsigkommen, vilket tyder på forstklassigt underhåll. På terrassen blevo vi sedan
undfagnade med ett glas harligt porlande vin, som på ett angenamt satt fuktade
våra torstiga strupar och satte liv i domnande livsandar. Tacksamheten mot Ing. Lin¬
deli var också både hor- och synbar.

Vi voro nu battre rustade for bussresan, som skulle racka ett par timmar. Nå
resan blev visst icke Iångsam, då det forbiilande landskapets skonhet var tillrackligt
underhållande. Når vi anlånde till Kurks gård kånde nog de fiesta en viss tomhet
i magen, varfor Ing. Bergroths inbjudan att omedelbart taga plats vid lunchbordet
hålsades med samståmmig tillfredsstållelse. Det borjade också regna så smått, varfor
det ansågs låmpligare att se på trådgården efteråt. Lunchen blev naturligtvis utomordent-
ligt lyckad, vartill Ing. Bergroths charmanta vårdskap ej minst bidrQg. Hans vål fram-
forda hålsningstal andades kårlek till-trådgården och blommorna, samt gick till alias
våra hjårtan. Gåsternas tack framfordes av Trådgårdskandidat Lunden. Vi hade gårna
ånnu långa velat stanna inom dessa trivsamma våggar, men sedan vi i rikt mått
blivit lekamligt tillfredsstållda, var det tid att också ågna sig åt trådgårdskonsten.
Det finnes såkerligen ingenting som så karraktåriserer'sin ågare, som just trådgården.
Man behover inte ta många steg iorrån man år på det klara med ågarens instållning.
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Paul Olssons gård
i Grankulla.

Så var det ock har. Sårskilt anmårkningsvård var, som helhet betraktad, den goda
omvårdnaden av såval prydnads- som nyttovåxter. I urvalet av vaxter marktes ut-
praglat dendrologiska intressen. En trådgård skall man emellertid se når solen skiner
på den. Blommornas Fårger, dagrar och skuggor komma annars ej till sin råtf. Nu
var det grådis och regn, vilket naturligtvis i viss mån inverkade ofordelaktigt på hel-
hetsintrycket, som ej gav full råttvisa åt anlåggningen.

Då dagens program var ganska innehållsrikt, måste vi, fast ovilligt, låmna Kurks
gård och fårdas mot vidare oden. I programmet ingick besok i naturparken Folison.
Detta inhiberades emellertid på grund av det ogynnsamma vådret, och vi fingo i
stållet, genom vålvilligt tillmotesgående från utstållningsbestyrelsen, bese Turist- och
sjofartsmåssan i nya måsshallen, vilken skulle oppnas påfoljande dag. Hårefter avlades
besok i stadstrådgården, som såkerligen år en av de mest vålordnade i Skandinavien.
Resan gick vidare over Drumso till Westend Tennisstadion, en anlåggning av stora
mått, vars uppforande bekostats av Finlands tennisess Dr. Grahn. Nåsta mål var

Villa Bensow i Grankulla. «•

Trådgården till Villa Bensow, som projekterats av Trådgårdsarkitekt Paul Olsson,
år ingen villatrådgård i vanlig bemårkelse. Den- utgores av ett storre skogsområde
med ett imponerande bestånd av gran och bjork. Våganlåggningar och planteringar
ha utforts med storsta hånsyn till de naturliga forutsåttningarna, varigenom den
ursprungliga skogskarraktåren på storre delen av området på ett lyckligt sått kunnat
bibehållas. Området framfor huvudbyggnaden utgor ett undantag. Hår har den vål
proportionerade blomstergården skickligt inkomppnerats. Med sin skulpturala ut-
smyckning, genom de av pyramidekar bestående solitårtråden, bildar denna en an¬
slående kontrastverkan till det omgivande skogsbeståndet. I skogsslånten, strax intill
blomstergården, fåste man sig sårskilt vid en ålgskulptur i naturlig storlek. Algen
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Villa Bensow, Grankulla. Barnhemmet.

kom liksom klivande clirekt ur skogen, nyfiket beskådande den for hans omgivning
ovanliga bilden. Placeringen av detta konstverk torde kunna betraktas som sardeles
lyckad. Det fortjånar vidare narnnas, att Bankir Bensow och hans maka icke aro
enbart trådgårdsvånner utan Iika mycket barnavånner. Inom området finnes ett barn-
hem, dår 25 foraldralosa småttingar funnit en fristad och allt vad de annars saknat
i livet. Dessa barn erhålla alia en god uppfostran och skolbildning. De som åro in-
tresserade av studier bekostas sådana, och ingen av barnen slappas ut på egen hand
forriin de ha en tryggad framtid. Vi blevo också inbjudna att bese Herrskapet Ben-
sows eget hem, dår vi undfågnades på det mest hjårtliga och gåstfria sått.

Ett kort besok gjordes i Harald Vasastjernas plantskola, dår ett rikhaltigt sorti¬
ment perenna våxter kunde uppvisas, bl. a. en klångande Aconitum alboviolaceum,
till fargen ljusblå. Cytisus decumbens, en mindre buske for stenpartiet, ar battre och
hårdigare an den hos oss forekommande Cytisus praecox. Detta var sista etappen
fore dagens slutmål Paul Olsson, Grankulla.

Har voro samtliga deltagare inviterade till middag. Forst skulle vi emellertid bese
plantskolan, vilket for ovrigt var val vart modan, ty det år inte en sådan plantskola
man ser alia dagar. Planlåggningen, med gångsy6tem och kvartersindelning var val
genomtånkt, sandgångarna i teckniskt avseende forstklassiga, har blev inga lerklum-
par hångande under fotterna. Som det dessutom rådde en utomordentlig ordning och
reda samt god samnianstållning av våxtmaterialet, gav plantskolan intryck av en storre
trådgårdsanlåggning. Hårtill bidrog vål också att man knappast såg till något ogrås,
vilket emellertid inte berodde på en tillfållig upputsning med anledning av vårt besok.
Det syntes tydligt att så brukar det alitid vara. Området framfor byggnaden (bo¬
staden) var anlagt som privattrådgård med ett storre stenparti på ostra sidan om
denna. •

137



På Hahkiala gård. 22. august 1936.

Så blev det småningom tid att uppsoka platsen vid middagsbordet. Dagen hade
varit anstrangande och aptiten god, varfor Fru Olssons utmårkt tillagade anråttnin-
gar fingo en strykande åtgång. (Det var beståmt litet skånskt over det hela). Att
ståmningen under sådana forhållanden var fullåndat god och gasterna nojda, behover
knappast nåmnas. Sedan en del tal exekverats flyttade hela sållskapet ut i trådgår¬
den, dår kaffet under hundratals kulorta lyktors sken intogs, samtidigt som ett ståtligt
fyrverkeri avbråndes. Senare vidtog ett animerat nachspiel med dans och sång, somslutade forst fram på morgonsidan.

Efter några timmars somn, nårmare beståmt kl. 8 skulle vi åter sammantråffa for
att genomgå sista dagens program. Efter de påfrestande anstrångningar som deltagafnafått vidkånnas, skulle man kunnat betara stor manspillan. Men dårav blev intet. Samt-
liga infunno sig om och något forsenade, vilket visar deltagarnas stora intresse, i all
synnerhet som dagsetappen gållde i det nårmaste 40 mil i buss på knaggliga lands-
vågar.

Resan gick mot Tavastehus och efter ett kort uppehåll vid Statens jernvågars
våxtdepå anlånde vi till Wano slott. *

Detta år en imponeranda och oerhort påkostad byggnad. Man ståller sig ovill-
korligen undrande over att en privatperson vill nedlågga sådana summor endast for
ett s. k. sominarhem. Trådgårdsanlåggningarna, vilka projekterats av Trådgårdsarkitekt
B. Schalin, voro inte mindre påkostade. Slottets nårmaste omgivning var regelmåssigt
utbyggd med terrasseringar och en måktig dammanlåggning, for att långre ut i peri¬ferien overgå i engelsk parkstil.

Resan fortsattes till Karlberg Aulanko turistcentrum, dår utsiktstornet bjod en
vidstråckt utsikt over skogar och sjoar. På Turisthotellet intogs lunch, vid vilken
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Anlaggningen på Hahkiala. 19.36.

Stadstrådgårdsmåstare Sorma stod for vårdskapet. Omedelbart efter lunchen fortsattes
resan till Hahkiala gård.

Gården, som omfattar en areal av 2,340 hektar, har gamla anor. Redan under Gustaf
II Adolfs tid forlånades den till från Frankrike inflyttade krigaren Charpentier for
dennes fortjanster under trettioåriga kriget. Gården befinner sig fortfarande i slåkten
Charpentiers ago. Nuvarande agare år Justitiekansler Charpentier. Att denne ar en
verklig tradgårdsvan behover man knappast betvivla når man ser trådgården vid
Hahkiala gård.

Trådgården, projekterad år 1Q14 av Trådgårdsarkitekt Paul Olsson, år en typisk
representant for den verkliga herrgårdstrådgården. Med kraftfulla mått och linjer har
hår skapats en trådgård som i många avseenden kan kallas ett monster. Tack vare
att det ståtliga Corps de logis placerades på sin nuvarande plats i samråd med tråd-
gårdsarkitekten, har den kånsla av harmoni och samklang mellan trådgård och bygg-'
nad man genast fornimmer kunnat åstadkommas.

Byggnaden uppdelar trådgården i fyra sårskilda anlåggningar. C:a 100 meter från
norra gaveln delar sig uppfartsvågen halycirkelformigt i tvånne vågar, som framdra-
gits till vardera siden av byggnaden.,Området mellan dessa vagar utgoras av grås-
planer, avdelade genom en 80 cm. hog terrassmur. I den nedre delen mot uppfarts¬
vågen har anlagts sandgångar och perenna rabatter, varemot den ovre planen, mot
byggnadens norra gavel, endast har en storre blomsterrabatt i mitten, samt utmed
sidorna lårktråd. Till denna anlåggning, vars område till storre delen utgjorde den
ursprungliga blomstergården, ansluter sig den av Hahkialas ågare under olika tider
planterade parken.

Ostra området, dår terrången faller mOt sjon Kirrinen, har utfyllts och en stodmur
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uppforts. Det genom terasseringen utvunna området, som utgor c:a 10,000 kvm., ar
uppclelat i tre ungefar lika stora delar, varav meilanpartiet år forsankt 60 cm. Detta
består huvudsakligen av en obruten gråsmatta, i vars mitt en storre rektangulår spe-
geldam med roda nåckrosor anlagts. Over balustraden på terrassmuren, som deko¬
rerats med pelargonior i lådor, har man en hånforande och vidstrackt utsikt over

sjon Kirrinen. Genom att balustraden skymmer sjalva strandremsan får man intryck
av att sjon ar betydligt storre an den i verkligheten ar. Htijdskillnaden mellan mit-
tel- och sidopartierna formedias genom en stenmur, i vilken trappor såval från gårds¬
planen som från sidorna anlagts. Utmed och ovanfor murarna lopa kraftiga och vål-
ordnade rabatter med perenna våxter. I sidopartierna har anlagts sandgångar, som
lopa genom planteringar av blomsterbuskar och perenna våxter samt formedia tra-
fiken mellan gårdsplanen och den vid terrassmuren befintliga utsiktsplatån. Norra
sidopartiet begrånsas av en pergola, på andra sidan vidtar parkområdet. Sodra sido-
partiet overgår i en dår befintlig anlåggning, som till stor del består av aldre frukt-
trådsbestånd.

Området våster om byggnaden ansluter sig till parkområdet med några årevår-
diga ekar intill gårdsplanen. Hår har inplanterats div. barrtråd såsom Abies concolor,
Picea pungens glauca, Pinus cembra m. m. åvensom grupper av forådlade syrener,
hortensior och scherzmin. Utmed fasaden har anlagts en rabatt med perenna och
ettåriga våxter.

Utmed sodra gaveln utgjordes blomsterprakten av 600 nejlikor, som ersåttning
for den tidligare vårfloran, som bestod av lika många lovkojor. På andra sidan gången
ha polyantharosorna i stort antal fått sin plats med en utmårkt bakgrund av hag-
tornshåcken, vilken senare omsluter den inre delen av sodra trådgården, i vars mitt
ett solur placerats. Åven från denna sida har genom uthuggning i trådbeståndet ett
anslående perspektiv skapats.

Man frapperas ovillkorligen av den utomordentligt vål utvecklade och yppiga
våxtligheten, åvensom av det i alla avseenden forstklassiga underhållet, vilket emel-
lertid torde få sin forklaring i ågarens stora och kårleksfulla intresse for trådgården,
samt att han, enligt eget yttrande, var sin egen såvål over- som undertrådgårdsmåstare.

l' rån Hahkiala stålldes fården till Stjernsunds Trådgårdsinstitut, som utgjorde sista
punkten på programmet. Hår mottogos vi av lårarepersonalen en corps med Direk-
tor Haapanen i spetsen, under vars ledning institutets olika lokaliteter inspekterades.
Aliting var fullt modårnt och synnerligen vål organiserat och torde man utan over¬
drift kunna såga, att Stjernsunds trådgårdsinstitut ger intryck av att vara en av de
båst organiserade trådgårdsskolor i Skandinavien. Efter en rundvandring genom plant-
skolan och prydnadstrådgården intogs gemensam middag under institutets vårdskap.
Under middagen hollos en del tal, varjåmte vårdarna underhollo oss med sång.

Forst kl. 10 startades hemresan, som slutade efter fem timmars fård med bus-
sarna, varmed det anstrångande, men intressanta programmet var genonigånget.

Vi åro våra vårdar stor tack skyldiga for den storartade gåstfriheten, samt for
den i alla avseenden utmårkt vål organiserade och intressanta studieresan.

Linus Olsson.
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