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Paa Exkursion med I oreningen for dendrologi och parkvård
3.-5- Juli 1936.

Den svenske Dendrologforenings aarligt tilbagevendende Exkursion gik i Aar til
Sodermanland.

Fredag den 3- Juli forøgede den lille idylliske By Nykoping sit Indbyggertal med
ca. 100 Sjæle, Exkursionsdeltagerne, der beslaglagde al Sengeplads paa Byens Hoteller.

Programmet var tilrettelagt med stor Dygtighed af Foreningens Sekretær Sven
Hermelin, der havde anstrængt sig særligt udfra den Betragtning, at Englandsturen

Kaskadeanlægget paa Berga. Foto: S. A._Hermelin.

i 1935 muligvis kunde berøve en Exkursion paa hjemlig Grund noget af sin Glans.
For mig, der ganske vist ikke var med i England, blev Turen en straalende Succes.

Exkursionens to første Dage var afsat til Expeditioner pr. Bus og Bil ind i Lan¬
det, den 3- omkring Søen Båven, den 4- omkring Yngaren. Studieobjektet var i Ho¬
vedsagen Herregaardsparker. En kronologisk Opremsning af samtlige Navne paa disse
vil være formaalsløs paa dette Sted, betegnende for dem alle var en her i Landet
ukendt Velholdthed, der tydeligt viste de sørmlandske Godsejeres Interesse for Park¬
væsen — og deres Velstand.

Enkelte Herregaarde har dog Krav paa nærmere Omtale.
Tistad. En kilometerlang konkav Lindeallé, et Gaardanlæg indrammet af høje Træer

og begrænset af lave, hvidkalkede Murpiller med sorttjæret Stakit imellem, et impo¬
nerende hvidt Barokslot og bag dette et ejendommeligt og smukt Haverum omsluttet
halvcirkulært af ca. 4 ni høje, hvidkalkede Mure.

Tackhammar, hvis største Seværdighed var en Lind bestaaende af 3 sammenvox-
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Haven ved Marieberg. Foto: S. A. Hermelin.

ede Exemplarer og med en Højde af 31 m og Omkreds af 5>35 m. Et Tulipantræ,
der naaede Linden til Knæene, gjorde Indtryk paa Svenskerne, men Linden var unæg¬

telig den dendrologisk mærkværdigste. At den ikke var enestaaende paa disse Bredde¬
grader konstateredes næste Dag paa Valinge, hvor dens Overmand kunde præstere
Maalene: Højde 32,6 m, Omkreds Jfi m.

Rockelstad bør nævnes, ikke af parkmæssige Grunde, men for Grev Frick v. Ro¬
sen og hans Grevindes Evner som Værtsfolk og for en Ask med det noget krævende
Navn, Ygdrasil. Den viste sig at bære Navnet med Ære; omend der ikke boede Hjorte
i dens Krone, saa maalte den dog 5>20 m i Stammeomkreds og havde en Krondia-
meter paa 34 m.

Elghammar. En nyklassisistisk Hovedbygning mod Sædvane med Tilkørsel fra Si¬
den, og den gamle frontale Hovedindkørsel udlagt i Græs indrammet af store frit-
voxende Træer. Gaardsrummet med lave Murpiller og tjæret Stakit og Haven paa
Hovedbygningens anden Side i mere utraditionel Udformning, pragtfuldt beliggende
paa en Halvø i Båven.

Hofsta. For Enden af en Allé kommer man ind i et Gaardsrum af stor arkitek¬
tonisk Skønhed, først to lave Sidefløje med vid Afstand, derpaa to større og tungere
med indbyrdes tættere Beliggenhed og endelig Hovedbygningen i to Etager for En¬
den, alt hvidt med sorte Tage. Axen fortsætter gennem de opslaaede Hoveddøre over
et Terrasseanlæg og opløser sig i en vid Udsigt over Yngaren.

To Gaarde, Okna og Berga-Tuna Såteri, bat Præg af Ejerne* henholdsvis Fru Eis¬
beth Funch og Løjtnant C. Odelbergs personlige Indsats. Paa Grundlag af de fra Fæ¬
drene nedarvede Traditioner og et storslaaet Grundlag bestaaende af gamle Træer
og pragtfuld Beliggenhed var der her skabt smukke og karakteristiske Anlæg.

Erichsberg. Dels et velbevaret Barokanlæg i Tilslutning til Slottets mægtige Have¬
facade, dels udstrakte Nyanlæg i stærkt engelskpræget Udformning vidnende om god
Smag og stort Plantekendskab.

Endelig skal tilsidst nævnes Marieberg, Hermelins Fædrenehjem, som adskiller sig
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Een af de vilde Tax

paa Persd, helt ude i
„havsbandet".
Foto: S. H. Hermelin.

fra alle de nævnte Herregaarde ved helt at have løsrevet sig fra Traditionen. Grun¬
den hertil er hl. a. at finde deri, at da Godsets Hovedbygning for mange Aar tilbage
brændte, flyttede Herskabet ind i Gartnerboligen, og der bor de endnu. Haven er
ikke stor, men fuld af Blomster, den ser ikke ud af noget videre paa en Plan, men
den har en egen Charme og er tydeligt nok i Overensstemmelse med de Mennesker,
der bor i den.

Størstedelen af de nys nævnte Herregaardshaver er mer eller mindre omlagt i den
sidste Menneskealder. Rud. Abelin har gjort det meste, i de senere Aar har Herme¬
lin i nogen Grad overtaget Hvervet. Der er tilstræbt en Forenkling paa traditionelt
Grundlag. Det er givet at Vejen gaar i den Retning, men det er et Spørgsmaal, om

Fra Haven paa Okna.
Foto: S. A. Hermelin.
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man ikke yderligere kunde frigøre sig fra Traditionen, men alligevel beholde Idéen.
Jeg tænker f. Ex. paa de traditionelle og stærkt anvendte sengeforliggeragtige Græs¬
plæner med stedsegrønne Træer og Rosenbede i Gaardsanlæggene; paa Terrasse¬
anlægget paa Hofsta, hvor en Grusgang i Parterret ned mod Søen forgæves forsøger
at optrække en Axe som ingen har Brug for, eller paa Tåckhammar, hvor den til¬
svarende Axe p. Gr. af Terrainets Ugunst kun kunde blive 20 m bred.

Under Expeditionerne ind i Landet aflagde Exkursionsdeltagerne et Besøg i Jon¬
åkers haradsallmånning og besaa et Stykke Skov, der skal være Europas mest pro¬
duktive. Et Par Kvadratkilometer er fredede og staar som veritabel Urskov, en tæt
Søjlehal af fabelagtigt høje og dog næsten cylindriske Gran- og Fyrrestammer. Man
gør Iagttagelser over, hvor længe Træerne kan leve — altsaa hvor store det kan be¬
tale sig at lade dem blive — og hvordan Opkomsten af Ungskov vil arte sig. Enkelte
Træer er allerede døde, men staar endnu paa Roden. Frøplanter finder man kun
langs Vejene, Træbestanden inde i Skoven sluger endnu for meget Lys.

Søndag den 5- var optaget af en Tur pr. Damper ud i Nykopings skargård, en

dejlig Hviledag ovenpaa de foregaaendes Anstrængelser. Man gjorde Landgang paa
en lille 0, Perso, ude i havsbandet, en mærkelig 0 baade geologisk og botanisk.
Den er opbygget af oprindeligt vandrette, 2—3 cm tykke Lag af vexelvis haard Kvart-
sit og blød Kalksten, der ved Foldninger delvis er stillet paa Højkant. Kalken er i
Tidens Løb slidt 2—3 cm dybere end Kvartsiten, saa Øen ligner en kæmpemæssig
Mammuttand. Det indre er opfyldt af mægtige Ralvolde, her voxer den botaniske
Mærkværdighed, vild Tax, hvoraf et enkelt Buskads maalte %6 m i Højden og 21 m
i Omkreds.

Efter en Afskedsmiddag Søndag Aften skiltes Exkursionsdeltagerne tilfredse med
Resultaterne. Det antydedes, at man maaske allerede i 1938 vil foretage en Expedi¬
tion til Danmark. Georg Boye.

Fra Stenhøjen.
Der kan siges meget for og imod Stenhøjen eller Stenpartiet, hvad man nu vil

kalde dette herlige Voksested for Planterne; men hvor kan man have megen Glæde
af et ordentlig stort Stenparti med den Rigdom af Plantearter, som man der kan faa
til at trives og tage sig ud, og man kan her uden Vanskelighed have noget smukt
hele Aaret rundt, man kan altid finde noget ejendommeligt, næsten altid noget, som
man ikke lagde Mærke til for nogle Dage siden, og derfor bliver man aldrig ked af
at gaa og betragte og kæle for sit Stenparti, — ja i offentlige Anlæg kan man have
den Ærgrelse, at det sjældneste og smukkeste frister Publikum for meget — og for¬
svinder, for større Tings Vedkommende i Nattens Mulm og Mørke. Men noget bli¬
ver der dog altid tilbage, især af det, som trives villigt.

Paa hosstaaende Billeder præsenteres Læserne for nogle smaa Udsnit af Stenpar¬
tierne i Lindevangen. Det'lille Træ, som er uden Blade, men tæt besat med smaa,
i Virkeligheden kraftigt rosa Blomsterrosetter med mørkere Øje, er den tidligere her
i Bladet nævnte Prydfersken Prunus (Amygdalus) Persica Clara Meyer, som virker
meget oplivende, naar den i Midten af Maj iklæder sig sin Blomsterpragt.

Ved Foden af Ferskenbusken breder sig en uhyre taknemlig, foraarsblomstrende
Staude eller Halvbusk, Euphorbia polychroma, af Vortemælkfamilien. Den er, naar den
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Prunus Persica Clara Meyer
og Euphorbia polychroma.
Foto: Forf.

Bergenia cordifolia, Corydalis
lutea, Ulmus foliacea Wrédei,
Prunus Persica Clara Meyer og
forsk. Berberis og Cotoneaster.

Foto: Forf.
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Prunus nana georgica.
Foto: Forf.

i April bryder frem af Jorden med sine talrige, frodige Stængler med sarte lysegrønne
Blade, meget smuk, og det holder sig en Tid, medens Skudspidserne henimod Blom¬
stringen gaar over i gult, saa Planten tilsidst pranger med en gul Dusk af Højblade
omkring de uanselige Blomster i Spidsen af hvert Skud. Efter Blomstringen bliver hele
Planten lidt for robust og grov, og man er da ikke ked af, at andre Ting vokser
op omkring den og skjuler den. Heldigvis tager den ikke Skade deraf, men kommer
lige frodig eller frodigere igen næste Foraar.

Paa det næste Billede ser vi den samme Prydfersken i hele sin frodige Bladfylde
hen paa Sommeren. Ved Siden af den staar en Pyramide-Guldelm, Ulmus foliacea
Wrédei, som synes at trives godt her og danner en god Kontrast til det mørke, kup¬
lede Ferskentræ.

I Forgrunden af samme Billede en ganske almindelig Bergenia (Megasea) cordifo-
lia, som med sine store frodige, friskgrønne, blanke Blade danner en dejlig Pude her
paa Hjørnet hele Sommeren igennem og langt hen paa Efteraaret. Om Vinteren tager
de store Blade gerne en Del Skade, saa der ikke er meget tilbage af dem, naar de
lyserøde Blomsterhoveder allerede i April begynder at vise sig; men det bevirker jo
blot, at disse kommer helt til deres Ret. Det andet, som vælter sig ud over Kanten
og ser ud til at være godt paa Vej til at skubbe Bergeniaen ned af Højen, er Co-
rydalis lutea, den lille gule Lærkespore, som er en meget taknemlig lille Plante at have,
hvor der er Plads, og hvor der ikke er Fare for, at den helt kvæler sine Naboer.
Den formerer sig og breder sig saa voldsomt, at den let bliver et besværligt. Ukrudt;
men man kan dog ikke rigtig komme til at hade den, fordi den er saa let og gra¬
ciøs og saa flink til at blomstre hele Sommeren, selv paa Skyggesiden, ja maaske
allerbedst her,— i hvert Fald ynder den Halvskygge.

Paa det tredie Billede ser vi en lille, flink, foraarsblomstrende Busk, som ogsaa tid¬
ligere er omtalt her i Bladet, nemlig Dværgmandelen, Prunus (Amygdalus) nana, eller
en Varietet af den, P. n. georgica, som er mere opretvoksende og har lidt mørkere
Blomster end Arten.

Endelig paa det sidste Billede præsenterer vi en ogsaa fra tidligere Omtale i Have-
6



 



Euphorbia Lathyris m. m.
Foto: Forf.

kunst kendt Plante, nemlig Euphorbia Lathyris, en toaarig Slægtning af den ovenfor
nævnte Staude-Vortemælk.

Billedet her er taget sidst paa Sommeren, — af Planter, som har saaet sig selv
her midt i en Sedumpude det foregaaende Efteraar, og som de ser ud her, staar de
Vinteren over og pynter med deres ejendommelige Habitus og blaagraa Farve, for
om Foraaret at skyde i Blomst, — og saa er der egentlig ikke stort ved dem mere.
Man kan da godt nøjes med at lade enkelte Eksemplarer staa til Frøspredning.

Baggrunden i Billedet dannes af en frodig Parykbusk, Rhus cotinus, som ogsaa be¬
finder sig særdeles vel paa Stenpartiet, og tilhøjre titter Bladene af en Tucca filamen-
tosa frem. Den skal ogsaa staa hævet over det almindelige Jordsmon for at staa tørt
om Vinteren, da den ellers ikke er helt vintersikker. Men pragtfuld og dekorativ er

den, saavel naar den staar blomsterløs med sine frodige Bladrosetter, som naar den
i Sommertiden skyder sin mægtige Blomsterstand af smukt formede, rent hvide og

meget holdbare Blomster i Vejret.
Det paa foregaaende Side afbildede, næsten mandshøje Eksemplar er fotogra¬

feret af Havearkitekt C. Th. Sørensen i Sommeren 1935 ' en Have paa Hjørnet af
Bernstorffsvej og Baunegaardsvej, som Havearkitekt Frk. Anka Rasmussen har anlagt.

M. Gram.

Naturtræs-Legeredskaber
Paa en Legeplads skulde der paa given Foranledning fældes en Elm. Det viste

sig, at saaledes som den kom til at ligge i Faldet, frembød dens Grene en udmær¬
ket, naturlig Klatreræk. Træet fik Lov at blive paa Pladsen, og efter lidt Tilhugning

8



gør Elmen nu Nytte som et yndet, moderne Legeredskab. Det tør røbes, at det er

Stadsgartneren i Malmø, Hr. Myllenberg, der har Æren af det nævnte Arrangement
og stadig véd at finde paa Raad og Udvej, naar det gælder noget godt nyt til By¬
ens Børn og Ungdom.

Der er en anden By, hvor Naturtræsredskaber har faaet et endnu større Raade-
rum i Legepladsernes planmæssige Udrustning, nemlig i Hamburg. Lidt nærmere her¬
om turde have Interesse. Det drejer sig om Forsøg paa syvende Aar.

Naturtræsredskaberne opstilles paa de offentlige Legepladser uden anden nævnevær¬
dig Tildannelse og Forarbejdning end den, der ligger angivet i selve Materialets Form.

Klatre-Træ. Tre Elmestammer med et Antal Ender af Kronens Sidegrene bevarede
stilles skraat sammen mod hinanden foroven. De gaar et Par Meter ned i Jorden og

„Hesten" i Pasadena i Californien.

er 8 m høje. De har staaet i 6 Aar og underkastes aarligt et grundigt Eftersyn, særlig
Sidegrenene; nye kan eventuelt indfældes. Det anvendte Materiale er som nævnt

Elm, hvoraf Flamburg har i Overflødighed i de senere Aar, idet Byens Elme i Ga¬
derne gaar ud paa Grund af Elmesygen.

Eg, der ogsaa har solide Grene i Kronen, kan finde en tilsvarende Anvendelse.
Til Formaalet afbarkes og glattes Træstammerne. •

Det andet afbildede Klatreredskab har nærmest Form efter en Klatreræk, men er

iøvrigt lavet af samme Materiale.
Springblokke (Bukke), ogsaa af Elm, opstilles med fire til fem i Rækkefølge, den

ene 10-20 cm højere end den nærmest foregaaende. De har staaet i 4 Aar og kas¬
seres, naar de begynder at slaa Revner. (Børns Pingre og Negle!)

„Hesten" laves af en Træbul med lidt Tildannelse og med fire Stivere som Ben.
Springhøj, 5 m lang, 2 m bred, 1,20 m høj. Den er bygget som et Skraaplan, Bør¬

nene løber op ad og springer ned fra i den lodrette Ende. Flækkede, eventuelt im¬
prægnerede Træstammer som Pæle med den flade Side indad staar 1 m i Jorden
langs begge Sider og i den 1,20 m høje Endevæg. Det derved fremkomne Hulrum
udfyldes som en Rampe, og tre, fire Stivere paa tværs genner for Udfyldningen.
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Klatre-Træ paa en af Hamburgs Legepladser.

Anvendelsen af Træstammer, Kævle eller Bul maa iøvrigt henregnes til gammel
Praksis paa Legepladser i Tyskland. Besøgende vil saaledes huske den mægtige Træ¬
stamme med Sidegrene, der i Aartier har hørt med til Udstyrelsen paa Legepladsen
i Friedrichshain, Berlin. Noget lignende har længe været kendt i Dresden. Herhjemme
fik Voldlegepladsen paa Kristianshavn ogsaa sin Kævle, da der indrettedes et F risted
til Børnene i 1Q08. Ligevægtsstammen med den „svævende", tyndere Ende er et lige
saa gammelt Inventar som Kævlen; den bør ikke savnes paa nogen Legeplads.

Billedet fra Pasadena i Californien fører Læseren til andre Himmelstrøg, hvor mæg¬

tige Fyrretræer i et bjergrigt Terræn slaar „Knuder" paa Rødderne, saa der frem¬
kommer mærkelige Former, som Billedet med Hesten viser. Idéen skal være udført
videre i flere lignende Redskaber af samme
Materiale til stor Glæde for Ungdommen
i Pasadena. Under et Besøg i Norge blev
der i en Sidedal til Gutlbrandsdalen lagt
Mærke til Legeredskaber af tilsvarende
Art, og i en af vore Statshaver har man
givet et gammelt, velvoksent Tjørnetræ
„frit" til Børnene til at klatre i. Det staar
i Nærheden af Legepladsen, og man har
stiltiende overladt Børnene dette ivrigt
benyttede Naturtræs-Redskab, formentlig
fordi man alligevel ikke kunde holde dem
derfra.

Vor Tid er med Hensyn til Fremstil¬
ling af Legeredskaber afgjort en „Jerntid".
Derfor bør det ikke glemmes eller over¬
ses, at Træ er et uforligneligt Gribemateriale

Springbukke og Springhe).
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Naturtræs-Klatreræk.

for legende Børn. Til Sammenligning skal der kun mindes om, at man jo ogsaa helst
vil have Træ at tage paa, naar man skal have fat i sine Arbejdsredskaber. Den fran¬
ske Læge Dr. Henri Diffre, La Bourboule (Auvergne), der har gjort et banebrydende
Arbejde for Legepladser i sit Land, bruger praktisk talt kun Træ til sine forskellige
Redskabskonstruktioner, der dog ikke er Naturtræs-Redskaber som de ovennævnte.

Disse sidste, der jo ikke vedligeholdes med Maling, kræver naturligvis et effektivt
Eftersyn Aaret igennem, mest naar de er gravet ned i Jorden, selv om de forud er
behandlet med en eller anden konserverende Vædske. Hans Dragehjelm.

Rosa Helenæ
er en saakaldt Busketrose,

som stammer fra Kina. Den dan¬
ner, som Billedet giver et lille
Indtryk af, en elegant, l'A-2 m

hø) Busk, med lange, overhæn¬
gende Grene, langs ad hvilke
de meget talrige, stærkt duf¬
tende, hvide Blomster frem¬
kommer i Klaser i Juni-Juli.
Seneresmaa, røde Hyben. Dæk¬
kes mod streng Vinterkulde. Der
findes imidlertid en Varietet,
Rosa Helenæ hybrida, som er

fuldstændig haardfør. — Dens
Blomster er lidt gullige, halv¬
fyldte og endnu stærkere duf¬
tende end Artens. Anbefales

son} fritstaaende Busk, i Busket
eller som fritvoksende Hæk.

M. Gram.

m
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Litteraturanmeldelser •

Paa Aim. dansk Gartnerforenings Forlag er udkommet 3- Udgave af to af de af Foreningen til
Brug ved Elevundervisningen autorisede Lærebøger, nemlig

A. Pedersen: Dyrkning af Køkkenurter, paa 225 Sider, og
Michael Gram: Frugtavl, paa 239 Sider, begge med talrige Illustrationer.
Foruden at være beregnede til Elevundervisningen er disse Bøger ogsaa, ja maaske endda fuldt

saa meget skrevne som almindelige Haandbøger, som vil kunne være saavel Gartneren som den pri¬
vate Haveejer til Nytte i deres daglige Virke med Dyrkning af Køkkenurter og Frugt. M. G.

Det meget virksomme Forlæggerfirma Trowit^sch & Sohn, Frankfurt, har paany udsendt 4 Hef¬
ter af den her i Bladet tidligere omtalte Serie af Smaabøger for Havedyrkere. Denne Gang er det:

Gewiir^krauter fiir die Kiiche, - Krydderurter og deres Anvendelighed i Husholdningen af Dr.
Gert^ Wendelmuth.

Nut^linge des Gartens af Dr. Martin Schmidt, -som omhandler alle Havedyrkerens Medarbejdere i
Dyreverdenen fra Flagermus og Pindsvin til Edderkopper og Snyltehvepse.

Kalender der Schadlingsbekampfung af Dr. Paul Pauck og Praktischer Ratgeber im Gemiisebau fUr
Siedler, Kleingartner und Gartenfreunde af W. Jaentsch. Disse er alle smaa, populære billige Piecer
paa 36 Sider, Pris 85 Pf. pr. Stk.

Endvidere har samme Forlag udsendt en ny Kirsebærbog, Das deutsche Kirschenbuch af Obst-
bauinspektor E. Sante-Altenburg paa 120 Sider med 10.5 Afbildninger og Tegninger. Han kalder selv
Bogen den første omfattende Fremstilling af Kirsebærdyrkningen, og foruden at det er en smuk Bog
med gode Billeder, synes den virkelig ogsaa at give god Besked om alt muligt vedrørende Dyrkning,
Afsætning o. s. v. af Kirsebær, og endelig

Die Schadlinge des Obst- und Weinbaues af samme Forfatter som ovennævnte Piece om Nytte¬
dyrene, en lille Bog paa 84 Sider med 24 sorte Afbildninger og 45 farvede i to Tavler, som gengi¬
ver Frugthavens Fjender meget naturtro. M. G.

Af Hans Gram: Ompodning af Frugttræer er 4. Udgave udsendt ved Konsulent Niels Gram, Aabyhøj,
hos hvem den lille Bog faas, frit tilsendt for 1,00 Kr. i Frimærker. Bogen er revideret og betydeligt
udvidet, saa den ligesom sine Forgængere vil være til god Nytte for dem, der ønsker sine Frugt¬
sorter forandrede til nyere og bedre Sorter. M. G.

„Havekunst"s Læsere,

Medarbejdere, Annoncerer
bedes modtage Redaktionens Tak for
den Interesse, de har vist Bladet i det
forløbne Aar! Vi haaber at kunne glæde
os til den samme Interesse og Velvilje
i Fremtiden og anmoder vore Venner
om at vise Bladet til andre, som kan
tænkes at have Interesse derfor.
Vi skulde gerne have endnu flere Læ¬
sere og Abonnenter for at kunne gøre
Bladet endnu bedre. Vi beder alle vore

Læsere modtage Ønsket om et godt
Nyiaar. Redakt ionen.
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Dansk Anlægsgartnerforening fylder 35 Aar
Redaktionen bringer Foreningen sin Lykønskning i Anledning af Fødselsdagen

og ønsker samtidig at benytte Lejligheden til overfor Havekunsts Læsere i al Kort¬
hed at gøre Ilede for Foreningens Betydning gennem disse 35 Aar.

Begyndelsen var saare beskeden, idet Foreningen, da den den 5- Februar 1902 blev
stiftet som „Foreningen af arbejdsgivende Anlægsgartnere", kun bestod af Q Medlemmer,
blandt hvilke senere Stadsgartner V. Fabricius Hansen, som paa den første General¬
forsamling blev valgt til Formand.

Denne beskedne Begyndelse svarer naturligvis ganske godt til Fagets hele be¬
skedne Tilværelse paa det Tidspunkt. Ligesom man ganske vist nu har en Have¬

arkitektstand her i Landet, hvoraf dog kun faa Medlemmer er „rene" Havearkitekten,
d. v. s. Havearkitekter, som udelukkende giver sig af med Projekteringsarbejde, saa-
ledes havde man dengang nok en Anlægsgartnerstand, men ikke noget stort Antal
„rene" Anlægsgartnere, — de fleste var „blandede" Forretninger, Blomstergartnere,
Planteskolefolk o. lign., som drev Anlægsgartneri ved Siden af. Dette var man fra
de førende Anlægsgartneres Side klar over var en uheldig Tingenes Tilstand for
Fagets Udvikling og Anseelse, og derfor dannede Anlægsgartnerne deres egen Or¬
ganisation til at varetage Standens specielle fælles Interesser, blandt andet ved at
søge indført ensartede Priser paa Arbejde og Varer, og ensartede Former for Afgi¬
velse af Tilbud paa Anlægsgartnerarbejde, og ved at søge Forholdet mellem Arbejds¬
giverne og Arbejderne ordnet paa betryggende Maade. Ligeledes søger Foreningen
at skabe og opretholde et godt Forhold mellem Anlægsgartneren og hans Kunder,
Haveejerne, idet den har oprettet en Voldgiftsret, for hvilken Uoverensstemmelser,
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som kan forekomme vedrørende et Arbejdes Udførelse, kan indankes, og denne Vold¬
giftsret søger ingenlunde at dække over begaaede Fejl eller mangelfuld Udførelse fra
Anlægsgartnerens Side, men søger netop ved Strenghed, men Retfærdighed at ar¬

bejde for Fremme af godt og solidt Arbejde, som Kunderne kan være tjent med.
Hvad dette egentlig betyder, staar mærkværdigvis meget ofte slet ikke Publikum

klart!
Der findes vel endnu dem, der lader sig bygge et Hus uden Arkitekt, og der er

ogsaa mange som faar det smurt op af daarlige og middelmaadige Haandværkere;
men sikkert ikke nær saa mange, som faar lavet deres Have uden Hjælp af en Ha¬
vearkitekt eller kyndig Anlægsgartner! Men er Tilfældet ikke ganske analogt?

Den almindelige Bygherre har maaske endda lettere ved at konstatere Mangler
ved Husets Opførelse end ved Havens Anlæg, — han kan let se, hvis Pudsen falder
af, hvis Dørene slaar sig, hvis der er for mange Knaster i Brædderne o. s. v., men
i Haven giver Fejlene sig ikke altid saa grelle Udslag, der kan dækkes over saa
meget, som i det lange Løb giver Ærgrelser og Udgifter, som kunde have været
sparet ved kun at betro Arbejdet til en paalidelig og vel uddannet Mand.

For der findes jo ogsaa Fuskere blandt Anla'gsgartnerne, — eller maaske snarere
Fuskere, som kalder sig Anlægsgartnere, og som udfører Arbejdet for næsten ingen
Ting; inen det er klart, at de da enten maa lave daarligt Arbejde eller ikke have
Forstand paa at beregne, hvad et Stykke Arbejde maa koste, naar det skal udføres
godt. Mange Haveejere lever endnu i den Tro, at det billigste er at udføre Arbej¬
det selv; men selvgjort er ikke altid velgjort! Der skal ogsaa et Minimum af Kend¬
skab til at udføre ordentligt Havearbejde, og da navnlig naar det gælder Anlæg
af en ny Have; men man bør ikke slaa sig til Ito med et Minimum, det betåler sig
simpelthen ikke! Der er saa mange Ting at tage Hensyn til ved Indretningen af
Haven og Udførelsen af Arbejdet, at det absolut vil betale sig at søge Bistand hos
den dygtige og erfarne Fagmand, som er vant til at bedømme den Slags Forhold,
og som ved, hvad det kommer an paa, for at Haven skal komme til at svare til sit
Formaal og for at de Planter, som plantes i den^ anbringes rigtigt og faar de Vækst¬
betingelser, som de kræver for at udvikle sig.

Er den solide Grund først lagt, er det saa meget lettere at fortsætte med Ved¬
ligeholdelsen, og her kan den interesserede Haveejer i mange Tilfælde selv træde
til, hvilket selvfølgelig altid vil være langt at foretrække fremfor at overlade Haven
til en Fusker! Hvordan garderer man sig da imod at komme i Kløerne paa en
saadan? Jo,-en vis Sikkerhed er der da ved at henvende sig til en Mand, som er
Medlem af den faglige Organisation, i dette Tilfælde Dansk Anlægsgartnerforening.
Skulde der alligevel trods alt komme Uoverensstemmelser, ja, saa har man jo altid
Voldgiften at falde tilbage paa; men man har dog paa Forhaand en Garanti deri,
at Organisationens Medlemmer er faguddannede Anlægsgartnere.

Dansk Anlægsgartnerforening hqr ogsaa paa dette Punkt indlagt sig Fortjeneste
ved at virke for en god Uddannelse. — Saaledes blev paa dens Initiativ for en Snes
Aar siden oprettet en Fagskole for Anlægsgartnere paa 1 eknologisk Institut, hvor
unge og ældre Anlægsgartnere i stort Antal igennem de forløbne Aar har faaet sup¬
pleret deres praktiske Uddannelse med teoretisk Viden i Faget. Dette maa ikke un¬
dervurderes, thi vel er Anlægsgartneriet et i Hovedsagen praktisk I ag, hvor det i
allerhøjeste Grad kommer an paa den praktiske Færdighed; men der er dog mange
Ting, til Forstaaelse af hvilke teoretisk Viden er uundværlig. Det er f. Eks. ikke
enhver givet uden videre at forstaa en Havearkitekts Plan, at afsætte den rigtigt i
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Marken og at beregne, hvad det hele drejer sig om, f. Eks. i Retning af Jordregu¬
lering o. lign. Med alle de Materialer af forskellig Art, som finder Anvendelse i
moderne Haver, især Fliser og Stenmateriale af mange forskellige Slags, er Kend¬
skab til disses Anvendelse og Behandling ogsaa absolut nødvendig, — og sidst, men
ikke mindst kan en Anlægsgartner naturligvis ikke faa for meget Plantekendskab.

Hvis han ikke kender alle de Planter, han kommer ud for at skulle plante, eller
i alt Fald de fleste af dem, er det umuligt for ham at præstere det bedste Arbejde
ved deres Anbringelse, Plantning og Pasning, og skal han være sine Kunder til
Nytte, maa han ogsaa følge med i alt det nye, der kommer frem, — han maa kunne
komme med Ideer og Forslag, og maa derfor naturligvis ogsaa helst have Smag.
Det er jo ikke enhver givet,— man er jo ikke altid født dermed; men der kan bødes
derpaa ved Uddannelse og Studium, — ved at følge med paa alle Omraader, der
kommer ind under Faget eller blot i Berøring dermed, — ved at følge med i, hvad
Kollegerne laver, ude og hjemme, og ogsaa heri støtter Anlægsgartnerforeningen sine
Medlemmer, — bl. a. ved aarlige Ekskursioner, ved Sammenkomster og Møder og
ved Udgivelsen af Havekunst, som Foreningen nu har opretholdt gennem 17 Aar,
undertiden med betydelige økonomiske Ofre. Redaktionen haaber naturligvis, at
Medlemmerne har faaet Valuta for disse Ofre, ellers maa de trøste sig med, at Bla¬
det forhaabentlig ogsaa udadtil, blandt deres Kunder har udført en Mission. Det er

i alt Fald Redaktionens Ønske i højere og højere Grad at være til Gavn saavel for
Haveejeren som for Anlægsgartneren: Hvorvidt dette lykkes, maa andre dømme om;
men det maa i alt Fald huskes, at uden Interesse fra Anlægsgartnerens Side vil det
ikke gaa saa godt, — vi kunde udmærket godt tænke os baade flere Medarbejdere
og flere Abonnenter, og det er ikke blot Redaktionens og Foreningens Sag, det er
ogsaa de enkelte Medlemmers Sag at hjælpe med her! Men tilbage til Foreningen!
Den har, en Overgang under Navnet Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforening,
arbejdet sig jævnt og støt fremad, saa Medlemstallet nu nærmer sig de Hundrede,
og dog staar mange udenfor, hvorfor er ikke let at begribe. Enhver virkelig Anlægs¬
gartner maatte dog kun kunne have Fordel af at staa i den eneste Organisation,
som virkelig repræsenterer hans Fag, ligesom Organisationen, der dog ikke blot ar¬
bejder for Medlemmernes Interesser, men ikke kan undgaa at arbejde for hele Fagets
Fremgang, burde kunne regne med Støtte fra alle Fagets faglærte Udøvere. Maaske
er ogsaa de fleste af disse Medlemmer, og det burde jo ogsaa være saaledes, at
Stjernen i Telefonbogen, som betyder: Medlem af Dansk Anlægsgartnerforening,
skulde danne Skellet mellem de faglærte og „de andre", — og i hvert Fald maa Pub¬
likum jo tage Stjernen som en Vejledning.

Havekunsts Lykønskning maa naturligvis adresseres til Bestyrelsen og især til
dennes Formand, som er den, der trækker det store Læs til daglig, og skønt man
udadtil ikke mærker meget til Foreningen, er der et betydeligt Læs at trække. Som
Foreningen altid har ført en stilfærdig Tilværelse, har de sk'iftende Formænd heller
ikke været af dem, der ønskede at gøre sig bemærkede, — derfor er der saa meget
større Grund til her at nævne deres Navne. Den første Formand, V. Fabricius Hansen,
fungerede i 6 Aar, indtil han overtog Embedet som Stadsgartner eller Afdelingsgart-
ner, som det vist da hed. Stadsgartneren afløstes af Foreningens hidtilværende Kas¬
serer, Anlægsgartner Ludvig Poulsen, som ogsaa stod for Styret i 6 Aar og afløstes
af Havearkitekt /. P. Andersen, som var en energisk og dygtig Leder i 8 Aar, i de
vanskelige Aar fra 1914 til 1922, da P. N. Klougart traadte til, men paa Grund af
Fraflytning kun fungerede et Aarstid. Siden 1923, ahsaa i 14 Aar, har Foreningens
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nuværende Formand, Anlægsgartner Valdemar Hansen staaet ved Roret, og den Kends¬
gerning, at vist ingen i alle disse Aar har ensket eller kunnet tænke sig, at der skulde
skiftes Formand, niaa være tilstrækkelig til at fastslaa, at Valdemar Hansen er den
rette Formand, som ved sin Dygtighed, tilpas Myndighed og store Forhandlingsevne
har forstaaet at vinde sine Medlemmers og udenforstaaendes Højagtelse og Hengi¬
venhed og føre Foreningen støt og roligt fremad til den Position, den nu indtager.

Hjertelig til Lykke og God Fremtid for Foreningen. Michael Gram.

Rosenrabatten bag egehække og udenfor
de nye rosenrabatter, flisepladsen og fire

sandstensvaser, de to med Funkia.

En Helleruphave
Den store smukke villa på Egebjerg allé nr. 13 i Hellerup blev opført i den

gyldne periode der nu snart ligger en snes år tilbage i tiden, men haven fik ikke
dengang en til husets standard svarende Udformning, kun sådan ganske almindelig
med en tre-fire græsplæner adskilt ved brede grusgange, yderligere ituskåret ved
bede og rabatter, og yderst en ret karakterløs plantning blandet af elm, ær, birk,
røn o. s. v. en og en af hver.

Men efter at ingeniør Aug. Kjær-Pedersen, det var vist i 1Q31, overtog ejendom¬
men har haven opnået en renaissance. Ingeniøren gav sig straks til at reformere, og
han har siden år efter år sat en hel del ind på at gøre haven smukkere, indholds¬
rigere og mere varieret i de forskellige dele.

Det første arbejde gik ud på at fjerne en del gange og bede for derved at samle
græsset til en ubrudt flade, det næste var anlæg af en større stauderabat langs ha¬
vens nordside, derefter kom anlæg af en guldfiskedam omgivet af flisegange med et
par siddepladser og kampestensgærder med forårsblomstrende planter. Året efter fort¬
sattes med fremstilling af en stedsegrøn plantning i havens baggrund, og for hurtigt
at nå et resultat blev der bygget en lav mur tværs over plænen bag hvilken der
fyldtes op med tørvejord, grus og markjord hvorpå plantedes et smukt udvalg af
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Guldfiskedammen set op
mod den vedbendbevoks¬
ede skærm bag
siddepladsen.

stedsegrønne planter adskillige af både 3-4 og 5 meters højde, således at de straks
efter plantningen dannede en sluttet bestand, der navnlig om vinteren er af stor
værdi set fra villaen. Det sidste fremstød gjaldt den del af haven nærmest villaen
hvor der i tilslutning til de gode egehækkantede rosenrabatter anlagdes nye rosen-

Ouldfiskcdammen indesluttet af stengærder.
Bag gærdet er opfyldt med jord og tilplantet med stedsegrønt for at lukke ud imod vejen.
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Sandstensmuren med flisesti
foran den stedsegrønne
plantning.

Grusgangen op langs havens
sydside bojer her ind bag

den stedsegrønne plantning,
hvor et stenbord og stole

giver skyggefuld plads
under den store élm.

i r"
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Marmordrengen i den Pæon¬
plantning der ligger midt

for den stedsegrønne
plantning i havens

baggrund.

Rosenrabatterne foran
villaen.
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bede, kantet af Neksøsten og inddelt med smalle stier af samme materiale i nøje
forbindelse med en større fliseplads direkte nedenfor trappens fod. En smuk mar¬

morfigur af Ludvig Brandstrup og gode vaser fra Peter Ove Christensen har yder¬
ligere accentueret anlæget.

Ulempen ved en sådan fremgangsmåde der ikke bygger på en i forvejen lagt
plan, men stykkevis gennemfører en radikal omlægning af en have, har heller ikke
i dette tilfælde helt undgået at sætte sine spor. Navnlig er den skete sammensætning
af kampestensgærde og neksøsandstensopbygning ikke helt af det gode, men efter et
par års vækst har planterne i væsentlig højere grad end billederne viser udslettet for¬
skellen. Den altfor hvide Drengeskikkelse er heller ikke så værdifuld for helheden
som en sandstens- eller måske broncefigur vilde være, hvad ejeren iøvrigt ikke er
blind for, og derfor uden tvivl før eller senere vil søge afhjulpet. E. E.-J.

Mølleejer Vilh. Hansens Have
Englerup Møllegaard, der ejes af Møller Vilh. Hansen, ligger ved Susaaen, nogle

Kilometer Syd for den gamle, historiske Sigersted Kirke. Til Møllegaarden — hvor
der foruden Landbrug drives Bageri og Mølleri — hører en smuk, gammel og velholdt
Have, hvori er anlagt en Sølvrævefarm.

Vest for Hovedgaarden, paa den anden Side af Sigerstedvejen, anlagdes for faa
Aar siden en Frugtplantage. Da Ejeren tænker paa en Gang i Fremtiden at over¬

drage Gaardens Drift til Sønnen, bestemte han sig til allerede nu at bygge sin Frem-
tidsbolig. Efter nogen Overvejelse — der findes paa Ejendommen flere dertil egnede
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Steder — bestemtes det, at Huset skulde ligge i det sydøstlige Hjerne af Frugtplan¬
tagen, lige overfor Hovedgaarden.

Huset, der er opført af Arkitekt Otto Langballe, Køge, ligger højt i Terrænet,
der falder mod Sydøst ned mod Møllegaarden. Det blev nødvendigt at inddrage et
Stykke af Frugtplantagen, saaledes at Hus og Have er ligesom „skaaret" ind i Plan¬
tagen. I denne, der altsaa ligger Vest og Nord for den nye Havebolig, er Frugttræ¬
erne plantede i Rækker Syd-Nord.

Da Terrænet yderligere stiger noget fra Huset mod Nord, er det nødvendigt at
afgrave for Indkørslen og Vendepladsen. Herved fremkommer en Højdeforskel i
Ydergrænsen og Vendepladsen, der udlignes med et lavt Stengærde, hvorpaa der
plantes en ca. 2 m bred Plantning af Bjerglyr og Cotoneaster, der tillige danner
Adskillelse fra Frugthaven. Langs Husets Nordside plantes ligeledes Bjergfyr. Ved
Husets Østside lægges en Staudehave, inddelt med Fliser. Langs hele Husets Syd¬
side lægges en flisebelagt Terrasse hegnet med en lav, bred Hæk af Ligustrum
ovalifolium. Højdeforskellen her udlignes med en Skraaning med Sten og Stenplan¬
ter. Den forholdsvis store, ubrudte Plæne indrammes mod Øst og Syd af lav Plant¬
ning, mod Vest af Frugtplantagen. I Græsplænen lægges nogle Rosenbede. Nedover
Plænen mod Havens sydøstlige Hjørne lægges en Række Fliser, der viser mod en

Udgang, lige overfor Møllegaardens Indkørsel.
Hele Haven og Frugtplantagen er hegnet med Tjørn, der skal vokse frit og uklip¬

pede. Udenfor Havens Østgrænse — paa begge Sider af Sigerstedvejen — findes ret
brede Grøfter, der er bevoksede med Vildroser, Slaaen, Syren m. m. Denne Bevoks¬
ning er forbedret ved Indplantning af samme Slags Vækster.

Haven er anlagt ret enkelt, saaledes at den er let at holde i Orden, dog er der
ikke sparet paa Fliser, idet der paa Ejendommen findes en Cementvarefabrik, hvor¬
fra det nødvendige Materiale kan faas med forholdsvis smaa Udgifter.

Valdemar Hansen.

Hur anlågges en blomsterång?
Ju mera staderna breda ut sig och forinta den ursprungliga naturen, ju storre

blir stadsbons langtan efter orord natur. — En forutseende stadsforvaltning reserverer
dårfor i god tid stora områden i stadens utkanter for framtida parkanlåggningar och
lågger beslag på stora naturreservat i stadens omgivning.

Naturreservaten roras sjålvfallet så litet som mojligt. I dem skall naturen helst
vara helt orord; den skall bara rensas från fråmmande element och erfordliga åt-
gårdar skola vidtagas for att trådvegetationen skall kunna sjålvforyngra sig. Stigar
skola rojas, så att besokarna inte i onodan trampa ner bottenfloran. Men hår och
var borde en åkerlapp inne i skogen eller en glånta kunna låggas ut till en naturlig
blomsterång, dår besokarna kunna lågra sig och barnen kunna leka.

Inte bara i ett naturreservat av hår skildrade typ, utan åven i parker av mera

naturlig karaktår, kan blomsterången vara på sin plats. Alldeles sårskilt borde detta
vara låmpligt i sådana parker, dår trådvegetationen dominerar och dår gråsmatta på
grund av trådens skugga år svår att få vacker.

Blomsterengens forebild finner man kanske sårskilt i lovången, hagen eller betes-
marken. Under årtionden — ja århuridraden — har markvegetationen hår anpassat sig
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Hlomster&ng med blommande
pråstkragar och klippt grasgång
i en engelsk privattradgård.
Handscross, England.
Foto ftirf.

efter rådande forhållanden. Det har blivit en blanding av grås ocli blommande orter,
som battre an något annat passa på platsen.

Det ar val foretrådevis två olika typer av blomsterang, som man kan efterstrava
i trådgård eller park. Den ena skulle kunna bestå av ratt stor procent hogra blom¬
mande vaxter (t. ex. Aquilegia, Lupinus, Chrysanthemum, Campanula o. I.) jamte
lågvaxande gråsarter och krypande, blommande orter (såsom Thymus, Lotus corni-

. Det har skulle egent-
ligen ha blivit en vall
med kliiveroch timo¬

te), men det blev den
vackraste prastkrags-

iing. Grisslehamn.
Foto ffirf.
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Markvegetationen I en IftvSng dår Geranium
och Akleja stå i tat bestånd. Narke.

Foto forf.

culatus, Anthyllis vulneraria, Bellis m. fl.). En sådan blomsterang kan inte gårna
vara låmplig att trafikera under forsommaren, då alla de hogra våxtarna stå i sin
fulla prakt, men om den slås med lie efter avslutad blomning, så kan den efteråt
oppnas for allmant begagnande. - Den andra typen av blomsterang skulle huvud-
sakligast bestå av låga gråsarter och låga blommande vaxter. Den skulle vid behov
kunna slås med lie och upplåtas for trafik hela sommaren. Intet hindrar givetvis att
ortfloran kompletteras åven med vissa, något hogre blommande orter, som åven tåla
trafik (t. ex. Campanula rotundifolia, Archillea Millefolium m. fl.).

På de strackor, dår man kan vånta namnvard genomgångstrafik, kan det vara
skål att med gråsklippningsmaskin låta klippa breda gråsgångar. Dessa mojliggora
ju dessutom gångtrafik åven når gråset år fuktigt av regn eller dagg.

Underbara blomsterånger har jag sett i lindrigt betade hagar och på ur lantbruks-
synspunkt illa skotta ångar och betesvallar, men sålian eller aldrig i en trådgård eller
park. Och Iikvål år jag overtygad om att sårskilt storstadsborna med glådje skulle
acceptera blonisterången som ersåttning for de ur våxtsociologisk synpunkt vidriga
klippta gråsmattorna i nafnrparkerna. Och jag år overtygad om, att den villaagare,
som ålskar naturen, skulle vara tacksam om hans trådgård till storsta delen bestode
av en yppig blomsterång med hogre vegetation, foretrådevis grupperad kring grån-
serna, och en lågre ortrik gråsång nårmast byggnaden.

Då blomsterången och dess anlåggningsproblem knappast berorts i litteraturen,
vore det såkerligen av stort intresse for Havekunsts låsare om de, som ha erfaren-
heter på detta område, infor tidskriftens låsekrets ville redogora for dessa. Det år
så många frågor, som stå obesvarade. Vilka blomstervåxter kunna sås på platsen,
och vilka måste planteras? Vilka arter remontera om de slås med lie omedelbart
efter blomningen? Vilka gråsarter sås båst i de tåtare blomsterbestånden, och huru
tåt bora de sås for att icke kvåva blomstren? Sven A. Hermelin.

— Hvis nogen af Havekunsts Læsere sidder inde med Erfaringer paa dette Om-
raade, vil Redaktionen være glad for at modtage yderligere Indlæg derom.

M. G.
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Crocus

Næppe har Vintergæk og Eranthis brudt Vinterens stivnende Greb i Moder Jord,
før den lille Crocus kommer og vil være med til at sprede Fryd i alle Sind, der læn¬
ges mod Vaaren; skær og fin er den som sine to Forløbere, men noget helt for sig
selv. En Kreds af spidse, glinsende, mørkegrønne Lanser og et gulgrønt Svøb stikker
en skønne Dag frem af Jorden, og i den førstkommende Solskinsperiode bryder frem
af Svøbet en henrivende Skabning i en Foraarskjole saa elegant og fin, at ingen
Silkevæver endnu — paa langt nær — har formaaet at fremstille et Stof saa spillende
herligt; men —det er heller ingen Nordbo, vi har for os; den kommer fra Middel¬
havets Kyster; den har Temperament. Den er et Solens Barn; mørkner det, saa luk¬
ker den sig, og det hvadenten det er Natten, der kommer, eller solforladte, graa Dage;
men næppe mærker den Solens varmende Straaler, før den aabner sig igen i eet
stort Smil.

Hvordan skal vi dyrke den? Jo, det er let; i sin Have — om man er saa lykkelig
at have nogen — lægger man nogle „Crocusløg", der er smaa, fladrunde Staudeknolde,
der kan købes billigt; i September-Oktober lægges de 5 a 10 cm dybt, bedst er en
ikke for svær Jord; vil man gøre det rigtig godt, omgives de af et lille Lag fint Sand;
een Gang lagt vil de almindeligvis under rimelig gode Forhold give et rigt Flor gen¬
nem en Aarrække; bliver Blomsterne med Tiden smaa, kan „Løgene" opgraves, naar
Bladene er gulnede, og de lægges saa paa ny den kommende September.

Allerherligst virker Crocus vel, naar de i store Mængder faar Lov at brede sig
i uregelmæssige Flader og Smaagrupper, maaske under en spredt Løvtræ-Bevoksning,
hvis Stammer og Grene i Solskin kaster deres fintsvungne Skygger henover det le¬
vende Tæppe.



Der findes næppe mange Danske, der kender deres Hovedstad vel, uden at de
ogsaa kender Crocustæpperne i Frederiksberg Have og har frydet sig ved dem. De
er sikkert ikke faa, der i det tidlige Foraar valfarter til dem for i en kort Stund at
lade sig drage ind i en lysere og skønnere Tilværelse.

Har man ingen Have, kan man lave sig en i en Urtepotte eller Blomsterskaal og
lægge „Løgene" med faa Centimeters Afstand og kun dækkede af ganske lidt Jord;
denne skal være fugtig, men ikke vaad; Miniaturehaven kan sættes i en Kasse paa
et køligt Sted og dækkes helt med 10—15 cm vaadt Sand. Efter Nytaar hentes de
frem og sættes lyst, men ikke varmt, og saa begynder Eventyret.

Spurve elsker Crocus-paa deres aggressive Maade —de æder dem; er der Mas¬
ser af Crocus og forholdsvis faa Spurve, saa gaar det; men er det lige omvendt, saa
hakkes Crocusknopperne i Stumper og Stykker, saa snart de viser sig; derfor er Cro¬
cus blevet en saga blott i Byernes Smaahaver. Men, her er et probat Middel: Man
skærer sig en Portion Grenstykker af en Blyants Tykkelse og stikker dem godt fast
i Jorden iblandt sine Crocus, saa de rager 10—15 cm op, og strammer saa fra den
ene Spids til den anden sort Sytraad; gælder det en lige Række, f. Eks. langs en
Sydmur, kan nogle faa Traade gøre det. Fuglene fortæller hinanden om denne Done¬
rædsel og holder sig langt væk. — Prøv det!

De fleste Crocus, vi finder nu, er Hybrider, tiltrukket af vildtvoksende Arter, af
hvilke der findes en Mængde, og af hvilke flere fremdeles dyrkes; men — hvem er
skønnest blandt de skønne? Nogle faa maa vel nævnes, først i Sydens stærke Far¬
ver: Purpurea grandiflora, i mørkt Purpurskrud med pragtfuldt Gulddiadem; (et saa-
dant gyldent Smykke bærer de næsten alle i de ejendommeligt formede Blomsterar
omgivne af Støvdragerne, der hos de fleste Former er guldgule). „King of the blues*
er mørkeblaa; „Queen of the blues" lyseblaa; i helt gyldent Skrud optræder bl. m. a.
„ Cloth of gold'1 — Arten C. susianus. Men Syden fostrer ogsaa lyse, sarte Donnaer,
og dem maa vi ikke forbigaa; „Madame Mina" i lyseblaat og hvidt; „Mont Blanc"
og „Queen of the whites" i renhvidt og mange, mange flere, hvis Navne staar opført
i Løgfirmaernes „Blaa Bog".

Ogsaa efteraarsblomstrende Crocus findes; mange forskellige, blandt hvilke i det
mindste een maa nævnes, den violette Crocus sativus, den har givet os Plantens gamle,
danske Navn — Safran, der desværre nu synes at være ved at gaa i Glemmebogen
for det fine botaniske Navn — Crocus.

Safran var oprindelig Betegnelsen for et rødt Farvestof, der udvindes af sidstnævnte
Arts Blomstergrifler; for dette Stofs Skyld og for visse medicinske Egenskabers Skyld
har Safranen været dyrket gennem Aartusinder, fra for de første Sider af Europas
Historie blev skrevet; den gemte dengang i sig Spiren til den Fryd, der nu fylder
den, der i Foraarssolen dvæler ved Synet af den blomstrende Safran, og den gem¬
mer i sig Spiren til Fryd i Overdaadighed for nye Aartusinders Generationer, for
hvis Bevidsthed Giftgas-Tidens Barbarer vil ligge lige saa fjærnt som Farao.

Carl Johan Hansen.
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Hur anlågges en blomsterång?
I no. 2 av Havekunst har trådgårdsarkitekt Sven A. Hermelin en uppsats med

denna titel. Han avslutar den med en vadjan till de av tidskriftens låsare, som sitta
inne med någon erfarenliet på detta område. Då t. o. m. tidskriftens redaktion upp-

repar samma vadjan, vågar jag, fastan endast amator, komma med min erfarenhet i
saken.

I min bok Trådgården, som utkommit denna vinter, beror jag detta amne mer
an en gång.

Bevarandet av den ursprungiiga ortmattan å våra tradgårdsområden har mycket
intresserat mig, isynnerhet sedan jag blivit bofast i Stockholmstrakten med dess ovan-

ligt vackra markvegetation.
De många frågorna i slutet av artikeln gålla dock en annan sida av saken. Jag

skall hår forsoka beskriva ett par blomsterångar med vars anlaggning jag haft någon
del eller annars iakttagit.

Forst måste jag konstatera, att ogrås såsom tistel, maskros och dylikt från om-

givande marker ofta åtminstone i Mellansverige utgora ett irriterande inslag i våra
gråsmattor. Den trådgård, jag nu åmnar beskriva, har i detta hånseende ett lyckligt
lage vid Saltsjon. Den ar for ovrigt omsluten av stora skogsområden. Hår år cirka
tre tunnland kuperad terrång, bruten av en del stenblock och lågre bergryggar, ut-
lagd i blommande gråsmark. En del stora tråd, huvudsakligen lovtråd, kasta mer eller
mindre djupa skuggor over marken. Dår finnas stora ekar, askar och skogslindar,
men också bjorkar och acasior. Den omgivande storskogen år idel barrtråd.

Ursprungligen har nog hela gråsområdet blivit tillsått med en universalblandning

Pingstliljor i svingdgriis.
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Blommor i strandång.

av frosorter, som tiden så småningom sorterat och placerat efter vars och ens sar-
skilda Iåmplighet. Ty numera fortalja gråsen, lika val som blommorna, jordens halt
och skuggornas djup. Blomfloret ar med stor urskillning inplanterat i gråsmattan.
Området nårmast skogen, dår jorden år humusrik och i olika grad beskuggad, ar
numera en underbar matta av huvudsakligen anemoner: Anemone Hepatica och
angulosa, A. nemorosa och apennina. Har ar också en oåndlighet av Erythronium.
Av gråssorter kan man på detta område finna huvudsakligen groe, (Poa nemoralis
och trivialis). Gråset står ganska glest bland blåsippornas rosetter och dar skuggan år
djupast har det helt forsvunnit. Andra våxter tåcka hår marken, Geranium, Asarum,
murgrona bland andra.

Å. de mera soloppna kullama dominera vivorna. De mera omtåliga av dem åro
placerade invid stenblock. Det år forunderligt hur ståndaktiga blommor kunna vara
i det påtrångande gråset. I dessa ångar ha de under en lång foljd av år inte bara
hållit gråset stången, utan bildat många vackra och roliga hybrider. Utom primula
finnas hår alia slags andra vanliga ångsblommor, blåklockor, pråstkragar, geranium,
alia mojliga lokvåxter, forvildade aklejer och martagonliljor. Av grås kan man såkert
finna många slag. Jag har observerat ångsgroe (Poa pratensis), som blommar tidigt,
flera svingelarter (Festuca), som 'fortsåtta blomningen och mycket vengrås (Agrostis),
som blommar senare, samtidigt med blåklockan. >

Kullarna mot stranden, dår jorden formodligen år mera sandblandad, ha svingel-
gråsen (F. ovina och rubra) nåstan helt och hållet intagit. Hår våxer en myckenhet
pingstliljor (bild l).

Påskliljor våxa i ångar, som kransa en vassbevuxen havsvik. Nårmast vassen med
strandfacklor (Lythrum) år gråset frodigt gront, vål beroende av konstant fuktighet,
men också av gråssorterna. Dår finns bland andra, kamåxing (Cynosurus) och ångs-
svingel (Festuca pratense), vilken senare i detta låge blir djupt gron. Den rullar inte
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Åker eller iing av huvudsakligen liikviixter.

heller hop sina bladskivor, som de ovriga mera grågrona svingelsorterna. Utom påsk-
liljor finnas hår många andra blommor, Iris, Spiraea, Trollius, Ranunkler.

Utan anteckningar som stod åt minnet, glommer jag naturligtvis en hel del av
denna underbara trådgårds enskildheter. Jorden ar emellertid mycket kvaverik, mat-
torna bli inte slagna forrån all blomning ar avslutad. Allt emellanåt blj ångarna over-

godslade med lovkompost, varmed naturligtvis aven en hel del fron utspridas.
Av helt annan halt ar jorden å en del av min trådgård, som jag lagt ut som

naturlig gråsmatta. Låget år torrt, soligt. Jorden, som var okultiverad, huvudsakligen
bestående av mosand, blev endast spadvånd for sådd. Jag hade mycket små for-
våntningar. Hårdsvingel (F. duriuscula) skulle kanske kunna våxa hår, tånkte jag.
Froet udsåddes sist i augusti och in mot en stig, som slingrar genom terrången, ut-
bytte jag den ganska liogt våxande hårdsvingeln mot rodsvingel. Detta var ett for¬
sok att skona blommarna hår for lien, som knappast behover slå den låga, fåblom-
miga rodsvingeln. Ty kring stigen, som år lagd med stora stenar kringsvepta av Thymus
samla sig blåklockor, sandliljor, harklover m. 11., som blomma senare ån alia Iokvåx-
terna inuti ången.

Jag hade samlat en hel del fro av Anemone Pulsatilla och Dianthus sylvestris.
Dessa stroddes ut samtidigt med gråsfroet, var och en sort på plats som jag ansåg
mest passande for de olika blommorna. Nejliksådden slog vål ut. I utkanten bilda
dessa blommor buskiga kolonier. Inuti gråset åro de gråsliknande tuvorna mindre,
men blomstånglarna stråcka sig tfivlande med gråsens vippor/En synnerligen låmplig
sammanstållning for nårsyn i små forhållanden. Pulsatillafrona kommo aldrig upp.
Kanske jorden var alltfor hård. Senare, når jag genom sådd i bånk erhållit en massa

plantor, satte jag ut dessa i gråset men i litet losare jord. De fingo också omsorgs-
full vård, till de hade nog krafter att taga upp kampen med gråset. Dessa gråsvallar
smyckas på hosten av mångder Crocus speciosus, vilkas spåda grona blad på våren
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alls inte vållar den otrevnad, som rått manga av de ålskliga små vårblommorna gora
med sitt vissnande lov bland kamrater med senare blomningstid.

Svingel år i mitt tycke utmarkt till blomsterang på torr, sandig mark, kanske aven

på rikare jord. I den fria naturen påtraffar man ju detta grås till och med i skuggig
skogsmark. Det våxer inte med jordutlopare ocli lamnar dårfor god plats for blommor
melian sina små tuvor. Festuca ovina tenuifolia år såkert den låmpligaste sorten. Tåt-
heten av sådden? Ja, skalan på det hela, jordens halt och mångden av blommor
man åstundar i ången hora vål till de saker som få avgora detta.

Bild 2 år från golfbanan i Falsterbo. Mjuk, tåt, saftigt gron och full av i regel
kortstjålkade blommor, knappvåd, ångsnejlika, armeria, men också blåklocka, Sedum
acre och album och sådana som krypa utefter jorden, timjan, solvånda m. fl. Allt
blommor med byggnad avpassad att motstå sol och blåst och som trivas i kortvåxta
gråsmarker. Jag formodar att hår huvudsakligen finnes groearter och att hela denna
mark år vildvfixande.

Men vid den s. k. Borgen, som nyligen blivit framgråvd ur sandkullar, har marken
ordnats genom torvlåggning. Torven år av samma slag som på golfbanan. Håri har
rodsvingel blivit insådd och nu har en mycket vacker matta våxt fram. Smultron-
klover (Trifolium fragiferum) med rosenroda blommor kryper tått utefter marken och
rodsvingeln har hår blivit daggblå. Annu har man endast slagit med lie, men det år
troligt att de flesta blommorna bli oberorda eller komma att remontera vid skonsam
klippning med maskin. Ungefår som Bellis och vitklover i våra klippta planer.

Perlhyacinten (Muscari) kan bilda gråsmatta en god del av året, ty efter blom-
ningen frainkommer en frodig gråsliknande bladskrud som varar till sena hosten. I
ett fålt av bortåt ett hundratal pioner varifrån bilden n: 3 år tagen utgor perlhyacinter
botten. Man har stor framgång med sina lokar om de våxa i oppen jord d. v. s. ej
gråsbevåxt. Crocus har på detta stalle formerat sig utomordentligt. Efter crocus blom-
mar hår perlhyacinter, dårefter tulpaner och vallmo, innan pionerna slutligen stå i
sitt flor. Skotseln hår år enkel. Rensning isynnerhet på hosten då pionbuskarne ned-
skurits. Ingen gråvning! Overgodsling med ladugårdsgodsel, konstgodsel eller benmjol.

Emma Lundberg.

Blomsterengen
Det spørgsmål som trådgårdsarkitekten Sven Hermelin stillede i Februarnummeret

af Havekunst er ikke let at besvare fyldestgørende, men da det er en betydningsfuld
sag der burde søges belyst ad forsøgenes vej, vil jeg gærne knytte et par bemærk¬
ninger dertil.

På sin vis er problemet løst i Frederiksberg have, hvor haveinspektør Elers Koch
lod tidlige løgarter forvilde sig i defi store plæne ret for hovedindgangen.

Det var tidligere en almindelig græsplæne som blev indhegnet for at undgå færd¬
sel, og løgene blev nedlagt i større og mindre pletter særlig ude ved siderne, halv¬
vejs inde under trækronerne hvor græsvæksten kun var spredt og svag. Eiter få års
forløb var forårsbilledet ganske bedårende. Senere er der proppet altfor mange log
ned og i ganske tilfældig blanding, hvorved farvevirkningen vel er blevet stærkere
men rigtignok på bekostning af den naturlige ynde som Elers Koch havde forstået
at give sit anlæg. '
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Blomsterengen i Frederiksberg have. Billedet er tnget lidt hen i Juni måned.
De tidlige løgvækster er visnet bort, kun Tulipaner rager op over Smørblomsternes tusindtal.

Dette med tidlige løgvækster i græsplænen er iøvrigt noget der har været prak¬
tiseret i mindre stil i adskillige ældre og nyere haver og som altid vil være en sik¬
ker trumf, når det gøres med en vis forståelse. Sikrest er det at holde sig til lavt-
voksende arter som Crocus, Scilla amoena, Vintergæk, Dorthealilie, Chionodoxa o. I.,
der blomstrer så tidligt, at de kan tåle en afmejning før græsset begynder at gå i
blomst.

I engelske parker anvendes også ofte påske- og pinselilier og tidlige Tulipaner på
denne måde i plænernes yderkant ind mod plantninger, men man må så finde sig i
en kedelig tid Ira efter afblomstringen og til den dag planterne uden skade for deres
fremtidige trivsel kan tåle at få toppen hugget af, ja længere endnu, da det varer en,

god stund før græsset her får samme grønne farve som længere ude hvor det hele
tiden har været holdt kort.

Det forekommer mig ikke sandsynligt at man med fordel skulde kunne erstatte
de førstnævnte løgvækster med andre planter. Det skal jo enten være arter der tid¬
ligt går i blomst og som kan tåle at miste hele toppen få dage efter afblomstringen,
eller også planter med så lav vækst at græsset kan slås uden at berøve de lavtvok-
sende blomsterplanter deres løv og derved deres mulighed for fortsat trivsel.

Der findes ganske vist planter med disse sidste egenskaber, men næppe nogen
der kan konkurrere med de første løgvæksters blomsterpragt og tidlighed, og hvor
mange af dem vil i det lange løb kunne tåle den hyppige klipning og konkurrencen
med græsplanterne, og vil så ikke de af dem der kan konkurrere vise sig i den grad
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konkurrencedygtige sådan som Bellis og Mælkebøtte at det går ud over græsplæ¬
nernes gode udseende navnlig i vintertiden?

Den store vanskelighed ved fremstilling af en blomstereng ligger jo nemlig i at
finde en ordning der er kønnere og mere „naturlig" end en klippet græsplæne uden
at måtte gå på akkord med hensyn til det gode udseende hele året rundt. Man kan
sagtens indplante stauder og derved opnå en på sin vis smukkere virkning af plæ¬
nen på en vis tid af året, men hvis det skal betales med et uordentligt eller ligefrem
stygt udseende før eller efter afblomstringen kan facit ikke siges at være tilfreds¬
stillende.

Græsset er jo praktisk talt stedsegrønt og derfor af stor værdi for havens udse¬
ende i det sene efterår og i snefrie vinterperioder, det går derfor ikke an at indplante
ting der kvæler græsset selv om det kun er pletvis, og hvis man vil nyde fordelen
af den grønne plæne efter at løvet er faldet, kan man næppe lade blomsterengen stå
uslået længere end til græsset hen i Juni måned går i blomst. De blomsterplanter
der kan tænkes anvendt i blomsterengen må altså ikke blomstre senere end først i
Juni, de må bære blomsterne højt og opret og ikke lavere end c. 30 cm for at kunne
ses i det høje græs, og de må kunne tåle at mejes af kort efter afblomstringen. På

Blomstrende Engkarse og Præstekrave i den forstbotaniske have i Charlottenlund.
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En uslået græsplæne i den
botaniske have i København.
Præstekraverne i blomst.

hosstående billede fra Botanisk have i København er det særlig Chrysanthemum Leu-
canthemum, den her i Landet vildtvoksende Præstekrave eller Hvid Oxeøje, der
liver op i billedet, og på det andet billede fra Forstbotanisk have i Charlottenlund
er det delvis den samme plante men dog væsentligst Cardamine pratense, Engkarsen
med de fine lyslilla blomsterstande. Begge disse planter er af meget oplivende virk¬
ning hvor de står, og de kommer igen fra år til år uden alle foranstaltninger.

Ved årlig udsæd skulde det ikke være vanskeligt at supplere disse med blomster
af planter som den islandske Valmue, Papaver nudicaule, gul Sennep, Sinapis alba,
Forglemmigej, Myosotis silvatica o. a. men for dette har jeg dog ingen sikker er¬

faring.
Under store forhold hvor græsset bliver slået til hø, vilde det altid kunne live lidt

op med et islæt af blomster, da det høje græs i sig selv langtfra er nogen pryd i en

park men tværtimod temmelig misklædende for sine omgivelser af træer og krat. Under
sådanne forhold vilde der heller ikke være noget i vejen for at indplante grupper af
forskellige stauder ude til siderne, helst sådanne der ikke gør et altfor fremmedartet
indtryk i landskabet men ting som forskellige Filipendula, Senecio, Lythrum, Salvia,
Hemerocallis citrina, Digitalis purpurea, Campanula macrantha alba og C. alliariæ-
folia m. fl.

Under små forhold og navnlig hvor det drejer sig om en brudt flade, allerbedst
hvis den tillige er isprængt sten eller rodstød af fældede træer vil der kunne dannes
„blomstereng" ved tilplantning udelukkende med tæppedannende stenplanter og helt
uden græs. Ligger haven ved et sommerhus er opgaven ikke så vanskelig, da mange
af disse planter holder sig smukt grønne hele sommeren. Cotula squalida, Acæna
Buchanani, Veronica filiformis og de forskellige Timianvarieteter kan danne bunden,
og heri fordeles så ting som Aubrietia, Phlox stellata- og subulata varieteter, Vero-
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nica rupestris, V. Gutheriana, V. incana, V. teucrium, Seilum- og Saxifragaarter og
hvad cler ellers passer for jordbunden og den karakter der ønskes frembragt.

Ved en helårsbolig hvor „engen" skal være præsentabel også i den kolde årstid
bliver udvalget straks mere begrænset. Men mange stenplanter er jo dog stedsegrønne.
For blot at nævne nogle få almindeligt kendte: Aubrietia, Armeria, Asarum, Dian-
thus cæsius og plumarius, Gentiana acaulis, Hutchinsia, Iberis sempervirens Snow-
flake, Lotus corniculatus, Saxifraga caespitosa, S. hypnoides, S. umbrosa, S. ai/oon,
S. Hostii, S. Cotyledon, Sedum rupestre, Sempervivum, Veronica incana og V. spicata.

Men livad enten blomsterengen nu er dannet af stenplanter med udelukkelse af
græsarter eller den består af en græsplæne der ikke holdes under le eller maskine
før efter at de indplantede blomsterplanter er afblomstret så egner en sådan plæne
sig ikke til fri færdsel, leg eller spil, og vil derfor aldrig blive almindelig men forbe¬
holdt de rigtige havefolk. E. Erstad-Jergensen.

Litteraturanmeldelser

Der Steingarten der sieben Jahres^eiten.
Karl Foerster. Verlag der Gartenschonheit.

Sidste Jul udkom igen en bog skrevet af den utrættelige Karl Foerster, den mand der fremfor
nogen elsker og forstår hele den verden af blomsterskønhed som mennesker i nutiden har mulighed
for at lukke ind i deres have.

Under verdenskrigen udkom den første af hans skrifter som jeg kender. Den gang var han alle¬
rede helbefaren, havde adskillige værker bag sig. Denne der hed Vom Bliitengarten der Zukunft var
en af de 12 „Kunstgaben" der af et udvalg sendtes til lærere og studenter i fremmede fangelejre og
på lasaretter. Bogen var iøvrigt skrevet „for at give videre kredse et levende begreb om disse langt
større muligheder for den tyske blomsterhave som de sidste 15 års (det blev skrevet i 1917) store
forøgelse af plantematerialet med arter og sorter af hidtil uanet skenhed har stillet til fagmandens
rådighed". Den var smukt udstyret, med prægtige fotografigengivelser af planter og havepartier også
adskillige efter farvefotografier, hvad den gang var noget nyt og sjældent.

Og skrive kan han. Der er jo nu en gang noget eget „højrøstet" ved de fleste tyske skribenters
stil. Store ord kommer igen og igen, alt bliver sagt rent ud så der ingenting bliver tilovers for læ¬
serens egen fantasi og følelse. Man føler sig under kommando når man læser en tysker. Men når
man kan se bort derfra er Foersters tekst ligeså værdifuld og lærerig som de fortrinlige billeder, og
ikke sjældent møder man også ord og sætninger, der taler fortroligt og jævnt og derfor har lettere
ved at vinde genklang i det danske sind. Læs hvad han f. eks. skriver om forårshaven. „I Februar-
Marts når droslerne, som vinteren igennem holdt til nede på jorden, igen indtager deres korpl^dser
på de kendte gavle og trætoppe, når luften fyldes af krydret friskhed og lyset skinner som nyfødt,
bryder fra dag til dag sælsomt liv op af jorden, spidse faunører strækker sig, i en plantes visne for-
årslov kommer små dununger tilsyne, farvede blomster- og knopsamlinger skyder sig ud, parat til
at bryde frem som på Rafaels verdensskabelsesbilleder, og undertiden er små jordklumper taget med
op på brogede knopspidser. Primula fra Himalaja med blomsterknopper som små blomkålshoveder
strækker sig efter den tyske vintersøvn ved siden af broncefarvede bladspirer af den nye forårsfor-
glemmigej fra Kaukasus, forårsjuveler fra de amerikanske skove og fra de terre orientbjærge og brave
små tyske violer, vintergækker og gule citronprimula over hvilken citronsommerfuglen i samme farve
allerede svæver, fedt som den er i blomsten". „Det er heldigt at man kan sidde på den allerede op¬
varmede stenplade foran blomsterne, ellers måtte man ligefrem hente en stol for rigtig at betragte
sådanne fabelagtige småting som måske Saxifraga „Teppichkonigin"s lille blomsterrede".

I alle tilfælde for den, der har sine egne små oplevelser af skiftende årstiders have som sang¬
bund, er der meget at lære og meget at glæde sig over, hver gang Foerster sender en ny bog ud
til sin store læsekreds i de tysktalende lande. I de sidste år er udkommen „Staudenbilderbuch" og
„Schonheit in Baum und Strauch" og nu sidste jul kom altså den nyeste om stenhaven.

Det er en bog på 166 sider i format omtrent som „Havekunst", rigt illustreret også med fortrin-
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Et udsnit af et af bogens mange illustrationer.

lige farvefotografier. Bogen falder i tre hoveddele, forst 22 kapitler om forskellige havetyper - og
enkeltheder, derefter „Forskellige prøvede beplantningsprogrammer og erfaringsresultater angående
stenhaven og naturhavepartier", inddelt efter årstiderne, efter planteart, efter farve og efter „særlig
egenart af opgave og situation" og endelig tredje og sidste del, en alfabetisk gennemgang af de vig¬
tigste stenplanter, dværgbuske og dværgnåletræer med en kyndig beskrivelse og for de flestes ved¬
kommende en angivelse af hvilke andre planter der klæder den pågældende art og som man derfor
gør vel i at stille ved dens side. Da det kræver mange års erfaring og en god hukommelse at have
present hvornår hver enkelt art og sort står i flor, er det af den allerstørste værdi for den der skal
planlægge en beplantning at vide, hvilke planter der blomstrer samtidig og hvilke af disses blom¬
sterfarver der står til hinanden.

For det er )o sådan, at en enkelt blomsterfarve er som klangen af en enkelt tone, medens to ,

eller flere farver stillet sammen giver mulighed for at skabe en harmoni, en accord, musikkens grund¬
lag. Og Karl Foerster er en kapelmester med et fint øre for blomsternes farveklange.

E. Erstad-Jørgensen.

En smuk svensk Bog. ,

Den vidt berømte Haveamatør Fru Emma Lundberg, som har sin Bolig paa Lidingøcn ved Stock¬
holm, har forøget sin Række af havemæssige Publicationer med et hyt Bind: „Trådgården". En lånk
mellan hemmet och naturen. Nordisk Rotogravyr, Stockholm 1936. 208 Sider og mange Illustrationer i
Dybtryk.

Det er en fortryllende og smuk Bog. Fru Emma Lundberg har et ganske bedaarende Hjem.
Hjemmet her taget i Betydningen Hus og Have som en Helhed. Hun har selv skabt denne Have,
og hun passer den selv. Staar tidligt op Sommeren igennem og tilbringer Dagens to første Timer,
da de fleste andre sover, med at „skdte sin tradgard". »

For en Fagmand er det en stor Oplevelse at besøge „Bullerbacken". Jeg vil ikke sige, at Havens
kunstneriske Idéer er noget der virker stærkt paa een. Haven er indrettet paa gængs Vis, under
Paavirkning fra England, men alle Maal er meget mindre end i Forbillederne. Den modsvarer egentlig
slet ikke, hvad man kunde kalde moderne Synspunkter, thi den er stærkt opdelt. Men den virker
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saa rigtigt, fordi den er kemisk fri for alt hvad der kunde være smagløst. Alle Tilplantninger er

rigtige, og Blomsterhaven er uden nogen som helst Lyde. Allerbedst fornemmes dette i et lille Stykke
Naturhave. En Græsslette, hvor Klippegrunden kommer frem, og hvor der er plantet en hel Del
haveagtige Stenplanter saa ganske naturligt, at man uden videre fornemmer, at disse Stenplanter
hører hjemme der. Klippegrunden er Klippegrund og ikke Have. Man mindes Jens K. Jørgensen fra
hans bedste Sider.

Fru Lundberg har før udgivet et Arbejde om sin Have, og hun har omtalt den i Havekunst.
Denne Bog behandler Haver i Almindelighed, og det vil være nyttigt at aftrykke Fruens Forord,
der er stilet til Amatøren.

„Det ar inte fackkunnskaper utan framfor allt iakttagelser och erfarenheter men också studium
av litteratur, som ligger til grunn for denna tradgårdsbok. Min framstållning saknar den allsidiga
behandling av iimnet, som kanske borde fordras av en sådan. I stallet har jag uppehållit mig vid
sådane saker och vid sådane arbeten, vid vilka jag funnit amatøren ofta lågga mindre vikt, men som
i sjalva verket kunna vara helt enkelt grundlåggande.

Mycket har blivit sagt og mycket har skrivits om den nytta och gladje, som foljer med en trad-
gård. Om de egna frukttrådens ljuvliga frukter, om glådjen av arbetet bland blommor och blad och
om vilian inom doftande hågn. Allt frojder, som tala direkt till hjiirtet. Inte så ofta tanker man och
talar om sin trådgård som en helhet. Men vilken okad gladje kan den inte skånka oss, om vi for¬
stå att samordna våra ålskade blommor och trad till harmonisk, enhetlig form. Detta ar konst och
en konstart, som synes mig sårdeles låmpad fOr amatøren".

Selv om man kan være uenig med Fru Lundberg i mangt og meget, - i Særdeleshed vækker
Afsnittet Funderingar over tradgårdens formgivning en Fagmands Modsigelses-Lyst, — saa vil man dog
varmt anbefale alle interesserede Haveejere at give sig selv den Oplevelse, som denne Bog er. (Det
er tilmed en billig Oplevelse, 4>5° Kr. koster Bogen heftet).

For at bruge en forslidt Glose, saa læses Bogen som en Roman af hver den der har en Have,
som han eller hun holder af. Det er, det fremgaar tydeligt af Forordet, ikke en Havebog efter det
almindelige Skema. Man kunde snarere sammenligne den med et intelligent og kundskabsrigt Men¬
neskes Beretninger om sine Erfaringer med et Barn eller Børn. Det er ingen systematisk og metodisk
Anvisning i alle Havespørgsmaal, men man faar at vide, hvorledes Fru Lundberg lærer sig at for¬
mere Anemoner, at dyrke Agapanthus; hvorledes hendes pragtfulde Nellikerabat efterhaanden maatte
opgives, fordi Træerne skyggede for meget, og alt sligt som maa interessere den der har en Have og
holder meget af den.

Hvis jeg skulde fremføre en lille Indvending imod Bogen, hvilket maaske er forkert under Hensyn
til hele Bogens Karakter, saa er det at Fru Lundberg, som saa mange andre svenske Havebrugs¬
forfattere, ikke gør Rede for hvem der har planlagt de Haver, hun bringer Billeder af. Der staar
under Fotografierne fra Anka Rasmussens Haver: Foto Anka Rasmussen. Det forekommer mig, at
der er noget forkert i dette, vort Arbejde bør tages noget mere højtideligt.

Til Slut var det maaske ingen Skade til at bemærke, at Bogens Sprog er saa lige til, at det er
utænkeligt, at nogen Dansk skulde have Vanskelighed ved Læsningen. (7. Th. Sørensen.

Danske Herregaardshaver 11, Løvenborg. Vi præsenteres her for en af Almenheden forholdsvis
ukendt Have, som ganske vist ikke er uden Interesse i sin Komposition og indeholder morsomme og
interessante Detailler; men man faar dog gennem Tekst, Billeder og Planer ikke Indtrykket af noget
særlig monumentalt eller storslaaet Haveanlæg. Planen fra 1757 er det mest interessante; men ellers
faar man nærmest Indtryk af en ganske almindelig Have, ganske vist med et Par gamle Alléer og
nogle morsomme gamle Hække.

Som et for Gartnere oplivende Moment skal anføres, at der i Haven er rejst en Mindestøtte for
Gartner Johan Georg Scherg, med følgende Indskrift: „Hvo der har kendt denne Have og Egn, da
Gaarden, som da kaldtes Birkholm, Aaret 1750 tilfaldt Severin Løvenskiold efter hans Fader Hermann
Løvenskiold, vil billige, at dette Æres Minde oprettes Gartneren Johan Georg Scherg for at have, ved
sin Flid og Arbejdsomhed med maadelig Bekostning for Ejeren, aldeles omdannet og forbedret den".
Det er vistnok et ret enestaaende Tilfælde, at et Herskab har hædret sin Gartner paa denne Maade.

Heftet forekommer i mere end en Henseende lidt tyndt i Forhold til flere af sine Forgængere,
og man kan forstaa at man, som det forlyder, tænker paa snart at slutte med denne smukke Serie
Herregaardshaver, hvis der ikke findes flere, som der kan bringes mere ud af; - men det er næsten
ikke til at forstaa, at det virkelig skulde være Tilfældet. M. G.
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Haven ved Gamle Bakkehus
I 1935 skænkede kgl. Ordenshistoriograf Dr. Louis Bobé det minderige Gamle

Bakkehus med den Rest af Kamma Rahbeks fordum saa stolte Have, som det endnu
kunde lade sig gøre at faa udstykket fra Aandssvageanstalten, til Frederiksberg Kom¬
mune. Denne har derved overtaget det fremtidige Ansvar for Bygninger og Have,
som danner Rammen om dette lille, hyggelige Guldaldermuseum. Haven var ved Over¬
tagelsen i en saa forsømt Forfatning, som man vel kunde ønske sig.

Man ved ikke noget videre om, hvordan den har set ud i Kamma Rahbeks Tid;
men man tør vel gaa ud fra, at den mere har været præget af Hygge og f rodighed
end af nogen egentlig Stil. Det sidste var den i alt Fald nu fuldstændig blottet for;

Gamle Bakkehus set fra Aandssvageanstaltens Have.
Tilhejre i Billedet ses endnu Mindestetten under den store Lind.

medens den ikke var uden Hygge, især ved Aftenstide, naar Faklerne ved en. eller
anden Festlighed i det grønne kastede et formildende Skær over den. Den var heg¬
net af et gammelt rustent Staaltraadshegn, og kun en tæt, forsømt, for det meste
stedsegrøn Plantning paa Skraaningerne op imod de tilstødende Gader hindrede
det fri Indblik.

Opgaven var nu ud af dette Vildnis at skabe en lille Have, som kunde danne en
passende Ramme omkring den smukke, gamle, tofløjede, toetages Bygning, som nu er
tilbage af den oprindelige Gaard, og om de Smaafester, som afholdes af de Forenin¬
ger, som fylker sig omkring det lille Museum; —en taknemlig Opgave.

Man var straks klar over, at det første fornødne var et godt og smukt Hegn, og
det lykkedes da ogsaa at faa Bevilling til en smuk Mur af gule Mursten, afbrudt af
et Jerngitter udfor Gaardspladsen, som iøvrigt fuldstændig domineres af et mægtigt
Kastanietræ, som ligefrem danner Tag over den og gør den saa hyggelig, naar den
er oplyst. Dernæst maatte der ryddes kraftigt op i den gamle Bevoksning, som væ¬
sentlig bestod af et tæt Læbælte af Elm og lignende i Sydsiden, og i Vest- og Nord-
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Udsigt fra Bakkehusets Vinduer
over Gaarden imod Haven, -

tilhejre den nye Indgang.
Foto: Forf.

siden, paa de ret stejle Skraaninger fra Gaderne ned til Havens Niveau af stedse¬
grønne Træer og Buske: Gran, Tax, Buxbom, Thuja, Cypres o. lign. med et kraftigt
Islæt af selvsaaede Elm, Hyld m. m.

Plænen, Stengærdet og Resterne af den gamle Randbeplantning.
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Cl. Bakkehus under Kastanien.
Den er nu „hævet" lidt, saa man
ser noget mere af den smukke
Bygning, som tillige har faaet
lidt mere Lys i Stuerne derved
Foto: Forf.

Det var ikke uden Ængstelse, vi gik til denne Rydning, — for ethvert Træ er sa-
krosankt paa Frederiksberg, og det er vanskeligt at faa Tilgivelse blot for Tanken om,
at her og der kunde Forholdene forbedres ved lidt Rydning og Fornyelse, og jo mere

Cl. Bakkehus set fra Rahbeks Allé med den nye* Mur i Forgrunden.
Randbeplantningen skærmer dog ganske godt endnu, trods Udhugningen
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man kommer frem igennem en saadan gammel, stedsegrøn Plantning, des mere klør
ens Fingre efter mere, saa uskønne er saadanne Graner, hvis Grene er døde halv¬
vejs op. Skærer man dem af, ser det farligt ud, og lader man dem blive, ser det og-
saa farligt ud. Der blev derfor ikke andet tilbage end nogle ret præsentable Buxbom
og Tax og enkelte Graner, hvis nøgne, nedre Grene forhaabentlig snart vil blive
overvoksede af de Caprifolium, smaablomstrede Clematis og en enkelt Polygonum,
som vi plantede ved Roden. Nu, efter endt Arbejde, er jeg ikke længere bange for
at tilstaa, at man saamænd kunde have undværet endnu et Par af disse Graner, —

og en enkelt stor Elm faar vist endda ogsaa Lov at falde endnu, — den er faldet.
Efter Rydningen maatte der foretages en større Terrænregulering, idet hele Ha¬

ven havde et skævt og ret stærkt Fald ned mod Gaarden og Bygningen.
Dette blev afhjulpet ved, at der langs Gaardspladsens to frie Sider blev sat en

lav Støttemur af gamle Brosten, hvorigennem brede Trappetrin af gamle 2. Sorts Kant¬
sten fører op til Haven, og denne blev gjort større ved, af man bortgravede Foden
af de før nævnte Skraaninger og i Stedet anbragte et Kampestensgærde som Støtte¬
mur. Jeg syntes, det var den mest naturlige Maade at gøre det paa, — og jeg synes
det endnu, selv om jeg senere har erfaret, at Kamma Rahbek har slidt ordentligt i
det med Fjernelse af maaske flere Læs Sten end dem, vi nu har tilkørt. Havens øv¬

rige Udformning gav sig omtrent af sig selv. Der skulde naturligvis være mange Blom¬
ster som i Kammas Tid, — de fik deres Plads paa og bag Stengærdet, hvorfra de breder
sig som Skovbund ind imellem den øvrige Bevoksning, som naturligvis er suppleret
— med nogle Birk, Røn og almindelige Buske, men ikke tættere, end at Muren skinner
igennem og giver Haven et dejligt Indtryk af Fred og Afgrænsning fra den uved¬
kommende, moderne Omverden. Desuden er anbragt et bredt Staudebed mellem
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Gaardspladsen og Haven, og midt i dette er paa en lille Fliseplads opstillet den
Mindestøtte for Knud Lyhne og Kamma Rahbek, som tidligere stod længere nede
ved Rahbeks Allé og for nogle Aar siden, for at redde den fra Ødelæggelse fra tan¬
keløs Ungdoms Side, flyttedes til en midlertidig Plads i den smalle Havestrimmel øst
for Gamle Bakkehus, som nu benyttes som privat Have af Dr. Bobé, der stadig bebor
Førstesalen i Museumsfløjen.

Der er naturligvis i Haven samlet de Planter, som man véd, Kamma Rahbek dyr¬
kede, saa vidt det har kunnet fastslaas; men desværre er Navnene i Litteraturen ikke
paalidelige, trods Kamma Rahbeks livlige Samkvem med botanisk Have. Da Haven
er offentligt tilgængelig paa de Tider, Museet er aabent, er der anbragt Bænke, og
den gamle, grimme og umagelige Trappe midt for Gaardspladsen er erstattet med
en lidt mere diskret anbragt og mageligere Trappe i Gaardspladsens vestlige Hjørne.

Gaardspladsen, som ogsaa var meget ujævn og havde stærkt Fald imod Gaardens
to Længer, er samtidig reguleret, hvorved det store Kastanietræ er kommet til at staa
paa en bred kampestenskantet Fod, som klæder det udmærket.

Desværre er almindelig Hygge ikke let at gengive i Plan og Billeder, — aflæg der¬
for hellere et Besøg i Haven og Museet. Af. Gram.

Nikkende Fuglemælk
Ornithogalum nutans er en af de løgvækster der lettest lader sig „forvilde" og er

tillige en af disse der i højere grad end måske nogen anden bærer præg af vildt¬
voksende plante. Den bliver henved en halv meter høj, bladene er snorformede, blom¬
sterne indvendig hvide, udvendig grønne, med hindeagtige, hvide støvdragere, og der
er på samme gang noget beskedent og noget meget raffineret ved denne grønhvide
hyacintagtige blomsterstand.

Nikkende Fuglemælk er forvildet mange steder i landet ved byer og gårde, den
kan ligesom Skovtulipanen Tulipa sylvestris trives inde under stærkt skyggende træer,
men blomstrer ligesom denne kun hvor den kommer ud i lys og solskin.

E. E.-J.
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Opvarmning af guldfiskebassinet
I en have jeg for nogle år siden anlagde for en arkitekt i Holbæk kom der et

langagtigt bassin tæt udenfor et dagligstuevindue, og da jeg en vinterdag et par år
senere besøgte ham og hans have var der blevet indlagt centralvarme i den ende af
bassinet nærmest huset, og her flokkedes guldfiskene i fuld glans og højt humør mens
vi andre gik med vinterfrakke, galoscher og snue.

„So ein Ding miissen wir auch haben", siger tyskerne, og da jeg i sommer om¬

lagde midterpartiet i min have, ved hvilken lejlighed forskellige sammensparede øn¬
sker blev realiseret, indrettede jeg også et bassin lige udenfor husets sydside. Hos
mig lod det sig nu ikke gøre at indlægge en varmeledning sådan som i Holbæk da
bassinet her ligger lavt i forhold til varmekedlen, men jeg klarede let problemet ved
i stedet for at lægge en ledning fra varmtvandsbeholderen hen langs kælderloftet,
ned ad ydermuren og gennem denne ud i haven til udmunding i bassinets bund. En
ventil på røret i kælderen har jeg nu fået indstillet sådan at der døgnet rundt flyder
c. 300 I. varmt vand ud i bassinet, og det viser sig at være tilstrækkeligt som jeg ne¬
denfor nærmere skal illustrere. For fuldstændigheds skyld skal dog bemærkes at denne
ordning som rimeligt er nødvendiggør også et overløb fra bassinet, hvad jo vilde
være overflødigt, hvis en varmeledning kunde være ført derud, men på den anden
side må det vel også siges at være en behagelighed mere for guldfiskefamilien stadig
at få tilførsel af friskt vand. Hvorom alting er, fiskene er glade og det samme gæl¬
der fuglene der hurtig har forstået at mit bassin står højt over nabohavernes i tids¬
svarende indretning. I tøvejrsperioder er Solsorten en af de ivrigste badegæster, man
forstår næsten ikke hvordan den lille fuglekrop midt om vinteren har varme nok til
at tørre det tykke fjerlag efter sådan en gennemblødning som der her er tale om.
Et dagligt besøg aflægges af syv sortnæbbede unge Solsorter i følge med en ældre
han med rødgult næb, antagelig søskende med deres fædrende ophav. Når vandet
er frosset til langs alle kanter er der ingen lavvandede steder der giver mulighed for
badning, hvad de øjensynlig er yderst utilfredse med, vikinger som de er. Man ser
dem derfor trippe langs den tynde isrand med front til vandet, af og til drikkende
og med forgæves forsøg på at baske vand op over hovedet: Men det går ikke selv
om de gør halen nok så bred, og gang på gang må de tage til vingernes hjælp for
ikke at plumpe i baljen. Alt det kolde vand de drikker under de forgæves forsøg,
fodkulden og anstrengelserne gør dem øjensynlig irritable, den formodede årsag til
hyppige overfald på den af dem der menes at have fundet en særlig god plads hvor
det er lykkedes at få dyppet lidt af hovedet. Så begynder det at mørkne, og en for
en flyver de bort, nogle efter først at have taget sig en lille basketur i den løse sne
oppe på land. Næste år skal jeg have anbragt en flise et par centimeter eller tre
under vandfladen midt ude hvor vandet ikke fryser til; det manglede bare at fug¬
lene ikke skulde kunne bade i en stedsegrøn have.

Sådan så det ud på badepladsen igår efter 44 dages kulde og blæst, men idag
er billedet et helt andet. Nu er det tøvejr, næsten al isen er borte og de sidste rester
er dækket af et lille vandlag. I et par meters omkreds er tøsneen tæt beskrevet af
små fuglefødders tegn, og spurvene bader ubehersket langs vandkanten der vrimler
af badegæster som stranden ved Bellevue på en sommersøndag.

Det rigtige solsortbesøg kommer vel først hen junder aften som sædvanligt, men
en enkelt ungfugl har dog allerede opdaget at stenbunden et enkelt sted kan nås
af ikke altfor korte ben, og det kan nok være den benytter sig af det. Væk med
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Guldfiskedammen ved vintertid.

jer Graassenolliker lad mig komme til, hovedet under med et sæt, halen spredes til
en vifte med dansende vanddråber, og mens kroppen vugger som en gyngehest svir¬
rer vingerne kolibriagtigt i vandskorpen så der står et dråbebrus over hele den lille
sorte fjerpompon i centrum af mange skælvende vandringe der længst ude blander
sig med de små forvirrede cirkelsystemer uden om spurvenes gemytlige badestrand på
den anden bred.

Guldfiskedammen ligger lige udenfor vinduet ved mit skrivebord. Ligesom spea¬
keren ved et stævne kan jeg derfor følge slagets gang og referere med det samme.
Hov! Hov! Hvad er nu det for en arrig lille spurv der avancerer med opspærret
gab mod en af sine lige? Kikkerten for øjet så afstanden kun bliver en meter eller
to, og så viser det sig at være den ene af de to Grønirisker der begge er kommen
igen skønt de badede for en timestid siden. De følges altid ad, et pænt træk i deres
karakterbog, men de er ikke fri for at være lidt krakilske. Nå det har måske sine
årsager, og tossegod skal man ikke være selv om man er pacifist.

Tøvejret holdt sig. I løbet af natten regnede al sneen bort, og idag er der kun
en ganske lille strimmel is tilbage ved den lave side. Vandtemperaturen er rimeligvis
en grad eller to højere men tilstrækkeligt til at sætte humør i guldfiskene. I de kolde
dage stod hele stimen, ensrettede som tyskere, uden at bevæge en finne midt imel¬
lem det varme tilløb og afløbet, golfstrømmen i deres lille hav, men idag ser de straks
lidt lysere paa tilværelsen. I et til den forholdsvis lave temperatur passende langsomt
tempo sejler de omkring, af og til skyder en eller et par stykker frem foran de an¬
dre, en gør en lille afstikker til højre mens en anden undersøger bunden.

Efter fjorten dages faste vil de vist kunne bruge lidt mad, og der serveres derfor
en klat havregrød i spisekrogen på 15—20 cm vanddybde.'De første der fulgte invi¬
tationen nippede kun ganske lidt, men nu et kvarters tid senere ligger en snes gyl¬
denrøde kroppe over den hvide grødklat mens de øvrige slentrer planløst omkring
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i bassinet. Det er ikke som om sommeren hvor de straks kommer trækkende når

grøden hældes ned, og hvor de to minutter efter står som en levende kæmpeblomst
af gyldenrøde kroppe med arbejdende finner for side om side at presse snuderne mod
grøden og slubre i sig al alle kræfter. Men derfor er det alligevel morsomt at følge
deres lydløse liv også i vintertiden, hvor der sker så lidt ude i haven.

På sådan en mørk regnvejrsdag som idag kommer ikke en eneste fugl for at bade,
og den enkelte solsort, den undtagelse som bekræfter regelen, valgte sig en pyt læn¬
gere oppe i haven. E. Erstad-Jergensen.

Bassinstøbning
Med det samme jeg skriver om guldfiskedammen kan det måske være rigtigt at

fortælle lidt om den fremgangsmåde jeg benyttede ved støbningen i sommer.
Når man arbejder for andre er det altid så sin sag at eksperimentere med metoder

der afviger fra det sædvanemæssige. Ingen takker een fordi en ting bliver gjort lidt
billigere end sædvanlig, men hvis den anvendte metode ikke fuldt ud står sin prøve,
ja så er det rarere „for tilfallet" at være sin egen bygherre, en mand man alletider
kan snakke sig til rette med.

Det er jo en ret kostbar fremgangsmåde vi almindeligvis anvender med armering
af bund og sider, og med støbeflager både inde og ude, og ganske særlig når bassinet
skal være rundt. Og det skulde det her. Den fremgangsmåde jeg fulgte var følgende:

Der afgravedes så meget jord som ned til den højde i hvilken bassinoverkanten
skulde ligge og derefter en smal kredsformet grøft, 60 cm dyb. Omkring lerkærnen
indenfor ringgrøften lagde vi en strimmel billig tagpap, der blev holdt på plads med
en ende sejlgarn foroven og en forneden, hvorefter grøften fyldtes til randen med

en vandtætbetonblan-
ding. Et par dage se¬
nere udgravedes ler¬
kærnen, — tagpappen
rulledes sammen til
brug en anden gang,
og vi gav os i lag med
regulering af bunden
der fik c. 10 cm fald
mod midten. Her ned¬
gravedes en beton-
støbt kloakring af 1 m
diameter og 60 cm høj.
I bunden af denne ud¬
støbtes et 10 cm tykt
betonlag, og et par

dage senere kunde så

Bassinet bliver til.
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støbemesteren stå i denne brønd og fordele et 10 cm tykt lag beton over den øv¬

rige bund.
Hele indersiden „svummedes" med cementvælling, og igen et par dage senere blev

vægge og bund strøget to gange med flydende asfalt, ikke så meget for at tætte men
mere for at få den sorte farve.

Endnu kan man vel ikke sige at bassinet har stået sin prøve, men hvad skulde
der egentlig kunne ske? Bassinvæggene er tæt omgivet af ler, der aldrig har været
løsnet og som i en frostperiode vil øve et ligeså stort tryk udefra som vandet indefra,
og bunden ligger ligeledes på den faste lerbund og så dybt at der aldrig vil kunne
komme frost under den selv om al opvarmning blev opgivet. E. Erstad-Jergensen.

Primula cortusoides
er en uhyre taknemlig Art indenfor den saare talrige og populære Kodriverslægt,

som har beriget vort Foraarsflor med en Farvevariation, der næsten kommer op paa
Siden af Løgvæksternes, og som vi i alt Fald ikke kunde undvære.

Primula cortusoides trives vist allevegne, selv i den stiveste Lerjord, hvorfra hos-
staaende Billede er taget; men muligvis er den dog her ikke helt haardfør. Den
har, som Billedet viser, talrige langstilkede Blade, som er meget smukke, ægformede
eller ovale, lappede og buklede, og i Maj Maaned skyder Blomsterstænglerne frem i
overvældende Mængde, — jeg har talt mellem 40—50 paa een Plante, — og Blomstrin¬
gen strækker sig over lang Tid, idet der stadig kommer nye Etager over de afblom¬
strede. Hos Frøplanter varierer Farven noget fra lysrosa over lyst karmin til mere
lilla, men vil man bevare
en bestemt Farvenuance,
lader det sig meget let
gøre ved at dele Plan¬
terne. Frøformeringen
forøvrigt ogsaa og da

man

imod kan opnaa et liv- *' 'lZmL i"
ligt Farvespil ved at have
dem i Blanding, kan Frø-
formering anbefales. Man
kan da altid, hvis en en-

grelt til sine Søskende,
luge den op.

Primula cortusoides.
Foto: Forf.
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Klinkegange
At man gerne vil undgå

brede grusgange i en min¬
dre have er ganske rime¬
ligt, og da smalle grus¬

gange som oftest er endnu
mindre kønne og mindst
lige så upraktiske, er det
ikke så underligt at der
nu om stunder anvendes
flise- eller klinkegange i
de allerfleste nyanlæg. Del¬
er dog ingen grund til der¬
for altid at holde sig til lige
linier. 1 mange, vel nok de
fleste tilfælde falder de lige
linier mest naturligt hvor
parcellen er retkantet og

nogenlunde vandret, men
undertiden er det dog rart
at kunne indtegne bøjede
eller måske endda snoede
linier i planen fordi disse mangen gang fører mere smidigt igennem, navnlig hvor
terrænet ikke er plant og hvor der er ældre bevoksning at tage hensyn til. Her er

klinker ofte at foretrække
for fliser, og som billedet
forneden viser er der intet
i vejen for også at lade
klinkestierne udvide sig til
større siddepladser.
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Litteraturanmeldelser
Tråden - Skogen - Parken - Puut - Metsd - Puisio. Den finske „Foreningen for Skogskultur" har nylig

i Anledning af sit 25 Aars Jubilæum udsendt et meget smukt Billedhefte paa 88 Sider, Format om¬
trent som Havekunsts;-„En Billedsamling for Skovejere, Forstmænd og alle dem, som i Træerne
ikke bare ser den akonomiske Værdi, men tillige en højere, aandelig Værdi, et Symbol for Skov¬
sagen som en af Hjørnestenene i Finlands selvstændige, kulturelle Forstbestand", - ja en Samling
dejlige Billeder, ikke blot for Forstmanden, men for Træelskeren i Almindelighed, - nærmest en stor-
slaaet Turistpropaganda for Finland. Vi ved jo, at Finland er „De Tusind Søers Land"-og „De Ti¬
tusind Øers Land" er det vist, man siger; men hvor mange tænker paa, at det ogsaa er de udstrakte
Skoves Land?

I Skærgaarden faar „Tallarne" ikke den høje, slanke Vækst,
men tvinges af Blæsten ned langs Klipperne som her.

De af os Sletteboere, som har rejst gennem Sverige og Finland og i nogen Grad misundt disse
Lande deres herlige, endnu for saa stor en Del uberørte Natur, vi nikker altid glad genkendende
til de utroligt høje Tallar (et anderledes klingende Navn end Fyrretræer) med de slanke, brune Stam¬
mer, hvis dejlige Farve man fristes til at tro stammer fra Harpixen i deres Indre, - de berømteste
„Tallar" findes vist i Punkaharju, et af Finlands skønneste Steder. De Finlandsrejsende kender maa-
ske bedre de næsten lige saa høje og slanke Birkestammer, hvoraf der jo findes en fast utrolig Mængde
i Finland, — færre tænker sig maaske, at der endnu saa højt oppe mod Nord virkelig findes saa pragt¬
fulde Eksemplarer af Eg, Lind, Poppel og andre Løvtræer, som Bogens Billeder viser os.

Bogens priseligt korte Tekst, som er paa Svensk, Finsk, Engelsk og Tysk, taler om „Trådens
betydelse som prydnad i landskapet" og om at „utveckla skogsvården till landskapsvård såsom
det naturligaste sattet att såkerstålla vårt lands trivsamhet for ett lyckligt folk och framgång som tu¬
ristland", - bør vi ikke ogsaa tænke lidt især paa det sidste og ikke rasere alle vore Landevejstræer
uden at give Landskabet Erstatning. M. Gram.

G. A.Jellicoe: Garden Decoration and Ornament forsmaller houses, Country Lifes Forlag, London.
140 S. kvarto, Pris 12 sh. 6 d., tiis. af Arnold Buscks internationale Boghandel. Indeholder Kapitler
om: Blomster, klippede Stedsegrønne, Skulptur, Vand, Havemøbler, Gange og Trapper, Løvgange,
Pergolaer, Lysthuse o. lign. og endelig Mure og Laager.

Teksten er ganske instruktiv og letlæselig, og den ledsages af en Rigdom af gode Billeder (179)
fra saavel ældre som nyere Haver, dog gennemgaaende ikke, hvad vi vilde kalde mindre Haver;
men enhver Haveven vil have Fornøjelse af at studere dette smukke Vterk. Q
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One hundred Kyoto Gardens by Loraine E. Kuck, tilsendt af Arnold Buscks internationale Bog¬
handel, Pris 6 sh., er en lille Bog paa kun 150 Sider, men en nydelig lille Bog med en Rigdom af
smukke Billeder, hvoraf flere i nydeligt Farvetryk. Den er ikke saa omfattende som den af Have¬
arkitekt Erstad-Jørgensen her i Havekunst i Fjor omtalte: „Art of the landscape garden in Japan";
men man faar gennem Læsning af denne lille Bog et lige saa godt Indblik i den yndefulde japanske
Havekunst igennem Tiderne. Forfatteren er godt inde i sit Emne, som han har studeret med levende
Interesse og aabenbart har søgt at trænge ind i og forstaa, saa godt som det overhovedet er muligt
for en Udlænding. Hans Dedikation: „To my father, who gave me my love of gardens" giver Tonen!
Forøvrigt skal vi ikke nu trætte med at komme nærmere ind paa japanske Haver igen, men blot
sige, at hvem der endnu ikke har faaet læst det større Værk, bør give sig selv den Nydelse at se
og læse denne lille Perle af en Bog. Af. G.

Udstilling af Havekunst
På den 6. Nordiske Havebrugsudstilling til efteråret har Dansk Havearkitektfor¬

ening fået overdraget arrangementet af udstillingen af Havekunst hvortil udstillings-
komiteen har reserveret den lille tilbygning ved Forums sydvestre hjørne.

Havearkitektforeningens bestyrelse har arbejdet med sagen. Man har fået tilsagn
om deltagelse fra Sverige og Norges Havearkitektforeninger og venter også at Fin¬
land vil deltage.

Da pladsen er begrænset bliver det nødvendigt at foretage et udvalg. Hvert land
nedsætter en komite der vælger mellem landets egne arbejder, og da der må regnes
med at de andre lande vil udstille det bedste landet formår, må det ligeledes være
den danske komites opgave at udvælge arbejder der viser det danske anlægsgart¬
neri fra den fordelagtigste side, selv om den samtidig bør bestræbe sig for at få så
mange havearkitekter og anlægsgartnere repræsenterede som pladsen tillader.

Af hensyn til det smukke helhedsindtryk er det vedtaget at begrænse udstillingen
til forstørrede fotografier og fotografiske gengivelser af planer, tegninger og modeller.

Ved et tilskud fra Ny Carlsbergfondet ser man sig istand til at lade de udvalgte
fotografier udføre til en særlig billig pris: 2 kr. for billeder i størrelsen 24x30 cm,

3 kr. for 30X40 cm og 4 kr. for 48x57 cm, alt på sepiatonet kartontykt papir.
Udstillingskomiteen har påtaget sig indretning af lokalet der vil blive kunstig be¬

lyst, og der vil ikke blive afkrævet pladsleje eller andre afgifter, ligesom der ikke
bliver tale om præmiering.

Til forstørrelsen kræves et fotografisk negativ, og hvis et sådant ikke foreligger
må fotografiet eller tegningen først fotograferes, hvilket vil kunne udføres af A/S Ko¬
dak, med hvem der er truffet aftale om forstørrelserne. Hvert sådant negativ vil komme
til at koste kr. 1,33* '

Materiale der ønskes udstillet sendes til Dansk Havearkitektforenings sekretær
C. Th. Sørensen, Højstrupvej 58, Brønshøj, ledsaget af en fortegnelse af hvilken det
tilrådes at beholde en kopi.

Bedømmelsen foretages den 1. August, der er sidste frist for indsendelse. For at
lette bedømmelsen af billedernes egnethed til forstørrelse bedes negativerne så vidt
mulig ledsaget af et aftryk.

E. Erstad-Jørgensen.
C. Th. Serensen.

48



\ uglekirsebær
Hist og her i vore skove træffer man slanke stammer af et karakteristisk ydre

med blanke tværstriber og afskallende papirtynde lapper, og når man lægger nak¬
ken tilbage og ser op i løvtaget opdager man at stammen bærer en krone der på¬
faldende ligner et sødkirsebærs løvværk. Det er fuglekirsebærret eller det vilde kirse¬
bær der er ret almindeligt på visse egne f. eks. i Boserup skov ved Roskilde og i
Søllerød kirkeskov. Billedet viser et gammelt eksemplar af dette træ der i sin tid har

Kunde man tænke sig et mere henrivende forårsbillede end denne gamle blomstrende kæmpe?

forvildet sig ud af skoven og har fået fred til at vokse og blive gammelt på præste¬
gårdens jord.

Da jeg for en årrække siden foretog en udvidelse af Søllerød kirkegård fik kirse¬
bærtræet en central plads i anlæget, men stammen var allerede den gang noget hul,
og træet havde tydeligvis levet sin bedste tid. Som billedet viser var det i sin vel¬
magt et træ med et antageligt „vingefang" en snes meter bredt, og en drøm af det
skæreste hvidt i de Majdage, hvor det åbnede sine myriader af blomsterskærme.

Det er et lærerigt eksempel på hvordan et træ former sig efter de forhold hvor¬
under det lever. Her behøver ingen lægge nakken tilbage for at konstatere hvordan
kronen ser ud, stammen er kun henved 2 meter høj, medens de ofte i skovene er
både 20 og 25 meter høje uden en sidegren, og medens dette eksemplar dækker et
areal på 3—400 m2 må søsteren inde i skoven ofte lade sig nøje med en tiendedel
eller mindre plads til sin løvkrone. E. E.-J.
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Direktør Svend Illums have i Charlottenlund. Plan 1:400.
Nord skraat opad tilvenstre.
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Have i Charlottenlund
I det smukke villakvarter syd for Charlottenlund skov har direktør Svend Illum

sin bolig på Alexandravej nr. 7, og hosstående plan og fotografier giver en forestil¬
ling om haven.

Det er et forholdsvis gammelt anlæg med smuk træbestand. For en 15—20 år
siden foretog havearkitekt Erstad-Jørgensen en omlægning af partiet omkring det lille
„norske hus", og for tre år siden undergik partiet syd og vest for villaen en gennem¬
gribende omlægning ved anlægsgartner E. M. Deichmann i samarbejde med havear¬
kitekt Axel Andersen.

Det lille „norske hus" med omgivelser i direktør Svend Illums have.

Tæt langs det nordvestre skel står inde hos naboen en række pyramidepopler
af antagelig højde, og for at skaffe vækstmuligheder for blomstrende planter i have¬
delen til denne side har man bygget en cirkelrund mur hvis centrum ligger foran
karnappens midtervindue, og fra hvilken en stauderabat skråner ned mod græsplænen
indenfor. En bred flisevej er lagt i græsset udenfor defn lavendelkronede mur mellem
muren og en rabat ined rhododendron og andre stedsegrønne buske langs skellet.
Da disse ser ud til at trives, må man antage at der før plantningen er spærret af
for nabopoplernes rødder.

Når man ser sådan en række popler plantet i mindre end en halv meters afstand
fra en haves skel mod nabohaven må man undre sig ,over, at hele den udvikling
med større og mindre villakvarterer omkring landets byer og særlig da i hoved-
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stadens nærhed endnu ikke har medført en radikal ændring af hegnsloven af 1867
der kun tager sigte på landboforhold men ikke i nogen henseende opstiller regler for
de hensyn den enkelte villaejer bor vise sine naboer. Medens der er strenge regler for
bygningers placering på arealet, hersker der i virkeligheden fuldstændigt anarki med
hensyn til beplantning af haverne, hvor en villaejer ikke kan forhindres i at tage al
sol fra en nabo mod nord for slet ikke at tale om den skade indtrængende rodder
af elm, ask, popler og andre grådige træer forårsager. Man kan se kæmpemæssige
gråpopler, balsampopler og andre, der ikke alene skygger over nabohaven, men til—

Flisegang og støttemur for stauderabat i direktør Svend Illums have.

lige om foråret overdrysser hans have og fylder hans tagrender med sine store rakler
for igen om efteråret at sprede et snevejr af freuld over hele villakvarteret.

Det er ganske vist en intrikat sag at gå i lag med, og der måtte antagelig gives
en årrække til afvikling af forhold, der var i strid med en revideret og udvidet
hegnslovs paragraffer, men jo længere anarkiet varer, desmere bliver der at bringe
i sømmelig orden, når der virkelig engang bliver taget fat paa spørgsmålet.

For den der planlægger haver Vilde det være af stor værdi, at der var fornuftige
regler at følge i det anlæg man projekterer, og at vide at der ikke kan ventes mere

skygge og andre ulemper fra nabohaverne end hvad der ligger indenfor lovens ram¬
mer. Som det nu er gælder det gamle ordsprog „ingen har fred længere end naboen
vil" i høj grad for havernes vedkommende. E. E.-J.
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Den ældste kendte Fremstilling af vilde Roser
En realistisk Gengivelse af Planteverdenen forekommer tidligst i den gammelkre-

tiske Kunst. For første Gang er her Planten opfattet og gengivet i hele sin naturlige
Skønhed. Allerede omkr. 2000 f. Kr. viser de saakaldte Kamaresvaser en forbausende
Naturalisme — det berømteste Exempel er Liljevaserne fra Knossos, og fra Tiden efter
1700 har vi de herlige Vægbilleder i Paladset i Knossos. Fra en noget senere Tid
stammer Freskerne i Faistoskongens Sommerslot, i hvilke kretisk Naturfølelse har fun¬
det saa henrivende Udtryk.

I Knossos udgravede Arthur Evans i 1923 et lille Hus, som han i sit store Værk
The Palace of Minos vol. II part 2 (1Q28) har beskrevet under Navnet „The House
of the Frescoes". Huset, der efter hans Mening er fra Midten af det 16. Aarhundrede
f. Kr., indeholdt en Mængde Brudstykker af malede Stuk-Dekorationer, forestillende
Naturscenerier med Dyr, Klipper og Blomster i straalende Farver. En restaureret Del
af en af disse Vægfresker er gengivet paa Tavle XI i det nævnte Værk. I Midten ses
en blaa Fugl, der synes at være en Ellekrage, og omkring den Klipper med Vikker,
Iris cretica og Pancratium-Liljer; tilvenstre er afbildet vilde Roser, dels klatrende op
ad Klipper, dels hængende ned fra Klipper. Blomsterne, der har sex Kronblade, er
af en gyldenrosa Farve med orange Centrum. Bladene tredelte, Blomsterknopperne
af Form som aflange Hyben. At det er Knopper fremgaar af, at Kronbladene ses
ragende lidt ud over Bægerfligene.

At identificere denne Rose er ikke gørligt, dertil har Kunstneren taget sig for

Gengivelse af en del
af den ovenfor be¬
skrevne Tavle med

de vilde Roser.
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mange Friheder. Ikke blot de sex Kronblade og de tredelte Løvblade, men ogsaa Kro¬
nens Farve maa skrives paa hans Konto. Det ses overhovedet Gang paa Gang, at
de gammelkretiske Kunstnere kolorerede Blomsterne efter eget Tykke. „Free choice
in colouring", skriver Evans (p. 4^4)» »is continually manifesting itself, especially in
the case of the crocuses, alternately shown white, blue, pink and orange, and of the
flower identified with the dwarf Iris Cretica, which is depicted blue with a yellow
fringe, pink with dark purple, and red bordered with green".

At Rosen fra „House of the Frescoes" er inspireret af en Art, der har tilhørt
Kretas Flora, kan man sikkert gaa ud fra, men dermed rejses Spørgsmaalet om, hvilke
Rosa-Arter, der i Oldtiden har voxet her, og dette Spørgsmaal kan ikke besvares
med en simpel Henvisning til, hvad der i Nutiden findes af Roser paa Øen. Dens
Plantevæxt var naturligvis ikke helt den samme dengang som nu, saa meget mindre,
som Klimaet har forandret sig noget. I hine Tider dækkede Skove endnu Bjergene
og gjorde Vindene mildere, Luften svalere og fugtigere end i Nutiden. Dog fejler man

næppe ved at antage, at den klatrende, hvidblomstrede Rosa sempervirens L., Middel¬
havslandenes Rose par excellence, ogsaa i Oldtiden har voxet her, og at den den¬
gang har haft langt større Udbredelse end i vore Dage.*) Der turde derfor være Grund
til at tro, at det er denne Art, der har inspireret Billedet i „House of the Frescoes",
den ældste kendte Fremstilling af vilde Roser. Poul Herring.

*) I Nutiden kendes fra Kreta, foruden Rosa sempervirens, kun Rosa glutinosa Sibth. & Sm., men
denne sidste Art voxer udelukkende højt oppe i Bjergene.

Gule Vildroser

Mange husker fra Klitterne langs Jyllands Vestkyst den lave, nydelige Pimpinelle-
rose (R. spinosissima L.) med de tætstillede Torne, de smaa sirlige Blade og de smukke
hvidlige Blomster i Forsommeren. Af Europas Vildroser er det den eneste, hvis Blom¬
ster kan have et gulligt Anstrøg, og det er da ogsaa blandt denne Roses nære Slægt¬
ninge i Asien, at man finder den gule Blomsterfarve repræsenteret.

Meget nær R. spinosissima staar R. hispida Sims, ogsaa kaldet R. lutescens Pursh.
Den afviger ved sine større Dimensioner. Busken er indtil 2 m høj og Blomsterne
5—6 cm brede, først svovlgule, senere hvidlige. Sims, der beskrev og afbildede denne
Rose i l8l3, oplyser, at den havde været dyrket gennem mange Aar i Chelsea Phy¬
sic Garden, og at der i Joseph Banks' Herbarium laa et Specimen fra en Have i
Islington, dateret 1781.

En Søsterart til spinosissima er R. xanthina Lindl. Den spontane Form blev først
kendt i Begyndelsen af det 20. Aarhundrede (indført fra Shantung af F. N. Meyer).
Det er en indtil 3 m høj Busk med buekrummede Grene. De unge Skud forsynede
med stærke, rette, sammentrykte Torne af gullig Farve (ingen Børster!). Blomsterne
lysegule, 3>5 cm brede. Areal: Nordkina og Korea.

En Varietet af xanthina er R. Ecæ Aitch. Denne er oprindeligt funden i Kuram
Valley i Afghanistan af Dr. Aitchison, der i l880 sendte Frø af den til Kew. Den
afviger fra xanthina ved noget lavere Væxt, talrigere Torne, aromatiske Blade (Un¬
dersiden af Bladene kirtlede!) og mindre, mere hvidgule Blomster. Dens Areal naaer
fra Afghanistan og Turkestan til Nordkina.

En anden Varietet er R. Hugonis HemsL, tiltrukket i Kew V1899 af Frø, der var
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sendt fra en engelsk Missionær i Vestkina. Den afviger fra xanthina ved kortere,
spinklere, ikke gullige Torne, der paa de sterile Skud er blandede med Borster, og
ved større og mere lysegule Kroner. Dens Udbredelsesomraade synes at være be¬
grænset til det nordlige og vestlige Szetshwan.

Nær spinosissima og xanthina staar R. foetida Herrm. og R. Rapini Boiss. Den før¬
ste var allerede i sidste Halvdel af det 16. Aarhundrede kendt i Vest- og Mellem¬
europa. Den første Afbildning gav L'Obel i 158l,den første Beskrivelse Dalechanips
i 1587 —dens Navn er hos begge Forfattere, som i hele den førlinnéiske Litteratur,
R. lutea. I Linnés Species plantarum (1753) optræder den under Navnet R. eglanteria,
men de anførte Synonymer refererer sig til Æblerosen (R. rubiginosa) og viser, at
Linné har sammenblandet disse to højst distinkte Arter. Det korrekte Navn er der¬
for R. foetida, som Herrmann gav Arten i en Afhandling fra 1762.

1 Mellem- og Nordeuropa sætter denne Rose sjældent Frugt. Den hører nemlig
hjemme i Egne med en hed og tør Sommer — Lilleasien, Armenien, Syrien, Persien,
Afghanistan, Belutchistan, Turkestan og det nordvestlige Himalaja. Da den i Ori¬
enten har været dyrket gennem Aarhundreder, er det muligt, at dens vide Udbre¬
delse tildels skyldes Kulturen.

En Varietet af foetida er R. punicea Mill. Ogsaa denne pragtfulde Rose, vel den mest
farvestraalende, der kendes, er gammel i Kulturen. Den omtales første Cang hos en
middelalderlig spansk-arabisk Forfatter og er sandsynligvis af Maurerne bragt fra Ori¬
enten til Spanien. Den er beskrevet første Gang af den franske Botaniker Cornut i
et Værk fra 1635- Vildtvoxende Exemplarer er samlede i Asiatisk Tyrki af Stapf, i Vest-
Persien af Strauss og i Turkestan af A. Regel. I Botan. Museum i København findes
saadanne fra Armenien (Bjerget Kopans, Kale nær Wan), samlede af Deyrolle.

En Søsterart til foetida er R. Rapini. Denne ikke i Kulturen indførte Rose blev
beskrevet af Boissier i 1859 efter Exemplarer, der var samlede i Frygien af Balansa.

Rosa Hugonis.
Foto: Forf.



Rosa hispida Sims.
(Herb. F. Herring).

Sammenlignet med Joetida afviger den navnlig ved at Tornene er noget krumme, Gre¬
nene beklædte med Kirtler eller Kirtelbørster og Smaabladene mere kiledannede ved
Basis. Dens Udbredelsesareal omfatter Lilleasien, Armenien og det nordlige Persien.

Endnu en Art maa omtales: den højst ejendommelige R. persica Michx. Ved sine
enkle Blade uden Stipler er den et Unicum indenfor Slægten. Den danner en lav
Busk, indtil en halv m høj, med tynde, gulbrune, tæt tornede Grene. Bladene som
hos Berberis — deraf Pallas' Navn for Arten: R. berberifolia. Blomsterne enkeltvis, gule
med purpurrødt Øje. Frugterne runde, tornede.

Arten er hjemmehørende i Persien, Afghanistan, Transkaspiske Lavland, Vest-
Turkestan, Dsungariet og Altai. Visse Steder i det nordlige Persien er den saa al¬
mindelig, at den af Bønderne afhugges og sælges som Brændselsmateriale, navnlig til
Bagerne, idet Brød bagt paa den varme Aske af denne Plante har Ord for at være
særligt velsmagende (Edw. K. Balls i Gård. Chron. Jan. 6, 1934)- Poul Herring.

Saxifraga peltata
På fugtig moseagtig bund er Saxifraga peltata en prægtig staude. Billedet viser

de lyserøde blomster som de løfter sig på mørke stilke op over blomstrende Eng-
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Saxifraga peltata.

kabellejer og løvet af de endnu ikke blomstrende Engblommer. Det er endnu i April
måned og dens egne blade ser man ingen ting til. De skyder først frem når blom¬
sterne visner og er ikke mindre værdifulde end disse. Høje, skræppeagtige blade,
næsten cirkelrunde med den kraftige stilk omtrent op under midten og derfra strå-
leformede ribber til alle sider.

Den fordrer fugtighed og blød jord til sine tykke kødede rodstokke, men den
får det dog for vådt, hvis den plantes helt ud til vandkanten. Når den passes med
vand hævder den med glans også en plads mellem primula og andre lave planter
eller endda på en græsplæne. E. E.-J.

Kobjælde. Anemone Pulsatilla
Såsnart solen i April begynder rigtig at kalde, er Kobjælden en af de første til

at vove sig frem. En lille nakke løfter forsigtigt en jordklump eller lidt vissent løv,
og bløde som dununger kigger allerede næste dag de første klokker op imod lyset,
åbner de violette bægre med de gyldne støvdragerkvaster, og er ganske simpelt ikke
til at stå for.

De varierer i lysere og mørkere violet, større eller mindre i blomsten og mere
eller mindre nikkende, men løvet der først viser sig efter afblomstringen er temmelig
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Skent Havekunst flere Gange tidligere har omtalt Kobjælden, har Red. dog ikke kunnet
staa for dette dejlige Foraarsbillede.

ens, kruset som gullerodstop, og når frøet modnes henleder Kobjælden igen opmærk¬
somheden på sig ved de skinnende silkepomponer der løfter sig over løvet. Ko¬
bjælden er ikke vanskelig med jordbunden blot der ikke er for megen vinterfugtig¬
hed, men sol skal der til. E. E.-J.

Onosma stellulatum
er en stenplante af et særlig

fornemt udseende. Noget af sin for¬
nemhed skylder den vel nok sin ret
sjældne forekomst, men der er vjr-
kelig noget vist reserveret ved disse
matgule blomster der aldrig åbner
sig helt, og den sluttede vækst.

Planten er lidt halvbuskagtig,
lader sig ikke dele og heller ikke
flytte som ældre, den fordrer en
varm, solbeskinnet og tør plads helst
også sandet og stenet jord, men er
iøvrigt ikke vanskelig at dyrke. Den
formeres ved frø og blomstrer først
i Juni måned. E.-J.
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Udstilling afBlomstermalerier i det kgl. danske Haveselskabs Have
I Dagene Sendag den Q. Maj til Søndag den 23. Maj — begge Dage medregnet —

afholder Det kgl. danske Haveselskab en Foraarsudstilling. Det er denne Gang ikke
som sædvanlig de herlige, levende Blomster, der vil drage et skønhedselskende Pu¬
blikum til sig — men det er en Samling skønne Malerier til hvilke de har staaet Mo¬
del for en Række af vort Lands mest fremragende Kunstnere, der velvilligt har tilsagt
deres Deltagelse som Udstillere, og derved gjort det muligt at samle et Blomsterver¬
denens Portrætgalleri, der sikkert paa sit Omraade vil blive enestaaende. Ogsaa fra
afdøde Kunstneres Haand vil der blive fremskaffet Billeder, der vil bære Vidne om

Inspirationens levende Magt.
Udstillingen vil blive afholdt i Selskabets store, lyse Udstillingssal — i hvilken der

vil blive opstillet „spanske Vægge", saaledes at Belysningsforholdene maa forventes
at blive ideelle.

Litteraturanmeldelser
Ernst Gram og Anna Weber: Bekæmpelse af Haveplanternes Sygdomme, populært kaldet „Den grønne

Bog", er nu udkommet paa Aim. Dansk Gartnerforenings Forlag i 9. Udgave og er dermed trykt i
64,000 Eksemplarer.

Overfor Gartnere turde det næsten være overflødigt at anbefale denne lille, uundværlige Hjæl¬
per, hvoraf sikkert enhver interesseret Gartner, ogsaa enhver Anlægsgartner, som vil yde sine Kun¬
der den bedste Service, straks anskaffer sig hver ny Udgave for at falge med Tiden og kunne være
paa Post overfor alle disse „Tyveknægte", som vil berøve os Frugterne af vort møjsommelige Arbejde.

Ogsaa den private Haveejer vil naturligvis have Gavn af denne lille Haandbog, efter hvilken det
i de fleste Tilfælde er muligt at finde ud af, hvad Planten fejler, og hvilken Kur den skal under¬
kastes,-dog finder man intet om Brombær; men maaske er de saa lykkelige ikke at blive syge?

Men savner man iøvrigt noget, kan man altid, om man ikke har anden Sagkundskab nærmere
ved, trygt henvende sig til Statens plantepatologiske Forsøg i Lyngby, for hvilke Forfatterne er hen¬
holdsvis Forstander og Afdelingsleder.

Var der for Resten ikke Grund til at faa den for saa mange tungvendte Titel paa ovennævnte
meget benyttede Institution forenklet til S. P. F.? Det vilde sikkert snart blive lige saa kendt .og po¬
pulært som D. S. B. o. lign., naar det først blev slaaet fast. Af. G.

Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, Nr. 48 for 1936, er som sine Forgængere
et anseligt og interessant Værk paa 342 Sider. Denne Aarbog indeholder en lang Række gode
Artikler, blandt hvilke jeg finder særlig Anledning til at nævne følgende: Iagttagelser vedrørende
Gæslingepil af Gerd Kriissmann, som nævner 11 af de bedste Arter og Sorter blandt en Samling paa
350 forskellige. Det abessinske Højlands Træer og Buske, som jo maa siges at være aktuel. Rigsauto-
banernes Beplantning. Træveteraner, - og saa endelig Selskabets Aarsforsamling, som i 1936 fandt
Sted i Glogau, Sagan og Muskau, kendt indenfor Havekunstens Historie gennem Fiirst Puckler Muskaus
Virksomhed for Landskabshavens Udbredelse i Tyskland. Værketer gennemillustreret med gode Bil¬
leder; men det er altfor svært at vælge eet imellem dem til Gengivelse her. Af. G.

Erik Soderberg: Vdxterna i Tdppan, Kooperativa Forbundels Bokforlag, Stockholm.
En overordentlig nydelig lille Bog, svarende til den af samme Forfatter sidste Aar udsendte:

Vdxterna i Hemmet. Man maa særlig komplimentere Forlaget for Bogens Udstyrelse med 48 ganske
dejlige Billeder i Farvetryk efter Farvefotografier, optaget i „Bergianska tradgården". De fleste er
gamle Kendinge; men det er en sand Nydelse at møde dem i denne dadelfri Gengivelse.

Bogen indeholder iøvrigt korte og letlæste Artikler om Vækster for Skygge og for Solskin, om
Vækster, som blomstrer og dufter i Skumringen og om Natten, naar den travle Haveejer efter Da¬
gens Arbejde ret har Tid at nyde sin Have, - om Snitblomsters Behandling og om Drivning af Blom¬
ster (Grene). Af. G.



7 rækkehushaver
Af en eller anden mærkelig grund interesserer man sig i litteraturen langt mere

for rækkehushaver end denne særlige byggeforms udbredelse gør det rimeligt. Det
kunde maaske forklares derved, at rækkehuset i virkeligheden er den fornuftigste
haveboligform. Den, der kan være mest økonomisk. Interessen for haveformen maa
da ses som en slags agitation for boligformen. Uden at komme ind paa en lang
akademisk udredning af rækkehushavernes særlige vilkaar og deslige, hvilket er be¬
handlet tilstrækkeligt, skal vi her bringe nogle eksempler paa planer, der er udført
i aarenes løb, nærmest for at belyse, at der er mange muligheder for variation, uden
at der af den grund bliver tale om altfor stor anstrengthed.

Dr. Johs. Helwegs have i Svanevænget i Hellerup er en af de allerførste, som jeg
har haft med at gøre. Den er interessant, fordi vilkaarene var ligesaa gode som i en
londonsk rækkehushave. Den opfylder nemlig den drøm, vi altid har om murede
hegn. Huset er bygget af arkitekt Louis Hygom. Der ligger i Svanevænget en lang
række huse af et vist eksklusivt præg; toetagers rummelige huse, hvor man har be-

Dr. Johs. Helwegs have i Svanevænget.

stræbt sig for at variere hvert hus' udseende, saaledes at de almindelige beklagelser
over rækkehusets ensartethed i nogen grad er afværget.

Havens form er jo den enklest mulige, nærmest huset en fliseterrasse, rabatter ned
langs murene, en siddeplads i sydvesthjørnet, og en lille sandlegeplads i sydøsthjørnet.
Rabatterne er tilplantede med stauder og roser, der er indføjet nogle rabariber-
blokke, lidt stikkelsbærbuske og deslige, men det interessanteste i beplantningen er
de buske og slyngplanter der er espalierede op ad muren. Det er meget taknemligt
at plante roser, forsythia, malus, vin, figen, robinia hispida, hibiscus og m. m. op ad
murene i en saadan lun og lukket have, det kan give det mest fortættede frodig-
hedsindtryk, som man kan tænke sig. Haven blev anlagt i aaret 1929 og arbejdet
er udført af anlægsgartner Carl Helmuus.

Lektor Jacobæus's have paa Egernvej ligger vel i et rækkehuskvarter, men deter
et gavlhus, saaledes at haven nærmest er af karakter som en lille dobbelthushave.
Her er hegnene de almindelige granraftehegn. Paa husets nordside er arealet ud til
fortovet fliselagt med udsparing til beplantning, den er der ikke meget at sige
om. Haven er paa en vis maade formet meget gammeldags, idet den simpelthen har
en cirkelrund plæne i midten, men det ser dog vist ikke saa gammeldags ud. Ned¬
gangen fra terrassen har vindeltrappetrin, passende til cirkelplænen. Alt er udført af
Bremer-sandsten, meget fint og omhyggeligt sammenhugget. Ved husets østgavl fører
en flisegang fra baghaven midt igennem blomsterrabatter og enden i en lille rund
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plads, der var bestemt til en vase, eller en skulptur. Beplantningen er ikke særlig
interessant, det er roser og stauder med frodig beplantning ved hegnene.

Skibsreder Chr. Harhoffs have i Sundvænget i Hellerup-Charlottenlund er forsaa-
vidt heller ikke meget opsigtsvækkende, men da man der baade ønskede græs og ret
mange blomster, var det nødvendigt, at der foruden rabatterne langs granraftehegnene
placeredes en hel del blomster op imod huset, og det er da gjort saaledes, at man
fra terrassetrappen kommer ned paa en lille halvcirkelformet fliseplads, hvorfra nogle
flisegange vifteformet fordeler sig ud gennem den brede blomsterplantning.

Fru Lili Armands have, der ligger paa Heslegaardsvej i Hellerup, er en lille syd¬
vendt rækkehushave paa fem en halv meters bredde og godt sytten meters længde.
Obligatorisk granraftehegn paa de tre sider. Nærmest huset er der to terrasser af
kalkstensbrudfliser. Den øverste er forholdsvis lille, saaledes at den nedre, der for¬
modentlig vil blive brugt mest, kunde blive noget større. Den buede trappes vand¬
rette skifter gaar igennem i de korte støttemure. I havens største del er der lagt et
mønster af betonfliser, 50 cm i kvadrat. Midt i haven danner mønstret en ret bred
vej, udvidet til en siddeplads mod syd. For at opnaa en .vis ro er der kun plantet
gule blomster, slige ensfarvede blomsterhaver kan virke meget smukt og stærkt, og

Lektor Jacobæus' have paa Egernvej,
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Ingenier J. Siim Marcussens have i Svanevænget.

hvor der kun er et eneste haverum, altsaa kun mulighed for een farve, er det van¬

skeligt at komme uden om gult. Blaat virker særlig smukt, men udelukker plantning
af roser, tulipaner og andre meget ønskelige blomster. Rødt volder store vanskelig¬
heder ved farvesammensætninger. Gult maatte alt i alt anses for den heldigste farve,
og her var heldigvis ikke nogen animositet mod gult.

Der er dog et par undtagelser fra det gule, men ikke noget, som har videre farve¬
mæssig betydning. Der er plantet et par polygonum baldschuanicum nær huset, for
hurtigt at opnaa dække. Paa raftehegnene er der espalieret viburnum rhythidophyllum,
og i de smaa firkantede felter mellem midterfliserne er der plantet sedum lydium.

Ingeniør J. Siim Marcussens have ligger ved samme husrække i Svanevænget, som
dr. Helwegs. Jeg tegnede den første gang i 1932, og da bestod den simpelthen af
en lille terrasse nærmest huset, rabatter langs hegnene og en lille birkelund mod
syd ved garagen, saaledes at man fik et dække mod udsigten over mod et gasværk
o. s. v. Ejeren syntes imidlertid at haven skulde være noget morsommere, og jeg fik
da lov til at lave den om i 1935- De fliser, der før blev brugt til terrasse og gange
i haven, blev samlet i birkelunden, der blev udtyndet lidt, og der er nu ved garagen
en plads, der bl. a. kan bruges til tøjtørring. Havens flade blev gjort bevæget ved
udgravning. Terrassen er klinkelagt. Den ovale plæne i midten ligger forsænket under
4 lave klinkemure, som ligger excentrisk, om man kan bruge det udtryk om ovaler.
Der er plantet cotoneaster-arter ved garagen mod syd, enkelte smaabuske her og
der, og iøvrigt væsentligt stenhøjsplanter og lave stauder.

Klinkemure og anden anvendelse af klinker er jo blevet svært moderne i de senere
aar, men det ses meget ofte, at anlægsgartnerne daarligt mestrer den særlige teknik,
som klinkerne kræver. En klinkemur er jo et meget svagt bygværk, og den maa i
hvert fald hælde meget stærkt indefter, hvis den skal staa godt. Dette kan volde
visse vanskeligheder ved runde mure, ved hjørner og lignende, men der maa absolut
ikke slaaes af paa det, og der er heller ingen grund til at gøre det, idet en saadan

Fru" Lili Armands have paa Heslegaardsvej.
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Hofbronzestøber Poul Rasmussens have paa Fuglebakken.

hældning paa ingen maade er uskøn. Planteliuller i klinkemure fordeles ofte altfor
regelmæssigt, det ser ikke godt ud, og der er jo ingen grund til, at man ikke varierer
dette meget. Beplantningen er i reglen ogsaa for sparsom, nogle synes ganske vist,
at det er pænt, at man ser en hel del til murene, men da der altid gaar temmelig
meget ud paa plantemure, og da man jo særdeles let kan luge bort, hvis der skulde
komme for meget, saa maa man indstændigt tilraade rigelig plantning, eventuelt plant¬
ning i hver eneste stødfuge, særlig af lave tætte planter som sedum, linaria, auhrietia
og deslige. Der bør hugges mindst muligt paa klinkerne. Naar der skal lægges et gulv,
bør der begyndes med hele sten ved mure og trapper, og der er ikke spor af grund
til at hugge klinkerne til efter den lige linje, de støder op til. Det ser tværtimod pænt
ud, at der bliver disse smaa trekantede aabninger ind mod bygningen.

De fire her omtalte haver er anlagte af anlægsgartnerne Sørensen og Nørgaard.
1 planen til hofbroncestøber Poul Rasmussens have paa Fuglebakken er der gjort et

andet forsøg paa at opløse det rektangulære areals almindelighed. Tilgangen til hu¬
set gaar igennem haven, og det foreslaaes da at denne sker efter en buet linje, be¬
stemt af et dobbelsidigt gærde, der afskærer en lille intim blomsterhave fra indgan¬
gen. Opad det nordre hegn og i trekanten mod nordøst skal der vokse en hel del
pæne buske. Gærdet skal bygges af klinker og tilplantes frodigt og tæt, der maa bl.
a. gerne være stikkelsbær paa det. Indenfor gærdet maa der være ret lave stauder,
maaske ogsaa nogle roser. Haven er ikke anlagt endnu.

Ingeniør Regnar Genefkes have ligger ogsaa paa Fuglebakken, men har indgang
gennem den meget lille forhave, hvor der kun er et rosehbed ved hegnet og flise¬
lægning. Her er det indrettet saaledes, at der bag haverne løber en vej, der vel er
smal, men dog bred nok til tilkørsel til garagerne. Denne have tænkes indrettet med
40 cm høje bede med klinkemure om, uregelmæssigt fordelt paa en gruset bund.

Der er en lille sandlegeplads i et hjørne ved garagens vestgavl, og det smalle
areal mellem garagen og sydskellet tænkes overdækket med en ganske let pergola.
Der findes nogle slyngplanter, som straks vil kunne dække ret effektivt her.

En saadan have skulde være meget let at vedligeholde, og den byder mulighed
for dyrkning af et overordentlig stort antal planter. C. Th. Sørensen og Troels Erstad.
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Et par enkeltblomster af
L'æonia albiflora „Whitley major".

Der findes en uendelig mængde sorter af den østasiatiske Pæon, men en af de
alier skønneste og tillige en sort der ikke er vanskelig hverken at formere eller dyrke
er den enkeltbloinstrende sne¬

hvide Whitley major med den
gyldne pompon af støvdra¬
gere.

Pæoner egner sig bedre
end de fleste andre stauder til
plantning for sig selv. De ud¬
vikler sig tidligt, blomstrer al¬
lerede i Juni måned og hol¬
der løvet smukt til helt hen i

efteråret. Deres bredt hvæl¬
vede form gør dem slet ikke
egnet til en plads indeklemt
mellem andre stauder. Hvor
de ikke plantes for tæt kan
der vokse påskelilier imellem,
og de gule blomster står smukt
til pæonens unge rødlige skud.

E. E.-J.

Busk i fuld flor af
Pæonia albiflora „Whitley major".



Petersens Have - og Hansens
Et Radioforedrag

For nogle Aar siden fik baade Petersen og Hansen Raad til at bygge. P. vandt
i Lotteriet, og saa blev det til Virkelighed, der hidtil kun havde været en Drøm. At
gaa og drømme om en Ting giver ikke noget Kendskab til den, og det at skulle
have Hus og Have kom derfor ganske bag paa Petersens. (Det lille s til sidst betyder
Fru Petersen, som Thit Jensen siger). Og Huset blev rejst med P. selv som Arkitekt,
og som altid, naar vi Mennesker vader ind paa Omraader, vi er uden Kendskab til,
blev Resultatet noget Fusk. Men selvgjort er jo alligevel velgjort, og selvom Huset
blev dyrt, (det blev meget dyrt), var P. tilfreds. Der var Skorstenstinder og Skyde-
skaar og aftrappede Gavle og mere af samme Skuffe. En Herregaard i Lommefor¬
mat og altsaa uegnet til Menneskebolig. Det var et græsseligt Hus.

Grunden, som P. lagde det paa, havde, som det er Grundes Natur, benyttet den
Tid, der var til Raadighed, mens den laa og drev sin Pris i Vejret, til at blive, hvad
man bramfrit kalder: rigtig godt beskidt.

Den darwinske Kamp for Tilværelsen havde raset med stor Kraft, og det sejge
fleraarige Ukrudt var med den stærkeres Ret gaaet sejrrigt ud af Foretagendet. Det
bredte sig med triumferende Voldsomhed baade over og under Jorden. P. havde
noget at glæde sig til, og han glædede sig.

Han lagde sit Hus midt paa Grunden, for det mente han var det fornemste. Der¬
ved opnaaede han, men det vidste han ikke, at faa Arealet opdelt paa en meget
uhensigtsmæssig Maade: i en mindre Forhave, en mindre Baghave og to helt ubru¬
gelige Stykker Jord paa hver Side af Huset.

Da Kælderen blev udgravet, kom der en Del Jord op og ikke saa lidt mere Ler.
Og da Byggeriet var slut, blev begge Dele i Blanding planeret ud over Grunden til
P. at lave Have af. En hel Del af dette grødefulde Stof var dog forinden skovlet
op om Havedøren for at blive en Terrasse.

Og saa gravede P. sin Grund. Han vendte Jorden, rystede nogle Ukriidtsrødder
af og jævnede efter, og saa lavede han Have. Og havde P. været usikker med Hus¬
byggeriet, saa aandede han nu op. For nu var han da naaet ind paa et Felt, der
ingen Forudsætninger krævede. Naar han blot gik en Tur hen ad Vejen, var der
jo Eksempler nok paa, hvordan en Have nu engang skulde se ud, og saa gjaldt det
jo bare om at gøre sin egen flottere end Naboernes. Og det skulde den blive; det
lovede P. sig selv.

Det vil sige det var ikke i egentlig Forstand sig selv, P. lovede noget, men den lille
Forfængelighedens Djævel, der rider Menneskene. „Din Have skal repræsentere lige¬
som dit flotte Hus", hviskede den, „den skal fortælle Omverdenen om sin Ejers Pragt
og Herlighed. Det var dejligt, om den kunde vække lidt Misundelse, ikke sandt. Sørg
for det". Og P. adlød. Han sørgede for, at saa meget af Haven som muligt kunde
ses fra Vejen. Mangen en-P.'s hele Haveglæde ligger gemt i de Tanker, han gør sig
om forbipasserendes Beundring. Det gør slet ikke noget, at man standser og kigger
ind. Alle er velkomne til at indsuge Skønhedsindtryk og falde hen i Beundring over
P.'s Smag og store Hittepaasomhed.

Vi skal nu se lidt nærmere paa Enkelthederne i P.'s Have. Den er indhegnet af
et hvidmalet Stakit, der giver det ønskede frie Ud- og Indsyn, og dertil godt med
Træk, og det fremgaar da ogsaa tydeligt nok af Planternes Udseende, at de ikke
kan lide at være der.
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Ude fra Fortovet ser vi op ad en bred, gruset Gang, der nok saa nydeligt saver
Haven over i to nøjagtig lige store Stykker Græs. For en moderne Mand som P.,
(for det tror han, han er) er der ingen Tvivl om, at til en Have nutildags hører der
Fliser, og derfor lægger han en Rygrad af saadanne midt igennem Gruset, hvis Smaa-
sten, deres runde Natur tro, stadig forvilder sig op paa Fliserne. Lytterne kan ty¬
deligt fornemme den velbehagelige Knasen under Fødderne.

Egentlig vilde P. helst have haft sin Flagstang anbragt midt for Huset, saa det
ogsaa kunde blive savet over, men det karambolerede lidt med Herrcgaardsopkørslen,
altsaa Midtergangen, der sejrede, og saa blev Flagstangen flyttet ud i Midten af det
ene Græsstykke, og som Pendant til den fik en velvoksen Blaagran Plads midt i det
andet Græsstykke, og saa syntes P., at den højtelskede og aldeles uundværlige
Symmetri ikke kunde bebrejde ham noget, og dog er der intet i denne Verden, der
svarer til en Flagstang uden en anden Flagstang, og to Flagstænger: det havde P.
dog aldrig set andre Steder.

Resten af P.'s Plæner er ødelagt af Bede, der er skaaret ud i Græstæppet i et
kunstfærdigt Mønster. Der er Cirkler, Elipser og Halvmaaner og flere f igurer, som
Videnskaben ikke har noget Navn paa endnu. Græsset maa selvfølgelig ikke betrædes
uden af P. selv i Embeds Medfør med Græsslaamaskine og Kantafstikningsspade og

Skuffejern. „P.'s Børn?" siger De. Ja de kan jo spadsere paa Grusgangene. Vil de
endelig lege, skal det i hvert Fald ikke være i hans Have, siger P., den skal ikke
ødelægges. Og saa maa P.'s Born lege paa Fortovet eller Kørebanen.

Oppe omkring Huset, hvor det meste af Lervællingen blev anbragt, er der et
Grusplateau. Grus er der i det hele taget rigeligt af, og P. svæver i den Vildfarelse,
at det er Haveareal. At Gaardsplads er et rigtigere Navn, falder ham ikke ind.

Det er væsentlig Roser, P. dyrker i sine Bede, og de er plantet med stor Afstand,
saa man rigtig kan se den nøgne Jord og nyde Rosenfrøknernes eneste virkelige
uheldige Egenskab: deres grimme Ben, men P. kan komme til med Skuffejern. Ja P.
holder virkelig sin Have ved Hjælp af det forhistoriske Redskab, der hedder et Skuffe¬
jern, og derfor faar han den aldrig ren. Ukrudtet myldrer op i hans Fodspor, og
hvad værre er: hans Have lider Sommeren igennem af en ustandselig Tørst, fordi
al det Vand, der er, fordamper fra Havens fastskuffede Overflade, og det Vand, P.
i sit Ansigts Sved hælder paa, gaar samme Vej.

Vi har allerede snakket om, at det trækker fælt gennem P.'s Stakit, og det i For¬
bindelse med Vandmangel fortæller tilstrækkelig tydeligt, hvorfor P.'s Planter ikke
ser glade ud.

P. kalder sig Blomsterven og mener virkelig, at han er det, han baade holder
rent og vander og begriber ikke Planternes Utaknemmelighed.

P.'s Have rummer endnu et Par Attraktioner, som er værd at tage i Øjesyn, dog
ikke for det godes Skyld. Det er Terrassen og Stenhøjen. De er gjort over samme
Læst. Nede i det ene Hjørne mod Vejen er der væltet et Par Læs Sten ind over
Stakittet, og saa vidt man kan skønne, er der derefter ikke sket andet, end at P.
efter at have taget en god Portion fra til Terrassen har rejst Resten op paa Enden
Side om Side hen over en rund Bunke Jord. Nede i de smaa mørke Lommer mel¬
lem Stenene dyrker P. efter Sigende de saakaldte Stenhøjsplanter. Vi andre kan jo
nu kun se Stenene.

Det samme Princip er anvendt ved Terrassen, hvis^ Skraaninger er spækket med
Sten med regelmæssig og ganske lille Afstand og med Planter imellem. Fremfor at
holde paa Jorden, som det er P.'s Mening, at Stenene gør, giver de tværtimod Regn-



vandet oplagte Muligheder for stadig at vaske Jorden væk omkring sig, saa Stenene
griner mere og mere frem, og Haabet om, at Planterne engang vil kunne dække
Stenene eller blot fortone dem lidt, maa skrinlægges.

Oppe paa Terrassen er der lagt Fliser til Siddeplads, men der sidder P. aldrig;
dels har han ikke Tid, for et saa sindrigt Haveanlæg som hans kræver hans stadige
Nærværelse i al hans Fritid, baade Hellig og Søgn, ellers gror det hele omgaaende
til i Møg, og dels er Terrassen ganske uskikket til Opholdsplads paa Grund af Træk.
Paa en Præsenterbakke trækker det altid.

Vi har hidtil kun set paa P.'s Prydhave, som det hedder med et tosset Udtryk,
men bag Huset ligger Frugt- og Køkkenhaven, som vi ogsaa skal se, inden vi gaar.
Her er intensiv Drift. Frugttræerne er jævnt fordelt over hele Arealet, og under dem
vokser Frugtbuske og Urtesager. Der kæmpes en drabelig Kamp om Livsgoderne.
Vand og Næring kommer først til Urter og Buske, saa dér bliver Træerne snydt,
men de hævner sig ved at tage Eneret paa Sollyset, saa de lavere Vækster maa
kravle rundt i Skyggen. Det er saa dejligt upraktisk arrangeret.

Paa de to smalle Jordtarme paa hver Side af Huset har P. paa Forhaand opgivet
at faa andet end Grus til at trives. Og der har han for een Gangs Skyld ræson¬
neret fornuftigt.

Som vi nu har set, har P. baade Blomsterhave, Frugthave og Køkkenhave, men
een Slags Have mangler han, den allervigtigste, en Have, der er til at være i for
Mennesker. Saadan en vil vi ogsaa se, og derfor siger vi Farvel til Petersens og gaar
over til Hansens. Dér træffer vi den.

Hansens har ikke vundet i Lotteriet, men de har gennem mange Aar vidst, at de
en Dag vilde bygge og indrettet sig derefter. Hansen købte Grunden, der ligger Syd
for Vejen, dengang den var billig, og har dyrket den siden. Allerførst plantede han
en Bøgehæk hele Vejen rundt. Ikke i selve Skellinjen, men et Stykke inde, saa hans
Ejendomsret til den var sikret og dermed hans Kontrol med dens Højde. Han valgte
Bøg, fordi den lukker og læer hele Aaret og skaber Afveksling med sin skiftende
Paaklædning: lysegrøn Foraarsdragt, mørkegrøn Sommerkjole og brun Vinterkaabe.
I Aarene, der fulgte, klippede han den kun paa Siderne og lod Topskuddene være
urørte, saa Hækken hurtigt kunde komme i Vejret. Det Aar, han byggede, var den
naaet over Øjenhøjde, hvilket vil sige 1,8 m, og dér holdt han den.

Allerede da han købte Grunden, begyndte han at spekulere paa Husets Indret¬
ning og Udseende. Han forhandlede med en Arkitekt og fik en foreløbig Skitse, hvor
han fandt sine Tanker udtrykt langt klarere, end han selv kunde. Han gik med Skit¬
sen til Havearkitekten og snakkede med ham om Husets Placering paa Grunden og
om Havens Indretning og Forbindelse med Huset og fik af ham en Haveplan. Og
saa var Hansens Hjem færdigt paa Papiret, i Hovedtræk.

Den Del af Grunden, hvor Huset skulde ligge, blev foreløbig Køkkenhave, mens

Resten, der ikke vilde blive berørt af Byggeriet, fik sin endelige Form, saa da Huset
kom, var Haven vokset til.

Og nu besøger vi Familien Hansen. Ved Ankomsten lægger vi straks Mærke til,
at Huset, der er et fornuftigt lille Hus uden Krumspring, er lagt ud i Grundens ene
Hjørne, saa nær Vejen, som Byggegrænsen synes at tillade. Derved har Hansens
opnaaet at faa saa stort ef samlet Haveareal, som Forholdene kan give. Foran selve
Huset er Hækken fjernet, da den her ingen Nytte gør. Ejendomsgrænsen er blot
markeret med en Række Fortovskantstén, der er saaet lidt Græs i den smalle tor-



have og plantet en enkelt Husk. Det er Ansigtet mod Omverdenen, som der er gjort
det mindst mulige ud af. Hansen skal ikke forsyne Kommunens offentlige Veje med
Blomsteranlæg.

Fra Hushjornet er et Raftehegn ført vinkelret ud til Hækken, saaledes at Haven
er skjult fra Vejen, og saaledes at al Adgang til den foregaar igennem Huset. Saa
har Hansens f red, naar de vil have det. En Dag, de beslutter at tage Ferie fra Dør¬
klokken, er der ingen, der kan tosse rundt om Huset og tvinge Hansens til at simu¬
lere glad overrasket.

Fra den store Opholdsstue træder vi lige ud i Haven, et Skridt, og vi er der.
Og det slaar os straks, at Hansens Hus og Have lever et lykkeligt Samliv. De
er skabt for hinanden og derfor groet sammen i en harmonisk Helhed. Haven er

Hjemmets Sommerstue. Den høje, grønne Hæk er Væggen, og Græsset er Gulv¬
tæppe over hele Gulvet. Stuen er moderne, hvilket vil sige bevidst forenklet i Ud¬
styr. Her er hvad Hansens bryder sig 0111 og har Brug for og ikke noget, der
bare skal repræsentere. Her er nogle Buske spredt anbragt i forskellig Afstand fra
Hækken: Et Febertræ til første Foraarshilsen, en Forsythia til Afløsning, en Syren,
(mens den pragtfulde, men giftige Guldregn maa vente, til Hansens Børn bliver æl¬
dre), ja selv en Hyld og et Par Stykker til. Ingen Sjældenheder, der staar og van¬
trives, men det alleralmindeligste, der altid lykkes paa det allerdejligste. Ogsaa et
Birketræ har Hansens plantet, men de store, graadige Skovtræer nøjes de med at
nyde paa Afstand. De staar i ukloge Naboers Haver. Ude i Plænen finder vi et Par
Frugttræer, et Kirsebærtræ og et Sommeræble, og vi glæder os over, at de ikke er

forsynet med en lille uskøn Jordtallerken rundt om Stammen. Det ved H. godt ikke
er nogen Nytte til. Han ved ogsaa godt, at skal man dyrke Frugt rigtigt, skal man
have en Frugthave til det samme, men han er ikke Frugtavler. Han betragter sine
Træer som Prydtræer, nyder Blomstringen og lader Frugterne dumpe ned i Græsset
til Børnene. 1 et solrigt Hjørne har han sine Blomster. Der er noget til hele Som¬
meren: Primula, Iris, Lupin, Ridderspore, Phlox og Helenium. Han hænger sig ikke i
lavæstetiske Betragtninger over Farvesammensætninger, men sammenligner sine Blom¬
ster med Badestrandens og Sommermødernes Farveorgier. Der er Siddepladser rundt
om i Haven, men ingen af disse sure, lukkede Lysthuse. Baade i Sol og Skygge
staar Havebænke og Flugtstole i glade Farver. Den mest benyttede Siddeplads er
belagt med almindelige ru Betonfliser, der faar saa smuk en Patina, og en Række
Trædefliser af samme Slags fører fra Havedøren derned. Slyngplanter gror op ad
Hus og Raftehegn, og Hansens Børn tumler sig paa den frie, aabne Græsplæne. Det
er en dejlig Have, fuld af sund Fornuft, og det er en billig Have, (Skønhed og Penge
har jo heldigvis ikke noget med hinanden at gøre), og den er nem at holde: lidt
Morgenmotion med Plæneklipperen klarer det meste. Til at klippe Hækken tager
han en Anlægsgartner. Han ved godt, at naar han selv gør det, kommer den til af
ligne Midgaardsormen. Køkkenurter dyrker han ikke mere. Han siger, at det er bil¬
ligere at købe dem, i hvert Fald er det nemmere, og al den Pasning, de kræver,
morer ham ikke. I det hele taget vil H. ikke have sin Have til at være en Klods
om Benet; han vil ogsaa i Skoven med Familien, rejse bort paa Sommerferie eller
blive hjemme og læse, eller ligge og drive paa Græsplænen. Han har kort sagt meget
andet at bruge sin Fritid til end kun til Havepasning.

Se, Petersen, han vandt i Lotteriet, men det er Hansen, der gik med Gevinsten.

Alligevel kan man godt en Gang imellem spørge sig selv, om det Arbejde at pro-



jektere Haver er uden Betydning, om de forskellige Haveproblemer er andet end
æstetiske Snurrepiberier. At den, der har Haven, er glad for den og henter Sundhed
ved at arbejde i den, er vel det vigtigste. Javel ja, men — Arbejdet med at forme Nuti¬
dens Haver bedre bør alligevel fortsættes Haand i Haand med at forme Husene bedre
og Møblerne og Automobilerne og alt andet, hvad nævnes kan, og det fordi Haven
først og fremmest bør betragtes som en Brugsgenstand ligesom de nævnte Ting, der
har naaet deres høje Kvalitet, ogsaa æstetisk, fordi der stadig bliver arbejdet med
dem ud fra Princippet: de kan fungere endnu bedre. At vore Haver blev mere funk¬
tionalistiske, vilde jo ikke gøre den Folkesundhed, der vokser af dem, mindre.

Og nu P.s Haveglæde. Er det ikke Synd at tage den fra ham? Han er jo tilfreds
med sin Have, saa kan vi andre jo sagtens være det. Jo, men der er slet ingen, der
løber med P.s Haveglæde, fordi man nu engang kun kan udrydde, hvad man erstatter.
Tag til Eksempel et lille Barns Kærlighed til den grimmeste af sine Dukker, den
med Hul i Hovedet og lasede Klæder. En skønne Dag opdager hun selv, at en hel
Dukke er pænere, brugbar til Af- og Paaklædning, Gadeture og alt det dér, og saa
kan hun uden Sorg se Pjaltelotte gaa i Skarnkassen, fordi den er erstattet med noget
bedre, der er den lille Pige til endnu større Glæde. Og ligesom Barnet bliver mere
og mere udviklet, og derfor efterhaanden kræver mere og mere af sine Brugsgen¬
stande, saaledes kan det ogsaa ske, at P. udvikles eller kultiveres, om De vil, og der¬
for efterhaanden bliver utilfreds med mangt og meget, han før var glad for. Det skal
man ikke beklage. Tilfredshed med sig selv og sit eget er et skidt Ideal, for det ude¬
lukker ethvert Fremskridt; i hvert Fald skal Tilfredshed med noget daarligt stadig
bekæmpes. En hel Befolkningsklasse, der før var tilfreds, trods umenneskelige Ar-
bejdsvilkaar, blev vækket til Utilfredshed og fik Mulighed for et menneskeværdigt
Liv; kan nogen for Alvor beklage det? Naar en Mand siger: Jeg er utilfreds med
min Have, men jeg kan ikke sige hvorfor, saa er han i Udvikling og har den rig¬
tige Haveglæde til Gode, saa føler han nemlig ubevidst, at Haven slet ikke' opfylder
de Krav, han nu stiller til den, og lad mig her for en Sikkerheds Skyld tilføje, at
de Krav slet ikke behøver at gaa i Retning af Hansens Havetype. Det er nu den
Haveform, der passer til hans Bebov. Ligesom P.s Have er tilfældigt udvalgt mellem
Tusinder af daarlige Haver, saaledes er Hansens tilfældigt udvalgt mellem mange
gode. En god Haveplan er ikke en Cliché, der kan presses ned om ethvert Hus,
hvordan det end ser ud, og hvem der end bor. Ønskerne til Havens Indhold kan
jo være vidt forskellige; kun een Ting er fælles for alle gode Haver: et ordentligt
Hegn, for at Planterne kan staa lunt og Menneskene have Fred.

Det unge Danmark danser for Tiden Foxtrot efter en lille Melodi, som Mogens Dam
har skrevet en „folkefordærvende" Tekst til. Visen handler om Ønskehuset og Øn¬
skehaven. Jeg citerer en enkelt Strofe:

Der maa være et Sted, hvor der ligger et Hus
paa en lille henrivende Vej,
hvor det duftende Græs og det knirkende Grus
ligger troligt Qg venter paa dig.
Bag det kenne, lave Stakit
præsenterer Huset sig frit,
og det Hus paa den lille henrivende Vej
venter bare paa dig og paa mig.

Der er slet ingen Tvivl om, desværre, at dette Refrain giver et sandt Udtryk for
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mange Menneskers Hus- og Havedrøm, og tiet er rigtig kedeligt, for det er Peter¬
sens værdiløse Paradenummer af en Have, Visen handler om.

Jeg har derfor digtet Refrainet om, saa at Talen nu bliver om Hansens Have i
Stedet for, saa faar Mogens Dam tilgive mig, og jeg har formet det som et godt
Raad til dem, der er paa Jagt efter en Havebolig.

Og med dette lille Forsøg i Visekunsten slutter mit Havecauseri.
Det skal være et Sted, hvor en Have er gemt
bag en Hæk langs en fredelig Vej,
hvor det grønne og duftende Græs er bestemt
til at bruges til Hvile og Leg,
og den heje, frodige Hæk
holder al Nysgerrighed væk,
for naar Haven er skjult bag et skærmende Hegn
er det først, at den bliver deres eg'n.

Hans Røne.

Boganmeldelse
Carl Rimann: Die Praxis der Gartentechnik, Lehr- und Handbuch ftir Berufsgårtner, ins besondere

Landschaftsgiirtner, Gartenarchitekten und Gartentechniker, 2. Udgave, 376 Sider i lille Kvartformat,
Paul Pareys Forlag, Berlin, Pris 11,70 Mk.

Det er nu 10 Aar siden, første Udgave af denne i Tyskland saa populære Bog, som man vel paa
Dansk vilde kalde „Lærebog for Anlægsgartnere", saa Lyset. Der er i dette Tiaar sket en hel Del
indenfor Faget, og Fort. har derfor ogsaa maattet revidere den nye Udgave meget grundigt. Og dog
har han i alt Fald paa et Punkt været for konservativ, idet han ikke synes at holde af de nye Plante-
navneten stadig bruger de gamle, saasom Ampelopsis, Glycine, Cydonia osv., ja endda uden over¬
hovedet at nævne de nye, som dog begynder at vinde Indpas ogsaa i Planteskoler og blandt Gart¬
nere. Det er lidt kedeligt, for selv om det falder mange lidt svært, saa slipper vi jo dog ikke for med
Tiden at gaa over til de nye, af Videnskaben vedtagne Navne, og derfor burde nye Lære- og Haand-
bøger jo netop gaa i Spidsen.

Vi har jo ikke nogen saa udførlig Lærebog for Anlægsgartnere paa Dansk, saa jeg kunde godt
tænke mig, at navnlig yngre, danske Anlægsgartnere kunde have Glæde af Rimanns Bog. Den oip-
handler alt vedrørende Anlæg af Haver, lige fra Opmaalingen af Arealet til den færdige Haves Af¬
levering, - Jordbehandling, Anlæg af Veje og Gange af alle Slags, alle de forskellige Sportspladser,
Dræning, Vanding, Anlæg eller Udbygning af kunstige og naturlige Vandløb og Damme, Vandbas¬
siner, Terrasser, Stenpartier osv., og naturligvis behandles Plantningen af alle de i Haver anvendte
Planteslags, - i al Almindelighed, medens der ikke findes Beplantningsplaner og Plantelister, som vel
ogsaa vilde have gjort Bogen altfor omfangsrig. Her har vi jo ogsaa Speciallitteraturen at ty til, -
og Erfaringen, som i Forbindelse med det nødvendige Plantekendskab paa det Punkt er langt at
foretrække.

Anlæg af Græsplæner af alle tænkelige Slags er grundigt behandlet, ligesom alt andet Tilbehør,
saasom Pergolaer, Broer, Møbler, Espalier o. s. v. er behandlet i særlige Afsnit. ,

Bogen er trykt paa godt, glittet Papir og iøvrigt smukt udstyret, - med ikke færre end 256 Af¬
bildninger, af hvilke de fleste er gode og instruktive, medens der dog ogsaa findes enkelte, som kunde
have været bedre; men hvor er det ikke Tilfældet? M. Gram.

Udstillingen af Blomstermalerier i Det kgl. Haveselskab
I gamle Dage gik man til Kleis' Maleriudstillinger paa det yderste Vesterbro. Hinsides denne

Vestgrænse var Kunstudstillinger utænkelige. Nu lokker Haveselskabet os helt ud paa Frederiksberg
til en landlig Udstilling i dejlige Omgivelser. Høns render frit om, og paa Gulvet er der strøet Sand.
Men Hønerne er Paafugle (et artigt Opsyn jager dem desværre ud), og Sandet dækker helt Gulvet
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med den fineste, graa Farve. Det er nyrevet, og sammen med de kalkgule Vægge danner det flat¬
terende Omgivelser for disse Malerier, som kun handler om Blomster.

Emnet holder sammen paa en hø)st uensartet Udstilling, hvor Løver og Lam felges ad med hen¬
rivende Ubekymrethed. Straks inden for Døren fængsles Blikket af den mættede Farve i Ernst Zeu¬
thens Billeder. Smukkest virker de enkelte, midtstillede Blomster. De store Buketter, der er saa van¬

skelige i Opbygningen, klarer Tidens Kunstnere rigtig daarligt. Kun Naur giver Afkald paa denne
virkningsløse Snakkesalighed og viser i en Grøftebuket en velgørende vaagen Knaphed. Her føles
Stænglerne bærende og spredende det fine Flor, sua Billedet virkelig gør os delagtig i Frodigheden.
Dette er mere end en frit svævende Blomstereksplosion over en uvedkommende Vase. Et beskedent
Billede af en rød Bhododendron griber ved sit smidige Foredrag. Kun væsentlige Ting har beskæf¬
tiget Maleren. Selv i den Slags „Hvilebilleder" bevarer Karl Isakson, thi han er Mesteren, ganske
øjensynligt Løvens Klo. Karl Skou maler fire-fem røde Tulipaner i en Lerkrukke, et dejligt enkelt
Billede, hvor Afskæringen og Rummet uden om Blomsterne er følt som eet med selve Motivet og
ikke som paasatte Biting, der sidst, men ikke mindst har plaget en raadvild Maler. En Buket Paa¬
skeliljer af Swane viser Tidens Blomstermaleri, naar det er bedst. Tilsyneladende et Roderi af Far¬
vestrøg og Pletter af gennemskinnende Lærred. Men i rette Afstand yder det Blusionen, denne kost¬
bare, ekstra vitaminiserede Naturgengivelse, der som oftest savnes i det saakaldte illuderende Maleri.

Aksel Olsen søger gennem et myreflittigt Tegnearbejde at sikre sig saa mange som muligt, nøj¬
agtigst muligt af Variationernes Hærskare. Hvilket Materiale for Mendeludgaverl Fortrinlig blandt
disse smaa Seddelbunker er Serien, der kun handler om Delfiniernes blaa Sublimitet. En god Tegner
fra Culdaldertiden vilde næppe lægge mere Omhu i sine Sølvstifttegninger. Karl Sørensen.

Sigurd Swanes
Paaskelilier.
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Rehberge folkepark, Berlin
Blandt de mange store og værdifulde Folkeparker, som Byen Berlin og Tysklands

andre store Byer har skabt i dette Aarhundrede og navnlig efter Versaillesfredens
Dage, er ogsaa Volkspark Rehberge, der ligger i den nordvestlige Del af Berlin, gan¬
ske nær ved Spandauer-Kanalen (Berlin-Stettiner-Storskibsfartskanal). Den ligger
endvidere tæt op imod et Par Kirkegaarde og er sat i f orbindelse med Plot^ensee,
hvor der fra ældre Tid bar været et betydeligt Badeliv, og hvor der nu er Vand¬
sportspladser, Promenader og Badestrand. Da denne Folkepark mig bekendt aldrig
har været beskrevet og knapt nok omtalt i de skandinaviske Fagblade, og da den

En Del af Volkspark Rehberge med Weddings Fabriksskorstene i Baggrunden.

tyske Tidsskriftspresse vistnok heller ikke har beskæftiget sig med den, turde det
være paa sin Plads at ofre den nogle Linjer, — saa meget mere som Tysklandsrejsende
og deriblandt navnlig Gartnere, der ikke har tænkt at ville saa langt omkring, her
kan finde et Anlæg i det store Format, rigt paa Detailler, et Besøg værd.

Allerede i 1848 vakte Rehberge-Omraadet Interesse hos Myndighederne, og de
store Arbejder, som dengang blev sat i Gang med Opfyldning af Sumpe og ved
Udbygningen af den ovennævnte Kanal til Skibsfarten, skaffede dengang mange Men¬
nesker Arbejde og var allerede da en Hjælp til Arbejdsløshedens Bekæmpelse, —

hvilket den i endnu højere Grad skulde blive siden. Derefter kastede Hagenbeck i
Hamborg sit Blik paa Terrainet, og det var hans Mening her at indrette en Dyrepark
i Stil med den, han havde ved Stellingen; men Rigets Krigsoperationer forhindrede
Gennemførelsen af denne Plan.

I 1Q11 indlemmedes Plotzensee i Stor-Berlin, og Arealet deromkring bestod paa
denne Tid af Fyrreskove, hvor Ræve og andre vilde Dyr holdt til, og i Forbindelse
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Terrasse ved Pltttzensee.

med Terrainets Kupering gav det Navnet Rehberge (ogsaa Navnene Fuchsberge og

Wur/elberge kendes). Navnene er karakteristiske for Stedets Naturforhold dengang
og illustrerer tydeligt, hvordan det var: Kuperet og bevokset. Men det skulde gaa
anderledes senere.

Ved Verdenskrigens Slutning var Tyskland som bekendt i den dybeste Nød, og
ikke mindst savnedes Brændsel. Folk tog sig selv tilrette, og man „bjergede", hvad
man fandt fornødent, — enten til sit eget Behov, — eller for at gøre det i Penge.
Ofte blev denne „Bjergsomhed" sat i System af oversmarte og mindre fintfølende
Personer, - og dette gjorde det af med Skoven, med Rehberge. I Vinteren 1918-19
raseredes den fuldkomment for Trævækst, — Enkeltpersoner tog, hvad de kunde slæbe
hjem, og „Entreprenører" engagerede andre Mennesker til at arbejde for sig ved
Skovningen. Resultatet var overvældende! Saa overvældende var det, at Skovens
fuldstændige Forsvinden fik Undergrunden til at rejse sig for Vinden. Den lette Jord
var gennemrodet ved Trærøddernes Bortfjernelse, og under den laa Flyvesandet, der
nu kom i Bevægelse og af Vinden førtes ind over de omgivende Huse og Haver, saa
der opstod en betydelig Fare for Beboernes Ve og Vel. Navnlig truede og generede
Flyvesandet de Kolonier for Krigsbeskadigede og Flygtninge, som laa „Rævebjerget"
nærmest. Det maatte være en Samfundsopgave at tilvejebringe en Ændring heri,—
og under saadanne Omstændigheder fandt man da Omraadet, dengang Jurisdiktionen
Wedding blev dannet.

Paa dette Tidspunkt var ikke mindst dette Omraade af Berlin særlig daarligt for¬
synet med Parkomraader (derunder særlig Sportspladser). Berlin havde jo ikke haft
Fæstningsarealer, der skulde demoleres, saaledes som flere af Rhinbyerne havde haft
det, og hvoraf de store Grønomraader fremstod. Desuden var Bydelen fornemmelig
befolket af Arbejdere, der boede i store Lejekaserner med den ene Baggaard bag
ved den anden. Boligforholdene var uhyre daarlige, og henved 6000 Husholdninger
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Udsigt over Plotzensee.

var dengang fuldstændig uden egentlig Bolig, — det var et udpræget Fattigomraade
af værste Slags. Til de 337>000 Indbyggere i Wedding forefandtes kun 66,34 ha of¬
fentligt Parkomraade, og af dette Omraade var de 6,31 ha beregnet paa at skulle
betjene ikke mindre end 36,000 Skolebørn.

Det var derfor en naturlig Tanke, ja ubetinget en Nødvendighed, at man søgte
at forsyne denne Bydel med rekreative Omraader, saa meget mere som den ligger
Berlins Centrum relativt nær. Der blev derfor forhandlet med den prøjsiske Regering
om Overtagelse af et Areal paa l60 ha, og dette skulde indrettes som Park- og
Ilekreationsomraade. Samtidig blev der udarbejdet en samlet Plan for Benyttelse af
de tilgrænsende Omraader ved Vandet (Plotzensee), og der disponeredes derved over
ikke mindre end 300 ha til Ikke-Bebyggelse. Datidens Pengeforhold, der gav Marken
en forskellig Værdi fra Dag til Dag og forflygtigede Vurderingen af alle Værdier,
voldte ganske naturligt store Vanskeligheder for Fastsættelse af en Overtagelsessum,
og det var først, da Arbejdsløsheden blev i den Grad faretruende og i Wedding
opviste ikke mindre end 36,000 Arbejdsløse, at Forhandlingerne i 1926 kunde afsluttes
med et lykkeligt Resultat. Derefter kom der stærk Fart i Arbejdet, og i Løbet af
en Uge bevilgedes den første Sum til Anlægsarbejder; selve Arbejdet paabegyndtes
den 2. Februar 1926 som Nødhjælpsarbejde. Den 22. Juni 1929, altsaa efter godt 3
Aars Arbejde, kunde Parken indvies som en af Tysklands største, — ikke et prunkende
Stadion, men en virkelig Brugspark, en Folkepark i bedste Forstand. Siden da er
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Tingpladsen set nede fra.

den vokset godt til, og efter den sidste Statsomvæltning af 1933 er nye Detailler
kommet til, saaledes som de krævedes af Forholdene.

Under Forhandlingerne om Overtagelse af Omraadet blev de til Rehberge græn¬
sende Omraader anlagt, — under den Forudsætning, at det øvrige til sin Tid vilde
komme til, og i Tilknytning til det kommende Anlæg. Saaledes indrettedes bl. a.

Vandsportspladsen ved Plot^ensee (se Billedet Side 75)- Dette Arbejde var færdigt

Øvelses- eller Opmarchplads med Tilskuertribune.
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Tingpladsen set oven fra.

i 1Q23- Ved dettes Gennemførelse lykkedes det at sætte en Stopper for det tidligere
saa tøjlesløse Badeliv, som her havde udfoldet sig. Dette havde for det første ustand¬
seligt afstedkommet alvorlige Ulykker pied Tab af Menneskeliv, — alene i Pinsen 1921
omkom der her ikke mindre end Y] Personer. Desuden havde de badende den mær¬

kelige Skik at svømme tværs over Søen og stille sig op ved de Begravelser, som fandt

Dansepladsen. ,
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En af Pavillonerne.

Sted paa de omliggende Kirkegaarde, og alene ved
deres Nærværelse i eller uden Badedragter var de
badende i Virkeligheden en Terror for Egnen om
Sommeren. Dette stoppedes ganske ved disse An¬
læg. Desuden indrettedes der i 1925 en Promenade
rundt om Søen, og til denne knyttedes der en mo¬
numental Terrasse (se Billedet Side 74)*

Selve Rehberge Folkepark virker overordentlig
tiltalende paa den Besøgende, — af og til kommer
der en Anelse af vores egen Fælledpark frem, men
bl. a. Terrainets Kupering og de mange Detailler,
der er indført i Helheden, gør dog, at den ikke kan
sammenlignes med hin, og de store Dimensioner
paa Enkelthederne maa virke imponerende, — ikke
mindst i Betragtning af det Arbejde, der er gaaet
forud, og som har været sat ind paa at forvandle
Flyvesandstrækningerne til det, de nu er, — og saa

er Parken dog endnu kun i sin grønne Ungdom, og den vil, naar den vokser endnu
mere til, utvivlsomt blive af langt større Værdi.

Omtrent midt i Omraadet Rehberge finder vi den saakaldte Øvelsesplads, — efter
den nye Politiks Indførelse maaske rettere kaldet Opmarchplads. Den er rektangulær
og har et Areal af 40,000 ma. Tilskuerpladserne hæver sig amfiteatralsk op paa de
2 lange Sider og afgiver glimrende Oversigtspladser. Tæt ved denne Plads Tigger et
Stadion paa 15,000 m2, 4 Tennispladser og 2 udmærkede Kælkebaner. I Løbet af
sidste Sommer (1936) er der indrettet en af de Tingpladser, som det tredie Rige lader
indrette overalt, og hvor man navnlig holder Taler. Ogsaa denne Plads hæver sig
amfiteatralsk og er vendt imod en Talerstol, der er opført af Natursten i Rustik.
Pladserne er navnlig beregnet som Staapladser; men indlagte Skinner lader ane, at
der ogsaa tænkes indrettet Siddepladser. I Murværket, der indrammer denne Plads,

De store Børn

sysselsættes med
Sanglege.
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Projektør ved Tingpladsen.

er indbygget Lysmaster i lignende Materiale som
Talerstolen, og hvorfra Projektører kan rettes imod
den Talende. Ligeledes amfiteatralsk, men af langt
mindre Højde er Dansepladsen (Side 77), hvor der
navnlig opføres Folkedanse; dette Rum er cirkel¬
rundt, og Terrasserne er forsynet med fortløbende
Hække og Træbænke.

Størst af alle Felterne er den saakaldte Biir-
gerwiese, som er paa 56,000 m8, og som ligger bag¬
ved Opmarchpladsen. Den er omgivet af landska¬
belige Plantninger, og paa dens store Grønslette
tilbringer trætte Husmødre Fridagen, mens de bli¬
ver vartet op af Medlemmer fra den tyske Folke¬
hjælp (se Billedet Side 79), eller de store Børn
sysselsættes med Sanglege og de helt smaa passes
med deres Fornødenheder. Øverst oppe paa Om-
raadets højeste Del er der indrettet en Sol- og Luft¬
badeplads paa 3,000 m2, og her tumler Drengene sig Dagen lang i munter Leg, eller
de Voksne tager Solbad i Fritimerne. Hække og tætte Plantninger giver Læ, — og der
er langt til de nærmeste Tilskuere i de omgivende Huse.

At der ogsaa findes Pavilloner til Læ, Fortæring, Nødtørft, Omklædning o. s. v.
siger sig selv; et Eksempel findes afbildet paa Side 78. Og tæt ind under Parken
findes der et Par Havekolonier med permanente Kolonihaver (ialt 440 Haver), hvis
Indgange og Huse samt Træers Placering paa Forhaand er opgivet af Myndighe¬
derne, og hvis Dyrkning er Genstand for et vist Tilsyn.

Ved Tilplantning af visse Dele af denne Park er der (som ogsaa ved Reichs-
sportsfeld) plantet midt om Sommeren. Paa Trods af, hvad man ellers har troet og
praktiseret, har man f. Eks. i Juli Maaned plantet Hække af Bøg, og denne Plant-*
ning er overalt lykkedes med 100 Procent. Naturligvis er Plantningen ikke sket, saa-



Et Udsnit af den nedenfor omtalte „Heidegarten".

længe Planterne har haft unge, spæde Blade, men først naar de har faaet en vis
Fasthed, altsaa efter Midsommer. En anden interessant Finesse er Etableringen af
den smukke „Heidegarten", eller det Stykke Udsnit af Hedelandskabet, som det er.

Naar man erindrer sig, hvor vanskeligt det er at faa Hedelyng til at gro paa Kultur¬
jord og under kultiverede Forhold, maa man beundre det, der her er skabt i Lyng
og Enebær, og hvad der ellers hører til Heden (se Billedet ovenfor). Men dette Hede¬
parti er da ogsaa bogstaveligt et Udsnit af Naturen, - det er Tørv for Tørv, Plante
for Plante taget op af tyske Heder og i saa store Flager som muligt ført til Rehberge
— et teknisk set besværligt, men særdeles vellykket Stykke Anlægsgartnerarbejde.

Nævnes skal det endelig, at Skolelegepladserne optager et Areal paa 65,000 m2 og
den tilstødende Parkeringsplads 15,000 ni2. Plotzensee med Badestrand og Vandsports¬
pladser optager ca. 120,000 ms og Parkens Gartneri 20,000 m2. Johannes Tholle.

Konkurrencen om et Mindesmærke for H. C. Andersen
Efter Dagspressens ivrige Omtale af den Konkurrence, Foreningen til Hovedsta¬

dens Forskønnelse udskrev om en Idé til et Mindesmærke for H. C. Andersen, kunde
vi tænke os, at Havekunsts Læsere vilde være interesserede i en nærmere Omtale
af de Forslag, som har med Havekunst at gøre.

Det kan ikke forbavse, at mange af de 84 Forslagsstillere, hvis Projekter efter
Bedømmelse« alle har været udstillede paa Charlottenborg, har tænkt sig en Park
eller Have som Hovedmotiv i, eller i hvert Fald som Ramme om Monumentet, og
naar Dommerkomitéen har givet den ene af de tre'Præmier paa 1000 Kr. til et Pro-
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jekt: „H. C. Andersens Eventyrhave", udført af Arkitekterne Ole Falhentorp og Mogens
Lassen og Havearkitekt C. Th. Sørensen, fremfor noget af de andre „Haveprojekter",
kunde man tænke sig den Motivering, som indeholdes i selve Beskrivelsen til Pro¬
jektet: „Men et havekunstnerisk monument for H. C. Andersen bør sikkert være ual¬
mindeligt, i sig selv bære præg af noget æventyrligt. H. C. Andersen bør ikke mindes
ved noget, der er fornemt og ubrugeligt, men ved et monument, der indgår i fol¬
kets og byens daglige liv paa en festlig og smuk måde og nøje i ånd med hans
skønne æventyr".

Derfor har Projektets Fædre foreslaaet H. C. Andersens Eventyrhave indfattet i

„H. C. Andersens Eventyrhave", Perspektiv'.

en Bygning af Glas i en let og luftig Konstruktion, ikke et Drivhus, — men en fri og
let Have under Glas, et Sted, hvor hele Byens Befolkning og Byens Gæster kan gaa
ind i surt og trist Vintervejr og opleve Grønt, Farver og Fest, Foraarets Lunhed og
Mildhed, medens det regner og sner udenfor. Det er ikke en almindelig lille Vinter¬
have, idet den er godt og vel paa „Forum"s Størrelse. Som det fremgaar af Pla¬
nen, rummer Haven et 111 m langt Vandbassin, hvori Lotus og andre Blomster skal
vokse, medens der iøvrigt skal være Græsbund, paa hvilken Planter fra Middelhavs¬
landene, som Figen, Mandel, Oliven og Oranger, Hibiscus,' Mimosa, Dværgpalmer,
Cactus og mange andre Ting vokser i naturlige Grupper, og op ad Søjlerne skal
slynge sig frodige Bougainviller og meget andet.

Der skal være mange Siddepladser, og Haven skal efterhaanden smykkes med
mange Kunstværker. Eventyrhaven er tænkt opført paa det nuværende Grønttorv,
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„H. C. Andersens Eventyrhave", Plan.

i Forbindelse med Ørstedsparken og er anslaaet til at ville koste 1,500,000 Kr. og

40,000 Kr. aarligt i Drift.
Et andet bemærkelsesværdigt Projekt, „Memorial", er udfort af Havearkitekt P.

Wad og Billedhugger Elo, — „Storladent, yndefuldt, fortællende som digterens even¬

tyr. „Memorial" er et forsøg paa at opnaa dette ved hjælp af træer, blomster, skulptur".
Midten er tænkt som Hovedmonument over Digteren og hans skønnest^ Even¬

tyr: Moderen. Det er en Parkring af høje Lindetræer om et rundt, med flade Trin
aftrappet Bassin, ved hvis Kant Moderen og Døden (den gamle Mand, ikke Knok¬
kelmanden). „Men Moderen bøjede sit Hoved ned i sit Skod, og Døden gik med
hendes Barn ind i det ukendte Land". Det stille Vand skal symbolisere Brønden,
hvori Moderen saa de to Børns Skæbne.

Udenom Midterpartiet er „Billedbogen", en i Zigzag plantet, 3 m høj Hæk, mod
hvis korte Sider opstilles 12 Blokke med Relieffer og Tekst fra Eventyrene, — som
en Billedbog, der viser sig Blad for Blad for den vandrende. 1 den buede Vej med
de vinkelret staaende Hække er tænkt fritstaaende lleliefgrupper af: Klods-Hans,
Fyrtøjet, Svinedrengen, Hvad Fatter gør og Hyldemor.

Indgangen er gennem en cirkulær, lav Bygning med blanke Vægge, indeholdende
Kiosk og Opsynsrum med Indgang gennem Nischer i Gennemgangen.

Mellem den buede Hæk er, ligesom om Midtpartiet, tænkt Blomster svarende til
Eventyrene, og der er regnet med talrige Skulpturer, der har Tilknytning til Even¬
tyrene, udover de ovennævnte, som Forfatterne har præciseret.

Dette „Memorial" er tænkt' placeret i Fælledparken mellem Nørre Allé og Park¬
vejen, og dets Anlægssum er anslaaet til 100,000 Kr.

Endelig finder vi endnu et Projekt værd en nærmere Omtale, nemlig H. C. An-
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dersens Park, beliggende paa Terrænet omkring „Langeliniesøen", som vedføjede Plan
viser, udført af Havearkitekt V. Termansen og Billedhuggerne Bodil Nielsen og Børge
Ishøj.

Forfatterne giver selv følgende Oversigt: „Ihvorvel vi selv synes, Langelinie er et
yndigt Sted, vil Udlændinge sikkert forbavses over den Tilstand, Voldpartiet hen¬
ligger i. Beplantningen er et Vildnis og Skraaningerne nedtrampede, ganske vist en
god Tumleplads for Børn, der ikke er under Opsigt, men desaarsag et yndet Ter¬
ræn for lyssky Personer at færdes i. Udover Børn og lyssky Personer søger kun
meget faa Voldterrænet og særlig ikke Stien langs Søen, idet man for at faa Adgang
til og fra den nødvendigvis maa op og ned ad mange Trappetrin. Med Indretningen
af Tunnellerne ved A. og B. overvindes disse Besværligheder".

Anlægges den nye Kørevej fra C. til D., vil det være naturligt at skabe ensrettet
Kørsel, som Pilene viser, i Stedet for den livsfarlige Færdsel i begge Retninger forbi
Pavillonen, og man vil faa Byens skønneste Kørevej. Spadserende vil faa Adgang til
Parken ad seks forskellige Veje, nemlig fra Gefion-Springvandet ad den nuværende
Bro over Banelinien, ved B. gennem en Tunnel fra Lystbaadehavnen, ved C., E. og
F. og fra den udvidede Bro ved D. Langs Kørevejen fra C. til D. følger en Gang¬
sti, der kommer til at ligge i Højde med Fæstningsskraaningens Overkant.

Ved G., i Flugt med Skraaningens nederste Kant, rejses en 45 m lang og 4>20 m

høj Kvaderstensmur, som foroven afsluttes i en Terrasse med en god Udsigt over

Parken, Havnen og Sundet.
I Muren anbringes i Henhold til eet Forslag: Relieffer i Kalk- eller Sandsten, 3
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Havearkitekt Tcrmansen og Billedhuggerne
Bodil Nielsen og Børge Ishøjs Forslag

til H. C. Andersens Park.

m høje og forestillende dels H. C. Andersen fortællende Eventyr, dels Billeder fra
Eventyrene, og i Henhold til et andet Forslag: En lang Frise og fire Figurer i Bronce,
i Legemsstørrelse.

Foran dette Monument, der baade flankeres og faar Baggrund af den nuværende
smukke Bevoksning anlægges en 10 m bred Fliseplads, hvorfra 3 Trin fører ned til
Gangen nærmest Søen. Muren med Skulpturerne bliver Hovedmonumentet for H. C.
Andersen, men desuden vil „Den lille Havfrue" indgaa som et smukt Led i Anlæget,
som yderligere let kan afgive gode Pladser for Arbejder af kommende Tiders Billed¬
huggere. Der bliver gode Siddepladser paa Skraaninger og Terrasser og en Soppe-
dam paa 25 m Diameter.

Ved Langelinies Pavillon føres Terrassen om paa Pavillonens Vestside, hvor der
vil blive en god „Eftermiddagsterrasse". Détte og andet kræver naturligvis forskellige
Forandringer i de bestaaende Forhold.

Forslaget er beregnet at ville koste ca. 630,000 Kr. med det første Skulpturfor¬
slag, 20,000 mere med det andet.

Pladsen tillader nu desværre ikke yderligere, ellers kunde der være Grund til at
nævne, hvorledes nogle har moret sig med Kongens Have, andre med Kongens Ny¬
torv, atter andre med Tivoli, Søerne og deres Omgivelser, Frederiksberg Have og
Søndermarken, Bellahøj osv.; men vi maa nu slutte her. M. Gram.

HC. ANDERSENS PARKEN.

i <u L 11 j v JL'"1 .IH.
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Fransk triidgårdskonst ur svensk synvinkel
I samband med den forstå internationella trådgårdsarkitektkongressen i Paris den

8.—11. juni i år anordnades en serie exkursioner till bemårkta trådgårdar och parker/)
Då sådana exkursioner vanligen låggas på ett sådant sått, att foretrådesvis stora

och imponerande anlåggningar besokas, så framholls redan på ett tidigt stadium från
Foreningens svenska tradgårdsarkitekter sida ett onskemål att besok åven skulle goras
i moderna mindre trådgårdsanlåggningar, som i storleksordning mera overensstånmia
med de inera blygsamma uppgifter, som vanligen forelåggas oss. Trots att kongress-

Broderiparterren vid Champs ar rikt och elegant mOnstrad med bux-
bomhiickar i grus och med klippta grilsmattor i de bredare slingorna.
Blommor forekomma ej. Anlaggningen begriinsas av nu ca. 40-åriga

stamhåckar av lind. Foto: forf.

ledningen lovat taga hånsyn till dessa våra onskemål, upptog exkursionsprogrammet
på ett undantag når icke besok i mindre privattrådgårdar. Kongressens sekreterare
ineddelade på forfrågan att man visserligen for långe sedaji anlagt en del villatråd-
gårdar, men att dessa på grund av de dåliga tiderna inte långre underhollos på ett
sådant sått att de kunde visas.

Detta visar en intressant sida i den franska trådgårdskonsten. De storra trådgårds-
arkitekterna tyckas nåmligen i huvudsak ågna sig åt mycket stora uppgifter, sårskilt
rekonstruktioner av barockanlåggningarna vid de stora slotten. Det år alideles tydligt
att vissa slottsherrar ha en sårdeles solid ekonomisk stållning och att det hor till god
ton, att man i sådant fall låter återstålla de storslagna trådgårdsanlåggningar, som på
sin tid utforts.

*) I nåsta nr. inflyter en redogorelse 6ver sjålva kongressen.
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Slottsgården framfOr Chateau de Champs
med vandplatsen utanffir vallgraven, fly-
gelbyggnaderna och sidoinurarna, som

begrånsa gården och slutligen gårds¬
planen med sin vackra balustrad.

Foto fcirf.

Det dominerende namnet bland de trådgårdsarkitekter, som utfort sådana rekon¬
struktioner tir M. A. Duchene, som år ordførende i de franska trådgårdsarkitekternas
forening. Hans fader var triidgårdsarkitekt fore honom, och lian intrådde vid unga
år i sin faders firma. Sjiilv iir lian nu en några ocli sjuttio års man. Hans firma kan
således se tillbaka på två mansåldrars verksamhet och att resultatet ar verkligt im-
ponerande fingo vi ett starkt intryck av under exkursionen, ty nastan alla slottstråd-
gårdar, som besoktes, voro forknippade med hans namn.

De slottstriidgårdar, som besoktes under exkursionen, voro de vid Chateau' de
Champs, vid Vaux le Vicomte, Voisins och Versailles. Den førstnåmnda utgores av
en for ca. 40 år sedan rekonstruerad barockanlåggning, dår broderiparterren fått en
sarskilt elegant utformning, men tyvårr sluttar den riitt starkt från byggnaden, varfør
man blott kan få en god uppfattning om den från. slottets ovre våning. Slottet åges
nu av staten, och underhållet lainnar mycket ovrigt att iinska.

Programmets clou var Vaux le Vicomte, Le Notres forstå stora verk. Slottet iir
i privat ågo, och såviil detta som triidgården hålles i godt skick. For mig personligen,
och såkerligen åven for de ovriga deltagarna, står besoket i Vaux le Vicomte som

hojdpunkten av allt vad vi fingo se av barocktrådgårdar. Den verkar i alla avseen-
den perfekt och stilriktig. Forst den ståtliga slottsgården inramad på ena sidan av
slottsfasaden och på sidorna av ekonomibyggnader och sedan vallgravarna, som
omgiva slottet. På triidgårdssidan utbreder sig forst två kvarter med buxbomsbrode-
rier. Dessas monstring overensstiimniar visserligen icke med de gamla kopparstickens
eleganta slingor, som mera overensstamma med dem i Champs, men den rika orna-
mentiken smalter dock viil samman med anlåggningens karaktår. Broderimonstret fram-
håves genom at vissa delar av monstret tåckts med krossad stenkol och andra med
krossad tegelsten, andra åter med grus. Hår forekommer inte gras i sjålva broderi¬
monstret, endast som ram kring de båda kvarteren, yilka åro något forsånkta, så att
man får en god overblick over inonstringen åven når man går på de gånger, som
begrånsa parterren. Alla fontåner och kaskader voro i verksamhet, vilket gjorde att
trådgården fick det liv, som år nodvåndigt, for att den inte skall verka dod. Visst

86



Centralperspektivet i Vnux
le Vicomte med bron Over

vallgraven i forgrunden, de
buda forstinkta broderikvar-
teren, fontanerna och den
riktutformade terrassmuren

liingst bort. Den stora bas¬
sangen och kanalen framfor
denna anas knappast.
Foto f6rf.

ar anliiggningen stor, men den ar dock icke storre iin att man kan fånga den med
blicken och uppfatta den som en helhet. Det ar detta, som gor, att Vaux le Vicomte
mera omedelbart tilltalar besokaren an vad Versailles gor. I likhet med triidgården
i Versailles har aven anliiggningen vid Vaux le Vicomte overraskningar att bjuda be¬
sokaren. Genom en raffinerad terrassering och kulissplantering har man åstadkommit
sidoordnade anlaggningar, som forsankt under centralpartiets nivå. Aven den stora
bassangen, kanalen och fontanerna upptacker man forst sedan man kommit dem nara.

For en svensk tradgårdsarkitekt, som från bilderna i Svecia antiqua kånner stor-
maktstidens ståtliga barockanliiggningar vid våra svenska slott och herresaten, var
det en njutning att få uppleva en sådan trådgård i verkligheten. Visst ha vi de stora

Vaux le Vicomte. FOrst nar

man ar framme upptacker
man den stora bassangen
och den ståtliga tvarkana-
len samt de rika fontiinan-

laggningarna i denna del
av tradgården

Foto forf.
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En tvaraxel i triidgården vid Voisins.
Med sina rena linjer verkar den som
ett valgorande avbrott mot ovriga mera

rikt utformade delar av tradgården.
Foto f&vf.

linjerna i behåll, (t. cx. vid Drottningholm) men ingenstades fuina vi en så i detalj
bevarad ocli rekonstruerad slottsanlaggning som denna. Sarskilt galler det broderi-
parterren. Vi se den på bilderna från varje ståndsmassig tradgård från senare delen
av l600-talet och 1700-talet. Det vore sardeles vårdefullt, om vi någonstans i vårt
land tinge rekonstruera en sådan trådgård, icke blott nar det galler de stora lin¬
jerna utan åven sjalva detaljerna. An i dag finnas bevarade detaljerade beskrivnin-
gar av vaxtmaterialet. Lika val som det anses vårdefullt att stlltroget rekonstruera
och moblera våra vackra slott, like val bor man gora detta betraffande tradgården
— åtminstone vid några av dessa. Forst då kan man gora sig en klar bild over hur
en representativ slottsanlaggning tedde sig under vår stonnaktstid.

Man frågar sig ovillkorligen huru underliållet av en sådan anlåggning staller sig
rent ekonomiskt sett. Visst tar det tid att klippa alla dessa buxbomsslingor, men man
måste dock betiinka, att fårgen i en anlåggning åstadkommes med dott material av

permanent karaktår, som alltså icke tarvar annat underhall an att eventuellt ogrås
hålles borta. 1 liela parterren vid Vaux le Vicomte fanns inte en enda blomma —

och åven 0111 den naturligtvis var något steril, verkade den i alla håndeiser inte fattig
utan tvårtom. 4

En helt annan karaktår har trådgården vid slottet Voisins. Aven har var Duchene
måstaren. Entrépartiet var åven har strångt och av traditioneli karaktår, men en sjo
omojliggjorde den i barockanlaggningarna efterstråvade långa axeln på trådgårdssi-
dan. Melian byggnaden och sjtistranden lades dårfor en långstriickt parterranlågg-
ning på terrasser parallellt med byggnaden, och sjons vatten leddes in i en storartad
regelbunden anlåggning, som orienterades efter byggnadens ena gavel. I denna ytterst
rika trådgård forekommo blommor, mest rosor, i stor utstrackning. Sårskild upp-
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Tradgårdsterrasserna mellan Chateau de Voisins och sjon. Vattnet har gjort det
oinojligt att fora fram en axial anlaggning, vårfor terrasserna lagts parallelt med
slottsfasaden. I denna anlaggning har plats beretts for blomster, vilket ej iir fallet

i de rena barocktradgårdarna.

inarksamhet vackte en tvaraxel, som utgick från forgården. Det var en bred klippt
grasgång, som begynte metl en marmortrappa i gångens fulla bredd, och som på
sidorna inramades av jattehoga hackar. Gången strackte sig uppåt mot en åsrygg.
Bland andra attraktioner forekom tiven en privat golfbana, som val komponerat

Den rika blomstertradgården uttned slottets ena gavel. Vattnet från sjOn har har
letts till stora regelbundna bassiinger och kanaler. Hela anliiggningen ramas av

stainhåckar av lind. Fotoj forf.
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De små borgartr&dgårdarna diilja sig bak-
om hfiga murar. Genom ett litet hål i
porten togs denna bild av en liten blom¬
strande, trivsam idyll, som siikerligen rik-
tigare tolkar det franska folkets psyke i

gemen Sn vad de stora slotts-
triigårdarna giira.

Foto fflrf.

samman med tradgården och som med sina saftigt grona ytor var ett stort plus i
totalbilden. Naturparken utmcd sjon bjod vackra aspekter.

Besoket i Versailles kan i stort sett forbigås, dels emedan tradgården ar allt for
val ktind, dels emedan Vaux le Vicomte i sin storre måttfullbet ar ett fullodigt
exempel på den franska barockstilen. For att tradgården i Versailles med sina stora
grusytor inte skall verka trist fordras att fontanerna spela och att tusentals personer
lustvandra diir. — Helst inte turister utan festkliidda gaster i praktfulla dråkter.

I exkursionsprogrammet ingick också besok i Bois de Bologne med rosengården
vid Bagatelle och i Fleuriste Municipal — Paris' vålskotta stadstriidgård med våxthus,
drivbankar och intressanta vaxtsamlingar.

Den enda lilla privattradgård vi blevo i tillfiille att se var en liten fortrgdgård,
som var ytterst perfekt skott. Huvudvikten hade lagts på en monstring av klippt
buxbom. Inga forsok hade gjorts att av det lilla området skapa en uppehållsplats for
husets innevånare aven om mojlighet harfor faktiskt hade funnits vid byggnadens
gavel. Liksom ovriga tradgårdar var aven denna en representationsanlaggning om
ock i miniatyr. ,

Allt tyder på att man i Frankrike fortfarande Jagger huvudvikten på monumen¬
talitet och representation, och att de franska tradgårdsarkitekterna i stort sett åro
så instiillda på detta att de icke finna de små privata triidgårdarna varda att beak-
tas. I'!,tt stod for denna uppfattning gav ett besok på Floralies — tradgårdsutstållnin-
gen i Grand Palais. Diir utstiilldes nandigen tradgårdsritningar, perspektiv och foto¬
grafier både av franska tradgårdsarkitekter och från andra lander (Norden represen¬
terades av C. Th. Sorensen ensam). I hela den valdiga produktion, som de franska
vardarna exponerade, fanns det blott några få forsok att losa den mindre privat-
tradgårdens problem. I ovrigt dominerade slottsanlåggningarna och de offentliga
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parkerna. Aven skolritningar, soin utstalldes, behandlade monumcntalanlaggningar.
Det vore clock sakerligen fel att tillskriva dessa forhållanden enbart tradgårds-

arkitekterna. Det beror sakerligen också i bog grad på att villastader av den typ,
som ar gangse i de nordiska och många andra lander, knappast forekommer i
Frankrike. Ett privat besok i Neuilly - Paris' mondana forstad - visade att en hel
del aldre villor finnas, men att nya sådana endast t i 11 komma mcra sparsamt. Den
egnahemsbebyggelse, som forekommer i Paris' perifiera delar, tyckes icke ha beak-
tats av vare sig arkitekter eller tradgårdsarkitekter. Tradgårdarna kl ing dessa egna-
hem visa dock att fransmannen, som sjalv utformar sin tradgård, iilskar blommorna.
Har forekomma inte endast rosor och rankrosor (Pauls' Scarlet Climber dominerade)
utan aven perenna vaxter, vilka for ovrigt aldrig syntes i paradtrådgårdarna. Och
det må erkannas att diir skulle de nog bryta ur ramen.

For dem, som deltogo i dessa intressanta exkursioner, kommer sakerligen in-
trycken vid nasta års internationella kongress i Stuttgart (som troligen blir i slutet
av juli eller borjan av augusti) att visa, att varje land och varje folk fordrar (rad¬
gård efter sin mentalitet och sin livsforing. Sven A. Hermelin.

Rhododendronhaven i Marselisborg Mindepark
% ' ■
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Indgangen til Marselisborg Monumentet set fra Rhododendronhaven.

I Mindeparkens sydøstlige Hjørne blev i Foraaret 1934> for en Del af de Penge,
afdøde Direktør Rømer testamenterede til Mindeparkens Forskønnelse, anlagt en
llhododendronhave. Dette Parkafsnit blev, under Stadsgartner L. Sandbergs Ledelse,
anlagt i landskabelig Stil i kuperet Terræn, —hvor Højdepartierne er bevokset med
Fyr (Pinus silvestris og Pinus montana), og de lavere Partier med Rhododendron,
saaledes at det hele paa en naturlig Maade falder sammen med det omkringliggende
Terræn, — Storskov af Bøg mod Vest, kuperet Plæneareal med Bevoksning af stedse¬
grønne Planter mod Syd, Naur- og Slaaenbusketter mod Øst, og endelig mod Nord
begrænset af Donbækken, som yndefuldt bugter sig gennem en naturlig Bevoksning
af gamle Æl, med en Undervegetation af Bregner, Ficaria verna, Astilbe, Anemone
nemorosa, Primula, Rhododendron m. m. Donbækken er et Par Steder opstemmet,
saaledes at der er skabt et Par Damme, der med en Bevoksning af Rhododendron,
Trollius, Iris, Astilbe, Primula, Hemerocallis, Menyanthes, Juncus, Scirpus, Typha,
Caltha, Glyceria in. m. i høj Grad understreger det landskabelige Præg.

I April 1934 blev der i Rhododendronhaven plantet ca. 3000 Rhododendron i
ca. 25 forskellige Varieteter og Sorter. Som allerede anført blev de, som naturligt
er, plantet i de lave Partier, hvor' der blev tilberedt særlige Voksepladser for dem,
idet den oprindelige Jordbund blev fjernet i ca. \h Spadestiks Dybde og erstattet af
Mosejord, hentet fra et nærliggende Skovterræn. Mosejorden blev iblandet forholds¬
vis frisk og næringsrig Kogødning. Planterne blev oprindelig anbragt ret tæt, fordi
Partiet helst med det samme skulde Syne lidt, senere, efter at Planterne er vokset
kraftigt til, er de udtyndet stærkt, saaledes at hver Plante har tilstrækkelige Udvik¬
lingsmuligheder. Planteoverskuddet er anbragt i et nærliggende Skovterræn, som og-
saa hører under Mindeparken, og hvor der nu ved Udtynding af Skovbestanden og
det rette Valg af Jordbund er skabt ideelle Voksevilkaar for Rhododendron.

Af Varieteter og Sorter, der er plantet, kan nævnes: Rhododendron ponticum
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roseuin, Rh. Cunninghaniii White, Rh. roseum elegans, Rh. everestianuni, Rh. cataw-
biense, Rh. fastuosum fl. pi., Rh. punctatum, Rh. praecox, Rh. molle, Rh. Jacksoni,
Rh. Edinburgh, Rh. Charles Bugley, Rh. Doncaster m. m. og i Skemaet paa næste
Side er deres Blomstringstider vist. .

Af de nævnte kan særligt fremhæves Rh. praecox. Som Navnet siger, er den
meget tidlig, den blomstrer i April og er af ualmindelig smuk Virkning ved sin tætte

i
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Bestand af skinnende røde Blomster. Hh. Jacksoni er ligeledes tidlig, den blomstrer
i de første Dage af Maj. Den er ualmindelig smuk med sine meget store svagt rosa-
farvede Blomster, der fuldstændig dækker Løvet, den er ret lav og kompakt afVækst
og meget haardfør. I tæt Bestand er den under Blomstringen pragtfuld. Uh. hybr.
Cunninghamii White har store, smukke, hvide Blomster, er kraftigvoksende og meget
haardfør. Rh. ponticum roseum udvikler sig bedst paa et fugtigt og skyggefuldt Sted,
har rosenrøde Blomster og er sentblomstrende. Rh. fastuosum fl. pi. har smukke blaa-
violette og fyldte Blomster. Rh. molle (A/alea mollis) er en af de skønneste af de
lave Rhododendron, en tæt Bestand af Rh. molle i forskellige Farver er et herligt
Skue.

Da Rhododendron alene kan virke ret kedelige udover Blomstringsperioden er
der for at skabe et Flor af Blomster det meste af Sæsonen, ved den før omtalte Ud¬
tynding af Rhododendron plantet en Mængde andre forskellige blomstrende Planter,
dels som Underplantning imellem Rhododendronbuskene, dels i særlige Partier i Rho-
dodendronhaven, forskellige Primula, Astilbe, Anemone japonica, Pachysandra ter¬
minalis, Trollius, foruden en Del Løgvækster som Paaskeliljer, Tulipaner og forskel¬
lige Liljearter.

I den østlige Del af Rhododendronhaven findes et særligt Parti, benævnet Vin¬
terhaven, fordi der her fortrinsvis findes en vinter- og foraarsblomstrende Vegeta-

Blomstringsskema for Rhododendron i Mindeparken
Sort:

Caractacus ■.

Catawbiense alba
Catawbiense grandiflora .'

Charles Bagley '. .

Cunninghamii White
Doncaster • .

Duchess of Edinburg
Edv. S. Rand
Everestianum
Fastuosum fl. pi .. ..

Giganteum
Jacksonii
John Walter
Kate Waterer
Lees dark Purple• .

Molle
Parsons Gloriosum
Pink Pearl
Ponticum roseum

Princess Mary of Cambridge
Præcox
Punctatum ,

Roseum elegans
Sir Henry Havelock .• '..
Wilsonii
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tion. Her træffes et ret righoldigt Udvalg af forskellige Planter, der i almindeligt
Omdomme bliver betragtet som sjældne og ret vanskelige at dyrke, men som med
en Smule Paapasselighed og Omhu kan lykkes paa næsten enhver Lokalitet, naar
blot der er sørget for tilstrækkeligt gode Læforhold og fornøden Vinterdækning.

Af vinter- og foraarsblomstrende Planter kan nævnes Pieris japonica (Andromeda
jap.), Pernettya mucronata (Bær), Skimmia japonica, Vaccinium Vitis-idaea, Erica
carnea i Sorterne: „Winter Beauty", „Vivelli", „King George" og splendens, Helleborus
foetidus og niger, Jasminum nudiflorum, Hippophaé rhamnoides, Magnolia, Forsythia
suspensa og viridissima, Pulsatilla vulgaris, Adonis vernalis, Ilex laevigata polycarpa,
Ilex crenata, Prunus lusitanica, Prunus Laurocerasus med Varieteter og mange flere
— foruden forskellige Løg — og Knoldvækster som Crocus, Eranthis, Fritillaria me¬

leagris, forskellige Liljer og Tulipaner. I Vinterhaven saavel som i den øvrige Del
af Rhododendronhaven er plantet en Del højstammede Træer, dels for at give en
tiltrængt skyggende Overplantning for Rhododendronbuskene, dels for at forøge
Blomsterrigdommen. - Laburnum anagyroides Vossii, Prunus serrulata hisakura, Pru¬
nus serr. rosea, o. a.

I llhododendronhavens 2 første Leveaar har det været nødvendigt jævnligt at
grundvande Beplantningen, saa meget mere som der netop disse 2 Aar indtraf en
ret ondartet Foraarstørke. Senere har Rhododendronhaven faaet en „Topdressing" '
(gi. Gødning), hvilket har vist sig at være en særdeles gavnlig Foranstaltning. Det
maa formodes, at denne Topdressing" til en vis Grad forhindrer Udtørring og maa-
ske samtidig ved forøget Bakterieliv fremmer Stofomsætningen i Jordbunden.

4 Johannes Knudsen,
Afdelingsgartner.
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Dansk Lathyrus- og Rosenselskab

rusudstillingen senere. Hosstaaende yndefulde
Lathyrus i forskellige vel afstemte Farver.

er et nyt Selskab, som blev stiftet den t. Juni
i Aar af en lille Kreds af Personer, som er særligt
interesserede i Dyrkningen af disse to, i og for
sig saa vidt forskellige, men dog ved deres Duft
og Ynde saa beslægtede Plantearter. Som For¬
mand valgtes Baronesse Manon Wedell-Neergaard,
Overdrevsgaarden pr. Borup, medens følgende
Herrer har Sæde i Bestyrelsen: Frøgrosserer Tage
Hansen, Alfred Kjærsgaard, Docent Hother Palu¬
dan og Planteskoleejer Svend Poulsen.

Foreningens Formaal er naturligvis at fremme
Interessen for Roser og Lathyrus, hvilket sker ved
Afholdelse af Udstillinger og Foredrag og Udsen¬
delse af Beretninger med Oplysning om nye Sor¬
ter o. s. v. Enhver interesseret kan blive optaget
ved Henvendelse til Formanden eller til Sekreta¬

riatet, Amager Landevej 101, Kastrup. Aarskon-
tingentet er beskedne 3 Kr. Indskud ved Indmel¬
delsen 1 Kr.

I Forening med Det kgl. Haveselskab afhold¬
tes i dettes Lokaler den 1.-4. Juli i Aar den før¬
ste Lathyrus- og Rosen udstilling, hvor der frem¬
vistes mange dejlige Roser, uden at der dog var
noget opsigtsvækkende, og en smuk Samling La¬
thyrus, dog særlig fra Frøfirmaet A. Hansen, Ka¬
strup, idet det kolde Vejr havde spillet de private
Dyrkere det Puds, at Blomsterne havde holdt sig
tilbage, saa der kun kunde præsteres en halv Snes
Udstillere. Det vedtoges derfor at gentage Lathy-
;okodame var ganske fikst lavet af A. Hansens

Af. G.

Litteraturanmeldelser
Dansk Naturfredning, Danmarks Naturfredningsforenings Aarss.krift 1936-37•
Som sin lange Række Forgængere et overordentlig smukt lille Hefte med en Rigdom af smukke

og udmærket reproducerede Illustrationer, mest fra dansk Natur. Paa 9 Sider gengives dog en Række
Billeder til Skræk og Advarsel, af skæmmende Bebyggelse ved Skov og Strand og Reklametavler i
Landskabet.

løvrigt indeholder Heftet, foruden en Oversigt over Naturfredningsarbejdet, bl. a. en Redegø¬
relse for Forslaget til den nu vedtagne Naturfredningslov af Professor, Dr. jur. Vinding Kruse, samt
flere andre interessante Artikler med Relation til Naturfredningen. M. G.

Ny Havebrugsskole
Tidligere Lærer ved Vilvorde Havebrugshøjskole, Havebrugskandidat H. Widding, aabner i Som¬

mer en ny Havebrugsskole i Fredensborg, som har til Formaal at dygtiggøre unge Piger i Havebrug
og hvad dertil hører og at øge deres Sans og Interesse for Arbejdet i Hus og Have, - set saavel fra
et æstetisk som fra et økonomisk Synspunkt. Der er maaske nok Trang til en saadan Skole, - der
er mange unge Piger, som gerne vil lære noget Havebrug, - og Lærestederne er ret begrænsede.

Program faas ved Henvendelse til Forstander Widding, Fredensborg.
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Marmorhaven i Fredensborg
Ved Marmorhaven betegner man nu hele clet 7,72 Hektar store Areal, der er for¬

beholdt Hans Majestæt Kongen under Ophold paa Fredensborg, medens Betegnelsen
Marmorhaven vist oprindelig kun gjaldt selve Terrassen ved Slottet.

Denne Særhave er i Tidernes Løb undergaaet adskillige Forandringer, saaledes
siges det, at Christian VII af økonomiske Grunde lod hele Arealet beplante med
f rugttræer. Det meget store Æbletræ (Danziger Kantæble), som den Dag i Dag fin¬
des paa Terrassen, skal være den sidste Rest af denne Frugthave.

Indtil for faa Aar siden var Marmorhaven i den Skikkelse, som den omkring Aar
l880 fik efter Tegning af Haveinspektør Flindt, et Anlæg, som set med Nutidens

Marmorhavens Terrasse med det gamle Æbletræ.

Øjne var noget vel snørklet og inddelt i alt for mange Smaapartier og Grupper; men
saaledes var Tiden jo i det hele og store den Gang, indenfor Murene med Klunker,
Plyds, Nøddetræ med Snørkler o. s. v.; følgelig maatte Haverne ogsaa være i Sam¬
klang med Tiden. Hvorledes Anlæget var, ses bedst af vedføjede Plan paa Side 98.

I 1934 opnaaedes Hans Majestæt Kongens Tilladelse til en Omlægning af Mar¬
morhaven, og der udarbejdedes en Plan. Denne blev tegnet af Havearkitekt I. P. An¬
dersen efter en indgaaende Drøftelse af Sagen paa Aastedet med Slotsgartner Maag.
Denne Diskussion lededes af daværende konstituerede Haveinspektør, Fuldmægtig
i Indenrigsministeriet J. Saurbrey. Selve Omlægningsarbejdet foretoges Efteraaret 1934
og Foraaret 1935 af Slotsgartneren med Slotshavens eget Mandskab under Overledelse
af nuværende Haveinspektør A. Carlsen, og i Hovedsagen fulgtes nævnte Plan.
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Hvad opnaaede man nu ved denne Omlægning? At forenkle Haven, faa større
Plæner, færre Gange og Grupper og rene Linier, — se Planen Side 99 i Sammenlig¬
ning med den gamle Plan herover.

Ved en Gennemgang af Anlæget skal følgende Enkeltheder nævnes, idet vi be¬
gynder ved Slottet: Paa Terrassen foroven nærmest Schambachs Allé, i Midten en
Gruppe af Stanley: Venus, Adonis og Amor, og Wiedewelts 4 Vaser, Motiv: „De 4
Aarstider" i Hjørnerne. Denne Del af Anlæget lodes urørt. Paa Nordsiden af 'Mar-
mormuren i Midten var en ca. 5 ni høj Buxbomhæk oprindelig plantet for at skjule
Manglen af Marmor paa Midterpartiet af Muren, men aldrig tænkt i den Højde.
Denne Hæk dels flyttedes, og dels nykonstrueredes espalieret paa Staaltraad som
Baggrund for hele Terrassen imod Øst og Syd. I den større, firkantede Plæne an¬
bragtes HaneFs „5 Sanser", som nu ligeledes fremtræder som et samlet Motiv. Tid¬
ligere legede de nærmest Skjul mellem store Bøgetræer. Noget lignende gælder de i
Nicherne i Hækken anbragte, af Wiedewelt forarbejdede Buster af de to Bygherrer
af Slottet, Frederik IV og Frederik V. — Terrassen fremtræder nu som et samlet
Hele, — før Hækken fjernedes lignede det mere to Kolonihaver. Mærkeligt nok har
samme Terrasse to Hovedakser, hvilket allerede var tænkt fra Tidernes Morgen ved
et af Jardin skitseret Anlæg, der dog aldrig kom til tJdførelse, men findes i Thurahs
„Danske Vitruvius".

98



Hovedaksen gennem ovennævnle Plæne føres endvidere ned over det ottekantede
Bassin med Rosenøen, hvilken 0 tidligere var Menagerimester Schambachs Domaine,
hvor han i Fuglehuset forlystede Majestæterne med Aber, Papegøjer og andre Mærk¬
værdigheder. Om Sommeren anbringes de ca. 200-aarige Myrter paa Bassinkanten.
Skade, at de ikke kan tale, ellers kunde de sikkert fortælle et og andet om Aberne
o. s. v., — dersom de da ikke er kommet fra llosenborg, hvad de for øvrigt menes at
være. Paa Midten af Øen findes nu Heimbrots' „Flora", som stod der før 1884. I
Hjørnerne anbragtes Wiedewelts 4 Vaser, Motiv: de 4 historiske Stortider. At dette
var et Motiv, fik man ikke tidligere fat paa. For Enden af Hovedaksen afsluttes det
mere regelmæssige Anlæg af Wiedewelts Søjle med Medaillon, „de tre Gratier"; denne
stod før 1884 paa Øen øst for Eremitagealléen, derefter til 1934 paa Rosenøen. Søj¬
len flankeres af 4 smaa Figurer, ligeledes af Wiedewelt. Naar dertil kommer Anbrin¬
gelsen af en af Havens ældste Figurer, et Satyrhovede (Kunstnerens Navn ukendt),
er Figurernes Nyanbringelse beskrevet. Denne Satyr har man fundet en Plads til ved
Gennemskæring af et Busket af Thuja og Tax, hvor der anbragtes store Sten med
Bregner. Her virker det forøvrigt udmærkede Satyrhovede som en lille Overraskelse.

Endelig gøres opmærksom paa Gavlen af den gamle, røde Domestiklænge, som
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Marmorhavens Terrasse
før Omlægningen. Den
heje Huxbomhæk deler

den fuldstændigt
i to Dele.

ved Udhugning er blevet lagt fri, og som med sit gamle Bindingsværk er af en egen

Stemning. Man mangler jo nu Pagerne og andre spraglede Uniformer til at live op;
men Længen beboes endnu den Dag i Dag at nogle al Hans Majestæts Domestik'er,
f. Eks. bor Gartneren i den ene Ende og Maskinmesteren i den anden.

Terrassen efter Omlægningen.
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Rosenøen før

Omlægningen.

Ved Passage ned langs Muren i Havens Sydside kaster man et Blik ind i Frugt¬
haven, ned gennem llosenpergolaen, og liar man passeret det meget gamle, store
Tulipantræ (Liriodendron tulipiferae), vil.vor Spadseretur gennem den omlagte Mar¬

morhave snart være endt, og vi begiver os ad Egegangen, Fortsættelsen af den ær¬

værdige gamle Egeallé, der menes at have været Indkørselen til det gamle Østrup,
som Fredensborg hed langt tilhage i Tiden; noget om det er der sikkert, man er

nemlig ved Anbringelsen af et Aflob til Svanedammen (Horsedammen) stødt paa ca.
Va m Kogødning under Bundens Blaalér, og i gamle Dage var Møddingerne („Guld¬
gruberne") jo ikke langt fra Bygningerne.

Lige inden man forlader Marmorhaven, ser man to dejlige gamle, fritstaaende,
ægte Kastanietræer (Castanea sativa), som rimeligvis har flankeret Fasanhuset, hvis

Rosenøen efter

Omlægningen.
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Det smukke gamle
Tulipantræ.

Beliggenhed i en særlig tør Sommer giver sig til Kende ved, at Græsset gulner over
Grunden. I disse Kastanietræer har sikkert Majestætens Guldfasaner og Paafugle
slikket Solskin.

Gennem Laagen naar vi ud i selve Parken og støder nu igen — ligesom i en længst
henrunden Tid, da Havegangen ogsaa stødte til Eremitagealléen her —paa lille Bal¬
lonplads, eller som den nu kaldes „De 3 Gratiers 0". Denue var tidligere heklædt

Den gamle Domestiklænge.
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Udsigt fra Marmorhaven

Den gamle Satyr paa sin nye Plads.
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Fredensborg: Egealléen.

nietl Marmorplader, nu inaa tlen desværre nøjes med Beplantning, som ogsaa er af
nyere Dato, nemlig fra 1936.

At man saa forøvrigt kan faa sig en god Spadseretur i selve Parkens ca. 21 km
Gange, vil vi denne Gang lade være en Sag for sig. J. M.

Kofoedsminde
Hvor Nærumvejen fra vest fører op ad bakke med en hæk af æbleroser på højre

hånd og stigende terræn til venstre, gennemskærer den ingeniør Poul Bergsøes smukke
gamle ejendom Kofoedsminde, et af de skønneste og mest ejendommelige områder
i Københavns nærhed, hvor prægtige ege strækker deres grene ud over vejen, me¬
dens man over stengærdet ser ned over et malerisk terræn med græssletter, skrænter
og grusgrave, med tjørnekrat,,vilde roser og herlige gamle skovfyr, og allerlængst
nede et moselandskab med pile og birk, hvor frøerne kvækker og fiskene slaar, og
hvor fladen over det brune mosevand sine steder er næsten dækket af et frodigt
tæppe af nøkkerosers grønne blade og blomster i alle farvenuancer fra hvidt til det
dybeste vinrøde. - En egentlig forskønnelse af stedet er denne mangfoldighed ikke.
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Nøkkeroser er smukkere enkeltvis
eller dog kun hist og her sådan som

på hosstående hillede fra den østre
del af søen, men når man vender sig
til den anden side hør man også an¬

lægge et helt andet synspunkt, for
her har vi Kofoedsminde åkande¬
gartneri, og det der er smukt i na¬
turen eller i et anlæg der delvis ef¬
terligner natur er ikke ligeså smukt
i et gartneri og omvendt. 1 gartne¬
riet glæder man sig over den fro¬
dige sunde vækst, de mange sorter
og farver, det store udvalg, og i
disse henseender står gartneriet un¬
der gartner Villadsens ledelse ikke
tilbage for det øvrige.

E. Erstad-Jørgensen.

Langbladet Stenbræk. Saxifraga longifolia
Den største af de rosetdannende Stenbræk er S. longifolium, hvis rosetter kan nå

et tværmål på 15 cm. Den er imidlertid i modsætning til andre rosetdannende arter
som den gammelkendte Porcellænsblomst S. umbrosa og S. Hostii meget utilbøjelig
til at sætte sideskud, en egenskab der i høj grad indskrænker denne den allersmuk¬
keste arts anvendelse, da det nemlig medfører at man må anskaffe sig nye planter
efterhånden som de man har efter 3-4 års vækst går i blomst og derefter ganske
stille afgår ved døden. — Det lønner sig imidlertid, for S. 1. har en halv meter høj, præg¬
tig hvid blomsterstand og er iøvrigt ikke på nogen måde fordringsfuld. E. E.-J.

i
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Crinum Powellii
En af de skønneste stauder eller ret¬

tere løgvækster er Crinum Powellii. Det
er en yppig plante med henimod 2 m lange
blade der dog bukker sammen omtrent på
midten hvad imidlertid ikke skader det
gode udseende. Blomsterstænglerne er rør¬
formede og bærer hver indtil en halv snes
store amaryllislignende blomster, der fol¬
der sig ud i løbet af et par uger hvorved
blomstringstiden altså forlænges betyde¬
ligt.

Løgene lægges 20—30 cm dybt i vel be¬
arbejdet, gærne svær jord, og planten op¬
når først sin fulde størrelse og blomstring
efter nogle års vækst. Blomsten er rosa, og

hvid hos C. P. album, og blomstringen falder i Juli-August. Den er ret hårdfør, men
(oretrækker dog en lys plads ved en opvarmet husvæg, og den kræver rigelig van¬
ding i en tør forsommer. Dækning med grangrene eller andet tørt materiale er gavn¬
ligt men ikke nødvendigt i almindelige vintre. Den formeres ved sideløg eller frø.

E. E.-J.

Bocconia cordata
er en staude man næsten kun løber på i gamle haver, selv om den vel nok endnu

bliver plantet hist og her. Den har ikke den farvepragt som nutiden fordrer, er hel¬
ler ikke i besiddelse af særpræget ynde eller vellugt, men den er uudryddelig hård¬
før og af betydelig virkning
både plantet som her på
billedet i en større gruppe,
og i endnu højere grad hvor
den får lov at brede sig un¬
der friere former i blandet
krat med bregner og andre
skovbundsplanter.

Den bliver mere end
mandshøj med stive rør¬

formede stængler og ejen¬
dommeligt mat blågrønt lov,
foroven bærende en rigt for¬
grenet blomsterstand i gul¬
lige farvetoner.

Den breder sig ved rod¬
skud, og vokser også gærne
i halvskygge.

E. E.-J.
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6. nordiske Havebrugsudstilling i København IQ37
Almindelig dansk Gartnerforening afholder med 5 Aars Mellemrum en Lands-

udstilling i København, med Juhilæumsaaret som Anledning. I Aar har Foreningen
50 Aars Jubilæum, og der er derfor Anledning til at gøre noget særligt paa Udstil¬
lingsområdet, og man har benyttet Lejligheden til at afholde en nordisk Havebrugs-
udstilling, den sjette i Hækken, og denne Udstilling bliver vel nok langt den største
Havebrugsudstilling, som hidtil er afholdt i Norden.

Oprindelig var det aftalt mellem Danmark, Sverige og Norge, at man hvert femte
Aar skulde afholde en nordisk Havebrugsudstilling, skiftevis i hvert Land. Denne
Ordning blev dog — paa Grund af Verdenskrigen — aldrig gennemført. Den sidste nor¬
diske Havebrugsudstilling blev afholdt i Gøteborg 1Q23- Her i Danmark havde vi for
25 Aar siden nordisk Havebrugsudstilling, paa Islands Brygge i 1912. Altsaa ogsaa
her er det Jubilæumsaar.

Dette Udstillingsaar vil blive et Mærkeaar i Almindelig dansk Gartnerforenings
Historie, ikke alene fordi det er Halvtredsaaret for Foreningens Dannelse, men i sær¬
lig Grad fordi Island og Finland for første Gang deltager i Nordens Gartneres Ud¬
stillinger.

<5. NORDi&KEl HAVELBRUGSUDSTiLL-iNG 7037 i KØBLISHAUN

107



Det blev overdraget Anlægsgartner Valdemar Hansen at udarbejde Forslag til
Udstillingsplanerne. Man overvejede forskellige Muligheder, men vendte dog til sidst
tilbage til Forum, hvor alle tidligere Havebrugsudstillinger har været afholdt siden
1'orum blev bygget; men da danske Gartnere alene kan fylde Forum ved en almin¬
delig Udstilling, vilde Pladsen selvsagt blive for lille, naar fem Landes Gartnere skal
udstille under samme Tag.

Ved Forhandling med Frederiksberg Kommune fik man overladt Anlæget paa
Julius Thomsens Plads foran Forum med Tilladelse til at afspærre den mellem An-
læget og Forum liggende Gade. Herved udvidedes Forums Udstillingsareal med ca.
65OO m2. Paa dette Areal opføres tre Glashaller, der forøger det overdækkede Ud¬
stillingsareal med ca. 25OO m2. Man raader saaledes over et samlet Udstillingsareal
paa over l8000 m2, hvoraf ca. Halvdelen er overdækket.

De nye Haller opføres af Drivhusmateriale med Glastrimpler og Glastage. Hertil
medgaar alene for 12000 Kr. Glas.

Planen er naturligvis tørst og fremmest udarbejdet med det for Øje at give vore
nordiske Gæster hver især den bedst mulige Plads. 1 Hovedhallen (A) er anvist Plads
for de fire nordiske Lande: Sverige, Norge, Island og Finland med hver sin Rotunde
som Samlingscentrum. Disse Rotunder, der er ca. 14 m i Tværmaal, opføres af Bøge¬
hække, bagtil 3,5 m høje og fortil ca. 1 m. Kræves mere Plads, kan der udvides
frem paa de foranliggende Plæner. Den Plads, der ikke optages af vore fire Nabo¬
lande, udfyldes af danske Gartnere. Hovedhallen bliver nærmest fyldt med Potte¬
planter og afskaarne Blomster. Hele Bagvæggen over Restaurationen optages af en
nordisk Dekoration, flankeret af to store Udstillere: „E. B." og „De samvirkende dan¬
ske Salgsforeninger". I Hallen placeres desuden store Udstillinger fra Amagerlands
Producentforening, Københavnskredsen, Frøhandlerne, Østifternes Haveselskab, Koma-
Løg og en Mængde store danske Gartnerier.

Glashallerne ligger, som Planen viser, dels tværs over Anlæget, dels paa Gade¬
arealet. Hovedindgangen flyttes over ved Købmandsskolen, hvor ogsaa Kontorerne
faar Plads. Den nye Hovedhal (B) er ca. Q in høj og ca. 20 m. bred paa det første
Stykke, derefter 28 m ved Forum. I denne Hal anbringes i Siderne store Grupper
af Bregner, Calla, Monstera, Hortensia m. m. I Baggrunden, op mod Forum, udstiller
Botanisk Have en meget stor Gruppe af store, pragtfulde, sjældne Planter, ligesom
det 20 m lange Bassin, der skiller de to Hovedgange, tilplantes af Botanisk Have.

I Forhallen til selve Forum anlægges en „Klostergaard" med Haveskulptur fra
Lamberg Petersens Efterfølger.

Sidehallerne (D og C) ligger paa selve Gadearealet og bliver 14 m brede og 52
m lange. I C udstilles dansk Frugt, Frugtvine o. 1., og D optages af industrielle og
tekniske Udstillinger.

Hal E optages udelukkende af Havekunst fra helje Norden, væsentligst store Foto¬
grafier. Denne Specialudstilling arrangeres af Dansk Havearkitektforening i Samar¬
bejde med de øvrige nordiske Havearkitektforeninger.

Frilandsarealerne G omdannes til Eventyrhaver, anlagte af vore dygtige Anlægs¬
gartnere, og F, H, J og K rummer Udstillinger fra Planteskolerne.

Der bliver sikkert meget interessant og lærerigt saavel for Gartnere som for al¬
mindelige Mennesker paa denne Udstilling. * Red.
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Blomstergruppe
1 Aarhus, i „Haven ved Vester¬

bro", — det Anlæg, hvori „Den gamle
By" har Plads — er der i Aar gjort et
Forsøg paa at skabe nogen Fornyelse
af de Blomstergrupper, der nu og da
kan være paakrævede i offentlige An¬
læg. En nærmere Beskrivelse af denne
Type Blomstergrupper er ikke paa¬
krævet. De kendes altfor godt; men
forbavsende nok synes det store Pu¬
blikum at beundre denne Form for
Havekunst i ligesaa høj Grad, som

Fagmænd afskyr den.
Nogle Gange skulde omlægges i

Haven, og i den Forbindelse anlag¬
des den her viste Blomstergruppe. Den
ligger i en Plads, Diameter ca. 10 m.,

' hvor tre Gange løber sammen. I tre
Cirkler inden i hinanden, noget hæ¬
vet over hinanden, med forskelligt
Centrum er regelmæssigt anbragt Klin¬

ker med den smalle Langside opad. Desuden er der i Plantefelterne anbragt Klinker
„tilfældigt" for at forhindre, at Cirklerne skal staa for haardt optrukne.

Der er anvendt almindelige Hasle Klinker af den usorterede Kvalitet, som synes
bedst egnet paa Grund af deres Farvespil.

, 1 denne Gruppe er det Klinkerne, der danner Mønsteret, medens Planterne, ho¬
vedsagelig Succulenter, saasom Kleinia, Echeveria, Mesembryanthemum, llochea, Aga¬
ver etc., er anbragt
i smaa Partier uden
noget geometrisk
System.

Klinkerne og de
sydlandske Plan¬
ter klæder hinan¬
den udmærket og

giveren egen varm
Farvetone, som

falder godt sam¬
men med en Rød¬
lerskrukke (Svend
Hammershøj) fra
Kabler, der lige¬
som sætter Prik¬
ken over i'et.

L. Sandberg.
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Ny vin på gamle læderflasker
Hvis en og anden af Havekunsts læsere endnu husker en lille artikel om opvarm¬

ning af guldfiskebassinet der stod her i bladet for April måned, erindrer han måske
også en udtalelse om, at jeg sommeren før omlagde midterpartiet af min have, ved
hvilken lejlighed forskellige sammensparede ønsker blev realiseret, blandt andet altså
også indretning af en guldfiskedam der lod sig holde isfri selv i den strenge vinterkulde.

Men det var ikke det eneste ønske der blev virkeliggjort. Havens midterparti var

tidligere en græsplæne, og da der yderst sjældent var direkte brug for denne efter
at ungerne var fløjet af reden, medens den ikke desmindre fordrede hyppig klipning

Den omlagte have set fra huset.

uden derfor at blive noget særligt pragteksemplar, var mine følelser for plænen efter¬
hånden afsvalet i en sådan grad, at jeg aldrig så den uden at tænke på, hvordan
jeg bedst kunde blive den kvit.

Adskillige muligheder blev prøvet på papiret og igen opgivet som utilfredsstillende.
Hver ottende dag asede jeg frem og tilbage med maskinen, et arbejde der kun har
tilendebringelsens tilfredsstillelse, adskillige timer tilbragte jeg med lugekniven i stille
undren over den uudslukkelige livskraft der bor i en mælkebøtte og over det en¬
årige rapgræs's utrolige evne til at blomstre og kaste frø uden hensyn til vejr og årstid,
og ganske uden respekt for havens linier og inddeling. Først ved fordybelse i bogen
om Japans havekunst, den jeg anmeldte her i bladet i Oktober 1936, fik jeg ideen
til et anlæg, der kunde realisere et sådant flertal af ønsker, at al betænkning måtte vige.
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Ønskerne gik altså først og fremmest ud på at blive fri for det med en græsplæne
og i stedet få mere fornøjelige planter at se på, men jeg var jo ganske klar over
faren jeg løb for at miste den ro som den forholdsvis store ubrudte græsflade måske
mere end noget andet er i stand til at give et anlæg. Og her var det altså at japa¬
nerne kom mig til hjælp, for i de bedste japanhaver er der ingen græs, og dog er
der i mange af deres anlæg en velgørende ro og en fasthed i formen som overgår
de allerfleste europæiske anlæg. I"or en stor del beror det på de vandflader der
hyppigt indføjes og som i endnu højere grad end græsplænen ligger fast i terrænet,
vandrette og ganske plane som de er. Den rigelige anvendelse af sten i form af større
og mindre klippestykker øver ved deres tynge og faste form en lignende virkning,

„Vandløbet" set fra syd.

men ud over disse midler som vi i forvejen er ret fortrolige med, har Japanerne endnu
et motiv vi ikke benytter i vore anlæg til trods for dets mange værdifulde egenska¬
ber. Jeg tænker på de sanddækkede flader der spiller så stor en rolle i japanske haver.

Skønt den grusede havegang, der endnu for en snes år siden var den eneste form
for vej i vore haver i væsentlig grad er afløst af fliser, klinker og trædesten, kan vi
endnu dårlig frigøre os for forestillingen om vej når talen er om et gruset areal. 1
de japanske haver er den sandr eller grusdækkede jord derimod den egentlige bund
og indtager på den måde samme plads i anlæget'som græsplænen hos os.

Når dertil kommer en stor forenkling og et lige så stort mådehold med anven¬
delse af blomsterfarver, medens der lægges allerstørste vægt på den harmoniske linie¬
virkning er disse ting tilsammen forklaringen på den ophøjede ro, den fred og ynde
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Kig fra vinterhaven ud til
bassinet på terrassen.

ikke bruges helt ind til gre-
nene uden at beskadige dem, og det ser sjusket ud, når der titter græstotter op
mellem grenene, medens plænen udenfor er klippet. Og meget værre er det med

stauder, stenplanter og

dværgbuske, hvor en over¬

gang mellem græs der klip¬
pes og planter der skal have
lov at udfolde sig frit ikke
er tH at løse på tilfredsstil¬
lende måde uden ved at

indskyde fliser, sten eller
klinker som mellemled, der
til den ene side begrænser
plænen og til den anden
side giver planterne Irihed
til at udvikle sig efter deres
natur. Under visse forhold
lader noget sådant sig gøre
uden strid med havens stil,
men i de fleste tilfælde er

det en nødhjælp der netop
har nødhjælpens karakter.
I denne henseende er grus-

Terrassen, naar æbletræerne
blomstrer.
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Trædesten gennem

plantetæppet.

skarpe stenmateriale af
knust granit der anvendes til tjærede veje. Det lægger sig fast sammen, og længe va¬
rede det ikke (ør det inde i skyggen blev overtrukket af smaragdgrønne alger og
små mosplanter der ikke

Skal der grus

læg er sten næsten en nød- ! , m

'^e ^ 6' rC'^ ^
andre himmelstrøg. Afdan- '
ske, materialer har \i den ' -Ær

Set fra en sidegang op
imod huset.
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Et kig fra terrassen ned
i haven.

almindelige kampesten den der i isti¬
den har gjort turen med fra den skan¬
dinaviske halvø og som også senere er
blevet slebet og afrundet af vand og
frost. Det er ikke noget dårligt mate¬
riale at arbejde med men uensartet i
farve og stof og som oftest altfor af¬
rundet så de fleste sten nærmer sig
kugleformen. Der skal søges i en stor
bunke kampesten for at finde nogen¬
lunde ensfarvede stykker, og navnlig
også sten der egner sig til trædesten.
Vi har så kalk- og kridtsten fra Stevns
og Fakse og nu også fra Saltholm, ja
og så det grønlandske marmor, men
ikke i former der gør indtryk af at være
„jordfødte" for at bruge en aktuel be¬
tegnelse.

Jeg havde derimod set gravsten al
neksøsandsten, der havde ligget i søen
mellem ral og sten og var blevet slebet til som kampesten, uden helt at miste den
for sandstenen karakteristiske lagdeling, og her forelå et materiale der var værd at

anvende. I fjor sommer

tog jeg derfor en tur til
Bornholm for at se nær¬

mere på dette materiale.
Stenbruddet i Neksø lig¬
ger tæt ud til havet kun
adskilt fra den dybe sø
ved en'bred dæmning, og
enhver sten der ved for¬
arbejdningen viser sig at
have stik eller revner, skil¬
ler man sig af med ved
ganske simpelt at kaste
den ud på glaciet, hvor ha¬
vet så gennem årene slik¬
ker og sliber den og run¬
der den af til former der
netop egner sig for et an¬

læg af den karakter der
foresvævede mig.

Flisegangen fra terrassen til
siddepladsen under glastaget.

115



Under glastaget.

Stenbrudsfolkene blev hurtigt interesserede for sagen, og i løbet af en tiniestid
eller to havde vi mærket så mange sten, at der var last til en lille sejler som snart
efter førte stenene til København.

Jeg havde nu materialet der skulde bruges, planen blev gennemtænkt og tegnet
ned, og da sommeren gik på hæld tog et par af vore flinkeste medhjælpere med Sa¬
muelsen i spidsen fat på arbejdet, der inden efteråret var fuldført og haven tilplantet.

Også ideen til anlægets udformning er i væsentlig grad påvirket af japansk have¬
kunst, hvor motivet „udtørret vandløb" er ret almindeligt anvendt. Det smager gan¬
ske vist ikke så lidt af teater med broen der fører over „vandet" og disse opskru¬
ede ansamlinger af singels, men for mit eget vedkommende kan jeg kun sige, at det
virker tiltalende på min fantasi, og jeg må derfor formode at noget lignende vil være
tilfældet for de fleste andre, der får lejlighed til at se lidt på det. Det er en nyska¬
belse indenfor dansk havekunst og det nye skal man jo ofte have lidt tid til at for¬
sone sig med, men en ting er vis, at for den virkelige planteelsker er det en anlægs-
måde der giver rig lejlighed til anbringelse at hans yndlinge under forhold der pas¬
ser dem og lader deres egenart komme til sin ret.

Og et af de ønsker jeg var ude efter at få virkeliggjort var netop at samle en
hel del af de mange dværgbuske som i de senere år, navnlig ved planteskoleejer Axel
Olsens interesserede arbejde, er kommet her til landet særlig fra Kinas og Japans
bjærge, at samle de bedste af disse i min have for at glæde mig over deres skønhed
og lære dem rigtig at kende. Og ikke mindre ønskede jeg at få en samling af stedse¬
grønne stenplanter. Også i den henseende kan Japan være vor læremester. Haverne
der er næsten helt stedsegrønne og derfor lige smukke året rundt. I de billeder der
ledsager denne artikel gør dværgbuskené sig endnu ikke rigtig gældende, de fleste
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er endnu ganske små, og altfor mange af stenplanterne er heller ikke stedsegrønne,
men efterhånden som de mange herlige Rhododendron, Pernettya, stedsegrønne Ber¬
beris og Cotoneaster og dværgformer af Abies, Picea, Thujopsis, Juniperus, Chryp-
tomeria og mange andre hvis navne endnu ikke har fået bidt sig fast i min hjerne,
vokser til og udvikler deres særprægede skønhed, skal jeg nok få vekslet det meste
af det ikke stedsegrønne ud og føre beviset for, at vore haver aldeles ikke behøver
at være så øde og forladte i vintertiden som man på forhånd regner med.

E. Erstad-Jørgensen.

Direktør John M. Larsens Have

Ejendommen Lindevej Nr. 13 har tidligere været benyttet som Gesandtskabsbolig.
Den var ved Overtagelsen meget forfalden. „Haven" var omkranset og bevokset med
gamle, tildels daarlige Træer og Krat, og en Del af den var udlagt til Ridebane.
Endvidere laa der et Par grimme Havehuse.

Jeg fik til Opgave at anlægge en Have med Adgang for Lys, Luft og Solskin,
Store Græsplæner, mange Stauder og Roser til Afskæring, og stedsegrønne Plant¬
ninger til Pryd Sommer og Vinter.

Jorden var — som al Frederiksbergjord — stiv og leret. Der blev foretaget en grun¬

dig Jordbehandling med Tilførsel af Grus, Tørvejord og forraadnet Gødning. Ride¬
banens 50 cm tykke Lag Slagger blev brudt op og lagt under Muldlaget for at dræne
og lufte. Mange af de gamle Træer blev ryddede, der blev kun bibeholdt nogle faa
af de smukkeste og mest karakteristiske. Det gamle Hegn mod Lindevej blev fjernet, og
istedet opførtes en smuk Rødstensmur med Piller og Smedejernsfag. De grimme Have¬
huse blev nedrevne, og der opførtes i Havens Vestside et lyst, rummeligt „Solhus".

Hovedbygningen mod Lindevej med den nye Rødstensmur
i Forgrunden.
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Endvidere opførtes i Havens nordvestlige Hjørne et Drivhus med en Afdeling for
Tropefugle. Havens Nordside begrænses af Garageanlægene. Foran disse, ud mod
Haven, opførtes en enkelt, aaben Løvgang uden Tagdække. Fra Garagerne op til
Hovedbygningen begrænses Haven af et lavt Raftehegn.

Havens Plan er ret enkel. Ingen Grusgange, kun Fliser, hovedsagelig i enkelte
Rækker, ret mange Flisepladser til Stole, Borde og Bænke, og ellers store Græsfla¬
der med Blomsterbedene anbragte i Ydersiderne. Den lille Flisegaard mellem de to
Fløje i Hovedbygningen er lagt af 40X40 cm røde Fliser med ca. 10 cm indbyrdes
Mellemrum. Disse Mellemrum er tilsaaet med Fioringræs (Agrostis stolonifera), der
blev blandet med 3 Dele Sand for at faa saaet det line Frø tilstrækkelig tyndt.

Beplantningen er væsentligst holdt i Havens Ydersider for at faa Plænearealerne
saa store og ubrudte som muligt. Havens Østside — langs den nye Mur — tilplantedes
med store, smukke, stedsegrønne Træer og Buske med Stauder foran, saaledes at
Fliserækken ligger i et uregelmæssigt Staudebed. I Sydsiden, ind mod Hegnet, er
plantet lave, blomstrende Buske med Forplantning af skyggetaalende Stauder, og i Be¬
dene udenfor Fliserækkerne lave og halvhøje Stauder. I Vestsiden staar en Række
Elme, der dækker for de ret høje Nabohuse. Foran Elmene anlægges et Rhododen-
dronparti. I Havens nordvestlige Hjørne, mellem Drivhuset og Solhuset, er anlagt et
Stenparti, som afgiver Vokseplads for sjældnere Sten- og Pudeplanter. Foran Vinter¬
haven og omkring Havetrappen er plantet stedsegrønne Buske. Langs Huset og foran
Løvgangen ligger Rosenbede, nærmest beregnet for Afskæring. Bunden af Løvgangen
er dækket med Cotula squalida og en enkelt Række Fliser. Selve Løvgangen dæk¬
kes fortil af Slyngroser, og paa alle de bageste Stolper er plantet Aristolochia.
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Solhuset bag Soluhret, cn

nyplantet Abies concolor,
i Baggrunden Drivhus,
Fuglevoliere og Stenparti.

Der var stillet særlige Krav om Græsplænernes gode Kvalitet. Dette Krav var
ret vanskeligt at opfylde, uden at der blev gjort noget særligt derfor. Jorden var,
som før nævnt, meget leret og stiv, og en almindelig Jordbehandling vilde være util¬
strækkelig. Efter at Jorden var gravet og Slaggerne var lagt under, blev Græsarea¬
let motorfræset nogle Gange, men alligevel kunde Jorden ikke findeles saaledes, at
Græsfrøet kunde nedbakkes. Derfor blev Plænen efter Saaningen dækket med et Lag
fintharpet Jord, iblandet Grus og Tørvemel. Denne Behandling bevirkede, at Plæ¬
nerne allerede i Sommer blev særdeles gode. — Direktør John M. Larsen gav mig frie
Hænder med Hensyn til Beplantning. Der blev anvendt ret store og smukke, stedse¬
grønne Træer og Buske, hvilket straks gav Haven et tilvokset Præg.

Valdemar Hansen.

I^en store Græsplæne med
Vinterhaven i Baggrunden.
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Direktør John M. Larsens
Have.

Plantningen.

Parti af Stedsegrønne
to Maaneder efter

6. nordiske Havebrugsudstilling,
som afholdes i „Forum" i Dagene 23. September til 3- Oktober, har en særlig Afdeling for Have¬

kunst, soin enhver Haveelsker bør besøge. Denne Afdeling er arrangeret af Dansk Havearkitektfor¬
ening i Samarbejde med de evrige nordiske Havearkitektforeninger og byder paa en righoldig Samling
af store smukke Fotografier, mest fra nyere Haveanlæg i de 5 nordiske Lande. „Havekunst" har ogsaa
sin lille Stand i denne Afdeling.

Flisegaarden er lagt af
40x40 cm røde Cement¬
fliser med 10 cm Mel¬

lemrum, hvori er saaet
Agrostis stolonifera.

Direktør John M. Larsens
Have.
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På ekskursjon med Nordens hagearkitekter
København 25. og 26. september 1Q37

I forbindelse med den 6te nordiske hagebruksutstilling i København hadde for¬
eningen Danske Havearkitekter innbudt sine kolleger fra Sverige, Finnland og Norge til
ekskursjon lørdag 25de og søndag 26de september. Den var den 5te i rekken av slike
sammenkomster og likesom den første lagt til København og omegn. Der deltok ca.

50 interesserte fra samtlige nordiske land, deriblandt også studenter fra Alnarps hogre
Kurs og Norges Landbrukshøiskole. Hverken været eller årstiden var riktig gunstig.
Når ekskursionen allikevel blev så vellykket og verdifull, særlig for oss som i år var
med for første gang, skyldtes dette det rike og allsidige program som var satt op.

Jeg er bedt om å skildre de norske deltageres intrykk og vil forutskikke at våre
forventninger var noe nedstemte efter det vi hadde sett av anlegg på den 6te nor¬
diske. Man så forgjeves efter den enkle og logiske form som man venter sig i et
tidsmessig anlegg. Derfor var det så meget mer tilfredsstillende å kunne konstatere
hvad utstillingens fotografiske materiale hadde gitt en anelse om: at de danske yr-
kesbrødre holder en høi faglig standard både hvad hagens utformning og den hånd-
verksmessige utførelse angår.

At den rent konstruktive form gjennemgående er herskende kommer av at man
bare i undtagelsestilfelde behøver ta hensyn til naturen i form av gammel trebestand,
terreng og omgivelser. Således synes, både i eldre og nyere anlegg, terrassene og de
plane og fallende fiater å være fremherskende, også i tilfelde hvor vi vilde ha myket
av og formet ut terrenget.

Det bedre klima har danskene forstått å nytte, dels ved et rikere plantemateriale,
dels ved konstruksjoner og materiale som kulden vilde ødelegge hos oss. Det synes
også å være tendens til en friere og mer indi¬
viduelt behandling av plantematerialet. Dette
gjorde sig særlig gjeldende i endel nyere pri¬
vathager hvor vekstene var anbragt i store
felt, dels på terrasser, dels på flatt land. De
enkelte vekster var skilt ved heller eller klin¬
ker, eller spredt med større avstand i en

grønn flate. Derved kom den enkelte plan¬
tes karakter mer til sin rett enn ved den
gjengse form for stauderabatt og stenparti.

I to busser som København kommune
stilte til disposisjon startet vi lørdag morgen
fra Rådhusplads. Først gikk turen til Have¬
selskabets Have i Frederiksberg, hvor over¬

gartner Carl Johan Hansen redegjorte for Sel¬
skabets og Havens historie. Omlegninger den
senere tid har gått ut på å få starre sammen-

hengende gressflater. Det rike Og allsidige
plantemateriale blev det liten tid til å stu¬
dere, men man fikk inntrykk av at de hage-

Fra Haveselskabets Have.

Overgartner Hansen taler.
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Typografernes hus.
Den særegne planteanvendelse
kommer først til sin rett når man

kommer op i etagene.

interesserte københavnere her hadde et demonstrasjonsmateriale av rang både når
det gjaldt plantene og deres anvendelse.

Vort næste besok gjaldt Erstad-Jørgensens vakre hjem i Hattensens alle, hvis hage
ved flere anledninger er omtalt i dette tidsskrift. Terrassen på to av husets sider, med
vinterhagen, den lille regulære dam og råglaspergolaen henger organisk sammen med
huset. Så meget mer overraskende virker den japanske hage der man hadde ventet en
rolig gressplen. For å forstå det må man først ha hørt eierens beveggrunner: å skape
et hensiktsmessig voksested for de mange sjeldne, særlig vintergrønne dvergbusker,
lyngvekster, vannplanter og fjellvekster som han har samlet og vier stor interesse.

I Frederiksberg og København så vi to parkanlegg hvis utforming er betinget av
vidt forskjellig anvendelse. Den ene, Lindevangsparken, projektert av kommunegartner
M. Gram er karakterisert ved velholdte gressflater, kraftig randplantning av ett all-
sidig materiale og forøvrig rik anvendelse av blomster. Den effektive flate i form av

Sitteplass ved Bregnøes „Herkules på skillevejen" i Nørreparken.
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Nordmandsdalen i Fredensborg
Slotspark i vinterdragt.

lekeplass utgjør et beskjedent areal, men er rikt utstyrt med basseng, sandkasse og
apparat. Den andre, Nørreparken, anlagt av stadsgartner Fabricius Hansen, synes å fylle
et langt større behov. Den har en avdeling for barn med plaskedam, sandkasser,
regnværsskur og alle tenkelige apparat. Det meste av arealet er utlagt i store gress-
flater som bærer preg av sterk benyttelse. De brukes av nabolagets skoler til gym-
nastikk og lek og begrenses bare av nettinggjerder som det er plantet hekk i. Bare
en liten del er beplantet og danner avslutning mot nord. Det er en avdeling for de
voksne med buskplanting, benker, rosenbed og den vakre skulpturgruppe, „Herkules
på skilleveien" av Billedhugger Bregnøe.

Av plantinger ved boligbygg så vi Brandts kvartersplanting ved Hornbækhus, det
første i sitt slag i Danmark. Senere passerte vi Storgården, et kolossalt Iamellbygg
som lå fritt i byens grønnareal. Meget interessant var anlegget ved Typografernes
hus, en kvartersbebyggelse som åpner sig mot syd. I gårdsrummets plane gressflate
har hagearkitekten, C. Th. Sørensen anbragt vekstene i stenkantede ringer med jevn
afstand, et vekstslag i hver ring. Dels er det anvendt busker, dels stauder, og noen
av ringene er basseng med vannplanter.

Under veis til Dyrehaven hadde vi god utsikt over Utterslev Mose, et prektig stykke
dansk natur i byens nærhet, som skal bevares som naturreservat og ved Bispebjerg
Parkalle forbindes med Fælledparken. I restaurant „Fortunen" spiste vi frokost som for¬
eningen Danske Havearkitekters gjester, og fortsatte med buss syd om Dyrehaven til
Hvidøre Strandpark. Denne ligger syd for Bellevue strandbad og består av en stripe
land, som er utlagt til bruksplen. Bakover begrenses den av en buet teglstenspergola,
hvis rygg samtidig utgjør støttemur for den høiere liggende vei. Anleggets arkitekter
er C. Th. Sørensen og Poul Baumann. Mot Øresund blir den i fremtiden begrenset av
den såkaldte Vandstrandvei, en autostrada på omkring 30 m. bredde, som nu er un¬
der bygning; av sand som pumpes op av havet.

Resten av dagen var viet Københavns villastrøk, særlig en del nyere i Klampen-
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Fra hagen ved Hornbækhus.

borg og Gentofte. Uten å ha det enhetspreg som Stockholms forsteder eller den fun¬
kisbetoning som enkelte av Oslos, virker bebyggelsen rolig og vel plasert. Fremfor
alt synes hagene å være mer påkostet og bedre disponert. Vi fikk anledning til å
se nøiere på en del anlegg. De fleste er tidligere inngående behandlet i dette tids¬
skrift, så jeg vil bare nevne dem:

Grosserer M. Arentzens hage, Havearkitekt frk. Anka Rasmussen.
Ingeniør Jens J. Jarls hage, Havearkitekt C. Th. Sørensen.
Ingeniør P. Kampmanns hage, Havearkitekt C. Th. Sørensen.
Grosserer F. V. Hartz's hage, Havearkitekt frk. Anka Rasmussen.
Konsul Wandels hage. Huset tegnet av Arkitekt Arne Jacobsen.
Andreas Petersens hage, tegnet av Lektor Georgsen.
Baron Lerches hage, tegnet av G. N. Brandt.

Dagen blev avsluttet i Domus Medica hvor det efter lunch var en faglig diskusjon inn-
ledet av trådgårdsarkitekt Sven A. Hermelin. Siden var det middag og selskapelig samvær.

Søndag formiddag var viet slottshagene ved Frederiksborg og Fredensborg, monu¬
menter over en stolt tid i dansk hagekunsts historie. Med sine kjempealleer, utsikter
og godt bevarte blomsterhager og skulpturer virker de nu enda mer monumentale enn

dengang de dannet ramme om våre enevoldskongers fester. Med særlig iver blev vi
vist Nordmandsdalen ved Fredensborg, en rund plasS" med stigende sider hvor det mel¬
lem gamle linder stod opstilt sandstensskulpturer i legemsstørrelse, forestillende nor¬
ske bønder med drakter fra 1700-årene.

Lunch blev spist i Hornbæk hotel og under denne blev man enige om næste år
å møtes i Essen i anledning en stor utstilling og internasjonal hagearkitektkongress
der. Siden kjørte vi til Hornbækhus, en restaurant hvor den meget hageinteresserte
eier med Erstad-Jergensen som veileder i tidens løp har fått i stand en utmerket hage.
Verten, Direktør E. Johnsen, bød hele selskapet på kaffe og vi måtte bare alt for
tidlig bryte op for å få gjennemført vårt program før mørkets frembrudd.
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Solnedgangen ved direktør Philip Gottliebs hage ved Hørsholm.

Til Hornbæk hadde vi reist inne i landet. Tilbakeveien blev lagt langs Øresund,
gjennem Helsingør og Hørsholm.

Underveis besøkte vi følgende hager:
Direktør Philip Gottliebs hage ved Horsholm, anlagt av Erstad-Jørgensen.
Direktør Helge Jacobsens hage, anlagt av G. N. Brandt.
Dr. Bøje Benzons hage på Stokkerup, tegnet av C. Th. Sørensen.

Den første har særlig interesse ved sitt store og allsidige dendrologiske materiale.
De siste ligger begge ut mod Øresund, har verdifull gammel trevegetasjon og en in¬
teressant detaljbehandling. Særlig Stokkerup vil man huske for den vellykkede plase-
ring av huset, og den fantasifulle bro med Måneporten som på papiret kan virke
søkt, men i virkelighet viser sig logisk og hensiktsmessig.

Landbrukshøiskolen, Ås, okt. 1937* Sigurd Hoff.

Deltagere i Excursionen var følgende:
Fra Finland: Havearkitekterne B. M. Schalin og Paul Olsson.
Fra Sverige: Direktør R. Abelin, Havearkitekterne Ruth Brandberg, Agda Haglund, Sven A. Her¬

melin, Anton Johansson, Helfrid Lofquist, Karl Nylof, Edvard Jacobson og' Victor Anjou samt 6 Stude¬
rende fra Alnarps hogre kurs.

Fra Norge: Docent Olav Moen, Planteskolebestyrer Eyvind Bjetre, Sekretær Einar Hildrum, Have¬
arkitekterne H. Hindhamar, Kr. Krafft, Bredo Morstøl, Karen Reistad, Pål Sæland og Torborg Zimmer
samt 5 Studerende fra Norges Landbrukshøjskole.

Fra Danmark: Stadsgartnerne J. Bergmann og L. Sandberg, Inspektørerne C. E. Elers-Nielsen, Chr.
Beck Skrydstrup og Askegaard, Kommunegartner M. Gram, Overgartner Carl Johan Hansen, Lektor
G. Georgson og Havearkitekterne Georg Boye, E. Erstad-Jørgensen, Troels Erstad, Birger Errboe, R.
Volmer Nielsen, Anka Rasmussen, C. Th. Sørensen og P. Wad samt enkelte af Deltagernes Fruer.

Anlægsgartnernes Uddannelse '
var Titlen paa Trådgårdsarkitekt Sven A. Hermelins indledende Foredrag ved Dis¬

kussionen paa ovennævnte Møde i Domus médica, til hvilket Dansk Anlægsgartner¬
forenings Medlemmer m. fl. var indbudt.

Indlederen slog navnlig til Lyd for Oprettelsen af en praktisk Skole for Anlags-
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gartnere, hvor de unge kunde lære at udføre alle de praktiske Arbejder ved Anlæget
af en Have, og der udspandt sig en livlig Diskussion, under hvilken baade Have¬
arkitekter og Anlægsgartnere fra saavel Norge og Sverige som Danmark fremsatte
deres ret stærkt divergerende Anskuelser.

Man var fra alle Sider enige om, at vel fandtes der en Stab af dygtige Anlægs¬
gartnere; men at Faget led under Tilgang af adskillige, som var mere eller mindre
blottede for den specielle Uddannelse, som maa kræves af en dygtig Anlægsgartner.
Hermed hørte imidlertid Enigheden op. Nogle kunde godt tænke sig en særlig Skole
for Anlægsgartnere, hvor de kunde faa Lov at lave virkelige Haver, — maaske paa
samme Maade som „Værkstedsskolerne" i Stockholm, hvis Elever bygger rigtige Huse
for Folk, og der blev talt for og imod en saadan fælles Skole for hele Norden, andre
mente, at det vilde være bedst og mest overkommeligt, om man i Tilknytning til en
eller flere af de bestaaende Skoler oprettede særlige Afdelinger for Anlægsgartnere,
idet man derved kunde udnytte det Personale og det Materiel, som forefindes, og
blot supplere det med en enkelt særlig Fagmand, i rigtig Erkendelse af, at Anlægs¬
gartnerne dog ikke kan undvære den almindelige gartneriske Uddannelse i de fleste
Grene af Faget.

Der var noget divergerende Meninger om, paa hvilket Tidspunkt af Uddannelsen,
Skoleopholdet skulde falde, — nogle mente i Begyndelsen, andre snarere som Afslut¬
ning; men da der ikke findes egentlige Elever i Anlægsgartneriet, og det vist er meget
sjældent, de unge er klar over, at de vil være Anlægsgartnere, førend de har forsøgt
sig i en eller flere andre Grene af Gartneriet, er det vist uhyre vanskeligt at finde
en generel Ordning, som kan tilfredsstille alle. Diskussionen sluttede med, at Diri¬
genten, Inspektør C. E. Elers-Nielsen, resumerede de faldne Udtalelser og udtalte, at
det maatte blive Mesterorganisationerne i Faget, der maatte tage Initiativet til at faa
Uddannelsen ordnet, som de ønsker den, og man maa da blot haabe, at Diskussio¬
nen ikke bliver resultatløs, men giver Stødet til det efterlyste Initiativ, for selv om
vi allerede har en Anlægsgartnerskole, Fagskolen for Anlægsgartnere paa Teknolo¬
gisk Institut, er der vel ikke Tvivl om, at man kan naa videre frem. M. Gram.

6. nordiske Havebrugsudstilling
har nu forlængst lukket sine Porte; men vi vil dog her i Havekunst kaste et Blik

tilbage paa denne Begivenhed, ved hvilken Anlægsgartneriet gjorde en betydelig Ind¬
sats og spillede en større Rolle end ved nogen tidligere Udstilling her i Landet.

I Hovedtrækkene var Udstillingen jo arrangeret af Anlægsgartner Vald. Hansen
og maa vel i det store og hele siges at være vellykket. Dog synes jeg, man blev lidt
skuffet over Hovedhallen. De fire Rotunder gav ikke det, man havde ventet sig efter
Planen, man fik ikke rigtig fat i dem, og hele Hallen gjorde ligesom et lidt fladt Ind¬
tryk, indtil man fik sig mere fordybet i demangfe udmærkede Detailudstillinger, som
vi dog ikke her skal trætte Læserne med.

Der var en Rigdom af vel kultiverede Potteplanter og afskaarne Blomster i alle
de gængse Arter og ofte i dekorativ Opstilling, og der var Produkter fra Køkken¬
have og Frugthave, som nok kunde faa Tænderne til at løbe i Vand, og rundt om¬
kring i det grønne livede smaa Skulpturer op. Ved« den gamle Hovedindgang havde
Kdhler sin Udstilling af smukke Rødlersting m. m. og Lamberg Petersens Eftfl. sin af
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Fra Havearkitekternes Udstilling. I Forgrunden: Missens Dreng, der leger med en Skildpadde.

Haveskulptur af Beton og Kunststen, og medens vi er ved Skulptur, skal nævnes, at
E. Breinholt i det frie udstillede nogle gode og morsomme store Krukker og Vaser
i Kunststen.

Inden vi forlader Hovedhallen, kigger vi ind i Havearkitekternes Udstilling af store
smukke Forstørrelser af Fotografier fra Haver i alle de nordiske Lande, som var ar¬
rangeret med Tilskud fra Ny Carlsbergfondet. Vi finder her Finland repræsenteret ved
Helsingfors Stad og Tradgårdsarkitekterne Paul Olsson og Bengt M. Schalin; Island ved
Stadsgartner Vilhjælmsson, Reykjavik, og Konsulent Asgeirsson; Norge ved Docent Olav
Moen, Aas, Norske Hager A-S, Karen Reistad, Aker, Pål Sæland, Oslos Begravelses¬
væsen, Torborg Zimmer, Bergen, og Aker Parkvesen; Sverige ved Ruth Brandberg, Li-
dingø, Direktør Abelin, Norrviken, Båstad, Victor Anjou, Helsingborg, Agda Haglund,
Stockholm, Sven A. Hermelin, Stockholm, Jansson & Hallstrom, Stockholm, Helfrid Lof-
quist, Lidingø, Martin Krook, Gøteborg, Karl Nylof, Djursholm, Linus Olsson, Stock¬
holm, samt Foreningen for Dendrologi och Parkvård og Sveriges Jarnvagor og endelig
Danmark ved 1. P. Andersen, Georg Boye, G. N. Brandt, Erstad-Jørgensen, Troels Er-
stad, Anka Rasmussen, Hans Rønø, C. Th. Sørensen, Johs. Tholle, P. Wad og Wedel-Fleron.

Det var en righoldig og interessant Udstilling, som blev indgaaende studeret af
de besøgende, som, jeg tror nok, man tør sige heldigvis, her ikke var generede af
den i Hovedhallen ofte raadende Trængsel, men kunde faa Anledning til virkelig at
nyde og studere de mange smukke Billeder. Vi haaber i den kommende Tid at faa
Lejlighed til at gengive en Del af dem, som ikke allerede tidligere har været præ¬
senteret for Havekunsts Læsere. '

Og saa kommer vi til Anlægsgartneriet, som denne Gang havde faaet Plads uden¬
for, dels paa Forums egen Grund, dels i Anlæget paa Julius Thomsens Plads, som
Frederiksberg Kommune havde overladt Udstillingen til dette Brug.

Vore dygtige Anlægsgartnere havde ordentlig lagt sig i Selen og ydet en stor
Indsats. Som en af de 5 Dommere i denne Gruppe hav^le Forf. Lejlighed til indgaa¬
ende at gennemgaa de forskellige Præstationer og har derfor Lyst til ogsaa at gøre
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Fra Anlægsgartner Jergen Olsens Anlæg.

det her. Bedømmelsen var ikke helt let, og den forud fastsatte Plan for Bedømmel¬
sen gjorde det ikke lettere at naa til et retfærdigt Resultat. Man bør sikkert ved frem¬
tidige Udstillinger af lignende Omfang grundigt revidere Reglerne og eventuelt ind¬
dele de større og mindre Arbejder i forskellige Klasser. Det er ikke rigtigt at slaa
Gravsteder og større Anlæg sammen i samme Klasse. Ligeledes maa PointsSystemet,
hvorefter der bedømmes, deles op i flere Grupper, og de enkelte Gruppers Betydning
pointeres mere ved Variation i Pointstallene. Ligeledes bør Havearkitektens og An¬
lægsgartnerens Præstationer bedømmes hver for sig, — som det var her, fik sikkert flere
Anlægsgartnere Præmie for Havearkitektens Indsats; men Dommerne var ikke sat
i Stand til at tage Standpunkt hertil, da der ingen Oplysninger var forlangt eller givet
i saa Henseende. Men nok herom, — vi vil nu se paa de enkelte Anlæg.

Guldmedaillen tilfaldt Jørgen Olsen, fordi Planen, efter Havearkitekt Aksel S. An¬
dersens Udkast, i hans Anlæg paa saa udmærket Maade havde udnyttet den ham til¬
delte Plads, fordi der var en velgørende Ro, Harmoni og Fasthed i Anlæget, opnaaet
ved ganske enkle, „solide" Virkemidler: Randbeplantning af Birk, Stedsegrønne m. m.
omkring en rolig Græsflade, gennem hvilken snoede sig (maaske lidt for meget) en
bred Gang af Chaussésten, som mundede ud i en et Par Trin lavere liggende Ro¬
tunde, omgivet af kraftige Buksbomhække. Dekorationen i Anlæget bestod af om¬
vendte, kegleformede Kloakbrønde af Beton, benyttede som kæmpemæssige Urtepotter,
tilplantede i Hovedsagen med gule Chrysanthemum.

Stor Sølvmedaille fik flere Anlæg, — af hvilke først maa nævnes Harald Kjær & Sens,
i hvilket der var nedlagt et meget stort Arbejde. Hosstaaende Billede, som er et Kig
ud fra en lille Pavillon i det ene Hjørne, giver et Indtryk af den Fantasi, hvormed
den lille Have var anlagt, og af Rigdommen paa Detailler, som gav denne Have et
lidt uroligt Præg, - den anden Halvdel med en rolig Græsflade, begrænset af en lav
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Anlægsgartnerne Harald Kjær & Søns Vand- og Stenhave.

Støttemur, bag hvilken hævede sig et svagt skraanencle Sten- og Plantebed, fandtes
egentlig mere tiltalende.

Som Attraktion paa en anden Maade maa betragtes det store Anlæg, som i Fæl¬
lesskab var lavet af tre Anlægsgartner-Firmaer efter Udkast af Havearkitekterne Troels
Erstad og C. Th. Sørensen; — et stort Vandbassin, i hvis ene Hjørne et trekantet Taarn
af Nexø-Skaller var overordentlig nydeligt udført af Sørensen <& Nørgaard, for Nord¬
enden en Fliseplads af Nexø-Brudfliser, som fortsattes i et skraat Flan op imod Ud¬
stillingshallen, udført af Hannibal Hansen, Rungsted, og paa den ene Langside spredte
Blomstergrupper i bred Græsrabat, udført af Jens Frydenlund, Tesdorphsvej.

Ved Siden af dette store Anlæg havde et i Størrelse beskednere Anlæg, udført
af A. Cederberg, Kastrup, fundet Plads. Det var helt igennem nydeligt, et lille sten-
kantet Vandløb, smukt og tiltalende beplantet.

I Pladsens sydlige Ende havde Fru Aude Erstad leveret Planen til, og Firmaerne '
Chr. Stubgaard & Søn, Gentofte, Poul Rasmussen, Omøgade, og Bernh. Stubgaard, Ruths-
vej, udført Arbejdet ved et nydeligt og stilrent lille Anlæg, bestaaende af en ret stor
Græsflade, afgrænset imod de tilstødende Udstillere af en hvid Mur, som dannede
en glimrende Baggrund, i den ene Ende for et vinkelformet Vandbassin af røde Sten,
i den anden Ende for en med røde Murstensgange inddelt Blomsterhave, smukt til¬
plantet i lyse, lette Farver, — med Undtagelse af et for tungt Sedumbed, hvis rødlilla
Farve stod daarligt til de røde Mursten. Endelig havde Wedell Fieron et lille Anlæg
med Vandbassin og Terrasse af Kunst-Kalkstensfliser, paa hvilke et Naturtræsmøble-
ment passede mindre godt —det var der forøvrigt ikke ved Bedømmelsen.

Sølvmedaille fik Chr. Helbæk &. Søn, Hørsholm, for et'lille pynteligt Anlæg med
en rød Munkestensmur som Baggrund og nogle ejendommelige røde Terrazzofliser
som Bund, A. Ulleriks for et lille Anlæg med .Opdalsten som Gang- og Terrassema-
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Fra Anlægsgartnerne Stubgaard og Poul
Rasmussens Anlæg, projekteret af Fru
Aude Erstad. Foroven: Vandbassinet,
forneden: Blomsterhaven.

teriale og nogle, af Betonbænke at være ganske fikse Bænke fra Hindhedes Fabrikker.
Jens R. Dahlgaard havde nord for Forum udført et lille Anlæg, projekteret af Helge

Degnbol, — Udførelsen var fin; men Forholdene var ikke taget saa godt i Betragtning,
idet en Birketræspergola skar sig tværs over en af Forums høje Porte, og en klas¬
sisk Bænk harmonerede mindre godt med Naturtræs-Pergolaen. H. Kørner, Ordrup¬
vej, havde et lille Hjørneanlæg i Nexøsten med et diminutivt Vandbassin, overskygget
af en traurig Hængepil.

Københavns Begravelsesvæsen og nogle private Anlægsgartnere viste Typer paa Grav-
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D. T. Poulsens Planteskoles Stand med Clematis m. m.

anlæg, af hvilke et Par med liggende Natur-Nexøsten i Græs mest fortjener at
fremhæves.

Bornholms Granitbrud viste ogsaa, efter Havearkitekt C. Th. Sørensens Udkast nogle
gode Eksempler paa Anvendelse af liggende Natursten som Monumenter.

Inden vi slutter, maa vi lige nævne de mest fremtrædende indenfor vore Venner
Planteskolerne, af hvilke D. T. Poulsen hentede sig Guldmedaille baade for Stedse¬
grønne og for andre Planter og forøvrigt , inde i Hallen havde en lille nydelig Stand
med blomstrende Clematis m. m., Hørsholm Planteskole (Brdr. Glæsel) Guldmedaille
for Stedsegrønne og Asger M. Jensen, Holmstrup, ligeledes. M. Gram.

Boganmeldelser
Forlaget Paul Parey, Berlin, liar i den paabegyndte Serie: „Die gårtnerische Berufspraxis" udsendt

Hefte 2-6. Firmaets Navn er vel nogen Borgen for Kvaliteten, det har i hvert Fald en god og gam¬
mel Klang indenfor Gartnerkredse, - hvem kender ikke Pareys „Blumengartnerei", og jeg kunde godt
tænke mig, at ogsaa en og afiden Dansker kunde finde noget at drage Nytte af i f. Eks. Karl Huth's
„Lohnende Topfpflangen", i hvilken omtales en Række ældre og nyere Potteplanter og Sommerblom¬
ster, som kan benyttes som Potteplanter.

Den næste i Rækken er: Die Betriebsmittel der Topfpflan^en-Gdrtnerei, paa hvilket Omraade Ty¬
skerne dog maaske for Tiden ikke er forud for os; men maaske der er nogle Guldkorn at finde i
den fjerde, Alexander Steffens: Grundlagen der gartnerischen Betriebsfiihrung.

I den femte, K. Melisch: Die botanischen Grundlagen der gartnerischen Praxis findes det, som en¬
hver ung Gartner bor vide, og hvorfor saa ikke for Øvelsens Skyld studere det paa Tysk? Og det
samme kan den unge Anlægsgartner gere ved at læse: „Gartnerisches Feldmessen" af Rudolf Schat%,
det kunde jo være, han paa sin Udenlandsrejse kunde have Gavn af at kende Fagudtrykkene paa
et andet Sprog end Dansk.

Disse Smaahefter er paa omkring 100. Sider og koster fra 27i-37» Mark pr. Stk., minus de sæd¬
vanlige 25 pCt. til Udlandet. M. G.
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I. P. Andersen 60 Aar?
Den 12. December fylder Havearkitekt I. P. Andersen — efter almindelig Bereg¬

ning — 60 Aar. Anlægsgartnerfagets Folk — og da navnlig alle de unge, som den Dag
i Dag nyder Gavn af hans Undervisning, vil sikkert have Vanskelighed ved at tro
det, og da jeg selv — trods mine mange Aars Samarbejde med I. P. — ikke kan tænke
mig ham som en ældre, sat Fortids-Havearkitekt, har jeg sikret mig en Bagdør ved
et muligt Dementi, ved at sætte Spørgsmaalstegn efter Overskriften. Men, naar man
sætter sig stille hen og giver sig til at gennemtænke I. P. Andersens Livsarbejde og
Virke, ja, saa kommer man alligevel til det Resultat, at 60 Aar ikke nær rummer Tid
nok til Udførelsen af det, han i sine Arbejdsaar har præsteret.

Spredt over hele Danmark, i Sverige og Norge, ligger mange smukke Herregaards-
parker og lødige Haveanlæg, som bærer Præg af I. P. Andersens Dygtighed og som
vidner om hans kunstneriske Betydning for Havekunsten i Norden. Som direkte Arv¬
tager efter Havekunstens store Forkæmper og Pionér: Edv. Glæsel, har han vist sig
værdig til at nævnes paa samme Linie. Men jeg skal ikke her komme nærmere ind
paa I. P. Andersens kunstneriske Livsarbejde, det bliver strejfet andetsteds i Bladet.
Paa Papiret bliver det alligevel et fattigt Billede af, hvad han har udført som Have¬
arkitekt, det skal ses in natura.

For Dansk Anlægsgartnerforening har I. P. Andersen' været en god Mand. Han
var med at stifte Foreningen for 35 Aar siden, og han har troligt ofret sig for dens
mange Opgaver gennem Aarene. 1 otte Aar — i Krigsperiodens mest revolutionære
Tid —ledede han Foreningen og gjorde et stort Arbejde for sine Standsfæller.
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Sindssygehospitalet ved Augustenborg.
Foroven: Udsigt over Augustenborg Nor.
Forneden: Stauderabat i Grønnegaarden.
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Sindssygehospitalet ved Augustenborg,

Foroven: Gamle Linde paa den store Plæne i Parken, - Rester af den firerækkéde Allé,
som i fordums Tid gik helt op til Slottet.

Forneden: Staudegangen i Parken og Røgehæk (6-aarig) med indskaarne Bænkepladser.
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Murmester Fr. E. Jeppesens Have, Fredensborg.
Del af Dampartiet.

Under hans Formandsperiode blev Fagskolen for Anlægsgartnere oprettet, og i de
tyve Aar, den har bestaaet, har han fulgt Undervisningsarbejdet med usvækket In¬
teresse og Støtte. Hver Vinter underviser 1. P. personlig i Tegning og Projektering,
og det er et stort Tal af unge Mennesker, som har ham at takke for den Lærdom,
de senere i Livet har dannet sig en Livsstilling paa.

I mange Aar syslede I. P. Andersen med Tanken om at starte et Blad, som ud¬
adtil kunde vise Publikum, hvad Fagets Mænd her i Norden kunde præstere, og som
skulde bidrage til den gode Havekunsts Udvikling. Megen Modstand mødte han, saa

godt som ingen Støtte, kun Trækken paa Skulderen og Skepsis overalt. Men Bladet
blev startet, og det gik. Selv trak han næsten hele Læsset de første Aar; men nu
har han den Glæde at se et smukt Blad, som i omtrent 18 Aar har bragt Bud om

de nordiske Havekunstneres Indsats paa Havekunstens Omraade.
Dansk Anlægsgartnerforening har forlængst udnævnt I. P. Andersen til Æresmed¬

lem. Vi kan kun ved denne Lejlighed bringe ham en fattig Tak for det, han har væ¬
ret og endnu er for sine Kolleger og Fagfæller, og med Ønsket om endnu mange
Aars ungdommelig Virken i dej Fag, som han har viet sit Livs Arbejde.

Valdemar Hansen.
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Vestre Kirkegaard, Del af Urnehaven med Vandparti, set fra Hovedalléen.

Da Havearkitekt I. P. Andersen en Dag for ca. 20 Aar siden ikke kunde finde
paa flere Undskyldninger med Hensyn til at antage mig paa sin Tegnestue, kom jeg
endelig ind. Han vilde jo ikke være saa ugalant at sige mig rent ud, at det var, fordi
jeg var et Pigebarn, og heller ikke, at han havde en Overgartner, som bestemt fra-
raadede at tage Kvinder ind. Men da der til Stadighed i de Aar var Brug for 6—8
Tegnere og Opinaalere nede hos ham, var det egentlig ikke, fordi der var Mangel
paa Arbejde. Jeg for inin Part havde samtidig med, at jeg begyndte mine Gartner-
elevaar bestemt, at naar jeg var færdig med disse, vilde jeg fortsætte hos ham. Hver
Gang jeg derfor i de Aar kom til København, havde I. P. A. til Stadighed mine Be¬
søg, og da jeg tilsidst fik Plads paa Frederiksberg, var man jo ikke saadan at faa
rystet af sig. Han blev altsaa den lille — for jeg kom ind!

I de Aar, jeg tilbragte nede i Kældertegnestuen til Villaen i Lindevangen, var der
fuldt op af Arbejde. Ja, det var fantastisk, saa Arbejderne ligefrem strømmede ind
i de Aar. Naar man undtager de senere Aars stærkt Optagethed med vore Sinds¬
sygehospitalers Haver, saa er det jo væsentligt Herregaardshaverne, svenske saavel
som danske, som har været I. P. Andersens Virkefelt. Ja, selv i Norge har I. P. A.
haft forskellige Arbejder. Foruden en Del Landstedshaver der, er det særlig Fritime-
hus i Larviken tilhørende den norske Linie af Treschowslægten, der kan nævnes. Af
svenske Arbejder er det betydeligste Omlægningen al Haven ved Krapperup, som har
staaet paa i en Aarrække, Kristinelund, Kulla Gunnarstorp, Stegeborg, Trolleholm, Trol¬
lenås, Hellekis, Honsdter (paa Kinnekullen) og Storeberg ved Vanern, der endnu sta¬
dig arbejdes paa.
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liassinanordningen set fra Terrassen.

138



Parken ved Egebæk-
gaard, Nærum. Udsigt
over Parken set fra
Terrassen.

Uassinanordning udfor Havesalen.
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Hindsgavl, Parti af Parken efter Reguleringen.

Af I. P. A.s danske Arbejder er nogle af de mest kendte Haven paa Slotsholmen,
bedre kendt under det almindeligt benyttede Navn „Bibliotekshaven", Omlægningen
af Rosenborg Have, af Parken ved Frederikslund paa Fyn, det nuværende Krengerup,
som var et af I. P. A.s første store Arbejder, af Parken ved Palsgaard og ved Kong¬
stedlund og af Parken ved Foreningen „Norden"s Ejendom Hindsgavl, som han stadig
fører Tilsyn med. Endvidere Anlæget af Haven ved Enkedronningens, nu Prins Gu¬
stavs Gaard Egelund, Parkringen i Esbjerg, Udvidelsen af Det kgl. danske Haveselskabs
Have, Omlægningen af Marmorhaven i Fredensborg, Anlæget af Urnehaven paa Ve¬
stre Kirkegaard o. s. v. — Hertil kommer naturligvis en lang llække Privathåver, af
hvilke en af de største fra de senere Aar er Haven ved Alfred Olsens Ejendom
Egebækgaard, fra hvilken her gengives nogle Billeder. En Del af I. P. A.s Arbejder
har alt gennem Aarene været omtalt og illustrerede i Havekunst, saaledes: Biblio¬
tekshaven, Haveselskabets Have, Hindsgavl, Augustenborg, Marmorhaven m. fl., saa
ved at blade tilbage i de ældre Aargange kan man danne sig et fyldigere Indtryk
af I. P. A.s Virke, end det er muligt at give gennem et enkelt Hefte.

Den Opgave, I. P. A. i de senere Aar har faaet at varetage, under Direktoratet
for Statens Sindssygevæsen, vedrørende Haveanlægene ved Statens Sindssygehospi¬
taler rundt om i Landet, er i Virkeligheden et Kapitel for sig. At 1. P. A. varetager
denne Opgave med udelt Interesse er kun, hvad der kan forventes. Det er store Re-
guleringsarbejder, der i de senere Aar under I. P. A.s dygtige Ledelse er foretaget
ved de meget omfattende Park- og Økonomihaveanlæg, som findes ved Statens Sinds¬
sygehospitaler, f. Eks. ved Augustenborg, Aarhus, Viborg, Nykøbing Sj.J Oringe o. a.

I. P. Andersen fylder 60 Aar. Vi vil ønske ham endnu mange gode Virkeaar. Men¬
nesket I. P. Andersen kom man jo ogsaa til at holde af. Men dette her er ingen Ne¬
krolog — saa det faar vente. Anka Rasmussen.

140


