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DANSK AN L ÆGS GAHTNER-
O G H A V E A II K I T E K T F O R E N I N G

1902-1927

Den 5. Februar 1927 har Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforening bestaaet
i 25 Aar.

Paa Foranledning al Anlægsgartnerne V. Fabricius Hansen, Ludvig Poulsen og
Frit/ Bagger blev der til samtlige københavnske Anlægsgartnere udsendt Indbydelse
til et Møde paa „Gimle". Paa dette Møde, der fandt Sted den 5- Februar I902 og
talte 9 Deltagere, vedtoges clet enstemmigt at danne en Forening til at varetage An¬
lægsgartnernes Interesser. Foreningens Navn blev „Foreningen for arbejdsgivende An¬
lægsgartnere". Som foreløbig Bestyrelse valgtes V. Fabricius Hansen, Ludvig Poulsen,
I r. Bagger, H. P. Nielsen og B. .1. Fog. Bestyrelsen konstituerede sig med Ludvig
Poulsen som Formand. Det at førstnævnte 3 Herrer udarbejdede Udkast til foreløbige
Love blev antaget som gældende til førstkommende Generalforsamling.

Den 17. Februar afholdtes Foreningens tørste Generalforsamling paa „Gimle". Det
paa Stiftelsesmødet antagne Lovforslag vedtoges, og til Bestyrelse valgtes V. Fabricius
Hansen, Ludvig Poulsen, Fr. Bagger, H. P. Nielsen og B. J. Fog. Pil Formand valgtes
V. Fabricius Hansen. Medlemskontingentet fastsattes til 2 Kr. aarlig, Foreningen talte
9 Medlemmer.

Foreningen satte sig som Formaal: „at samle alle Gartnere, som befatter sig med
Anlægsgartneri, til fælles Organisation, tor at varetage fælles Interesser, at søge ind¬
ført ensartede Priser paa Arbejde og Varer, Indførelse af Schemaer til IJrug ved Til¬
bud o. I. samt at søge opkommende Uoverensstemmelser mellem Arbejdsgivere og Ar¬
bejdere bilagt, og hvis dette ikke lykkes, da at søge tilvejebragt en ensartet Optræden
af samtlige Foreningens Medlemmer". Dette Program er fulgt op gennem Aarene, og
der er stadig tøjet nye Opgaver til, Opgaver, som har krævet et stort personligt Ar¬
bejde af de forskellige Formænd og Bestyrelser og har vist sig at være til Gavn og
Støtte for Standen.

Foreningen opretholder saaledes en Prisvedtægt, en Voldgiftsret og en kollegial
Voldgiftsret samt udgiver et Tidsskrift „Havekunst". Endvidere har Foreningen for ca.
10 Aar siden sammen med Teknologisk Institut oprettet en Fagskole tor Anlægs¬
gartnere.

Efter nogle Aars Forløb forandredes Foreningens Navn til „Dansk Anlægsgart-
nertorening"; dette blev atter et Par Aar senere forandret til „Dansk Anlægsgartner-
og Havearkitekttorening".

Paa Generalforsamlingen den 12. Februar 1919 vedtoges det at omorganisere For¬
eningen saaledes, at den inddeltes i Kredse, hver med sin selvstændige Bestyrelse.
Der oprettedes Kredse i København, Helsingør, Rungsted, Søllerød og Odense. Ad¬
ministrationen kom til at bestaa af Hovedbestyrelse, Forretningsudvalg og Repræsen¬
tantskab. Hver Kreds havde Bet til mindst en Repræsentant. Da det i Tidens Løb
viste sig, at clenné Administrationsordning virkede noget tungt, vedtoges den IO. De¬
cember I92I den nugældende Ordning, hvorved Forretningsudvalg og Repræsentant¬
skab bortfaldt. Kredsene blev mere fritstillede, og hele Foreningens Ledelse blev lagt
under en Bestyrelse, bestaaencle af en Formand og fire Medlemmer.
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I de forløbne 2,5 Aar liar Foreningen været ledet af følgende Formænd: V. Fabri¬
cius Hansen (fra Foreningens Stiftelse Februar K)()2 til Februar IQ08), Ludvig Poulsen
(fra Februar IQ()8 til Februar K)I4)> !■ P- Andersen (fra Februar IQI4 til Marts 1922),
P. N. Klougart (fra Marts IQ22 til Februar IQ23) og Valdemar Hansen (fra 1923).

Under V. Fabricius Hansens Ledelse i de første 6 Aar af Foreningens Levetid ud¬
førtes et dygtigt og forudseende Arbejde for foreningens Udvikling og Anseelse. Alle¬
rede faa Dage efter Stiftelsen rettedes Henvendelse til Fagforeningerne for at faa en
Forhandling i Stand om Ordning af Løn- og Arbejdsforholdene indenfor l aget. Disse
f orhandlinger resulterede i en Overenskomst, der sikrede Medlemmerne god og (ny¬
uddannet Arbejdskraft til en ensartet Betaling. I Marts IQ02 tryktes den første Pris¬
fortegnelse, indeholdende Prisangivelse for Arbejde og Leveringer Anlægsgartneriet
vedrørende. Denne Prisfortegnelse blev Grundlaget for den senere Prisvedtægt, der
nu er uundværlig ved Beregning over Arbejdsydelser af enhver Art indenfor Faget.
Fabricius Hansen fratraadte i IQOS, da han overtog Stillingen som Stadsgartner i
København.

Ludvig Poulsen, der havde været ined ved Foreningens Stiftelse og hidtil havde
bestridt Stillingen som Kasserer, overtog 1111 Formandsposten. Straks elter hans l il-
træden indlededes forhandlinger med Nordre Birks Gartnerforening 0111 Sammen¬
slutning; Forhandlingerne bevirkede, at alle Anlægsgartnere fra Nordre Birks Gart¬
nerforening optoges som Medlemmer i f oreningen for arbejdsgivende Anlægsgartnere.
Ludvig Poulsen arbejdede støt og ihærdigt videre efter de Retningslinier, der ved
Starten blev afstukket; Retningslinier, som de skiltende Formænd op gennem Tiderne
i store Træk har arbejdet efter. Ved Ludvig Poulsens Afgang som Formand udnævn¬
tes han til Æresmedlem, som l ak for det Arbejde, han havde udført i Foreningen.

I. P. Andersen blev derefter Formand. Han tog fat med Iver og Begejstring paa
Foreningsarbejdet. Prisvedtægten blev udvidet og omsat til Metersystemet og Bereg¬
ningsenhederne omsattes fra Kroner og Ører til Timeenheder, hvorved Vedtægten
fik almen Gyldighed og kom til at staa i et bestemt f orhold til den paa ethvert
Sted og enhver I id gældende Timeløn. Ved Forhandling med Teknologisk Institut
oprettedes en fagskole for Anlægsgartnere. Paa denne, Skole har Hundreder af fa¬
gets Udøvere modtaget Undervisning og Belæring faget vedrørende. I. P. Andersen
havde i mange Aars syslet med den Tanke at udgive et Tidsskrift, som kunde
bringe Bud ud over Landet til Publikum og Fagfolk og vise, h\"ad Havekunstnere i
Norden kunde præstere. Gang paa Gang fremførte han sine Tanker paa Møder og
Generalforsamlinger, men han mødte stadig Modstand og Skepsis. Ufortrødent ar¬
bejdede han videre paa Sagen for til Slut at sejre. I Efteraaret 1919 vedtoges det at
udgive et Tidsskrift under Navnet „Havekunst". Efter 14 Aars Arbejde som For¬
mand afgik I. P. Andersen, idet han samtidig udnævntes til Æresmedlem af Foreningen.

Efter 1. P. Andersens Fratræden valgtes P. N. Klougart til formand. Klougart
udførte et stort Arbejde som Formand i f oreningens Voldgiftsudvalg, som Leder af
Foreningens plantepatologiske Virksomhed og mange andre Hverv. Grundet paa
Fraflytning fratraadte Klougart efter et Aars Virksomhed som Formand.

f oreningens nuværende Formand, Valdemar Hahsen, valgtes til f ormand i Februar
I923. Han havde i nogle Aar fungeret som Foreningens Sekretær og deltaget i for¬
skellige Udvalgs Arbejder; han har virket som Lærer ved Fagskolen paa Teknologisk
Institut siden Skolens Begyndelse.
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1. P. Andersen.
(Form. 1914-22).

V. I'ahricius Hansen.
(Form.' 1902-08).

Ludvig Poulsen.
(Form. 1908-14).

P. N. Klougart. Valdemar Hansen.
(Form. 1922-23). (Form, fra 1923).

Foreningens Formænd gennem 25 Aar.
(Efter Fotografier fra I ormandspcrlqden).

3



En Mand, som har bety-
Foreningen skal her nævnes,
chael Larsen har ikke udad-
dende Stilling i Foreningen,
ningcn Formand for Nordre
ved Indtrædelsen i Anlægs-
mand i Bestyrelsen og senere
kredsen og Formand for l 11-
chael Larsens Initiativ opret¬
for hvilken han i en Aar-
arbejdede og fremførte sta-
gesom han var og endnu er
vanskelige Spørgsmaal l'or-

Som tidligere nævnt arbej-
gen med (orskellige Opgaver.

Prisvedtægten. Foreningen ejer en Prisvedtægt til Brug ved Beregning af alle Slags
Arbejder henhørende under Anlægsgartneri og Havearkitektvirksomhed. Denne Pris¬
vedtægt er udarbejdet paa Grundlag <t( 25 Aars Erfaringer og bliver hvert Aar re¬
videret saaledes, at de deri opstillede Beregninger giver et sikkert l dtryk for, hvad
hvert enkelt Arbejde vil koste at udføre, under Hensyntagen til Arbejdets bedst
mulige Udførelse.

Allerede kort Tid efter Foreningens Stiftelse indsaa man Nødvendigheden af at
tilvejebringe nogenlunde ensartede Priser indenfor I aget, og ved Bearbejdelse indhø¬
stede Erfaringer fremstod den første Prisliste for Anlægsarbejde.

Selve Prislisten var ikke meget omfangsrig, kun ca. 3 Sider; men den virkede dog
efter Hensigten og angav en Rettesnor for Kalkulering af Havearbejde. Der fandtes
Priser for Gravning, Afsætning, Jordflytning, Plantning, Græssaaning, Vedligeholdelse
i aarlig Entreprise samt en Del Priser paa Planter, Gødning, Grus o. s. v. Af Ind¬
holdet kan nævnes: „I Gartner hele Aaret, pr. Dag 4>00, pr. Time 45 Øre", „I
Kone hele Aaret, pr. Dag 2,()(), pr. Time 2.5 Øre". „Alt Arbejde i 2S> lime eller
derunder Kr. 1,00", „I Læs Gødning »' Læs Grus 6,50", „Roser-45 Øre,
højstammede do. 2,00". — Som man vil se, var Arbejdslønnen den Gang meget lille,
hvorimod Plantepriserne — selv om man tager Hensyn (il senere Konjunkturstignin¬
ger—godt kunde staa ved Siden af de nugældende Priser.

Gennem Aarene er Prisvedtægten stadig udvidet og revideret, og den indeholder
nu Prisangivelser for saa godt som alt, hvad der møder en Anlægsgartner og Have¬
arkitekt i det daglige Arbejde. Prisvedtægten er kun for Foreningens Medlemmer.

Voldgiftsretten. Foreningen har et staaende Udvalg for Skons- og Voldgiftssager
til Behandling af Stridigheder mellem Foreningens Medlemmer og Haveejere eller
Leverandører. Denne Voldgiftsret, der blev oprettet i IQ17> har gennem Aarene gjort
et betydeligt Arbejde ved at afgøre Uoverensstemmelser mellem Gartner og Have¬
ejer. I mange Tilfælde er det Haveejeren, der henvender sig til Foreningen tor at
faa udvirket et Skøn over formodet daarligt udført Arbejde, Regningsspørgsmaal
eller andre Stridsspørgsmaal, og Voldgiften' er meget kritisk i sin Bedømmelse, naar
der klages over et Medlem af Foreningen; thi Foreningens Medlemmer er ikke tjent
med, at der ikke præsteres fuldt ud første Klasses Arbejde.

II. Michael Larsen.

det overordentlig meget for
nemlig 11. Michael Larsen. Mi-
til indtaget nogen fremtræ-
I Ian var ved Sammenslut-
Birks Gartnerforening og blev
gartnerforeningen Næstfor-
Formand for Københavns-
dervisningsudvalget. Paa Vli-
tedes Foreningens Voldgift,
række var Formand; han lid¬
elig -Forslag til nye Ideer, li¬
en trofast Raadgiver i alle
eningssager vedrørende,
dedes der indenfor 1 orenin-
I ler skal omtales følgende:
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Fagskolen for Anlægsgartnere. For IO—12 Aar siden opstod Tanken om at søge
fremskaffet Specialundervisning for Fagets Udøvere. Bestyrelsen havde ved forskel¬
lige Lejligheder fremdraget Spørgsmaalet, og paa f orslag af et af Foreningens Med¬
lemmer — I lavearkitekt Termansen — blev det vedtaget at forsøge oprettet en Fagskole.

Man var klar over, at vor forholdsvis lille Forening ikke alene kunde magte denne
Opgave. Der rettedes da en Henvendelse til Teknologisk Institut om Samarbejde,
og ved et Møde med Institutets Direktør, I Ir. Gunnar Gregersen, blev Sagen ordnet*
og allerede samme Sommer startede Skolen med overvældende Tilslutning.

Undervisningen, der foregaar i Aftentimerne og Søndag Formiddag, er delt i 2
Afdelinger A og B. Der undervises i Regning, Kubikberegning, Opmaaling og Op¬
tegning af Kort, Nivellering, Forstaaelse af Arbejdstegninger og kurvekort i Forbin¬
delse med Afsætning i Marken, Vejledning i simpel Betonstøbning, Kalkulation, Bog¬
føring m. m. Endvidere afholdes hver Vinter Foredrag og Forelæsninger om faglige
Emner; til disse Foredrag indbydes alle Fagfolk, uanset om de er Deltagere i Under¬
visningen eller Medlemmer af Foreningen. 1 IQ2.5 oprettedes en Afdeling paa Skolen
for Undervisning i Tegning og Projektering. Denne Afdeling er beregnet paa at op¬
tage Anlægsgartnere, som har gennemgaaet tidligere Kursus, eller saadanne, som skøn¬
nes at have Forudsætninger for med Udbytte at kunne deltage i Tegneundervisningen.

Fagskolen for Anlægsgartnere har gennem Aarene været besøgt af flere Hundrede
Elever — yngre og ældre Anlægsgartnere — som her har modtaget en Undervisning,
tier har været til stor Støtte for dem i det daglige Arbejde.

Uden Teknologisk Instituts Bistand vilde det have vær^t umuligt at gennemføre
en saa omfattende Undervisning, og vi skylder Direktør Gregersen megen l ak for
hans store Interesse for vort Fag.

Af Fagskolens Lærerkræfter skal her nævnes I Ir. Baneingeniør P. M. Biilow. inge¬
niør Biilow, der underviser i Opmaaling, Nivellering, Decimalbrøkregning m. in., har
virket ved Skolen siden dens Begyndelse, og han har med sin usvigelige Interesse
og Dygtighed betydet overordentlig meget for vort Fag og for \ore Folks grundige
Uddannelse.

Foreningens Tidsskrift. Som tidligere nævnt arbejdede Havearkitekt I. P. Andersen
energisk paa at faa udgivet et Blad, der skulde virke opdragende og belærende, sam¬
tidig med at skabe forøget Interesse for god Havekunst. Efter mange Betænkeligheder
og Overvejelser vedtoges det i Efteraaret IQIQ at udgive et saadant Blad, og i Januar
I920 udkom det første Nummer. „Havekunst" har altsaafnu bestaaet i .7 Aar. I disse
Aar har Bladet bragt Artikler af saa at sige alle betydende Havearkitekter og Fag-
mænd i Skandinavien. Trods de vanskelige Tider har Bladet vist sig levedygtigt, og
det har stadig kunnet vise Fremgang i Abonnentantal; det tør vel ogsaa fremhæves,
at Udstyr og Indhold er i stadig god Udvikling, saaledes at „Havekunst" nu indtager
en anerkendt Stilling som Fagtidsskrift, hvilket yderligere understreges ved, at baade ,

Carlsbergfonden, Det kongelige danske Haveselskab samt Den Carlsen-Langeske Le¬
gatstiftelse støtter Bladet med aarlige Tilskud. „Havekunst" udgives for Norden, og
alle kan abonnere.

Foreningen og Fagforeningerne. Et af de Formaal, Foreningen straks tog op til Be¬
handling, var at forsøge tilvejebragt ordnede og mere ensartede Forhold mellem Ar¬
bejdsgiver og Arbejdsyder.

For 25 Aar siden eksisterede der ganske vist Fagforeninger, som stillede sine Krav
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til Mestrene. Men om disse Krav forhandlede Mestrene — de Mestre, som til Stadig¬
hed havde Brug for Medhjælpere — oftest enkeltvis med Fagforeningen. Det siger sig
selv, at saadanne Tilstande var meget uholdbare og uensartede og stadig gav Anled¬
ning lil Smaastridigheder indenfor I aget.

Straks efter f oreningens Dannelse traadte man derfor i Forhandling med f agfor¬
eningen og fik efterhaanden en fælles Overenskomst i Stand saaledes, at der kunde
arbejdes i Ko og f red, i hvert l aid saa længe Overenskomsten \ar gældende. Sæd¬
vanligvis gjaldt Overenskomsten fra April til April. Naar saa en ny Løntarif skulde
forhandles, traadte foreningernes Bestyrelser sammen og stillede Kravene; derefter
begyndte Tovtrækningen. Det var ikke altid blide Ord, der faldt, og Forhandlingerne
varede ofte Natten igennem uden Resultat for saa at fortsætte næste Nat; mange
Gange udartede det til rene Skænderier, ofte om Bagateller; Parterne betragtede det
nærmest som en Dødssynd at „fire" den mindste Tøddel, men det lykkedes dog saa
godt som altid at naa et Resultat uden Arbejdsstandsning. Kun een Gang i de for¬
løbne 25 Aar endte forhandlingerne med Strejke, men det var ogsaa i den værste
Periode al Verdenskrigen, hvor alting \ar abnormt opstyltet, og hvor Forvirring raa-
dede overalt. Der var paa den l id i Højsæsonen Brug for betydelig mere Arbejds¬
kraft, end der normalt kunde fremskaffes, hvad der bevirkede, at Fagforeningerne til¬
fortes Elementer, som intet havde med Faget at gøre. Disse Folk, der intet som helst
Kendskab havde til det Arbejde, de paatog sig, var en l id ved at dominere paa f ag¬
foreningens Møder og Generalforsamlinger, hvor de ofte trængte de mere fornuftige
og besindige i Baggrunden.

Naa, indenfor Mesterorganisationen fandtes ogsaa adskillige braadne Kar, saa I or-
holdene var den Gang meget vanskelige at klare. Men efterhaanden, som I ilstandene
blev mere (»g mere „normale", afklaredes f orholdet mellem Arbejdsgivere og Med¬
hjælpere, og da for et Par Aar siden Københavns og Nordre Birks Anlægsgartner-
medhjælpere udskilte sig fra Dansk Gartnerforbund — hvori stod baade Arbejdsmænd,
Planteskole-og Handelsgartnerimedhjælpere — stod man overfor rent anlægsgartnerisk
uddannede f olk, for hvem det var af lige saa stor Betydning, som det var for Me¬
strene, at fremskaffe rolige og stabile Arbejdsvilkaar, til Gavn for begge Parter.

* •+

*'

Udadtil mærkes Foreningen til daglig ikke i nogen fremtrædende Grad. Men der
arbejdes stadig hen til, at Standen udforer det bedst mulige Arbejde til en rimelig
Pris. Er en Haveejer af en eller anden Grund misfornøjet med det præsterede Ar¬
bejde eller med den forlangte Pris, kan han trygt henvende sig til Foreningen, som
saa undersøger og ordner Sagen.

Gennem vort Blad, vor Undervisning, vore Love og Prisvedtægter søger vi at sikre
Publikum den bedst mulige Assistance, og det er vort Maal, at hver Anlægsgartner
og Havearkitekt, som har Ret til at kalde sig Medlem af Dansk Anlægsgartner- og
Havearkitektforening, er en værdig Udøver af Faget, som enhver, der har Brug for
faglig Hjælp, trygt kan henvende sig til. Valdemar Hansen.
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ANLÆGSGARTNERI OG HAVEKUNST 1 DANMARK
ET KVART AARHUNDREDES UDVIKLING

ANL ÆGSG ARTNERIET
En 25-aarig Udviklingslinie for et Lag kan undertiden udvise temmelig bratte Kur¬

ver; dette gælder dog især de maskinelle l ag. Drejer det sig derimod om Bygnings¬
lag, hvortil Anlægsgartneri til en \is Grad hører, der vi! et saa relativt kort Spand
al Tid som 25 Aar kun give sig ringe Udslag, udviklingsmæssigt set. Anlægsgartne¬
riet er et traditionsbundet Fag, der rent haandværksmæssigt arbejder efter de samme
Metoder og ud fra de samme Grundsætninger, som vi kender saa langt tilbage, Hi¬
storien rækker. Er der derfor i de sidste 25 Aar indenfor dansk Anlægsgartneri sket
en Forandring, en Udvikling eller hvad man nu vil nævne det, saa er det ikke selve
det fagmæssige, men derimod Fagets Udøvere, der har været under Udviklingens Lov.
Men her maa man da ogsaa sige, at det Tidsrum, der her er Tale om, har sat Spor,
der ikke er helt almindelige.

Ved Aarhundredets Begyndelse foregik det meste I laveanlægsarbejde her i Dan¬
mark efter en „Tegning", der med Kivestagen overførtes direkte Ira Anlæggerens mere
eller mindre fantasirige Hoved til selve Marken. Disse Anlæg, der populært benæv¬
nes „Rivestageanlæg" og endnu forelindes uforandrede i stor Mængde her i Landet,
ikke mindst i København og Omegn, var i fuld Blomstring, da vor jubilerende For¬
ening begyndte sin ringe, men efterhaanden velsignelsesrige Virksomhed. Det bor dog
straks bemærkes, at allerede ved dette Tidspunkt fandtes baade i Kobenhavn og andre
Steder i Landet flere virkelig uddannede Anlægsgartnere, der baade forstod deres
Fag og udførte et godt og dygtigt Arbejde. Men I lovedparten al danske Havean-
læggere var alt andet end Anlægsgartnere. Det var i mange Tilfælde l olk med ringe
eller intet kendskab (il almindeligt Gartneri, og hvis højeste Viden til Anlægsgartneri
kulminerede i saadanne jævne Begreber, som al I ræer skulde plantes med Koden
nedad, og at en I lavegang dannedes ved to parallelt løbende Linier. Men ogsaa en
Mængde Gartnere, hvis hele Uddannelse laa paa helt andre Felter, gav sig gladelig
i Kast med Haveanlægets vanskelige Kunst, de Heste næppe ifølge indre Kald, sna¬
rere mere eller mindre dumpet ind i det. For disse forblev Kivestagen den Iryllepind,
hvormed de trak de mærkelige Streger rundt i Arealet, der derefter gik under Nav¬
net „Have i engelsk Stil". Men selv 0111 Blyant og Papir virkelig al nogle benyttedes
som Hjælpemiddel, saa bar ogsaa disse „Tegninger" umiskendelige Pra^g at Kivesta¬
gen. At arbejde efter en virkelig Plan lod sig vel gøre tor saadanne Anlæggere, især
naar det kun drejede sig 0111 en mindre I lave uden Højdeforskel; men saasnart Pla¬
nen viste torskellig Højde, var den arme Anlægger ilde stedt. Disse I løjdekuryer, der
bevægede sig i bølgeformede Linjer hen over Tegningen, var til ubeskriveligt — og i
de fleste Tilfælde resultatløst — Hovedbrud for Staklen. Kent djævelsk blev Pinen, naar
en ubetænksom Bygherre forlangte, at „Anlægsgartneren" skulde give Overslag og
Tilbud paa Anlægsarbejdet. Dette skete i de l ider heldigvis sjældent, men forekom
det, var en saadan selfmade Mand prisgivet den fene Tilfældighed. Med I ladebereg¬
ningen gik det saa nogenlunde, men Kubikbercgningen! — At beregne Jordflytning samt
Kubikindholdet af Materialet, som skulde leveres, laa udenfor manges Kækkevidde. I
saadanne Tilfælde havde man ikke andet at gribe til end Gætningen ud i det blaa;



thi erkende sin Uvidenhed kunde man dog ikke; enten var man Gartner, eller man
var det ikke. I det hele taget var Gættekunsten sta^rkt anvendt iblandt Anla*gsgart-
nere paa de Tider. Man gættede og skønnede over Værdien og Omkostningerne ved
et Anlægsarbejde og gav sig ievrigt den glade Tilfældighed i Vold, haabende at det
gik nok. Sommetider gik det, sommetider gik det ikke; men viste der sig i Horison¬
ten et større Tab paa Arbejdet, havde man jo altid den Udvej at forlade Valpladsen,
inden det var for sent. Hverken Bygherre eller eventuel Havearkitekt forsøgte at ind¬
hente Flygtningen, man lod ham løbe og lod en anden træde til. Man nænnede ikke
at gøre Desertøren yderligere Fortræd; det var Smaafolk, men navnlig Smaasummer,
det drejede sig om —det bele var ingenting. Men var Forholdene løse ved Entrepri¬
sen, naar der var en virkelig faglig Overledelse, saa var de Haveejere, der vilde spare
en saadan Hjælp, og dem var der mange af, ude for den rene Vilkaarlighed, især
hvad Arbejde og Plantelevering angik. Det stipulerede Beløb var i Keglen under Lav-
maalet; men det var Ydelserne herfor saa sandt ogsaa, og Fristelsen til at knibe uden¬
om en altfor ømfindtlig Faglighed med Arbejdet voksede, eftersom Prisen for Arbejde
og Leveringer trykkedes af tilbydende „Collegaer" med gradvis aftagende Tilbøjelig¬
hed for Samvittighedsskrupler. I ilsidst skulde der naturligvis af den „lykkelige", der
fik tilslaaet Arbejdet, spares, og det blev der ogsaa i en saadan Grad, at den hæ¬
derkronede Sparsommelighed afløstes „for tillallet" af det rene Snyderi. I.n Haveejer,
der var saa letsindig at tro at kunne erholde et godt, fagligt Anlægsarbejde [for et
saa ringe Beløb, som blev det endelige Resultat af „Konkurrencen", fortjente selv sagt
ikke en bedre Behandling; men Anlægsgartnerfaget led en endnu ikke forvunden Skade
under disse Forhold.

Det her omtalte gjaldt hovedsageligt Arbejdet med Nyanlæg, men Forholdene ved
den almindelige Havepasning var dog adskillige Skridt længere ud til Siden for det
regulære, saavel med Hensyn til Betalingsregler som med Arbejdsydelse. Regler, i
dette Ords naturlige Betydning, kunde der kun i uegentlig Forstand være Tale 0111.

Nogle beregnede Betaling i Kvartdage, andre i l imer, til stor Forvirring af Forholdet:
i det hele, dog dette fik være, hvad det var. Men ved Beregningen i Kvartdage, som

naturligvis især anvendtes af Fagets Outsiders, hk disse et irregulært Overtag over
de legitime Firmaer, som ikke var let at overvinde. Denne Beregningsmaade unddrog
sig jo næsten al Kontrol fra Haveejernes Side; det eneste disse kunne se af Regnin¬
gen var, at en Kvartdag for denne „billige" Arbejdskraft ikke var synderlig højere
end Timebetalingen hos de større Anlægsgartnerfirmaer. Hvad der imidlertid ikke
fremgik af Regningen, var det Kunststykke, som disse billige „Anlægsgartnere" kunde
præstere, nemlig at faa mindst seks Kvarter ud af en Dag. Naar dertil kom, at Le¬
veringer af Planter og andre Materialer bevægede sig paa den sannne Yderlighed af
Ærlighedens Balancebrædt, vil man forstaa de reelle Anlægsgartneres Vanskelighed
med at „konkurrere". Selvfølgelig er det her nævnte taget fra Anlægsgartneriets Over¬
drev, men det gav Faget et Præg af Lumpenhed, som de faa virkelige Anlægsgart¬
nere ikke formaaede at udviske. Forholdet blev imidlertid efterhaanden uudholdeligt
for ærekære Folk af Faget, og omsider traadte nogle af, disse sammen og stiftede den
Forening, hvis 2,5 Aars Jubilæum vi fejrer ved denne Lejlighed. Ønsket om en be¬
tryggende, økonomisk Ordning indenfor den legitime Kreds af Anlægsgartnere i Ho¬
vedstaden var stort, idet man saa, at skulde der skaffes en taalelig .lordbund for det
faglige Anlægsgartneris Udvikling, maatte der skaffes ensartede Direktiver for Ud-
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budet af faglig Hjælp. En anden — og maaske den væsentligste — Aarsag til loren in¬
gens Stiftelse var dog det stadigt voksende Tryk fra det ved omtrent samme Tid op-
staaede „Dansk Gartnerforbund", der nu med alle — det bor i denne Forbindelse
fremhæves — lovlige Midler søgte at skaffe Anlægsgartneriarbejdere bedre Levevilkaar,
hvilket ikke var uden berettiget Grund, idet Lenningsforholdene for disse hørte lil
de allerlaveste og egentlig laa saa lavt, at Folk, der skulde bruge andet til deres Livs¬
ophold end det dengang billige Brændevin, ikke kunde klare sig. f ølgen var derfor
ogsaa, at I ilgangen af Arbejdskraft lil Anlægsgartneriet var kun rigelig, naar der ikke
var noget at gøre andre Steder, nemlig Midvinter og Midsommer. Da imidlertid disse
Tider jo ogsaa er Anlægsgartneriets „døde", saa havde man i den travle Tid til at
supplerede taste folk kun Arbejdsanvisninger at ty til. Men at laa brugelig Arbejds¬
kraft herfra var i de Tider det rene Lotterispil. Thi vel hændte det, at en eller anden
arbejdsvant Karl fra Landet dumpede ind paa Arbejdsanvjsnigerne og blev stillet til
Raadighed, men i Reglen var det f olk Ira de rød-blaanæsedes Garde, man modtoges
af ved Havelaagen om Morgenen, og Dagen endte som oltest med „fuld" Arbejds¬
styrke eller i hvert Fald „fuldere", end den begyndte. Kun de færreste ordentlige f olk
holdt ud ved Anlægsgartneriet som Livsstilling, Lønnen var for lille. Naar alligevel
en Del blev ved, saa var det for største Parten, fordi Interessen for Faget fangede
dem, og det blev selvfølgelig dem, der baade dengang og siden hen blev Fagets sikre
Støtter.

Ved Stiftelsen af vor Forening var Medlemstallet som andet Steds nævnt kun lille,
ja bestod endog i nogle Aar kun af 5—16 Medlemmer, og Resultaterne af en Sammen¬
slutning med saa ringe Tilslutning var selvfølgelig smaa og indskrænkede sig hoved¬
sageligt til at vedtage ensartede Miniinalpriser for de forskellige Arbejder og Leve¬
rancer og saa naturligvis agere Stødpude for Fagforeningens voksende f remstød. Ihi
endskønt „Foreningen for arbejdsgivende Anlægsgartnere" med en virkelig indtagende
Gestus i sine Love erklærede sig for en Landsforening, saa lykkedes det dog, saa
mærkeligt det end lyder, hverken den Gang, ej heller siden at faa lag i Provinsens
Anlægsgartnere. End ikke Anlægsgartnerne i nordre Birk var, trods gentagen Bejlen
fra vor jubilerende f orening, tilbøjelig til at slutte sig til dengang. At faa dem med
i \or f orening var imidlertid en Livsbetingelse for denne. I hi ikke alene udviklede
Villa byggeriet og dermed \nlægsgartnerarbejdet sig mere og mere ad nordre Birk
til, men nordre Birks arbejdsgivende Anlægsgartnere var baade de mange og ikke
daarligt organiserede, omend i l oreningsfællesskab med Handelsgartnerne i Birket.
Omsider lykkedes det dog at faa det naturlige Baand knyttet imellem Parterne, saa-
ledes at Hovedstadens og nærmeste Omegns Anlægsgartnere kom til at.staa sammen
om de fælles Interesser og la'lles Opgaver, der ventede sin Løsning. \Ile, der blot
i nogen Maade fortjente Navn al Anlægsgartner, maatte ind i f oreningen med tiet
gode eller onde. Ikke for at gøre l oreningen større, men for at faa saa mange som
muligt under Paavirkning.

Med det større Medlemstal kom tier tiet Liv i Foreningens Virksomhed til Stabi¬
lisering af Faget, som saalænge var ønsket, men stadig hæmmet paa Grund af mang¬
lende Tilslutning. Opgaverne væltede ind og krævede hurtig Løsning, ikke alene de
foreningsmæssige, som ikke skal omtales her, men især de faglige.

Skal et l ags Udøvere naa tiet Standpunkt al laglig Brugbarhed til Nytte for Sam¬
fundet, tier betinger deres Ret til at være til, er det en Nødvendighed, at tier fore-
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ligger en betryggende, økonomisk Basis for Fagets ^ delser. Som i det foregaaende
nævnt var dette endnu ikke I ilfa-ldet indtil IQ06. Den mest presserende Opgave, der
forelaa ved Foreningssaminenslutningen, var derfor at faa tilvejebragt en økonomisk
Ordning. Dette skete ved at tage alle tænkelige Arbejder op til Udregning og op¬
stille disse i letfattelig tabellarisk Orden. Ved saaledes at linde Minimalprisen for de
forskellige Arbejder sikrede man Fagets I olk imod at arbejde med ligefrem I ab. Op¬
gaven var ikke let, og helt lykkedes det da ogsaa forst ad Aare ved stadig at refor¬
mere og revidere Pristabellen. Ordningen i det store og hele kom selvsagt baade eg¬
nede og uegnede Anlægsgartnere tilgode, og uagtet man naturligvis ikke havde særlig
Interesse i at skatte de sidstnævnte yderligere Livsbetingelser indenfor Faget, var der
næppe anden Vej at gaa, skulde man naa frem til Maalet.

Samtidig med, at den arbejdsgivende Del al Anlægsgartnerne ved at bruge de
ensartede Prisforhold blev sat i Stand til at arbejde med en jævn f ortjeneste uden
at behøve at bruge de i Begyndelsen af denne Artikel nævnte lyssky Metoder, ar¬
bejdede de daglønnede Folk sig ogsaa mere og mere frem til anstændige Livsvilkaar.
Følgen af denne Hævning af Livsbetingelser for I ågets I olk, baade de arbejdsgivende
og tie arbejdende, udeblev ikke. Tilgangen al egnede f olk blev større og større, ind¬
til \i nu staar inecl en virkelig Anlægsgartnerstand, der vil det bedste og stadig søger
at dygtiggøre sig yderligere. Med de forbedrede økonomiske Kaar og øvrige sociale
Hejsning af Anlægsgartnerfaget modnedes Tanken om at give de ved l aget beskæf¬
tigede Mennesker, baade Mestre og Medhjælpere, cn større teoretisk og aandelig
Horisont; en Tanke, der til sidst voksede til et uafviseligt Krav. Resultatet blev de
kendte to Faktorer: Oprettelsen af et Anlægsgartnerkursus paa Teknologisk Institut
og Starten af ridsskriftet „Havekunst".

Kravet til en virkelig uddannet Anlægsgartners Kunnen er betydeligt større, end
udenforstaaende i Almindelighed antager, og langt større end det, tidligere Tiders
„Fagfolk" gjorde gældende. Nu ved i alle Fald de ved Faget arbejdende Folk, at det
er ikke nok at være en jævn god Gartner for at kunne bestride Anlæget af en Have.
En Anlægsgartner maa foruden at være inde i almindeligt Frilandsgartneri samtidig
kunne klare saadanne Ping som almindelig Opmaaling ved Triangulation, Optagelse
og Afsætning af Nivellement i Marken, Kortlægning, Udregning og Indlæggelse af
Nivellementskurver paa Kortet. Ligeledes almindelig Fladeberegning og Kubikbereg-
ning af Jordmasser elter Nivellementskurver samt Afsætning af saavel Plan som den¬
nes I løjdeangivelser i Marken.

Men foruden disse særlige tekniske Arbejder maa Nutidens Anlægsgartnere kunne
klare en Mængde rent haandværksmæssige Ting, navnlig de mange forskellige Slags
Stenarbejder, som Opbygningen af den moderne Have kræver. Tidligere var en Støt¬
temur en saare nøgtern og ren praktisk Foranstaltning, som man næppe faldt paa at
lade andre end en Mur•er eller en Stenhugger opsætte. Nu er den tørsatte Mur ble¬
vet et fornemt Havemotiv, hvis Funktion er mangeartet, og det er nu blevet Anlægs¬
gartnerens Opgave at fremstille saadanne Mure, ikke alene, saa de opfylder deres
oprindelige Hensigt, men ogsaa saaledes, at de giver Vokseplads for den Mængde
Smaaplanter, som forefindes for lynnet.

Desuden Fremstilling af Bassiner med Vokseplads for Vandplanter o. s. v. —Men
selv den gammelkendte „Stenhøj" kræver nu en hel anden Forstaaelse fra Anlægs¬
gartnerens Side. „Stenhøjen" eksisterer ikke mere i den moderne Have, i hvert Fald
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ikke som den forekom tidligere. Det er komplicerede Stenpartier nu, hvis Opbygning
kræver stor I orstaaelse baade med Hensyn til. Udseende som ogsaa dens praktiske
Opgave.

Alle disse Specialarbejder, hvortil der jo kunde fojes adskillige flere, har bevirket,
at der stilles stærk) udvidede Kra\ til en Nutids-Anlægsgartners Dygtighed. Mange
af disse Detaljer, som særpræger den moderne Have, kan ofte kun antydningsvis an¬
gives i Planen. Om dertor den af Havearkitekten tilsigtede Virkning skal naas, af-
hænger i en saadan Grad al den udførendes Evne til at tilegne sig I anken og om¬
sætte denne til Virkeligheden, at kun den absolute Dygtighed kan bruges.

Anlægsgartnerfaget er et I ag, der kun formaar at give Beskæftigelse for en lille
Kreds af Mennesker, og Betingelserne for, at l aget skal kunne udvides, vil lørst være
tilstede, elterhaanden som Publikums havemæssige Opdragelse bliver mere almindelig,
thi saalænge Forholdet er det, at største Parten af Haveejere kritikløst vælger deres
Hjælp til Havens Ordning, ja ofte foretrækker den raa uuddannede llj.clp, \il Be¬
tingelserne for det fagprægede Arbejde være stærkt hæmmet. Men her har saavel
Havearkitekt som Anlægsgartner sin allerstørste Mission, nemlig at faa indpodet i den
almindelige Bevidsthed, at I laven er en Værdi baade i kulturel og praktisk Hense¬
ende, og at den kræver den størst mulige Faglighed baade i Anlæg og Underhold.

Det er nu at haabe, at dansk Anlægsgartneri i de kommende Aar maa være istand
til at indfri Løfterne Ira de forløbne 25 Aar, om større og større Fællesskab mellem
Haveejer og Anlægsgartner til at bekæmpe l usk og Halvhed indenfor Faget.

HAVEKUNSTEN
Ved Begrebet Havekunst forstaas den Del af Anlægsgartneriet, der omfatter det¬

tes æstetiske Opgaver, nemlig Haveanlægets skønhedsmæssige Anordning efter en
kunstnerisk Disposition (Plan).

Hos os har Havekunsten altid haft temmelig ringe Kaar, endskønt Danmark gan¬
ske utvivlsomter et Havernes Land, selv i Sammenligning med sydligere og i klima¬
tisk Henseende bedre stillede Lande. Som det Landbrugsland, Danmark er, og hvor
næsten alle, selv Bymennesker kan føre deres nærmeste Afstamning tilbage til Bøn¬
der, sidder Interessen tor Jordbruget os fast i Blodet. I vore Begreber 0111 et rigtigt
Hjem er derfor næsten altid indbefattet en Have. Dette er maaske ogsaa Tilfældet
hos andre Landes Folk, men for os er Lugten af den grødetunge Muld luesten en

Livsbetingelse.
Ved denne noget jordbundne Interesse for Haven som en Slags Jordbrug i det

smaa, har Havekunsten med sit sarte, aandige Væsen altid halt vanskelige Kaar her,
taget i større Almindelighed. Selv Parker ved Herregaarde og andre Steder har ikke
i det hele og store nogen virkelig kunstnerisk Ide over sig. Naaf undtages nogle faa
Parker, hvortil i Beglen fremmede Kunstnere havde været tilkaldt, havde Danmark
indtil Slutningen af l600-Tallet næppe en Parkkunst eller Havekunst i dette Ords
rette Betydning.

1 I700 -Tallet naaede vel Pustet af den store Parkkunst ude fra Kulturlandene
ogsaa os og blev Aarsag til nogle faa mere eller mindre vellykkede Forsøg. Men Sa¬
gens store Ide fik ikke Indpas i danske Sind, og inden den store Tanke rigtig naa¬
ede vore Breddegrader, var Dekadencen i fuld Udvikling rundt omkring os og skyl¬
lede snart ind over os, saa vi, inden vi rigtig vaagnede, druknede i Datidens Senti-
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mentalitet og anden Vildfarelse. Men der var dog paa dette Tidspunkt en ikke ringe
Interesse for den større Have og Park. Og otnend disse blev mere og mere præget
af den selvhjulpne Amatørmæssighed uden nogen virkelig alvorlig Stræben efter høj¬
ere Maal, saa fremstod der dog, især i de større Parker, betydelige Skønhedsværdier
baade af Plantninger og dekorative Bygninger, som nu i al sin rige Udvikling er ble¬
vet vort herlige Arvegods.

Blev imidlertid Datidens Parker til udfra ukontrollerede Drømme og Syner i ro¬
senrød Romantik, saa maatte Borgeres og Bønders Haver nøjes med nøgterne Nytte¬
hensyn eller i bedste Fald være Ramme om Plante- og Urtesamlinger, uden at der
dog stilledes noget egentligt Krav (il den æstetiske Side af Sagen. Men ogsaa her
fremstod ligesom i Parkerne — ofte hvor det ikke var tilstræbt — virkelige Skønheds¬
værdier, saaledes Noddegangen, Lavendelgangen, Rosenhækken, de gamle Frugttræ¬
ers Poesi og ikke mindst de omkransende Stengærder med Mos og andre Stenplan¬
ters vegetative og farverige Herlighed. I det hele taget en Mangfoldighed af Motiver,
som ved deres i sig selv hvilende Skønhedsværdi har haft Levedygtighed, og som og¬
saa i Nutidens skabende Havekunst har vist sin Anvendelighed.

Udviklingen af saavel Borgerhaven som Parken antog efterhaanden mere og mere
meningsløse Former og endte som bekendt i det haahløse Landskabsmageri, der holdt
sig et godt Stykke ind i IQOO-Tallet. Værst blev det med Borgerhaven, der i smaat
og stort efterlignede de store Parkers misforstaaede Landskabelighed for sluttelig at
blive berøvet endogsaa deres ærlige Nyttighed, der dog ved sin enkle Form havde
et ikke ringe Præg af Skønhed over sig.

Hos os begyndte der dog i Slutningen af iSoO-Tallet en Bevægelse henimod en
mere pranget Faglighed ved vore Haveanlæg. Det var daværende Landskabsgarter
Flindt, der specialiserede sig som Anlægger. Uden at forklejne Forgængerne Mansa
og Rothe, der begge gav sig en Del af med Haveanlæg og var kunstnerisk begavede,
men dog fik deres særlige Betydning i det kulturmæssige Havebrug, maa Landskabs-
gartner Flindt nævnes som den første, hvis Arbejde helt helligedes Havekunsten.

Om Resultaterne af Flindts Arbejde paa den højere Havekunsts Udvikling er der
vel ikke stort at sige, men han traadte de første Skridt paa dansk Havekunsts uba¬
nede Vej og bør nævnes ved denne Lejlighed.

De første synlige Spor af bevidst Stræben mod højere Maal i vor nationale Have¬
kunst satte dog Landskabsgartner Edv. Glæsel, der hjemkommen fra England i 1888
begyndte en stærkt personligt præget Virksomhed for en mere dansk Opfattelse af
Begrebet.

Det blev især Parken eller den store Have, Glæsel fik at tumle med. Villahaven,
som vi kender den nu, havde endnu ikke faaet sit Problem. For Glæsel lik den det
næppe før i hans allersidste Leveaar, da han allerede var en dødsmærket Mand. —
1 en forbavsende kort Tid naaede Glæsel at blive en kendt og anvendt Mand. Op-,
gaverne strømmede ind til ham, og han kæmpede ærligl med Problemerne for at naa
ud af alle Overleveringer.

Til at begynde med gik det kun langsomt frem, og endskønt allerede Glæsels før¬
ste Arbejder bar umiskendeligt Præg af hans særegne Evner, saa gik der dog det
meste af ti Aar, inden han naaede helt at finde prægnante Udtryk for sit kunstne¬
riske Standpunkt.

Men omkring Aarhundredskiftet stod Glæsel fuldt ud paa Højde med Sagen, og
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han havde da naaet at give dansk Havekunst en Retning, som bevidst eller ubevidst
følges den Dag i Dag.

Glæsel var Overgangspunktet og betegner det store Fremstød for dansk Have¬
kunst paa en Tid, da Skabelonen var Ideens Stedfortræder, og paa Baggrund af disse
Forhold maa hans Virksomhed ses.

Glæsels største Indsats i dansk Havekunst var det Brud, lian hidførte paa Dati¬
dens karakterløse og udflydende Opfattelse af „Landskabshaven". Han arbejdede sig
hurtigt fri af den Tanke, at „Landskabet" skulde begynde ved Havedøren. Han paa-
viste, at Bygningens lineære Organisation ikke uden Skade kunde afbrydes ved Om¬
givelsernes aldeles uvedkommende, ja ofte modvirkende Forhold.

Som saa mange baade før og siden hentede Glæsel sin Viden og reformerende
Fanke med Hensyn til den gradvise Overgang til Landskabet i den anvendte engel¬
ske Havekunst, en Kilde af rige Impulser, som syntes at være uudtømmelig.

Glæsel søgte saaledes allerede paa et tidligt Tidspunkt af sin Virksomhed at forme
de nærmeste Omgivelser af I luset ud fra arkitektoniske Principer.

I Begyndelsen aldeles uselvstændigt og endnu under Paavirkning at Datidens ud¬
flydende Syn paa Sagen, som bl. a. stadigt praktiseredes i Tyskland. Et Land, Glæ¬
sel ofte. paa sine Studierejser besøgte og blev paavirket af.

Glæsel tumlede til at begynde med tilsyneladende aldeles resultatløst med Proble¬
met, hvilket hans første Arbejder tilfulde viser; men ser man hans efterladte Arbejder
igennem (Landbohøjskolens Bibliotek), vil man heraf kunne følge hans faste Skridt
henimod det Punkt, der bragte ham paa Højde med, hvad han vilde, og hvad han
kunde, og hvorved dansk Havekunst fik sin Retning og selvstændige Holdning.

Glæsels Arrangementstalent gav sig især Udslag i en aldeles ypperlig Evne til at
finde Udtryk for den større Haves eller Parks organiske Sammenhæng. Ikke alene
hans Maade at samarbejde Bygning og Omgivelser paa, men ogsaa saaledes, Som han
evnede at sammenknytte Parkens forskellige Leddelinger til et Hele.

I denne Forbindelse maa nævnes Glæsels klare 1 orstaaelse af et Terrains Over- -

fladebevægelse samt hans Lvne til at gøre dette tilgængeligt i sine yderste Konse¬
kvenser. Vi anerkender ikke de Glæselske Enkeltheder nu; end ikke de af os, der
var hans Samtidige, ja Glæsel selv vilde næppe gøre det, om han havde levet.

At Ungdommen aldeles ikke anerkender noget som helst af Glæsels Arbejde er
jo saa naturligt. Enhver Nutid er saa optaget at det ene fornødne — sig selv —, og For¬
gangenhedens Verden er aldrig saa stor, at den ikke til enhver Tid kan dækkes af
den enkeltes egen lille Nutidsditto. Glaisel selv var forøvrigt intolerant overfor alt,
der ikke var ham selv, og naar hans Indsats i dansk Havekunsts Udvikling skal næv¬
nes med Hæder ved denne Lejlighed, saa bør det ogsaa siges, at den aldeles over¬
vældende Forkælelse, der blev ham tildel saavel tra hans Klienter som fra Datidens
Arkitekter og andet højere Folkefærd, gjorde ham blind for alle andres Bestræbelser
med at naa frem paa den Bane, han mente at være eneraadende paa. Ja, Glæsel
troede næppe for Alvor, at nogen skulde formaa at løfte Arven efter ham. Naa, den
Skæbne at gaa fejl af sig selv har jo andre forkælede Berømtheder fristet før ham —

og efter ham.
Som allerede nævnt naaede Glæsel Middagshøjden af sin Kunst omkring ved Aar-

hundredskiftet, hvilket udadtil gav sig Udslag i en for dansk I lavekunst ærefuld Be¬
givenhed, idet Glæsel ved den store Kunstudstilling i Diisseldorf I904 hk tildelt den
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ene af to for Havekunst udsatte Guldmedailler. Dette var saa meget mere bemær-
kelsesværdigt, som Tysklands Havekunst var ved at faa sit store Gennembrud ved
l r. Bauer, Magdeburg, der forøvrigt blev tildelt den anden Guldmedaille.

Da Glæsel kom hjem fra Dusseldorf og havde set Bauers Arbejder, var han fol¬
en Gangs Skyld imponeret. Han havde set, at Bauer var mere end et Hestehoved
foran ham og adskillige Hestelængder foran sine Landsmænd. Bauer, denne mærke¬
lige Mand, som i Løbet af et Par Aar vendte op og ned paa alle tyske Begreber
om Havekunst og i hver Krog al Tyskland lik Efterlignere. Nu er han glemt, man
hører i hvert Fald intet 0111 ham mere — man kan selv nu.

Saadan vil vi naturligvis ikke belønne vore fortjente Mænd, og nu da vi ved
Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforenings 25 Aars f ødselsdag faar Lejlighed
til et Tilbageblik, vil vi mindes Glæsel med \Lre og Taknemlighed,

Vor Havekunst har, siden den begyndte at \ikle sig ud af Dekadencens Ligklæde,
haft tre stærkt fremtrædende Epoker, der betegnes ved Navnene Edv. Glæsel, E. Er-
stad-Jørgensen og G. N. Brandt.

Erstad-Jørgensen begyndte sin Virksomhed paa en Ild, da Glæsel dominerede al¬
deles ved de forekommende større Opgaver. At være ny i Andedammen var ikke
let, men Erstad-Jørgensen viste haade V ilje og Evne til at leve med, og som det gaar
i Heglen, da Manden var der, kom Opgaverne af sig selv.

Det var i Slutningen af Attenhundrede, Villabyggeriet havde begyndt at tage Fart.
Ikke just de store Strandvejs-Villaer, men det mindre Villabyggeri, og dermed opstod
Problemet Villahaven. Til at begynde med blev Villahaven ikke ændset synderligt, men
blev fusket frem som Landskabshaver en miniature.

Det var først, da Erstad-Jørgensen fik mere og mere Fodfæste som projekterende,
at han fik knæsat Begrebet den retlinet formede Villahave, et Forhold, der kom til
at spille en overordentlig stor Rolle for Udviklingen af vor I lavekunst.

Medens Glæsel havde ikke saa lidt af den traditionelle Gartner i sig og trofast
forte denne med ind i den højere Havekunst,' saa var Erstad-Jørgensen kun lidet be¬
sværet af noget saa forældet. Ikke at jeg hermed vil insinuere, at E.-J. ikke var Gart¬
ner, (hi det vilde jo være uretfærdigt, men hans Hovedinteresse laa paa del arkitek¬
toniske Felt.

Inden der var gaaet lang Tid, fastslog da ogsaa E.-J. ikke alene, at Villahaven
var et Problem, men ogsaa, at dette maatte løses ud fra regelmæssige arkitektoniske
Grundsætninger. Dette, at en Bygning krævede visse Hensyn af det omgivende Have¬
anlæg, var ganske vist allerede fastslaaet af Glæsel; men dels laa Glæsels Interesse
hovedsageligt i Park- eller Haveelementets store Organisation, og dels savnede han
vistnok i en temmelig betydelig (»rad Evnen til at klargøre det Krav, han selv havde
stillet angaaende Forholdet imellem Bygningen og I laven, baade med Hensyn til Rum¬
ordningen som ogsaa selve Detailleringen. Her kom Erstad-Jørgensens langt større
Opfindsomhed i Fremstillingen af Detailler ham tilgode, ligesom hans f ølelse for det
begrænsede Rum var langt mere udpræget end hos Glæsel. Denne Evne hos Erstad-
Jørgensen til at fylde og levendegøre I lavens snævrere Rammer var som skabt til at
give Villahaven en Karakter, der efterhaanden blev denne Haveforms Adelsmærke,
og hvorved den sikredes en Plads i vor Bevidsthed og Følelse for Nutids Havekunst.

At drage vurderende Sammenligning imellem disse to Mænds Betydning for dansk
Havekunsts Tilblivelse vilde være urimeligt ved denne Lejlighed. Men til en jævn For-



staaelse af Karakteren af tieres Indsats i Udviklingen kan man dog maaske sige, at
Glæsel havde sin Styrke i Fremkaldelsen at Havens eller Parkens Hyggemotiv og den
store Linie og dennes Fortonen i Perspektivets blaanende Ubestemmelighed. Han var

Landskabsgartneren par exellence. Medens Erstad-Jørgensen arbejdede med den strin¬
gente Rumtormning og den overskuelige Linies levende Bevægelse. Det var derfor
ikke uden naturlig Baggrund, at Glæsel vedblev at kalde sig Landskabsgartner, medens
Erstad-Jørgensen straks antog den ude i Verden knæsatte Benævnelse Havearkitekt,
som han saaledes blev den lørste til at bære lier i Landet.

Edv. Glæsel døde allerede i IQI5 og er saaledes allerede forhenværende og som

sagt næppe i stor Estime hos den paagaaende Ungdom, sligt er jo den Lod, der er
forbeholdt os alle, især naar Udviklingen som nu er saa galopperende, at Standpunk¬
terne fra iljor bare anses for døde Former, man maa se at komme bort fra.

Men Historien skriver sit eget Sprog; der vil Standpunkterne blive analyseret og
vejet, og naar Havekunstens Historie i Danmark skal skrives, da vil Glæsels hidsats
trykke Vægtskaalen dybt ned.

Ogsaa Erstad-Jørgensen har lagt et tungt Lod i dansk Havekunsts Vægtskaal.
Desuden er han aldeles ikke forhenværende, men arbejder stadigt i luld Vigeur fremad.

Den tredie Epoke i vor Havekunsts Udvikling betegnes ved Navnet C. N. Brandt.
De to foregaaende Perioder var delvis præget af den nøgterne Kamp med at bringe
en Sag fra det taagede Ingenting frem til Overfladen og fæste den i Almenhedens
træge Bevidsthed. Der var endnu ikke levnet Tid til Afklaring —alle Evner var gaaet
med til at finde et Sted at staa paa; thi vel var Retningen givet paa et tidligt Tids¬
punkt, men endnu vaklede Geledderne.

Med Brandt kom der Lys i Sagen —klart Dagslys. Ja saa klart, at vi, der møj¬
sommeligt sled os frem i Halvmørket, blændedes. Vi forstod ikke straks, at det kunde
være muligt, at vi endnu trampede rundt paa det Sted, vi stod. Brandt kom med
Klarhed, og det Afsnit i Havekunstens I listorie, som kendetegnes ved hans Navn,
bliver derfor Afklaringens Periode.

• Det var i og for sig ikke noget nyt, Brandt bragte frem, men alt, hvad vi fam¬
lende og usikkert havde stilet hemmod og drømt oin, men ikke forniaaet at sammen¬

fatte, fremtillede Brandt i faa, klare, intelligente Linier. Det var ikke Landskahelighed
og ikke dybsindigt Spil med arkitektoniske Linier, det var overhovedet ikke Regler
eller Retninger, men det var Havens hele poesifyldte Romantik saa legende lel klar¬
lagt i enkle, talende Udtryk. Mader og I orhold, Blomster, Græs og Træer — I ilfæl-
fældigheder og Menneskevilje gaaende op i en højere Enhed. Brandt var ligesom
Glæsel stærkt indtaget i engelsk Havekunst, men medens Glæsel ikke naaede at se

den mindre engelske Have \okse frem, saa kom Brandt midt ind i dennes Højperi¬
ode. I il at begynde med fyldte han Kister og Kasser med denne ret umodne Vare,
som den engelske Havekunst egentlig er. Og hjemkommen krammede han ud, hvad
han havde erhvervet, for et lykkeligt, uvidende, men højst taknemligt Auditorium.
I il al I leld er Brandt af Naturen Skeptiker, og denne Egenskab hjalp ham meget
hurtigt over den f orelskelse i pjanket Planløshed, som saa ofte giver sig Udtryk i
den moderne, engelske Villahave. Meget hurtigt fik han blæst Avnerne bort fra de
Kerner, han bragte hjem over Vestervovvov, og snart spirede der frem den kendte
Brandtske Blanding af traditionelt engelsk Amatørværk og egen intelligent Skaberevne.

Ved at vise, at Enkelthed og Klarhed i Linie og Forhold er det Grundlag, der
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skal bygges paa, tik Brandt stor reformatorisk Betydning især for Udviklingen af den
mindre Have. Men ogsaa ved hans store Forstaaelse for Materialets Anvendelse blev
Brandt det betydende Vendepunkt i dansk Havekunst.

Jeg bar nu peget paa de tre Udviklingsstadier, der har gjort sig gældende inden¬
for dansk Havekunst i den sidste Menneskealder. Men for Retfærdighedens Skyld hol¬
det bemærkes, at selvfølgelig har disse tre Mænd, der hver isa^r betegner et Yende¬
punkt, ikke dermed alene formaaet at give vor I lavekunst den Stilling, den indtager
idag. Der har været arbejdet dygtigt i Mellemrummene, og det bliver der fremdeles
baade af ældre og yngre.

I det følgende skal jeg i tvangløse Former nævne nogle al dem, der hver især ved
Evner og Forstaaelse har baaret Sten til vor I lavekunsts Opbygning; hvilket ofte er
gjort saa dygtigt, at det egentlig er fristende ikke at komme nærmere ind paa Om¬
tale af hver enkelts Indsats. Men da det ikke er Opgaven ved denne Lejlighed, skal
jeg indskrænke mig til at nævne nogle Navne i den Rækkefølge, de i I idens Løb
er fremstaaet og har begyndt deres Virksomhed.

Stadsgartner V. Fabricius-Hansen har planlagt en Mængde private Haver især i
Hovedstadens Omegn. Men hans store Indsats for vor Stand skyldes dog især hans
Forvaltning og Fornyelse af Hovedstadens offentlige Anlæg og Beplantninger.

Havearkitekt I. IJ. Andersen, som navnlig ved sijic mange Opgaver i Sverige efter
bedste Evne har bragt Bud om dansk Havekunst ud over Landets Grænser.

Havearkitekt Emil Bottiger har især gjort Kirkegaardsanlæget til sin Specialitet, og
hans Virksomhed med Starten af Foreningen „Kirkegaards Kultur" turde være velkendt.

Havearkitekt Birger Errboe er en af dem, der overordentlig talentfuldt har givet
Bidrag til Løsningen af Villahavens Problem, og mange dygtige Arbejder foreligger
fra hans I laand.

Havearkitekt Joh. Tliolle hører paa en Vis til de unge, men hans Fordybelse i de
gamle Præstegaardshaver har givet lians Arbejder et Præg, der ikke berettiger hans
Plads iblandt den helt radikale Ungdom. Tholle er Fagets korresponderende Medlem,
og ved hans mange Artikler i forskellige Blade om faglige Emner har han bidraget
meget til at vække Interesse for samme.

Til Slut skal nævnes Triumviratet Havearkitekterne Georg'Georgsen, /J. Wad og
C. Th. Sørensen. Naar disse nævnes under eet, er det ikke fordi der ikke kunde skrives
et endogsaa omfangsrigt Arbejde om hver af dem, men fordi de som Slutstenen i
Havekunstens Udvikling indtil nuværende Tidspunkt danner et samlet Hele.

Disse tre begavede Mænd repræsenterer den levende, sprælske Ungdom, der
vurderende endevender alle givne Standpunkter og prøver dem under f ilosofiens og
Matematikkens skarpe Lup.

Hvilken Forskel er der ikke paa Clæsels ensomme Andante i det fjerne og saa
dette rivende Nutids Allegro. — Det er Fremtidens rige Løfters Musik. Deter Træk¬
fuglene, der søger efter Vejen. — Snart finder de Retningen, og hvem ved da, om denne
ikke bliver til den fjerde Epoke i dansk Havekunsts Udvikling.

/. P. Andersen.
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Vedbygaard. Hovedalleen set fra Staudegangen mod Bygningen.
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PRIVATE HAVER
1902-1927

ALMINDELIGE BETRAGTNINGER
Ved Aarhunilredskiftet var de politiske og dermed ogsaa de sociale Forhold her

i Landet vidt forskellige fra de nuværende Tilstande. Alene denne Omstændighed
har bidraget til, at Privathaverne taget som I lelhed i hoj Grad har foraindret sig gen¬
nem de sidste 2,5 Aar. Den Egalisering, der i stedse stigende Grad har gjort sig gæl¬
dende paa det sociale Omraade — fraset Krigsperioden ogsaa paa det økonomiske —
har medført en iøjnefaldende Ændring i Privathavernes Format, en Undring, der tak¬
ket være Krigen og dens Eftervirkninger er forcgaaet i Spring. Normen for Areal¬
størrelsen af den moderne Have af 1926 er kun en Brokdel af Privathaven ved Aar-
hundredskiftet. Karakteren af Haverne er dernæst hleven en anden, bl. a. fordi
Haveanlæggeren successivt har indset, at det lille Haveareals Dimensioner, dets Over¬
skuelighed og dets mere intime Forhold til Bygningen stillede andre Krav, saavel i
kunstnerisk som i teknisk og beplantningsmæssig I lenseende. Ogsaa andre Forhold,
ikke mindst Fremkomsten af utallige nye Arter og Varieteter indenfor de fleraarige,
urteartige Planters Omraade, har medført en Ændring i Privathavernes Anlægsmaade
og Udstyrelse.

Er de private Haver gennem Tiderne blevne mindre, er de til Gengæld blevne
langt talrigere. Ikke blot den v elhavende Bourgeoisi-Type, men ogsaa den mere jævne
Borger er i vore Dage besjælet af Haveinteresse, og det er kun glædeligt, selv om
de Pengemidler, der stilles (il Raadighed, sjældent tilfredsstiller Haveanlæggeren. At
Ejerens lorstaaelse af Haveproblemet sjældent staar i l orhold til hans Interesse for
Sagen er ikke at undres over. Selv for l agets Udøvere kan det til l ider knibe med
I orstaaelsen af en Kollegas Arbejde. Det tilkommer imidlertid os — for saa \idt det
staar i Vor Magt—at oplyse Haveejeren og 0111 muligt bibringe ham 1 orstaaelsen af,
hvad der har ligget til Grund for Havens Udformning, og hvad der er tilsigtet med
denne eller hin Løsning af Problemet. Denne l orstaaelse af Havens Opbygning er
en saare vanskelig Ting for Amatøren, og selv i England, hvis høje Havekultur siges
at hvile paa Amatørens fuldstændige Absorbtion af Haveproblemet, forbavses man
ofte ved, at Haveejeren i overvejende Grad interesserer sig for Petitesser, saasom et
gammelt Træs Alder og Dimensioner, en smuk Græsplæne, en ny Primulaart o. I.,
medens Pointet i Haveanlæget synes ham ligegyldigt — for ikke at sige fremmed.

Privathavens Funktion har gennem de sidste 25 Aar været nogenlunde uforandret;
dog maa det siges, at Herregaardshaverne og de meget store Landstedshaver nu i
højere Grad end forhen tjener økonomiske Interesser, medens det store Antal f or¬
stads-Villahaver, der hovedsagelig er opstaaet efter Aarhundredskiftet, i overvejende
Grad har æstetiske Formaal. Dette kan være en simpel Følge af disse Havers dimi¬
nutive Format, men skyldes dog ogsaa de forfejlede Udstykningsplaner for vore Villa¬
kvarterer samt de paa Parcellerne hvilende Servitutter, hvis Bestemmelser eller Mangel
paa Bestemmelser virkede respektivt hæmmende paa alle gqde Forsætter og anime¬
rende paa alle daaflige Ideer.

Da det volder for store Vanskeligheder at omtale de private Flaver under et, vil
jeg i det følgende foretage en Gruppering af I laverne, ikke ud fra nogen kunstnerisk
Vurdering, men i Overensstemmelse med almen Opfattelse og Sprogbrug.
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HE II REGAARDSHAVEN
Selv om vore Herregaardshaver, samlede under et, ved Aarhundredskiftet havde

Iti^t Kulminationspunktet hag sig, stod de dog dengang bogstavelig talt i „fuldt Mor".
Gæstfrit modtog de Strømmen al besøgende, saavel Byfolket som Landboerne, der
Ira fjærn og nær valfartede dertil. Saavel Parken som Blomsterhaven (Parterret) var
dengang i upaaklagelig Stand, Alléerne i de gamle franske Anlæg var velholdte, Vand¬
springene var i lulcl funktion, og i Drivhusene lærdedes en Stab af unge Mennesker,
der i disse Gartnerier fik en fortrinlig og alsidig Uddannelse.

Stor kulturel Betydning har vore I lerregaardshaver haft ved at inspirere mangfol¬
dige Mennesker, en Inspiration, der ganske \ist til Tider afstedkom Misforstaaelser,
ikke mindst blandt de Gartnere, der gav sig af med at anlægge Haver, idet disse
baade før og efter IQOO kritikløst kopierede I lerregaardshaverne, specielt de land¬
skabelige Momenter, og derved under mindre f orhold — ved Villaer og Bøndergaarde
— fremtryllede besynderlige I laver, hvis meningsløse Gangsystem og forfejlede Beplant¬
ning endnu den Dag i Dagmøder os i hveranden Have. Tiltrods for denne Skygge¬
side, der forøvrigt kun er fremkaldt al en uforstaaende Beskuer, har den bedre Part
al vore I lerregaardshaver dog betydet umaadelig meget for Nationen, idet mangfol¬
dige Impulser hentede herfra mere eller mindre direkte har bidraget til Udviklingen
af vor I ids Havekultur.

Vi vender Blikket mod Nutidens I lerregaardshave: ak, hvor forandret! Det er

med Vemod, vi berører dette Emne; det er med Smerte, vi tænker paa den Skæbne,
der har ramt disse gamle I laver. De sidste 25 Aar har for I lerregaardshaven ikke
betydet Udvikling, men Tilbagegang, og Fremtiden vil — paa enkelte Undtagelser nær,
der for enhver Pris bør bevares for Efterverdenen — betyde Undergang. Loven om
Len og Stamhuses Afløsning har i f orbindelse med den abnormt bøje Formuebeskat¬
ning og Arveafgift givet disse Haver Dødsstødet. Priseligt er det derfor, at Det kgl.
Danske Haveselskab har iværksat en Opmadling og Fotografering af de mest værdi¬
fulde I lerregaardshaver. Dette Arbejde udføres under Ledelse af Lektor ved Landbo¬
højskolen, Havearkitekt Georg Georgsen.

Skønt vi saa langt Ira kan tale 0111 en Udvikling (Fremgang) af vore Herregaards-
haver siden Aar IQOO, maa det tlog anføres, at flere af disse 1 laver har været Gen¬
stand for større eller mindre Forandringer, for enkelte Havers Vedkommende endog
heldige Forandringer. Dette Omlægnings- og Istandsættelsesarbejde er dog fuldstæn-

- dig ophørt, efter at fornævnte Majoratslov er traadt i Kraft.

PRÆSTEGAARDSHAVEN
I Ligbed med Herregaardshaverne, men forøvrigt sans coinparation, har Præste-

gaardshaverne gennem de senere Aar lort en hensygnende Tilværelse, og Fremtiden
synes ikke videre lys for dem. Selv om denne Havegruppe ikke saaledes som Herre¬
gaardshaverne afspejler Tidernes vekslende Opfattelse af Haveidealet og ikke tiltragter
nogen større Lffekt, er — eller rettere var — de dog i deres beskedne og hyggelige Form
en Berigelse for Landet, og mange Sognebørn har i Tidens Løb hentet Impulser her-
Ira. Bygningerne er imidlertid skrøbelige, og den nye „Praestegaard" ser vi allerede
som en ganske ordinær Beboelseslænge. Sidefløjene forsvinder, Gaardspladsen ben¬
ligger som et stort, ulægeligt Saar, medens den gamle Have forfalder af den simple
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Aarsag, at Præstens kummerlige Gage medgaar til de mest nødtørftige Ting. En Re¬
naissance tor den gamle Præstegaardshave er udelukket — ligesaa en karakteristisk
1 orm for den nye.

%

BONDEHAVEN
Den gamle Bondehave, saaledes som vi endnu kan finde den enkelte Steder i

Sydfyn (Horneegnen) og paa Ærø, var i Virkeligheden en god Efterligning af Præ-
stegaardshaven. Den nyere 1 ids Bondehave omkring Aar IQOO indtil vore Dage for¬
blev en yderst slet Kopi af Herregaardshaven; selv de mange Omlægninger og Ny¬
anlæg, der er foretaget under Krigen, viser ingen iøjnefaldende I remgang.

Af ganske ny Datoer de Tanker — hovedsagelig afledt af den moderne Villahaves
Idé — som enkelte Personer mener at kunne overføre paa Bondehaven. Dog er l iden
sikkert ugunstig for Reformer paa dette Omraade, det va^re sig gode eller daarlige.
Dels er Bondens Sind i disse alvorlige Tider ikke modtageligt for kostbar Havepas¬
siar, og dels har Bondegaarden, den nye antagelig trefløjede Gaard, ikke fundet sin
endelige Løsning, og forst naar dette Problem er løst, kan man for Alvor tænke paa
en ny og forhaabentlig heldig Bondehavetype. De spredte Forsøg, der af Havearki¬
tekt P. Wad er anstillede ved Gaarde af ældre Type, er meget nette, men de løser
jo ingenlunde det nye Problem, hvis Omrids vi endnu ikke formaar at skelne.

DE GAMLE LANDSTEDSHAVER
Jeg tænker dermed i overvejende Grad paa de Haver af anselige Dimensioner,

der opstod i Begyndelsen af l800-Tallet, og som hovedsagelig er beliggende langs
Strandvejen fra Vibenshus til Vedbæk. Selv om disse I laver i deres oprindelige Form
ingenlunde bærer Vidne om nogen fremragende Havekultur (den romantiske Periode),
har de dog historisk Interesse, og da mange af disse Haver er knyttede til arkitek¬
toniske Mesterværker, har det sin Betydning, at nogle af de mest karakteristiske An¬
læg fra hin Periode er overleveret os i ret uberørt Stand. Langt de fleste har gennem
Tiderne, ikke mindst i dc senere Aar, været Genstand for Omlægning, andre har
inaattet vige for Bebyggelse, og enkelte har faaet en anden Funktion, idet de er gaaet
over i kommunalt Eje. Saaledes er Oregaard i Hellerup udlagt til offentlig Park. Det
tjener Gentofte Kommune til stor Ære, at Parken i Hovedtrækkene er bevaret i sin
oprindelige Skikkelse.

Det er ikke uden Interesse, at disse gamle Haver om ikke i Type, saa dog i Be¬
liggenhed og Funktion, i sin Tid var noget ganske enestaaende i Europa. Saadanne
Kysthaver træffer vi i andre Lande først langt senere, ja selv i England er Kysthaven
et helt nyt Begreb.

DE NYE LANDSTEDSHAVER
Ogsaa denne Havegruppe finder vi fortrinsvis i Nordsjælland, specielt langs Ky¬

sten. Medens de gamle Landstedshaver fra Begyndelsen af iSOO-Tallet var tidspræ-
gede, er Landstedshaverne fra de sidste 25 Aar mere personprægede. Dog, jo mere
vi indenfor denne Periode nærmer os Haven af IQ26, desto mere finder vi den atter
tidspræget, m. a. O., de forskellige Haveanlæggere faar successivt større Fællespræg.
De nye Landstedshaver, der i overvejende Grad skylder Krigsperioden deres Tilbli-



velse, er ligesom deres Forgængere i overvejende Grad beregnede paa Sommerophold.
Af Format er de gennemgaaende mindre end deres Forgængere, men forøvrigt synes
mange af dem at være tilstrækkelig store, idet Bekostningen ved deres Vedligehol¬
delse specielt under de nuværende vanskelige Tider tynger slemt paa de respektive
Fjere. Sørgeligt forfaldne er Størsteparten af disse I laver allerede nu, faa Aar efter
deres Anlæggelse. Lad det imidlertid være indrømmet, at mange, maaske Størstepar¬
ten, ikke fortjener en bedre Skæbne, idet de langtfra repræsenterer god I lavekunst.
De er komne til Verden paa et Tidspunkt, hvor den moderne Haveopfattelse endnu
ikke havde bundfældet sig hos Haveanlæggeren, paa et Tidspunkt, hvor meget endnu
var Virvar. Mange af disse Haver har egentlig kun været Prøveklud for ældre og
yngre Havearkitekters uklare Ideer. Forholdene under Krigen var jo saaledes, at An¬
lægsgartneriets Udøvere var spændt altfor haardt for. Kun de stille Timer giver Ro
til Eftertanke, til Fordybelse i Opgaven, og i Krigens Tid eksisterede disse Timer kun
efter Midnat, og da var Tanken lammet af Fræthed — Inilket for tydeligt spores i mange
af Anlæggene fra hin I id. Enkelte af disse halvmoderne Landstedshaver bærer dog
Vidne om en virkelig f remgang, hvilket imidlertid ikke rokker ved den Kendsgerning,
at de store Pengesummer, der er ofrede paa dem, staar i et daarligt Forhold til de
opnaaede Resultater. Den egentlige Udvikling finder først Sted omkring og efter IQIQ;
men da bliver Pengene ogsaa mindre, og Opgaverne sjældnere. Der er noget trist i,
at de store Opgaver helt forsvinder, efterhaanden som Udøveren bliver mere fuld¬
kommen.

BY- OG FORSTADS-VILLAHAVEN
Langt den overvejende Part af vore Villahaver kan henføres til denne Gruppe.

Uens i Dimensioner og Anlægsmaade har de — fraregnet ganske faa — det Fællestræk,
at de er knyttede til Bygninger beregnede til Helaarsbeboelse. Til denne Kategori
henføres baade Rigmandshaven og den ja^vne Borgers Have, for saa vidt ogsaa Ar¬
bejderens I lave, naar denne er knyttet eller tænkt knyttet til et virkeligt Beboelses¬
hus. Tusinder og atter Tusinder af Villahaver er opstaaet i Løbet af de sidste 25 Aar.
Desværre har det ikke blot som Regel skortet paa respektabel arkitektonisk Basis for
disse 1 laver, men den Maade, hvorpaa man har grebet Sagen an saavel med Hensyn
til selve Udstykningen som til de paa Arealerne hvilende Servitutter, har gennem hele
denne Periode været forfejlet. Resultatet ser vi i de utallige rent pd hæslige Villa¬
kvarterer, der overalt møder vort Øje, ikke blot omkring I lovedstaden, men ogsaa
i Periferien al vore Provinsbyer og større Stationsbyer. Hvor Ansvaret for al denne
Styghed hviler tungest, er svært at afgøre, selv om Forklaringen paa I ænomenets
Hæslighed ligger lige for. Forstadsvillaen har sin Oprindelse i Slutningen af l800-
Tallet i Dekadencens uhyggeligste Periode. Det er den jævne, men dog ret velstillede
Borger, der følger sin Fyst til at bo under mere landlige, mere hygiejniske og mere
„herskabelige" Forhold end forhen, han tilfredsstiller sin naive Trang til eget Hus,
omgivet af I lave med. f lagstang, Stakit og andet velkendt Tilbehør. Hans Ideal er

intet mindre end Herregaarden med dens landskabelige Park, maaske endog et kon¬
geligt Slot, sjældnere et af Strandvejens gamle Landsteder. Under den fuldstændige
Mangel paa Boligkultur — for ikke at sige almindelig Ordenssans — der kendetegner
hin Periode, finder Bygherren med Lethed passende, daarlige I Ijælpere. Allerede Land¬
inspektøren, der ifølge sin Uddannelse ikke kan forudsættes at besidde de Kund-
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skaber, tier betinger en vellykket Tilrettelæggelse af et Villakvarter, har forkludret
Opgaven gennem Udarbejdelsen al en l dstykningsplan, der bl. a. ingen Hensyn tager
til Solens Bane. Kvarterets Veje er allerede forsynede med Alléer af stærkt skyggende
Træer, der i Løbet af faa Aar vil udelukke Lyset fra I luse og Haver. Villaservitut¬
terne, der oftest er meget uheldig affattede og bl. a. altid uanset Chancen for Vejens
fremtidige Udvidelse fordrer Bygningen placeret liere Meter bag Vejlinien, er forlængst
approberede, kort sagt: alt er tilrettelagt yderst slet for Arkitekten. Desværre var
Villaens Arkitekt dengang, om jeg saa maa sige, ude at soge efter sit bedre „jeg",
og denne Søgen vedvarer 'gennem mange Aar. Omkring IQIC), samtidig med, at de
mange Boligforeninger fremstaar, erkender Arkitekten, at der foreligger et stort, hid¬
til uløst Problem, nemlig Spørgsmaalet om Villakvarterernes Ensartethed og Harmoni.
Han forsøger en Losning af Problemet gennem Opførelsen af Lnkelt- og Dobbelthuse
med Fællespræg, han gaar et Skridt videre ved i nogle Kvarterer at gennemføre I
eller 2 I lustyper, lian naar sluttelig saa vidt, at han forbinder disse Enkelthuse med
Mure og gennemfører en ensartet Indhegning inocl Gaden. Selv om de gode Tilfælde
optræder spredt, sker der en real l dvikling; bemærkelsesværdigt er det, at den mere
ensartede Byggemaade saa godt som udelukkende anvendes af Byggeforeninger og
Andelsforetagender — dette skyldes vel i overvejende Grad økonomiske 11 ensyn — me¬
dens den ikke laar Indpas i de dyrere Villakvarterer, hvor Byggeriet, ikke mindst
under Krigen, fortsættes i den gamle forfejlede Gænge uden Hensyntagen til Nabo
eller Genbo. Jeg siger ikke dermed, at Husene ikke har forbedret sig.

Det sidste Skrig paa Haveboligomraadet er Rækkehuset, der ingenlunde er et af¬
sluttende Led i fornævnte Udvikling. Det er fremstaaet ad anden og tilmed tradi-
tionsmæssig Vej og forøvrigt i Ly af en ekstraordinær Bolignød. Tiltrods tor Række¬
husets mange fortrinlige Egenskaber — ikke mindst for Havetilknytning — er det mere
end tvivlsomt, om Haveboligproblemet finder sin endelige Løsning ad denne Vej. Ikke
blot i Kraft af sin Oprindelse, men i' hele sit Væsen er Rækkehuset gammel-provjn-
sielt og derfor uegnet for Storstadens Befolkning, i hvert I aid for den mere intelli¬
gente Klasse. En saadan Boligform fordrer nu engang, at samtlige Huses Beboere er
„dus" eller i det mindste paa Hat med hverandre. At Typen maaske tilfredsstiller Ar¬
kitekten og Haveanlæggeren retfærdiggør ikke ganske dens Anvendelse.

Uden med fornævnte at ville fremdrage undskyldende Momenter for Torstads-
Villahavens Udseende gennem et kvart Aarhundrede, mener jeg at have givet de nød¬
vendigste Oplysninger for l'orstaaelsen al det efterfølgende. Uden Hjælp fra Arkitek¬
tens og Myndighedernes Side, uden Støtte i Villaservitutterne, uden virkelig anlægs-
gartnerisk Dygtighed og ganske uden l orstaaelse al det foreliggende Problem, stod
Haveanlæggeren omkring Aar IQOO daarlig rustet til at gaa i Gang med Udformnin¬
gen af Forstads- og Byhaven. I hans Bevidsthed laa gemt visse taagede, tildels over¬
leverede Forestillinger, der fandt Udtryk i de .velkendte skabelonmæssige I ormer
(bønne-, pære- og hjerteformede l igurer), der som Regel nedfældedes direkte paa
Havearealet uden Skrupler fra I laveanlæggerens Side og ganske uden Hensyntagen
til Bygning og Grænser. Disse mærkelige Smaahaver i saakaldt „Rivestage-Stil" til¬
stræbte gennem en Udhuling al Miniaturplænerne og Ophobning af den afgravede
Jord en „landskabelig" Virkning. Vi kan endnu se disse pudsige Haver, ligesom det
egentlige „Rivestage-Anlæg" daglig møder vort Øje. Forunderligt nok synes det, som
om mangen I laveejer endnu med Pietet værner 0111 denne fuldstændige Karikatur-Have.
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Af langt alvorligere Betydning er imidlertid disse Havers Beplantning, der er fore¬
taget paa ganske uovervejet Maade. Frugttræer, Busketter og Blomstergrupper ligger
spredte hid og did, medens man i „Læbælterne" finder allehaande stærktvoksende
Træer, saasom Ask, Ahorn, Bog, Elm, Fuglekirsebær, Hestekastanie, Lind, Poppel
o. 111. a. Disse rræer er i mangfoldige I ilfælde plantede med en indbyrdes Aistand af
1,20 111 (2 Alen). Om denne vidtgaaende Anvendelse al Skovtræer skyldes disse Træ¬
ers Prisbillighed, eller Aarsagen maa soges i Overleveringer fra Landsteds- og Herre-
gaardshavernes Pilplantning, er for saa vidt ligegyldigt, da det ikke rokker ved den
Kendsgerning, at den forfejlede Beplantning tiltrods for Parcellernes relative (i Rela¬
tion til Nutidshaven) anselige Størrelse udelukker Muligheden for en god Arealud¬
nyttelse. Naar det gælder min egen I lave, kan jeg selvlølgelig fælde de Træer, der
virker generende, men jeger ganske magtesies, naar Naboens Træer udelukker Lyset
fra mine Vinduer, hæmmer mine Blomster i V æksten og æder min dyrt erhvervede
Gødning. I hi de store Træers Bødder er 0111 muligt endnu værre end deres Kroner.
Pn ringe Irøst er det, at jeg i Følge Betspraksis kan forlange Naboens I ræer kap¬
pede i Grænselinien, men naar Træerne er 20—30 111 høje, og specielt naar de staar
hag Havens Sydskel, eksisterer der ingen f rost længere. Vor gældende Hegnslov af
6. Marts 1869 tåger selvsagt ikke Sigte paa Hegn i Villakvarterer. Vi savner i aller¬
højeste Grad Lovbestemmelser, der kan bringe os ud al de nuværende skandaløse
l orhold. Saadanne Lovbestemmelser vedrørende Villa- og Haveboligarealernes Hegns-
og Bandbeplantning kan formuleres ret kortfattede, 0111 muligt som et Supplement til
den nugældende Hegnslov. .leg formoder, at der blanch Villaejere er en ikke ringe
Interesse for denne Sag. I hvert I aid har jeg gennem Aarene i stedse stigende Grad
haft Forespørgsler saavel Ira Haveejere, der var generede af Naboens Træer, som fra
saadanne, der var trætte at Modpartens bestandige Klager. De nuværende lo\ lose

I ilstande vil stadig være en Kilde til Kiv mellem ellers fredsommelige Naboer. Gen¬
nem Haveservitutter kan man selvfølgelig løse baade dette og andre Spøgsmaal, men
saadanne Servitutter skal udarbejdes, approberes og tinglæses, hver Gang et nyt
Areal skal inddrages til V illakvarter, hvilket medfører forøget Arbejde og uensartede
Bestemmelser. Erfaringen har allerede belært mig 0111 Vanskeligheden ved at faa Bo¬
ligforeningernes Bestyrelser til at akceptere endog ganske lempelige Haveservitutter.
Man nærer en forøvrigt ganske ugrundet Frygt for, at Medlemmerne ikke \il finde
sig i saadanne „Indgreb". En Pov er at foretrække, Servitutterne kan svigte, og selv
0111 I laveanlæggerens Duelighed og Autoritet er i stadig Fremgang, eksisterer der
endnu Villaejere, der foretrækker Postbudets Assistance for den virkelig dygtige
Gartner.

Henimod Krigens Udbrud havde Prstad-.lorgensens I heorier faaet lag saavel i
Publikum som i hans tidligere Modstandere blandt Haveanlæggerne. De lige Linier
og de plane Flader ses nu langt hyppigere anvendt. Der tales og skri\es meget 0111
det harmoniske Sammenspil mellem Bygning og Plave. Dette Sammenspil opstaar imid¬
lertid først omkring IQlO, da f lise- og Græsmotivet for Alvor faar Indpas i vore Haver.
Samtidig kommer Stenmurene, der tillige med Hækkene giver I laven Belief, lidvik¬
lingen fortsættes ved, at Grusgangen bliver sat helt ud af Spil; hvis der ikke er Baad
til at erstatte den med Fliser, udelades den, eller den henlægges bag de rumdannende
I lække. Disse begrænser Græstæppet, der ubrudt breder sig helt op til Huset, even¬
tuelt med en Fliseplads foran dette. Først 1111 skabes Forbindelsen mellem Hus og

25



Have, og samtidig bliver der Ro i Billedet. Blomsterbede og -rabatter virker ikke
længere anmassende; de skæres ikke ud i Græstæppet. Iloserne finder Plads i sær¬
skilte Rosenhaver. Stauderne henvises til Rabatter med Hække eller Mure til Bag¬
grund, flisebelagte, ofte forsænkede Staudegange bliver almindelige, Pude- og Sten¬
planter anbringes paa Bede, Græsgange optræder, kort sagt: vi kommer mere og mere
under Indflydelse al den moderne engelske Havekunst. \ i er nu i Slutningen al Krigs-
perioden eller snarere i Aar IQI9- Havens Opbygning er stadig i overvejende Grad
symmetrisk, selv om usymmetriske Løsninger optræder. Midteraksen er sjældent op¬
trukken. I større Anlæg kan Tværakser optræde. Omkring 1921 begynder det runde
Haverum saa smaat at spøge; det optræder dog med stor Forsigtighed. Vi nærmer
os IQ27, de rette Linier er stadig dominerende i den lille I lave, men den usymme¬
triske Opbygning bliver mere almindelig. Husets Bevægelse spores tydeligere i Haven,
m. a. O. Haven er mere følsom; samtidig udnyttes Arealet mere end nogensinde.
God Rumvirkning er allerede tilstræbt paa el tidligere Standpunkt. Nu gøres Hæk-
kene højere og Husene lavere. Det sidste er Haveanlæggeren ganske vist ikke Herre
over. Det bliver Arkitektens Sag. Tidligere var I luset altid for bojt til Haven, men
efterhaanden har Arkitekten lært at bygge lavt. I illige har han lært at konferere
med Haveanlæggeren, inden Nusets Beliggenhed paa Grunden fastslaas. Dette er et
Punkt al største Betydning; thi kun gennem et Samarbejde paa det tidligste Stadium
har man Betingelsen for en lykkelig Løsning paa Opgaven. Jeg tænker dermed paa
de faa gode Opgaver, der bydes os, d. v. s. I laverne i de mere velhavende Villa¬
kvarterer. Boligforeningshaverne vil desværre aldrig i økonomisk Henseende laa nogen
Betydning for os. Dette er beklageligt, ikke mindst fordi man i disse Kvarterer ar¬
bejder under mere afklarede Toehold og derfor langt lettere løser Haveproblemet.
Forøvrigt kan det allerede siges at være løst paa Grundlag af de Theorier om Zone¬
deling, som G. Georgsen og C. Th. Sørensen har arbejdet med i længere l id, og som
er dette Blads Læsere bekendt. En saadan Zonedeling formaar man imidlertid aldrig
at gennemføre i de mere velhavende Villakvarterer. Jeg er meget skeptisk overfor en
kollektiv Løsning af saadanne Kvarterer, og for at forlene dem med den haardt til-
triengte Ro og I larmoni kræves der først og fremmest en mere homogen Arkitekt¬
stand, 111. a. O. et stærkere Fællespræg over Bygningerne. Tillige kræves fornævnte
Lovbestemmelser for Beplantningen gennemførte. Først derved faar Haveanlæggeren
fast Grund under Fødderne. Saalæpge bestemte Boligtyper ikke er fastslaaede, kan
man fornuftigvis heller ikke tale 0111 en anerkendt Havetype; men ligesom Arkitek¬
terne trods alt synes at glide sammen, saaledes stiler vi andre tilsyneladende ogsaa
mod et fælles Maal.

Hellerup, den 12. December 1926. . Birger Errboe.
* *

*

Paa efterfølgende 0 Sider er der samlet under et baade de Plantegninger, der er
valgt af Havearkitekt I. P. Andersen til Artiklen 0111 Havekunstens Udvikling, og de
Planer, Havearkitekt Birger Errboe har valgt til at illustrere Artiklen: Private, Haver.
Saavidt Pladshensyn har gjort det muligt, er Rækkefølgen Tidsfølgen, og Planerne er
med Undtagelse af to mindre Afvigelser gengivne i samme Maalestoksforhold (f:500),
saaledes at direkte Sammenligning af Dimensionering etc. er mulig, og Forskelle i
Tegningernes Format viser tilsvarende Forskelle i Arealstørrelse. Red.
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Glyptotekhaven. Anlagt IQOS, fot. IQ22.

OFFENTLIGE HAVEANLÆG
1902-1927

I dette I lavekunst-Jubilæmsnummer, der paa forskellig Maade bringer Bud om,
hvad der er sket her i Landet i de forløbne 25 Aar indenfor det Virkefelt, der om¬
fatter Havekunst og Anlægsgartneri, har man ment, at det ogsaa kunde have sin In¬
teresse at høre lidt om de offentlige Anlæg og specielt om, hvad der i nævnte Tids¬
rum er udrettet indenfor Københavns Kommune paa dette Omraade, — og jeg skal
derfor i det følgende omtale nogle af de baade større og mindre offentlige, kommunale
Anlæg af forskellig Art, der i denne Periode er bragt til Udførelse.

Selve Byen København har jo været under stærk Udvikling i disse Aar, hvorved
den stadig har ædt sig længere ind i Landet baade mod Nord, Syd og Vest, og her¬
ved er der naturligvis sket store Omvæltninger af de Arealer, der er draget med ind
under Bebyggelsen. En hel Del landlig Skønhed, mange gamle Haver,, store Træer,
levende Hegn har maattet vige Pladsen for Byens I remtrængen, og Udviklingen har
ogsaa medført dels Sløjfning og dels Indskrænkning af nogle al de bestaaende offent¬
lige Anlæg, men samtidig ogsaa medført en betydelig Tilvækst af nye Parker og
Plantninger.

1 I901 indtog de kommunale, offentlige Parker her i Byen et Areal af 92 ha, og ,

Udgifterne til den aarlige Vedligeholdelse og Bevogtning m. m. androg ca. 9^,000 Kr.
De tilsvarende Tal for 1926 er henholdsvis Iftt) ha og ca. 600,000 Kr. Ved Sam¬

menligning af Udgifterne maa man naturligvis ikke glemme den stærke Prisstigning,
der har fundet Sted i disse Aar. Arbejdslønnen for en Arbejder pr. Time var saale-
des i 1901 35 Øre, medens den nu i 1929 er 136 Øre. .
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Vestre boulevard (fot. (922).



\ il man nu stille det Spørgsmaal, om der er noget, der i særlig Grad karakteri¬
serer de offentlige Anlæg, der er skabt i de sidste 25 Aar i Sammenligning med tid¬
ligere Perioder, mener jeg, at det med Rette kan siges, at foruden Hensynet til de
ændrede Skønhedsbegreber, Synspunkter og Retningslinier, der i tiet Hele præger
Havekunstens frembringelser i denne Periode, har Udformningen af de offentlige
Anlæg tillige i boj Grad været underkastet Bestræbelser for at gore Anlægene af
større Nyttevirkning for Befolkningen ved i større Udstrækning end tidligere at give
Adgang til at gaa paa og ligge i Græsset, ved at udlægge store Arealer til Bold-
og Sportspladser og ved i meget udvidet Grad at indrette særlige Legepladser med
Legeapparater og Sandlegekasser for Smaabørn. Livet i Anlægene har derved i nogen
Grad skiftet Karakter og er blevet langt friere og mere utvungent end tidligere, saa
at Anlægene ikke alene er til at spadsere og sidde i, men ogsaa i udpræget Grad
tjener som Lege- og Tumleplads for den opvoksende Slægt.

Da det nye Baadhus, hvor den væsentligste Del af Kommunens Administration
har til I luse, i IQ03 var bygget nogenlunde færdigt, blev Raadhushaven og Raadhus-
gaarden anlagt efter Tegninger, der var udarbejdet al Landskabsgartner E. Glæsel i
Samarbejde med Raadhusets Arkitekt, Professor Nyrop, efter at der dog indenfor
Borgerraadet havde været nogen Strid om, hvorvidt der skulde være Have eller ej.
Haven, der kun er 0,35 ha stor, benyttes meget til Gennemgang og besøges ogsaa
af mange Mennesker, der dvæler her kortere eller længere Tid. Mange kommer for
at fodre Raadhusets Duer, som derfor med stor f orkærlighed holder til ved l odrings-
stedet, og en Skare af smaa Børn kommer daglig for under en Lege-Tantes Vejled¬
ning at tumle omkring i Sand legekassen. Det store Besøg slider stærkt paa den lille
Have, langt mere end den har godt af, og den lider ogsaa meget under de mange
Duers stadige Trippen omkring imellem og Nippen af Planterne, og ikke mindst pines
Haven haardt af Vestenvinden, der fra Raadhuspladsen stryger ind over den og sætter
sit Præg paa Plantningerne og endogsaa umuliggør adskillige Planters Trivsel.

Nogle Aar senere, da Ny Carlsberg- Glyptotheket var blevet udvidet med den.
Kampmanske Tilbygning, anlagdes Glyptothekhaven, der navnlig med Hensyn til Be¬
liggenheden og Arealets Størrelse har en Del Lighed med Raadhushaven, men som
dog i Anlæg er væsentlig forskellig. Ogsaa denne I lave generes en Del af Vinden,
der hugger ned og virker ret ødelæggende paa mange Planter. Det "har saaledes ikke
været muligt at bevare de formklippede, stedsegrønne Planter, der dannede et ret
vigtigt Led af Beplantningen. Haven, der er anlagt som en Blomsterhave med Skulp¬
turopstillinger, og som absolut ikke er beregnet til Børneleg, lider en Del under Be¬
søget af de mange Børn, der paa visse Aarstider kommer her daglig, og som det na¬
turligvis er vanskeligt at forhindre i at foretage Lege af forskellig Art, som langtfra
alle er skaansomme for Anlægets Detailler.

I 1908—1909 blev der ved Jagtvejen paa et ca. 3 ha stort Areal, der tidligere
havde været benyttet til Kirkegaard, anlagt en mindre Park, der gaar under Navnet
„Haveanlæget ved Hans Tavsensgade". Dette Anlæg, der er projekteret af I lavear¬
kitekt E. Erstad-Jørgensen, rummer nogle gode, store og meget besøgte Legepladser
og er i dette folkerige, men parkfattige Kvarter paa Nørrebro blevet til overordent¬
lig megen Nytte og er vistnok i Forhold til sin Størrelse det mest udnyttede Anlæg
i København. Hele Dagen optages Legepladserne dels af de nærliggende store Kom¬
muneskoler til Boldspil og dels af Børn fra det omliggende Kvarter, og Anlægets



Fælledparken. Seen med Musiktribunen (fot. 1923).

Midterparti, der er udlagt som Prydanlæg, søges baade 0111 Dagen og om Aftenen
stærkt af Kvarterets Befolkning, der her i smukke og rolige Omgivelser nyder Op¬
holdet i det frie. Besøget er saa stærkt, at det er vanskeligt at skaffe det fornødne
Antal Siddepladser paa det stærkt begrænsede Areal. Anlæget, der er særdeles vel
afpasset efter Terrænets Form, har en udmærket Beliggenhed syd for og umiddelbart
op til Assistents Kirkegaard.

Da Kommunen i 1908 nedlagde sin daværende Planteskole, som var beliggende
ved V esterfælledvej, anlagdes samtidig en ny Planteskole paa et ca. 4 ha stort Areal
ost for Bispebjerg Hospital, og Aaret efter byggedes paa samme Areal et kommunalt
Blomstergartneri. I Planteskolen kultiveres den største Del af de Allétræer, Kommu¬
nen anvender, samt en væsentlig Del af de mest benyttede Buske, Hegn- og Hække-
planter, og i Blomstergartneriet tiltrækkes de Udplantningsplanter, der bruges ved
Udsmykning af de offentlige Anlæg og ved andre kommunale .Institutioner, hvortil
der er knyttet Haveanlæg, og desuden kultiveres forskellige andre Planter til Kom¬
munens Behov. Gartneriet er allerede udvidet et Par Gange og er indrettet paa at
kunne udvides yderligere, efterhaanden som Byens Udvikling kræver det.

Byens største Park, Fælledparken, ca. 68 ha, er anlagt i Aarene IQO8—IQI4 paa
et Areal, der tidligere blev benyttet af Militæret [til Øvelsesplads. Den blev tilveje¬
bragt paa den Maade, at der i IQ05 blev udskrevet en Konkurrence 0111 Planen til
en saadan Park, og Resultatet blev, at der indkom 21 Projekter. Der var udsat 3
Præmier: I. Pr. 25OO Kr., 2. Pr. I5OO Kr. og 3- Pr. IOOO Kr. Ved Bedømmelsen blev
I. og 2. Pr. slaaet sammen og uddelt med 2000 Kr. til Havearkitekt E. Erstad-Jør-
gensen og 2000 Kr. til Ingeniørerne Svend Koch, og Nobel, og 3* Pi'., IOOO Kr.,
blev tildelt et Projekt, udarbejdet af Ingeniør A. Klixbiill og Handelsgartner Nyeland
Brandt (denne sidste nu adskilligt bedre kendt under Navnet G. N. Brandt). Ved Ud¬
førelsen af Arbejdet, hvortil der blev bevilget godt \ Million Kroner, blev det Pro¬
jekt, der var udarbejdet af Koch og Nobel, nærmest lagt til Grund, dog i nogen Grad
ændret under Samarbejde med Landskabsgartner Glæsel, der iøvrigt ogsaa ledede

s

30



Fælledparken. Soppedam med Læskur (fot. 1Q23).

selve Udførelsen af de mere gartneriske Arbejder. Parken er anlagt som en Folke-
og Idrætspark med store aabne Græsflader, der i udstrakt Grad benyttes til Boldspil,
Idrætsøvelser og Leg og til Afholdelse at Møder og Koncerter. Parken kan vel med
Rette siges at være smuk og god, og navnlig finder jeg, at Vandpartiet har faaet en
smuk Løsning. Her kommer til forskellige Tider overordentlig mange Mennesker, ikke
mindst til Møder, Koncerter, Fodboldopvisninger og andre Sportskampe, og paa Hel¬
ligdagene er Fælledparken for mange en Erstatning for Omegnens Skove. I praktisk
Henseende klæber der vel nok Mangler ved Anlæget, navnlig gælder det en mindre
god Udnyttelse af Arealet til Idrætsøvelser, og en paa flere Steder ret forfejlet Gang¬
føring, men i det store og hele opfylder Parken sin Mission og maa betragtes som et
stort Gode for Befolkningen. I umiddelbar Tilknytning til Fælledparken, og anlagt
samtidig med denne, findes en ca. 9,5 ha stor indhegnet Idrætspark med Sportslo-
kaler, overdækkede Tennisbaner, Idrætshus og forskellige klrætsopvisningsbaner 111. m.,
og her har en væsentlig Del af Byens Sportsliv sit egentlige I Ijemsted.

Da Københavns Kommune i Aarene IQOS—IQI.3 lod Bispebjerg Hospital opføre,
blev et delvis meget lavtliggende ca. 14 ha stort Areal umiddelbart udfor Hospitalets
Hovedfacade mod Øst udlagt med det for Øje, af Skønheds og hygiejniske Hensyn
overfor Hospitalet, at holde dette Areal fri for Bebyggelse og at benytte det til
Park. Her blev da i Aarene IQI2—IQI.3 Lersøparken anlagt, men da det væsentlige For-
maal med denne Park var, i hvert Tilfælde foreløbig, at have Arealet foran Hospi¬
talet liggende frit og aabent, blev hele Jordstykket udlagt til store Græsplæner, kun
omgivet af en Randbeplantning og gennemskaaret af nogle faa Gange. Det Beløb,
der blev bevilget til Udførelsen af dette Anlæg, var derfor ogsaa meget beskedent, '
nemlig kun 9,50() Kr. Senere er en Del af Arealet blevet udnyttet til Skolehaveanlæg.

Bygningen af Boulevardbanen i Aarene IQI3—IQlH gav Anledning til ret store Om¬
væltninger indenfor en Del af Byens Plantninger, da Banen ret naturligt blev lagt
gennem beplantede Omraader.

Udfor den gamle. Nordbanegaard imellem Farimagsgade, Gyldenløvesgade og Ve-
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Tagensvej. Acer pseudoplatanus. I'lantet 1902, fol. 1925.

Den ydre Kastelsgrav set fra Bredgade (fot. 1Q22).
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stre Boulevard fandtes den Gang en mindre Park, „Anlæget paa Helmers Bastion",
populært kaldet „Aborreparken". Denne Park, der blev anlagt i IN86 efter I lavein¬
spektor Flindts Planer, blev slojlet, for at Banen kunde fores herigennem, og samti¬
dig blev ogsaa et mindre I laveanlæg paa den nuværende Jarmers Plads nedlagt, men
dette Anlæg opstod dog senere igen i en noget ændret Form. De 3 Rækker Linde¬
træer, der paa det Tidspunkt fandtes i Nørrevoldgade og en Del af Østervoldgade,
maatte ligeledes fjernes, men Træerne kom dog delvis til Anvendelse paa andre Ste¬
der i Byen, paa Gader og Pladser, f. Eks. paa Sølvtorvet, Grøntorvet, Højbro Plads,
Christianshavns Torv, Dantes Plads, Øster Allé, Jagtvejen og liere andre Steder. Det
gamle Stykke Vold med de store, prægtige, gamle Ahorntræer udfor Sølvgadens Ka¬
serne blev ogsaa olret ved denne Lejlighed, og endelig skar lianen herfra i en bred
aaben Rende igennem Østre Anla^g ud til Østbanegaarden, hvorved denne Del af
Anlæget naturligvis ble\ slemt amputeret og meget væsentlig indskrænket.

Det var altsaa ikke saa heil lidt, der blev slaaet i Stykker ved denne Lejlighed,
men nogle af Saarene blev dog i nogen Grad la^gte, da Banearbejdet var fuldført.
Boulevarderne blev atter retableret, om end i en nogen anden Skikkelse, hvad der
var nødvendigt alene af Hensyn til Banetunnelens Beliggenhed, og det forekommer
mig iøvrigt, at den nye Ordning maa foretrækkes for den tidligere, i hvert I illælde
bliver den nuværende Promenade igennem de sinaa' I laveanlæg ovenpaa I unnelen
langt mere benyttet al Publikum end det gruslagte Vreal imellem l rærækkerne under
den tidligere Ordning. For Østre Anlæg, der i Tidens Lob ved liere Lejligheder er
blevet slemt beklippet, var Boulevardbanens Gennemskæring naturligvis ogsaa meget
smertelig. Anlæget blev jo ikke alene berøvet det Areal, Banelegemet slugte, men blev
ogsaa afskaaret fra Forbindelse med den Del af Anlæget, der nu ligger sydøst for
Banen henimod Nyboder, og herved blev den tidligere saa tiltalende næsten umid-

Will llWRrøBCj iwffiwji'

Kristianshavns Vold „Lille Mølle" (fot. 1922),
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kristianshavns Vold. Den brede Alle set fra Baadsmandsstrædes Kaserne (fot. 1922).

clelbare, parkmæssige Forbindelse mellem Østre Anlæg og Kastelsterrænet afbrudt,
Gennemskæringen krævede naturligvis en ret betydelig Omlægning af cle tilgrænsende
Partier af Anlæget, og navnlig gjaldt det Pucklers Bastion og den nærmest Østerbro¬
gade beliggende Voldgrav med Omgivelser. Omtrent samtidig med denne Omform¬
ning af \isse Dele af Østre Anlæg overtog Kommunen til Brug som offentlig Park
den Del af Kastellets Terræn, der er beliggende imellem den ydre og indre Voldgrav,
og som benævnes „Smedelinien". Efter Overtagelsen blev Anlæget istandsat, forinden
det aabnedes for Publikum, men da det allerede ved Overtagelsen var i en ret god
Orden, kunde Istandsættelsen foretages meget lempeligt. Anlæget er overordenlig lunt,
smukt og hyggeligt.

Selv om det ikke kan siges, at Anlæget af Boulevardbanen direkte foranledigede
Omordningen af Terrænet foran Kunstmuseets Facade, var det dog ikke helt uden
Forbindelse hermed. Der havde vel altid og ret almindeligt hersket Misfornøjelse med
Pladsen, som den tidligere var. Danmarksmonunientet, som var anbragt udfor Muse¬
ets Midte, havde altid været stærkt kritiseret, og den Plads og den Maade, Monu¬
mentet var anbragt paa, var sikkert lidet flatterende for dette selv. Ønsker 0111 at faa
Pladsen ændret havde imidlertid aldrig taget fast Form, bl. a. vel, fordi man vidste, at
Boulevardbanen skulde lægges ind over Terrænet, hvorfor Pladsens Omregulering først
kunde foretages, naar dette Arbejde var udført. Da dette var sket, var der ikke læn¬
ger Grund til at udsætte Sagen, og der blev udarbejdet Planer til Pladsens Omordning.

En interesseret Borger tilbod at yde Kr. til Sagens Gennemførelse, og der
førtes derefter forhandlinger mellem Stat og Kommune 0111 Udgifternes Fordeling.
Hidtil havde hele Pladsen foran Museet og den Museet nærmest omkringliggende Del
af Østre Anlæg, et Areal paa ca. 3 ha, hørt under Staten og var blevet vedligeholdt
af denne. Forhandlingerne førte til, at Kommunen overtog den allervæsentligste Del
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af dette Terræn til fremtidig Vedligeholdelse og udførte det nye Anlæg mod, at en

væsentlig Del af Udgifterne blev refunderet af Staten. Det første, der skete, var Flyt-
ning af Danmarksmonumentet, en Flytning, der kostede noget mere end det private
Tilskud, og som sikkert var en meget heldig Foranstaltning, baade for Pladsens Ved¬
kommende og ogsaa for selve Monumentet, der paa sin nye Plads paa Piicklers Ba¬
stion er af langt bedre Virkning end tidligere. Derefter blev Anlceget foran Kunstmuseet
udført, som det 1111 henligger.

En anden Del af Byens gamle Volde er ligeledes i disse Aar blevet indlemmet
under de kommunale offentlige Parker, nemlig en 'Del af Kristianshavns Vold. I Aa-
rene IQlO—IQlS blev Strækningen fra Baadsmandsstræde til Skydeskolen istandsat som
offentlig Parkanlæg ved Voldkomiteens Foranstaltning, og efter Istandsættelsen over¬
tog Kommunen Anlæget til fremtidig Vedligeholdelse.

Ved en senere Overenskomst af November l()25 mellem Staten og Københavns
Kommune erhvervede denne — med Undtagelse af nogle enkelte mindre Arealer —hele
Voldterrænet fra Baadsmandsstræde til Langebro, og den Del at Volden, der er be¬
liggende imellem Skydeskolen og Langebro, og som hidtil har henligget i en meget
forsømt og utiltalende I ilstand, er nu under Istandsættelse. Da Kommunen desuden
har erhvervet Bemyndigelse lil at anlægge en offentlig Gangsti langs Voldgraven om¬

kring den Bastion, der indtil videre benyttes af Militæret til Skydeskole, vil man inden
ret længe kunne spadsere i selve Parkanlæget paa Kristianshavns Vold lige fra Lange¬
bro til Baadsmandsstræde, kun afbrudt paa et enkelt Sted, nemlig ved Torvegade,
hvor man maa krydse Gadefærdselen. Kommunen har herved erhvervet sig et ret be¬
tydeligt og ejendommeligt Anlæg paa et smukt og minderigt Terræn.

Foruden de Sports- og Legepladser, der er indgaaet som enkelte Led af de Park¬
og Haveanlæg, der er bragt til Udførelse i det Aaremaal, her er Tale om, er der i
samme Tidsrum ogsaa udiørt en Del'Anlæg, der saa godt 'som udelukkende Jer be¬
regnet paa at tjene Sport eller Leg. Jeg skal nævne nogle af dem: Legepladserne ved
Hulgaardsplads, ved Norgesgade, ved Gunløgsgade, ved Aarhusgade, ved Sundby Ile—
niise, ved Søndre Boulevard, ved Strandboulevard; desuden større Sports- og Bold¬
pladser ved Lergravsvej, i Brønshøj, ved \ ibevej, paa Genforeningspladsen, ved I iig-

landsvej og ved Bakkehusene. For Tiden er et Legepladsanlæg ved Baldersgade under
Udførelse. — Disse Legepladsanlæg er meget yndede og stærkt besøgte af større og min¬
dre Børn, og for Forældrene er det en meget beroligende Følelse at vide Børnene
vel anbragt i et saadant Anlæg fremfor at have dem løbende paa Gaden.

Paa de græsklædte Sportspladser, navnlig Fodboldbanerne, er Besøget i Reglen
nærmest for stort, saa at det næsten altid kniber med at faa Grønsværet stærkt og

modstandsdygtigt nok til at staa for Slidet, saa at det vedblivende med Ilette kan
bære Navn af Grønsvær.

Af de i de allersidste Aar udførte offentlige Anlæg skal jeg nævne „Classens Have"
paa Østerbro, et mindre Parkanlæg ved Vognmandsmarken og et Anlæg ved Brøns¬
høj omkring Degnemosen.

Flvad jeg i det foranstaaende har nævnt er et Udvalg af de noget større offent¬
lige Park- og Haveanlæg, Kommunen har udført i de sidste 2,5 Aar, men foruden
disse Anlæg er der naturligvis samtidig med Byens Udvidelse opstaaet 'en Del Pryd¬
pladser og Prydplæner omkring i de forskellige nybyggede Kvarterer, ligesom ogsaa
Antallet af Træer paa Gader, Veje og Pladser er vokset betydeligt.
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Eksempel paa et af Københavns større Anlæg.
Edv. Glæsel: fælledparken. IQ08-14. Oversigtsplan 1 : lotxx).
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Anlæget foran Kunstmuseet. \niagt 1920, tot. 1922.

Endelig skal jeg nævne, at foruden de kommunale Park- og Haveanlæg, der er
offentlig tilgængelige, og hvorom denne Artikel handler, har Kommunen i I ilknytning
til dens mangeartede Institutioner og ikke mindst i I ilknytning til Hospitalerne andre
meget betydelige Arealer udlagt til Park- og Haveanla;g, og ogsaa indenfor denne
Del af de kommunale Plantninger har der i de sidste 25 Aar været en sta;rk Udvik¬
ling. S0111 sau'lig bemærkelsesværdig indenfor dette Omraade skal jeg nævne Have¬
anlægene omkring Bygningerne paa Bispebjerg Hospital.

31. December 1926. V. Fabricius Hansen.

Nogle af Københavns smaa offentlige Blomsterhaver. Oversigtsplaner 1 : 2000. 1 = Edv. Glæsel: Raad-
hushaven 1903. 2 V.Fabricius Hansen: Glyptotekhaven 1908. 3 = V. Fabricius Hansen: Anlægetved

Statens Museum for Kunst 1920.
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\ estre Kirkegaard, Kobenhavn.

FRA KIK K E G A A R D S O M R A A D ET
I 902—IQ27

Mens Udviklingen for almindelige Haveanlægs Vedkommende (ørst og fremmest
dikteres al Mode, Byggemaade, enkelte Personers Indflydelse eller et eller andet lo¬
kalt Forhold og ikke er betinget al nogen højere \lagts Indgriben, er dette ikke I il-
fældet for den Art I laveanlæg, som udgør den moderne Kirkegaard eller Begravel¬
sesplads, idet Lovgivningsmagten her til en \ is Grad trækker Principperne op, og Tra¬
ditionen sammen med den særlige Kirkegaardsteknik yderligere va^senlligt influerer
paa Kirkegaardenes Indretning. I den Periode, som nærværende omhandler, er det da
Loven al 19. Februar l86l tillige med dens f ortsættelse, Loven af Juni 1922, som

*
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har fastsat visse Minimumsbetingelser og Retningslinier for Kirkegaardenes Indretning
— Krav, der i Henseende til en Indførelse af Havemotivet for den første Lovs Ved¬
kommende intet betød. Nogen Paavirkning i denne Retning kan derimod siges at være
fremkommen ved de torskellige Sundhedsvedtægter for Byerne, som er udfærdiget
siden NO-erne, og hvoraf f. Eks. den lor Præstø (19- August 1883) siger, at „Kirke¬
gaardens Beplantning vedligeholdes stedse, fortrinsviis med Træer med dybtgaaende
Rødder", eller Vedtægten for Aarhus (15. Januar IS87), i livis Paragraf 73 der fast¬
sættes, at „Kirkegaarden bør forsynes med tilstrøkkelig Beplantning", uden at det
dog angives nærmere, hvor meget der menes med „tilstrækkelig". Paa en anden Maade
er dette udtrykt i Vedtægten for Vordingborg (4- April IN92), der forlanger „en fro¬
digt voksende Beplantning". Saavel disse Sundhedsvedtægters Fordringer som det
Eksempel paa en baade tilstrækkelig og frodigt voksende Beplantning af Træer med
dybtgaaende llødder, der blev givet Landet ved Anlæggelsen af Københavns Vestre
Kirkegaard, hvor denne Beplantning ordnedes efter kirkegaardstekniske og praktiske
Krav samtidigt med, at en æstetisk tilfredsstillende Virkning søgtes frembragt, — har
givet de Retningslinier, hvorefter Kirkegaardsanlægene i bedste Tilfælde er udformet
i nærværende Periode.

De gældende Vedtægter og det givne Eksempel vilde dog næppe være bleven af
synderlig Betydning i Retning af Indførelse af Havemotivet i Kirkegaardsanlægene,
hvis ikke Autoriteter iblandt Bygningskunsten saavel som Havekunstens Udøvere havde
set et Arbejdsfelt paa Begravelsespladsens store, men kunstnerisk set ganske udyrkede
Ager, og om der ikke i denne Periode var bleven budt disse Kunstnere saadanne
Opgaver, som Tilfældet vilde det, var sikkert ej heller den store Udvikling paa dette
Omraade fremkaldt. Kirkegaardssagen skylder da Professor Hans ,/. Holm og Land-
skabsgartner Edv. Glæsel den væsentligste Del af Æren for, at der i vore Dage er
kommen et afgørende Omslag ind i Vurderingen af Kravene til et hensigtsmæssigt og
tilfredsstillende Kirkegaardsanlæg, selv om deres banebrydende Arbejder dog ikke
fuldt ud tilfredsstiller Nutidens Krav.

Paa samme Maade gælder det, at Kaarene for Udviklingen af de bestaaende An¬
læg er betydeligt forbedret derved, at den daglige Ledelse Jaf Kirkegaardene nu i de
fleste Tilfælde er overgivet til Gartnere, imens det tidligere var Tradition, — ja endog
en Ret, som veltjente Underofficerer i Købstæderne havde, at Stillingerne som Kir-
kegaardsledere skulde overgives til dem.*) I Hovedsagen er dette nu et overstaaet
Stadium, hvis Forudsætninger vor Tid ikke anerkender, og det er et glædeligt Tidens
Tegn, naar en By soin I lorsens i 1826 giver sig til at omordne sit Begravelsesvæsen
og da ansætter en Stab af Gartnere i Ledelsen. Der er Grund til i denne Forbin¬
delse at fremhæve det gode Arbejde for en Kirkegaards stadige Udvikling og For¬
skønnelse, som gjordes af Københavns Vestre Kirkegaards mangeaarige Inspektor,
Kammerraad Bahrtson, ligesom ilet Initiativ, der er udgaaet fra Ledelsen af Københavns
Kommunes Begravelsesvæsen under den nuværende Leder, Direktør A. Berg. 1 nogen
Grad maa ogsaa den Interesse for Kirkegaardene, som Loven af IQ22 har fremkaldt,
siges at være forøget, særligt for Landkirkegaardenes Vedkommende, ved den Agi¬
tation, som „Foreningen for Kirkegaardskultur" (stiftet IQ20) har øvet, og hvis Ind¬
ledning i første Række skyldes Havearkitekt E. Bøttiger, Aarhus.

Periodens betydeligste Anlæg er for Københavns Vedkommende Nyanlæggelsen
*) General komm. Kollegiet 19. Ma) 1804 § 12 m. v.
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Johs. Tholle: Viborg Kirkegaard, Udvidelse 1926. 1:2000.

Johs. Tliolle: Aagerup Kirkegaard 1925. 1 :1000.
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Edv. Glæsel: Bispebjerg Kirkegaard 1902, udvidet 1926. 1:5000.

A. Berg: Aalborg Kirkegaard 1925- -1 :5000.
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al Bispebjerg Kirkegaard, der yderligere udvidedes i Aaret 1929, og livis Plan med
den sidste Udvidelse ses hosstaaende. Det interimistiske Hovedkapel af Træ, som nu
staar for Afløsning, findes ikke paa Planen, ligesom dets Afløser ej heller er indteg¬
net. Man vil derimod finde det n> Element i vore Dages Begravelsespladser — Urne¬
haven — i Hjørnet NØ.

For Københavns Vedkommende har Perioden desuden bragt Udvidelse at Sundby
og Brønshøj Kirkegaarde samt det interessante Terrasseanlæg paa Vestre. I Provinsen
er iler næppe en By, som ikke har faaet sin Kirkegaard udvidet i denne Periode,
ligesom adskillige nye er anlagt, saaledes Søndermarks Kirkegaard (I rbg.), Gentofte,
Aarhus Vestre, Aabyhøj og Randers samt Udvidelserne ved Søllerød, Haslev, Hjør¬
ring 111. 11. Projekteret er bl. a. en ny Kirkegaard i Aalborg samt Udvidelse af Viborg.
Kun Landkirkegaardene har formaaet i større Antal at beholde deres gamle, ofte mid¬
delalderlige Rammer og Omfang, men ogsaa her er ilog ofte ved en Regulering af
Gravstederne foretaget forskønnende Ændringer ved ny Beplantning.

Principperne, hvorefter Kirkegaardene er bleven udformet, er i store Træk de samme,
som er raadende for Bispebjergs Vedkommende, nemlig en Inddeling al Arealet i
Rektangler, sammenholdt ved et System at Alleer og Isoleringsplantninger, hvorved
iler skabes Gravstedskvarterer (Gravgaarde). Et centralt Parti udspares til Henliggen
uden Begravelser, hvor Pladsforholdene tillader dette, og paa sine Steder indføres tæt¬
tere Plantninger til Ramme om dyrere og større Familiebegravelser (Karregrave). Tra¬
ditionen for en Øst-Vest orienteret Anbringelse af Ligkisterne samt en af Lysforhol¬
dene betinget Nord-Syd Orientering af Alleplantningerne binder Opgaven ret stærkt,
men ud over disse Principper har Tiden ikke frembragt nogen hævdvunden Regel
for den moderne Begravelsesplads' Indretning, og der eksisterer stadigt adskillige ulø¬
ste Problemer, fornemmelig en Disciplinering af Elementerne i den samlede Opbyg¬
ning, baaile Plantningerne paa og uden for Gravene og Monumenterne (se „Have¬
kunst" 1926, S. 97-IO.S) samt Organisationen af hele Kirkegaardssystemet.

Imidlertid hører der ingenlunde nogen Spaadomsevne til for at forudsige, at med
den stedse mere og mere udbredte og almindelige Havekultur vil ogsaa i større og
større Grad Kirkegaardsomraadet blive præget af Havemotivets Indførelse. Samtidigt
melder dog ogsaa Urnegraven som Miniaturgravsted sig med sine særligt vanskelige
Opgaver: Udsmykningen af dette rudimentære Gravoniraade eventuelt ved en fuld¬
stændig Nyorientering i Henseende til Gravstedsudsmykning. Baade Urnegraven og
Urnehaven kræver sin Ret og har stillet Gartnerne sine Opgaver til Klaring, — for¬
uden disse Elementers Udsmykning ogsaa deres Placering og Optagelse som organisk
Bestanddel i Kirkegaardsplanen og paa Kirkegaardsomraadet.

Af mange Aarsager er man derfor nu ved Løsning af Kirkegaardsproblemet stillet
overfor lignende Overvejelser, som Skaberne af Assistents Kirkegaard i København
var stillet overfor i Slutningen af 17-Tallet, og Teorien om Enkeltgravenes Udslettelse
eller i hvert Fald lieres Underordnen sig Helheden paatvinger sig i stedse højere Grad
Ledelsers og de projekterendes Opmærksomhed. Og Umuligheden af at skafte Urne¬
gravstedet en kunstnerisk tilfredsstillende havemæssig Udsmykning bliver maaske den
indirekte Aarsag til, at fuldkommen nye Synspunkter vil blive anlagt ved Udformning
af Fremtidens Begravelsespladser.

Kobenhavn F., 2. December 1926. Johannes Tholle.



Johannes Tholle: Itilledcr fra Direktør Rohdes Have, Strandore, København.
Plan 1 :2(XX). Tekst se l'au- 62.
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\L N BA ALPLAD S 1 HAVEN
ET N^ T HAVEELEMENT

For mange Aar siden var Omegnen af Chicago beboet af talrige Indianere. Uden
Tvivl skyldes dette Byens geografiske Beliggenhed. Anlagt, som den. var, for Enden
at Michigan Søen, nær ved Illinois Floden, udviklede den sig ganske naturligt til et
almindeligt Mødested for de forskellige Indianerstammer Ira Dalene om Missisippi og
St. Laurence l'Ioden. Her drev de deres Byttehandel, her lød deres „Pow-Wows",
her afgjorde de deres Stridigheder og røg deres „Fredspibe" om „Raads-Baalet".

Nu træffer vi et Par miles nord for Chicago Jens Jensens Atelier paa denne hi-'
storiske Grund. Født i Slesvig, nær Dybbøl, er han nu en af Amerikas bedst kendte
Landskabsarkitekter. Han har kaldt sin Ejendom „The Clearing'' (Rydningen), og med
Rette, da den ligger paa en Rydning i Skoven. Kun den største Bevoksning er (jer¬
net; de mindre Planter og Naturens vilde Blomster har faaet Lov til at fortsætte de¬
res frie og ubundne Liv. Her har han paa en praktisk og moderne Maade genfrem¬
stillet denne Artikels Emne: Indianernes „Raads-Baal". Her samler Hr. Jensen en Som¬
meraften et Par Venner, der tændes et lille Baal, og Fred, Hygge og godt Kamme¬
ratskab hersker under Egene.

Naar man skal vælge Stedet til en saadan Baalplads, er Beliggenheden det aller¬
vigtigste. Husk, man vil kunne have Fremmede — maaske stege en Steg over den aabne
Ild; derfor maa et Sted, der ligger langt nok borte fra Hjemmet til at frembringe
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en Følelse at Afsondrethed og Tilbagetrukkenhed, anses for det bedste. Stedet be¬
hersker inaaske en smuk Udsigt og frembyder maaske et Punkt, hvorfra denne Ud¬
sigt særlig kan nydes; men det kan ogsaa bare være et Element i en landskabelig
Komposition, hvorved man føler en æstetisk Nydelse.

Angaaende Valget af Materialer til Opførelsen, maa Sten utvivlsomt bære Prisen,
da disse falder saa let sammen med Landskabet. Natursten er ikke i Besiddelse af den
fine Sammensætning, som Mursten, Sluk og Cement har, men den giver ikke den
Følelse af Stivhed i Formen, man ser i Bygninger, opførte af Mursten eller andet
menneske-lavet Materiale. Naar man bygger med Sten, forudsættes det, at Stenene
kløves og mures med udskrabede Fuger og de ujævne Flader udad. Fliserne om Ild¬
stedet maa lægges saa langt fra hinanden, at der bliver Plads til nogle blomstrende
Planter og Mos. Hvis der ikke er tilstrækkelig Beplantning omkring Baalpladsen, kan
der plantes en simpel Ha>k for at skille af, men det er ikke nødvendigt — kun et
Forslag.

Hr. Jensen siger, han har aldrig opført et enklere Bygværk, der dog gav saa mange
fornøjelige l imer som hans „Council Fire". Dette er sikkert rigtigt nok, for der er
mange Familier i Amerika, der betragter deres Frilufts-Ildsted som et af de vigtigste
Steder i Haven. Robert O. Thompson.p. t. Copenhagen, Nov. 1926.

* *

*

Paa Rejser i Udlandet og ved Udlændingers Besøg her ser og erfarer man stadig
noget nyt. Er det nye brugbart, bør det publiceres. Ovenstaaende er et enkelt lille
Eksempel herpaa. Havekunst vil fortsat bringe Nyt indenfor dette Fag frem til Læserne
i det videst mulige Omfang. Vi benytter denne Lejlighed (il at bede Læsere, der maatte
have set noget nyt af Værdi for vore Forhold, om at være os behjælpelige med at
løse denne Opgave ved at tilsende os lignende Eksempler til Offentliggørelse.

Red.

* * *

Z C) O LOGISK HAVE I KØBENHAVN
ET FORSLAG TIL DENS OMLÆGNING

Havens nye Direktør Th. Alving har „til Anmeldelse" sendt et Forslag til Regu¬
lering af Haven, ledsaget med en Beskrivelse hertil. Dette Forslag og især Redegø¬
relsen for det bør være Genstand for al mulig Opmærksomhed ikke alene derved,
at det giver en aldeles udmærket Oversigt over de ledende Principper ved Anlægaf en Zoologisk Have, men ogsaa derved, at selve Undersøgelsens Metode og Om¬
fang giver et levende Indblik i, hvilket omfattende Arbejde, der maa gaa forud for
et Projekt til et Anlæg at saa kompliceret Natur; man kan ikke undgaa at tænke paa,
hvor mange Anlæg, der trænger til en saadan grundig Revision, (ikke mindst Tivoli).
Vi har her i Landet et ret anseeligt Antal Fagfolk, der kunne paatage sig saadanne
Undersøgelser, men Initiativet hertil maa Ledelsen af de forskellige Institutioner selv
tage — og det tjener derfor Direktør Alving til stor ALre, at dette Projekt er bleven
til paa en saa anerkendelsesværdig Maade.

Kan man ikke være enig med Direktøren i alt, og skal i 'Anmeldelsen modgaa-
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Zoologisk Have 1 :5000. T. v. den gamle Plan, og t. h. Reguleringsforslaget af 1926
af d'Hrr. Th. Alving, G. N. Brandt, Edv. Thomsen og Vilh. Marstrand.

ende Synspunkter fremføres, saa er det kun LJclslag af den Interesse, et saa nyttigt
og udmærket Arbejde vækker og det derved opstaaede Ønske 0111 Opnaaelse af det
fuldkomment rigtige.

UDDRAG AF DIREKTØR Til. ALVINGS BESKRIVELSE
At udarbejde en Plan for en zoologisk Have er et stort og vanskeligt Arbejde, selv oin der til

Kaadighed stilles et Terræn, der er stort i Omfang, og som i Forvejen ikke er belemret med Byg¬
ninger eller andet, som skal skaanes. Men langt, langt vanskeligere bliver det, hvor - som in casu —
Arealet er ringe, hvor Terrænet er oversaaet med Bygninger og Indhegninger, som der maa tages et
skønsomt Hensyn til, og hvor en Bestand af store, prægtige Tracer i høj Grad gør Opgaven bunden.
At foretage en radikal Omlægning af en saadan Have er et helt Puslespil, som det kræver et stort
og taalmodigt Arbejde at faa til at gaa smukt op....

Havens Bestyrelse bemyndigede mig i Efteraaret 1925 til som Bistand ved Arbejdet at tilkalde
d'Hrr. Kommunegartner G. N. Brandt, Professor, Arkitekt Edv. Thomsen og Ingeniør Vilhelm Marstrand.

Naar jeg nu her lægger Resultatet af det fælles Arbejde frem- for Kritikken, vil jeg ingenlunde
gøre Forsøg paa at faa Bestyrelsen og Offentligheden til at tro, at en bedre Løsning er utænkelig.
I Spillet er der saa mange Brikker, at der kan blive et, om ikke uendeligt, saa dog urimelig stort An¬
tal Løsninger, og det vilde være forfængeligt at tro, at den ubetinget bedste var funden, rent bort¬
set fra at Fremtiden ofte afslører Svaghederne ved Anordninger, som Nutiden finder ideelle....

Hvad fortiden har forsømt, maa Fremtiden gøre godt igen. En god Gangføring med den tilstræk¬
kelige Kapacitet for selv meget store Besøgsdage er af en altoverskyggende Betydning for Havens
Yndest og Trivsel, forældede, upraktiske og overflødige Bygninger, Bure og Indhegninger maa vige
Pladsen for tidssvarende Indretninger, der giver Dyrene saa god Plads og saa hensigtsmæssige Om¬
givelser, som det er muligt at skaffe dem. De ny Bygninger og Indhegninger maa anbringes fornuf¬
tigt efter Anvendelse og færdselsveje, og fremfor alt solvendt; det er Synd mod Dyr, der ikke frit
kan vælge deres Opholdssted, at unddrage dem en eneste Solstraale, som man i vort solfattige Klima
paa nogen Maade er i Stand til at skaffe dem. Men med alle disse praktiske Hensyn, maa Idyllen ikke
sættes overstyr. Der maa gøres alt for at Havens Karakter af Park ikke skal forsvinde, og derfor vil
den nuværende Bestand af Træer og Buske i videste Omfang blive bevaret, ligesom de bedste og
smukkeste Træers Vækst vil blive fremmet ved passende Udtynding af Omgivelserne, saa vidt saa-
dant endnu lader sig udføre. - Desværre bliver det kun delvis muligt at raade Bod paa de Arkitek¬
tur-Forsyndelser, som Fortiden har gjort sig skyldig i, men ved Nybygninger er det selvfølgeligt Me¬
ningen at tage de bedste Kræfter i Brug for at forhindre Gentagelser; de Bygninger, som nu engang
ikke kan undværes i en zoologisk Have, maa gøres saa lette og lidet paatrængende og stemmes saa
harmonisk sammen med de parkagtige Omgivelser, som det paa nogen Maader er muligt. —

Foran blev det sagt, at ny Bygninger og Anlæg skulde anbringes „efter Anvendelse". Hermed
tænkes paa, at Dyr, der fører samme Levevis, anbringes nær hverandre i ens Omgivelser, at Dyr,

56



Snit og Kort (1 :5°00), der viser Havens beliggenhed (t. v.) paa Frederiksberg Bakkes Vesthæld og
Havens Nabo, Frederiksberg Slot (t. h.) (Efter Ch. I. Schou. „Architekten" 1921. Pag. 335).

der kræver Varme, anbringes i Huse saa nær hverandre, at fælles Opvarmning kan finde Sted, at
Dyr, der kræver stor Tilførsel af Foder og Frakørsel af Gødning, indkvarteres saa nær Foder- og

Materialgaarden som muligt etc. etc. Alt dette har Betydning baade æstetisk, biologisk og økonomisk,
men Idealet naar man heller ikke her, da de forskellige Hensyn ofte fører til modstridende Resul¬
tater. ....

Af de mange Grunde mener jeg bestemt, at der ved Zoologisk Haves Omlægning bør foretages
en skarp Sondring mellem Folkepark og Dyrepark. Naar Havens Gæster, ikke mindst Børnene, hal¬
set sig mæt paa Dyrene, bør de have et Sted, hvor de kan søge hen og hvile ud, nyde en Forfrisk¬
ning, more sig med at studere Næsten, med at høre Musik eller med uskyldig Tidkort. - Og naar

Dyrene ved Solnedgang kræver Ro, vil det være udmærket, om Publikum ved Afspærring bliver
forhindret i at betræde Dyrenes Enemærker og henvises til en Plads, som udelukkende er forbeholdt
Mennesker. — En saadan „Menneske-Afdeling" er tænkt indrettet i den sydøstlige Del af Haven....

Det vil af Planen ses, at der rundt omkring i Haven er udlagt ikke ubetydelige Arealer som

„Haveanlæg". De vil virke formildende mellem Huse, Volierer og Indhegninger (om hvilke sidste iov-
rigt bemærkes, at Forsænkninger med simple Barrierer vil afløse de triste Jerngitre, hvor saadant
er gørligt) og de betyder for Efterkommerne opsparet Terræn, som kan tages i Brug til Dyr, om
saadant absolut skulde findes nødvendigt. Ved Omlægningen skaffes der bedre Forhold og større
Plads til de Dyr, vi har, men udover Akvarium og Terrarium udvides Dyrebestanden ikke.

For at undgaa Misforstaaelser maa jeg 0111 Planen, saaledes som den 1111 foreligger udarbejdet,
bemærke, at den i store Træk skulde tjene som Rettesnor for Havens Opbygning, men at den ikke
gør Krav paa Nøjagtighed i Detaljer. Angivne Haveanlæg, Huse og liure er nærmest at betragte som

Signaturer, hvis Enkeltheder maa udformes ved særligt Arbejde den Dag, de skal gøres til Virkelig¬
hed. - Dette vil ske, efterhaanden som I lavens Midler tillader det, og den udarbejdede Plan vil da
bevare sin Betydning gennem Tiderne som en „Byplan" for Zoologisk Have ....

* *

*

Forhaabentlig kan dette Fragment af Beskrivelsen være tilstrækkelig til, at Læserne
kan føle clens overbevisende Karakter, og det er glimrende, hvis det fremførte er rig¬
tigt, men farligt, 0111 de fremførte Synspunkter ikke er det og det er de ikke, ikke
alle, og alene af den Grund formenes et Par Smaabetragtninger herover at være paa
sin Plads netop her.

Forslaget bærer Præg af en overmaade dybtgaaende Undersøgelse af den indre
Sammenhæng imellem Kravene til en Zoologisk Have, men hvorfor har man ikke villet
eller ikke maattet føre Undersøgelsen til Bunds. Det fremføres saaledes, at man med
alle de praktiske Hensyn „ikke maa sætte Idyllen overstyr" — det er altsaa det givne
Arbejdsgrundlag, der er vedtaget i Stedet for undersøgt og vejet.
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En vægtig, men skjult Faktor maa her have virket, mon man ikke finder den i
Arealets Bestand af „store, pi-ægtige Træer", „der i videste Omfang vil blive beva¬
ret". Direktøren skriver dog saa rigtigt, at Dyrene har første Prioritet, Menneskene
anden — men hvorfor saa ogsaa arbejde med en skjult og derfor farlig Over-Prioritet
- Træerne?

Havde det da ikke været rigtigere at formulere Arbejdsgrundlaget saaledes, at
Hensynet til tekniske Krav ikke maatte sætte Skønheden overstyr. For da vilde man
have fundet, at hverken Idyl eller Træer er de eneste Udveje. Idyl modsvares af Mo-
numentalitet — to æstetiske Udtryk lor Skønhedsvirkning, der er fuldkommen ligebe¬
rettigede, men forskellige i Forhold til Træerne. Idyllen kan bruge mange, Monu¬
mentaliteten nøjes med meget faa — altsaa Træernes Mængde er slet ikke nogen
I lovedbetingelse for et tiltalende Udseende i Anlæget.

Holder man fast ved Tanken om de to Udtryksformer: Idyl og Monumentalitet, da
ligger det dog snublende nær at tænke paa, at der er to ganske hertil svarende tek¬
niske Former for Dyrefangenskabet: Dyrehaven (Dyreparken) og Menageriet (Dyre-
huset). Man kan da kun erkende, at man sja^ldent i praktisk Virke har Lejlighed til at
tinde en saa inderlig Sammenhæng mellem ile almengyldige Hensyn til æstetisk Form¬
ning og Hensynet til de specielle tekniske Krav.

Under den Synsvinkel falder da det hele langt lettere tilrette, end den gengivne
Plan viser, der er ikke længere i Spillet „mange Brikker med et urimeligt stort An¬
tal Løsninger". Der er to Spil: den spredte Idyl og den samlede Monumentalitet.
Idyllen bør man stræbe efter, hvor den kan opnaas, hvor baade ydre og indre For¬
hold betinger og berettiger den Løsning. For dette lille Areal (jh ha) betyder Om¬
givelserne uhyre meget, og her vil Søndermarkens og Frederiksbergs Haves Kammer
af Parktræer bevirke, at det er Havens Periferi, der kan udstyres som Idyl. Det indre
l dstyr samarbejder hermed. Her passer den „lette" Bebyggelse, d. v. s. den, man ikke
ser, paa de store Friflader med l' riluftsdyrene, her kan den nuværende Træbestands
tilfældige Forekomst udnyttes i stor Udstrækning, ligesom der er Lejlighed til at op¬
elske ny. Det er Friluftsbilledet med Dyrehavekarakteren, det typiske Eksteriør.

Idyllen kræver ret smalle Gange og altsaa en statlig glidende Strøm af Mennesker,
der ser i Forbifarten. „Hovedgaden" maa derfor blive en Kingforbindelse i Havens
Periferi og føre forbi Dyrene af 2. Grads Interesse.

1 Projektet ser man imidlertid, at „Hovedgaden" fører forbi saavel Oksegaard som
Abebur, baade det Sted, man gaar forbi, og det Sted man (Flertallet) staar stille, det
skaber Færdselshindringer, den stillestaaende Folkemængde knever større Gangareal
end den glidende Strøm.

Overbrede Gange slaar imidlertid uvægerlig Idyllen, de smaa Scenerier, itu. Bil-
ledvirkningen bliver slap og udflydende. Som Modvægt kræves en stærkt virkende
samlende Ramme 0111 et saadant Billede. Tanken tvinges ind i Onsket 0111 Monumen¬
talitet. Saaledes stiller det sig overalt, hvor der er samlet Dyr af første Rangs Inter¬
esse. Det er utvivlsomt rigtigt, at Projektet anvender Havens centrale Del hertil.
Det er kun urigtigt at tro, at man kan bevare eller skabe Idyl her. Selv i Direktø¬
rens Beskrivelse føler man, at han ikke selv tror paa Idyllen her — der staar om Ha¬
veanlægene, at de skal virke „formildende" mellem Bygningerne. En Egenskab, der
ikke kan frakendes det Grønne, tilmed en nyttig Egenskab som Nødhjælp, hvor Fejl
skal skjules, som t. Eks. i et overbygget V illakvarter med slette og slet placerede Byg-
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Her er tre Rovdyrvillaer — men hvor er Idyllen?

ninger. — Men i dette Tilfælde, hvor det gælder noget nyt, er det en ganske uvær¬
dig og utilstrækkelig Opgave for saavel det Grønne som for den Havearkitekt, der her .

skal virke — for slet ikke at tale om Arkitekten, der skal bygge Huse, der paa For-
haand kræver at „formildnes".

Betragter man ovenstaaende Billede af de 3 Rovdyrvillaer, kan man sikkert ikke
finde nogen Idyl her, lige saa lidt som man kan vente at finde det j Fremtiden, thi
vel skal det ene Hus nedlægges, men til Gengæld hygges der mere, og selv om der
utvivlsomt vil hlive bygget bedre, saa er og bliver Idyllen borte. Intet taler for at ar¬

bejde i den Retning her.
Monumentaliteten bliver den eneste Vej at gaa, man maa give de Bygninger en

ydre Sammenhæng i samme Grad, som man kræver, at de skal have en indre Sammen¬
hæng (biologisk, økonomisk). Her skal By gningerne være store, her skal de lægges
tæt, lier bliver en Overvægt i Bygningsmasse, der ikke kan og derfor ikke bør søgesskjult ved Grønt, men ærligt fremhævet.

Bygningernes Masse og Kravene til stor Plads for Menneskene forener sig her iØnsket om Monumentalitet, og alle de andre Krav til dette Omraade løses kun i
denne Udformning. Saaledes alene Dyrenes Udseende. Foruden Aberne er det dog
især Rovdyr og Elefanter, der her vil dominere. Dyr, der i sig selv virker mere mo¬
numentalt*) end just idyllisk.

Deres Færden maa begrænses af Husets lunende Mur — det er Huset, der domi¬
ner, og man ser ind i Sceneriet bag de tykke Tremmer, som man ser ind i en Stue

*) „De monumentale Dyr" er vistnok et V . Wanschersk Udtryk. '
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i Teatret. Virkningen bliver modsat Dyreparkens Eksteriør et udpræget Interiør. Dette
taler mod Dyrevillaens Udadvendthed, men for Gaardrummets Indadvendthed, der er
den Kamme at Intimitet, der harmonerer med det intime Præg, der maa blive over Kig¬
get ind i Dyreværelserne,

Noget i Retning af et Forbillede har man i Elefanthusets Indre (se nedenstaaende),
man tænke sig blot Glastaget borte og erstattet med aaben Himmel og selvsagt Men¬
neskenes Færdselsplads, Gaarden større.

Man er ved denne Byggemaade i Stand til at tjene baade Dyr, Mennesker og
Træer. Gøteborgudstillingens Gaarde med den pragtfulde Virkning af Udnyttelsen af
et Faatal af bevarede gamle Præer er et glorværdigt Fksempel paa, hvor meget der
kan opnaas <if gode Kum og fan Træer.

Træerne maa ikke være bestemmende for Bygningsplaceringen.
Det kunde ogsaa ta'nkes, at det rent arkitekturmæssigt var lettere at klare et

Gaardrum med en solvendt Indervæg end en Villa med solvendt og manglende fa¬
cade, hvor man bestandig skulde om Hjørner med Klaringen.

At man i det hele taget har kunnet undgaa at tænke paa den monumentale Gaard
eller Plads er saa meget mærkeligere derved, at Projektet lignes ved en Byplan, del¬
er en „Hovedgade" — men man savner „Torvet". Pladsen, hvor man samles, hvor det
vigtigste foregaar.

Var Ringgangen („Hovedgaden") med dens glidende Menneskestrøm det ene Bil¬
lede (Idyllen), da bliver Gaarden („Torvet") Rummet med tie store monumentale Dyr
med den monumentale Ramme 0111 den store stillestaaende monumentale Menneske¬
masse, det andet Billede, to vidtforskellige Billeder, der som væsensforskellige i høj¬
ere Grad end Projektet forniaar at give Haven afvekslende Udseende.

Vel er der Mennesker, der kun dyrker Idyllen — Gøteborgudstillingen viste, at og¬
saa Menigmand kunde elske det rene Arkitekturbillede og finde det festligt. Indflet¬
tes det monumentale Motiv, vil der Vel blive noget for alle, og der vil blive noget
at gaa i Zoologisk Have efter paa de stille Dage; en Monumentalgaard er køn, og¬
saa uden Mennesker, medens enorme Gangbredder mellem vege Idyl-Scenerier virker

Elefanthusets Indre.
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Frederiksberg Slot med de gamle Lindetræer, set fra Zoologisk I laves Fuglehus.

hæsligt, naar ingen Folkemasser ved sin Tilstedeværelse motiverer og skjuler Over-
proportioneringen.

Men ligesom Idyllen styredes og støttedes af Omgivelsernes Parkkarakter, maa de
større Bygningsbilleder styres af Omgivelsernes Bygningsværker — i dette Tilfælde
det umiddelbart ved og over Havens Niveau liggende Frederiksberg Slot.

Frederiksberg Slot har ganske vist ikke i Projektet faaet noget nyt op imod sig,
der skæmmer, men har heller ikke faaet noget, der viser, at man har udnyttet den
Skønhedschance for Haven, som den gamle Slotsbygningen frembyder. Der er ved at
blive skabt noget nyt i Zoologisk I lave, Aar vil hengaa, inden det ny begynder at
skinne igennem. De gamle Træer vil baåde ved Slottet og i Dyreparken gaa mod sin
Undergang. Bygningerne, det mere bestandige, vil i Fremtiden komme i større Re¬
lation indbyrdes, lad os haabe, at Zoologisk Haves ny Huse vil kunne ikke alene
taale, men ogsaa udnytte Naboens fine Virkning.

Menageriet har altid været et Led i Barokslottets Park. Den Beliggenhed af Zoolo¬
gisk Have, der nu befæstes, er saaledes i nøje Tradition i f ortiden. Lad os haabe,
at de Mænd, der nu arbejder med Sagen, maa fortsætte, saaledes at det færdige bli¬
ver i bedste Kontakt med Nutiden.

Direktør Alving fortjener stor Paaskønnelse, for det Arbejde, der her er begyndt,
og for at have forelagt Sagen til Offentlighedens Kritik i Tide - vi haaber, dette ikke
er sket for at faa Ret, men for at faa det rette, og disse Smaabemærkninger er da et
enkelt mere supplerende end kritiserende Bidrag til Belysningen af Zoologisk Have
— en Sag, der angaar og interesserer os alle. * Georg Georgsen.
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HAVE FOR FABRIKANT HENRY ROHDE sen.,

STRANDBRE')
Da jeg i Juni IQ24 tilkaldtes til Assistance ved Anlæggelse af Haven for Hr. Fa¬

brikant Henry Rohde sen., havde Ejeren i Samraad med Arkitekten allerede truffet
adskillige Dispositioner, som var af fundamental Betydning for en Udformning af Ha¬
ven. Mens den omhyggeligt gennemførte og rigtigt tarnkte Plantning af et tæt Busket
omkring ^ dergrænserne, i Forbindelse med Opførelsen af et solidt og smukt Rafte¬
hegn kun kunne hjælpe med til, at I laven fik den gode Afslutning, som den maatte.
have, og at Billedet af Haven et Aar tidligere vilde blive anslaaet, saa var Anbrin¬
gelsen af Bygningen med Hensyntagen til et Udsigt over Havet saare uheldig for Ha¬
vens Ordning, idet denne Anbringelse hverken var vinkelret paa Vejen, hvorfra Op¬
kørsel skulde finde Sted, ej heller vinkelret paa Havens Længdeakse og i det hele
taget umuliggjorde det at arbejde I lus og I lave sammen paa en virkelig god Maade.
Opgaven maatte derfor i Hovedsagen indskrænke sig (il at tilsløre Skævheden saa-
vel i Terrainets Omrids som i Husets Anbringelse samt til at udnytte de Pladsmulig¬
heder, der var forhaanden, dels til rummelige Plæner, Blomsterpartier og et større
Stenhaveanlæg paa det Areal, som (tilhøjre for Indgangen) ved en prisværdig Forud¬
seenhed ikke var bleven opfyldt saaledes som det øvrige Areal.

Den oprindeligt udarbejdede Plan (Pag. 53) ændredes saaledes, at den store Plæne
blev lidt større, og den nordlige Gang fortsattes retliniet helt til Indkørselen, uden at
det vil paastaas, at Havens Helhed vandt derved. Størst Glæde har man haft af den
rummelige Stenhave, hvoraf der gengives nogle Billeder, og Raftehegnet byder Som¬
meren igennem et smukt Billede af blomstrende Slyngroser, Clematis etc. for ved Ff-
teraaret paa sine Steder at blive dækket med et fint Dække af Skovranke.

') Plan og Billeder hertil se tillige Pag. 52. Johannes Tholle.
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RHO DO DEN D R O N (A L PEROSER)
I. DYRKNING

Mon de fleste ikke har erfaret eller i det mindste hørt, at Alperoser er lunefulde
og vanskelige at dyrke? Hvor mange modstridende Raad er ikke givne at virkelig
erfarne Dyrkere? Somme Steder viste Raadene sig rigtige, andre Steder gale. Hvad
skulde man tro?

Naar vi nu nok saa overlegent kan sige, at Vanskeligheden er af samme Art som

den, der melder sig, naar man vil dyrke Skovanemoner paa en solbagt Sydskraaning
eller Iloser paa et skyggefuldt Sted, saa maa vi straks give Æren til dem, der æres

hør, ikke mindst aldøde Sir Isaac Bailey Balfour. Han og andre Forskere har paavist,
at der findes kun eet Forhold, som kan kaldes særlig Livsbetingelse for Alperoser,
naturligvis udover de almindelige Livsbetingelser, fælles for alle Planter. Derefter kan
man ikke med Rette kalde Alperoser vanskelige, thi man kan vælge den rigtige Plads.
Endnu mindre kan man kalde dem lunefulde, thi man ved nøjagtigt, hvad de altid
forlanger.

De engelske Forsøg viste, at der findes eet Stof, hvis rigelige Tilstedeværelse i
Jorden betyder Død, og hvis sparsomme Tilstedeværelse (Fraværelse er umulig) be¬
tyder Liv tor langt de fleste Rhododendron, ligesom for næsten alle andre Planter af
samme Familie, Lyngfamilien. Det Stof er intet andet end Kalk. Saa simpel er Sagen.

Ingen Planter kan helt undvære Kalk, heller ikke Rhododendron. Men medens
mange Planter, maaske de fleste kan taale ubegrænsede Mængder af Kalk i Jorden,
taaler Rhododendron og andre kalksky Planter kun en vis ringe Mængde, nemlig til¬
syneladende ikke saa meget, at det bringer Jorden til at reagere alkalisk. Jorden skal
reagere sur. I de fleste Haver er det vistnok saaledes, at Jorden er nær Grænsen mel¬
lem alkalisk og sur Reaktion. Saadanne Steder er Jorden let at bringe i passende
Surhedsgrad ved Hjælp af Tørvestrøelse.,

Der findes nogle faa Rhododendron, som taaler Overskud af Kalk, f. Eks. R. hir-
sutiim, Tyroler-Alperosen. Men hvis jeg maa dømme efter mine egne Erfaringer, tri¬
ves selv disse Arter bedre i sur Jord. Ved sur Jord forstaas her naturligvis kemisk
sur Jord, ikke „vandsur" Jord.

løvrigt er der forskellige andre Forhold, Rhododendron foretrækker eller afskyr,
men ingen betinger absolut Liv eller Død, saaledes som Kalk. Nogle Arter vil gerne
gro i Halvskygge, andre taaler Sol; de fleste foretrækker næringsrig, sortmuldet, let
fugtig (aldrig vaad) Jord; nogle forlanger Læ, andre taaler Blæst. Som Regel kan det'
siges, at jo mindre Blade en Rhododendron-Art har, desto niere Sol, Blæst og Tørke
taaler den, og jo større Blade, desto mere Skygge, Læ, Næring og Fugtighed fordrer
den. Der er dog mange Undtagelser.

Naar man vælger de rette Arter, kan man dyrke Alperoser i enhver Have. Vil
man blande Jorden med Tørvestrøelse samt maaske Bladjord eller gammel Gødning,
fri for Kalk, kan man dyrke mange Hundrede Sorter. Og raader man over Pladser
med Læ og Pladser med Halvskygge, har man et næsten uendeligt Materiale at vælge
blandt, alt forudsat Jorden er tilstrækkelig kalkfattig.

Hvert Efteraar bør Jorden omkring Rhododendron plan ter dækkes med et Lag visne
Blade. Egeblade siges at være bedst paa Grund af deres Indhold af Garvesyre. Bla¬
dene kan fastholdes mod Blæsten med finkvistede Grene, og de bør blive liggende
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ovenpaa Jorden, indtil Regnormene torer dem ned til Rødderne i en passende halv¬
fordøjet Tilstand, den bedste Føde for Rhododendron. Bladdækket har tillige den
Fordel, at det hindrer let Jord i at tørre for stærk ud, og det letter og dræner Ler¬
jord, saaledes at begge disse Jordarter bliver vel egnede for Rhododendron. Lignende
Virkning har Tørvestrøelse, da den foruden at bringe Jorden i passende Surhedsgrad
tillige er en bedre Fugtighedsregulator end Bladjord. Desuden er Tørvestrøelse det
bedst mulige Stof for de unge, skøre, traadfine Rhododendrpnrødder at arbejde i.

De fleste Rhododendron taaler ligesaa daarligt udpræget tør Jord som overdreven
vaad Jord. Derimod taaler de meget stivere Lerjord end antaget, blot den er kalklattig.

Medens Tørvestrøelse (Sphagnum) er den naturlige Jordbund for Alperoser fra
Bjerghøjder ovenfor Skovgrænserne (de fleste smaabladede Dværg-Arter), og Blad¬
jord for Arter fra Bjergskovene (som Regel Arter med større Blade), er der intet i
Vejen for, at man i Haver kan give et lille I ilskud af Staldgødning til de mest graa-
dige Arter, d. v. s. de rigest blomstrende af de storbladede.

Ogsaa Kunstgødning har jeg anvendt uden at mærke Ulemper, ganske vist i ringe
Mængde og kun i Form af svovlsur Vmmoniak, svovlsur Kali og Superfosfat. Natur-
li«vis skal man undgaa de almindelige Kunstgødninger, som indeholder kulsur Kalk
eller Salte.

Da natten alle Rhododendron har hjemme paa kølige Bjergskraaninger, ligesom
de fleste Naaletræer, bør man i I laven tage mest mulig Hensyn dertil. Man bør alt-
saa undgaa Sydskraaninger og foretrække Nordskraaninger eller flad Jord paa kølige
Pladser, nord for Bygninger eller Træer, hvis man vil opnaa frodig Vækst og rig Blom¬
string. Til storbladede Rhododendron maa tillige sørges for Læ. I Forhold til flad Jord
er Østskraaninger udsat for Frost, Vestskraaninger for Blæst.

I ræer, der bruger meget Vand, bør saa vidt muligt undgaas som Naboer til Rho¬
dodendron, navnlig Thuja, Poppel, Hestekastanie og I Jm, maaske ogsaa Ahorn, Birk
m. fl. f.g, Fyr og vistnok El og Robinia er gode til at give let Skygge uden at være
særligt graadige Vand- og Foderforbrugeré.

I Sandjord kan Rhododendron meget godt plantes i udgravede Huller med god
Jord. Men i Lerjord staar saadanne Gryder fulde af Vand lange I ider af Vinteren
til stor Fortræd for Rødderne.

Efter Blomstringen bor Frugterne afpilles, thi Frødannelse svækker Planten og for¬
ringer næste Sommers Flor. Pasning og Pleje fordrer Rhododendron iøvrigt mindre
af end de fleste andre Planter i Haven. Kunsten bestaar egentlig kun i at linde den
rigtige Plads eller tilberede Pladsen, hvis den ikke forud findes. Aksel Olsen.

* *

Tørvestrøelse forhandles i Baller, man anvender i Praksis for l iden en Balle til
5—15 Rhododendronplanter, alt efter Jordens Beskaffenhed. Prisen pr. Balle er i Ko-
benhavn ca. 2,60 Kr.

Ved amerikanske Forsøg med Rhododendrondyrkning har det vist sig, at Alumi-
niumsulfat tilsat Jorden har haft en udmærket Virkning. Der foreligger derfor den
Mulighed, at en for Rhododendron mindre heldig (?: alkalisk) Jordbund kan gøres
mere skikket til Formaalet ved Anvendelse af nævnte Stof. f orsøg hermed burde
foretages ogsaa her i Norden.

Prisen er i Øjeblikket 1,40 Kr. pr. kg renset Aluminiumsulfat, men der findes en
uren teknisk Vare til (),2() Kr. pr. kg. Red.



R H O D ODEN D R O N (A L P E R O S E R)
II. AL PER OSERNE S BOTANISKE INDDELING I SERIER

I et af de foregaaende Stykker blev nævnt, at der til Dato kendes tæt ved Til¬
sinde Arter al Rhododendron. Langt de fleste al disse har hjemme i Bjærgene om¬
kring I liibets Højslette, navnlig i det Omraade, som blev betegnet \ed Navnet „China-
Himalaya". Hele den øvrige Verden kan kun opvise omved 50 Arter.

Man forstaar, at der er blevet noget at gøre for de Botanikere, som har sat sigfor at hitte Rede i et saa uhyre Materiale af Arter, langt de fleste opdagede i de
sidste forholdsvis faa Aar. Professor W. W. Smith i Edinburg er vistnok den mest
ansete nulevende Autoritet. Mange mærkværdige f orhold aabenbarer sig efterhaanden
under Udforskningen al Slægtskabet mellem Arterne: hvor de alle er kommen fra,
hvorledes de er vandrede mod Syd langs de høje Bjergkæder mellem Jangtse, Me¬
kong, Salween, Irrawady og Brahmaputra og mod Nord gennem Szechuan og Kansu
til Mongoliet og Sibirien, efterhaanden spaltende sig i ny Arter, blevet til Kæmper
paa Vej mod Dalene og til Dværge paa Vej mod Tinderne. Landet, de lever i, synes
at være selve Paradisets Have, alt Plante- og Dyrelivs Vugge. Sydvestmonsunens milde,
fugtige Luft 0111 Sommeren skaber ideelle Voksevilkaar. Og 0111 Vinteren, naar Kulden
hærger de frosne Højder, er Planterne hyllede i et tykt, lunt Dække af Sne. Læn¬
gere nord paa er Somrene mere tørre, Vintrene mere barske og snefattige, mere lig¬
nende vore Somre og Vintre. Man forstaar, at Artsrigdommen maa blive stor, hvor
saa ejendommelige geologiske og klimatiske f orhold findes.

Det viser sig, at disse mange Rhododendron-Arter falder naturligt fra hverandre
i Grupper, hver med sine tydelige Kendetegn. Serier kalder engelske Botanikere disse
Grupper. De indtil IQ25 kendte Rhododendron-Arter inddeles, eller inddeler sig selv,
i 39 Serier. 6 Arter kunde ikke indordnes i nogen Serie og venter endnu paa deres
Plads i Systemet. Flere af Serierne falder fra hinanden i Under-Serier saaledes, at hver
Under-Serie faar de fælles Kendetegn for Hovedserien. Den øvede Botaniker kan i
Beglen straks se paa en ny Art, hvilken Serie den tilhører. Denne Inddeling letter
Oversigten meget, og jeg vil derfor benytte den i Artsbeskrivelserne, hvorved Læserne
forhaabentligt lettere vil kunne danne sig en tydelig Forestilling 0111 liver Arts Udseende.

AZALEA-SERIEN
Baade Botanikere og Gartnere har i lange Tider anset Azalea som en særlig Slægt, ligestillet med

Khododendron, ikke underordnet. Hertil regnedes en Række løvfældende Arter med haarede Blade
og 5 Støvdragere. Bare Sagen var saa simpel, men det er den ikke. Der medregnes ogsaa nogle stedse¬
grønne som de saakaldte „indiske" A/alea og japanske Dværg-Azalea. Ogsaa nogle Arter med glatte
Blade toges med. Og enkelte Arter med 10 Støvdragere. Kendetegnene var altsaa udflydende. Og
bedre blev det ikke ved, at man ogsaa udenfor Azalea-Gruppen fandt Khododendron med haarede
Blade eller løvfældende.

Nu har Botanikerne opstillet Azalea som en Serie indenfor Rhododendron-Slægten. Gartnerne er
mere konservative og holder paa den gamle Inddeling. De ovennævnte \ anskeligheder er dog ikke
dermed borte. Nissen flyttede med til det ny Hus.

1 Henseende til Dyrkning og Anvendelse gælder følgende for de Heste Azalea: De gror villigt i
næsten enhver Have og kræver ikke særlige Kunster. De taaler en Del Ulæst, fuld Sol og en ret mager,
nogenlunde kalkfattig og tør Jord. Men de bliver større og kønnere i Læ, let Skygge og næringsrigJord. Blomsterne dufter ofte stærkt, ejendommeligt, behageligt, mindende 0111 Caprifolier, men mere
krydret og pebret.

Azalea-Serien omfatter nogle af de mest tiltalende og mest nyttige og haardføre Rhododendron.
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Nævnes skal kun følgende: R. molle (Azalea mollis) fra Østasien med dens utallige Afarter og Hy¬
brider gror lavt og bredt, sjældent over 1 Meter, og blomstrer uhyre rigt i Foraaret. Blomsterne er
stærkt duftende, knippestillede, store, tragtformede,• opadvendte og varierer i alle mulige rosa, orange
og gule Farvetoner. (Tavle I, l ig. 4)-

R. luteum (R. flavum, Azalea pontica) er den ægte pontiske Azalea fra Sortehavskysterne, meget
smuk og meget rigthlomstrende, mandshøj som fuldvoksen. Blomsterne er ret smaa, guldgule, capri-
folielignende og caprifolleduftende. Den er temmelig sjæklen i Haverne, skønt den fortjener den vi¬
deste Dyrkning. Det er dens Hybrider, der er berømte og plantes overalt. Det fortjener de ogsaa,
Blomsterne er tragtformede med langt llor, større end Artens, ofte meget større, sidevendende i smaa
Knipper. Farverne spænder over en endnu større Skala end R. molle's, lige op til blodrødt og dyb
purpur og ned til næsten hvidt. (Tavle I, l ig. 1 og Fig. 3)-

Fra Nordamerika er for mange Aar siden indført nogle meget smukke „Azaleer", som dog endnu
er alt for sja-ldne. Der er først de tre Arter: It. (Azalea) arborescens, R. (A^.) yiscosum og R. (A^.J
occidentalis (Tavle I, l ig. 5)> alle med stærkt duftende Blomster, rørformede med 5 udadbøjede Kron-
llige, hvide med lyserøde Tegninger, meget rigtblomstrende og haardfore, mandshøje eller højere som
udvoksne. De to første blomstrer ved Midsommertid, den sidste har det for Haven saa værdifulde
Fortrin at blomstre i Eftersommeren, da faa Buske blomstrer.

Fra Nordamerika er ogsaa kommen den sjældne og underskønne R. (Azalea) Vaseyi, hvis Blom¬
ster fylder Planten i Juni, ser ud, som gjort af Voks og har Æbleblomstens Farver, kun endnu køn¬
nere, hvis det er muligt. R. canadense (Tavle II, Fig. 1) (R. Rhodord, Rhodora can.) er dens lave Slægt¬
ning fra Canada med purpurrosa Blomster i Maj, en fin og køn lille Busk, lige saa blomsterrig som
andre „Azalea".

Alle disse og mange flere, som ikke skal nævnes, er fuldt frostføre. Det samme kan desværre ikke
siges om alle de pragtfulde japanske Dværg-Azalea af Underserien obtusum, af hvilke navnlig de
ganske lave, paraplyformede „Kurume-Azalea" er berømte. Bladene er meget smaa, haarede, ofte sid¬
dende Vinteren over. Blomsterne kan aldeles dække Planten i Forsommeren. Heldigvis er der en¬
kelte Sorter, som klarer danske \ intre paa nogenlunde lune Steder, f. Eks. den snehvide R. ledifoliuin
(Tavle I, Fig. 6), den teglrøde R. Kdmpferi, den lyserøde Dværg, R. obtusum amoenum, og den laksrosa,
fyldtblomstrende Dværg, R. obtusum balsaminæflorum (Tavle I, l ig. 2).

Af andre Serier bør først nævnes nogle af de smaabladede og smaablomstrede Rhododendron,
fordi disse maa ventes at faa en Del Betydning for nordiske Haver i tie kommende Aar. De er i Reg¬
len haardfore mod Frost, nøjsomme med Jord og fordringsløse med Læ. De fleste blomstrer saa rigt
og med saa rene, stærke og afvekslende Farver som ingen andre Buske, selv ikke Roserne.

F E R R UG IN E U M-S E RIE N

tæller kun 3 Arter, alle med smaa, rosarøde Blomster, klokke-rørformede, samlede i ret store Hove¬
der og med smaa læderagtige Blade, stærkt duftende, naar de gnides, mindende om Harpix, Dictam-
nus og stærke Krydderier. Lave, brede Buske.

R. ferrugineum er selve Alperosen. Der er skrevet og sunget saa meget om den, at jeg maa tie,
i hvert Fald med Lovsang.

Den kan ikke maale sig med mange af de nyopdagede Skønheder fra Midtasien, hverken i Blom¬
sterrigdom, Form- eller Farvepragt. Alligevel er den meget kønnere end de fleste „Sirbuske", som
fylder op i vore Haver og ofte gør dem mere kedelige end kønne. Den blomstrer i Juni-Juli. '

R. hirsutum er Tyroler-Alperosen. Den ligner R. ferrugineum. Men Bladene er grønne paa Un¬
dersiden, ikke rustfarvede, og de er kraftigt randhaarede, ikke glatte. I Tyrol gror den ofte paa Kalk¬
klipper. 1 Fangenskab har jeg altid fundet den bedst paa kalkfattig Jord, selv om den kan taale en
Del Kalk. Den er værdifuld bl. a. ved at blomstre sent, i Juli-August.

R. Kotschyi skal kun nævnes for Fuldstændighedens Skyld. Jeg har aldrig set den.
DAURICUM-S ERIEN'

tæller 4 Arter, af hvilke kun to skal nævnes, fordi de bor plantes i alle Haver, hvor Jorden egner
sig. Det er lave Buske, 1-2 Meter, med tynde, oprette Kviste, løvfældende eller halvt stedsegrønne.
Blomsterne er ret store, sidder enkeltvis eller parvis langs Kvistene. De kommer frem paa en usæd¬
vanlig Aarstid, sidst paa Vinteren, samtidig med Eranthis, Vintergækker og Pebertræer. En saadan
lille Busk eller Samling Buske fuld af anseelige lyserode eller purpurrøde Blomster, mens de sidste
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Rhododendron -Typer af A zalea-Serien.
I. Rhododendron luteum (R. flavuni, Azalea pontica). 2. Rhododendron obtusum balsaminæflorum (= rosæflorum = Rollisoni).

3. Rhododendron luteum hybrldum (pontisk Azalea-Hybrid). 4« Rhododendron molle (Azalea mollis).
5. Rhododendron occidentalis (A/alea occ.). 6. Rhododendron ledifolium (R. mucronatum, Azalea ledifolia).



Snedriver endnu ligger paa den vaade, sorte Jord, er et Syn saa fængslende og fornøjeligt, at det
sorte Vinterhumør inaa vige for Foraarslornemmelser. Lidt Nattefrost anfægter ikke Blomsterne, og
skulde stræng Frost dræbe dem, er ofte et nyt Hold Knopper parat til at give nyt Flor, naar Fro¬
sten er forbi, og Blomstringen fortsættes ind i April.

R. dauricum fra Sibirien hår lyserøde Blomster og kan trælfes nu og da i en Samlers Have.
R. mucronulatum (Tavle I, Fig. 2) fra Nordchina har storre, purpurrøde Blomster og lindes kun i

ganske faa Haver her i Landet. De er begge fuldkomment frostføre.
VlRGATUM-SERIEN

har Navn efter R. virgatum, som jeg aldrig har set, og som næppe findes i Handelen. Den omfatter
i det mindste een Art, som hører til de allersmukkeste Rhododendron. Det er

R. racemosum (Tavle II, Fig. 3), en lav Dværgbusk, som har meget tilfælles med R. dauricum,
saa meget, at jeg ikke forstaar, hvorfor den er sat i en anden Serie. Den lever langt fra dens Fræn¬
der, hele Mongoliet og Thibet skiller dem ad, og vi maa højt op paa de store Bjærgkæder sydøst
for Thibet for at finde den. Der kryber den over Klipper og i lavt Krat, kun omtrent l/s Meter høj,
med smaa rundovale Blade, hvidlige paa Undersiden. I April-Maj forvandler Buskene sig til lysrosa
Blomsterskyer, saa tæt er de indhyllede i Blomster, ikke alene i Kvistenes Spidser, men i deres fulde
Længde, ulig Alperosers almindelige Maner. Havde denne dejlige lille Busk bare været helt haard-
før. Uden Dække af Grangrene tager den Skade i strenge Vintre. Nu sætter jeg mit Haab til nogle
Hundrede unge Planter, som jeg saaede for 3 Aar siden af Frø, samlet af Rock i Yunnans store
Højder (Rock Nr. 59258) ca. 350° Meter over Havet, hvor Klimaet er meget barskt. Forhaabentligt
vil nogle af disse vise sig tilstrækkeligt haardføre. Saa har Nordens Haver vundet en Blomsterbusk,
hvis Skønhed søger sin Lige.

LAPPONICUM-SERIEN

har Navn elter R. lapponicum, som lever i det nordligste Nord, fra Lapland til Nordamerika, kendt
allerede af Linné, vanskelig at dyrke og næppe saa smuk, at den er Ulejligheden værd. Nu har Se¬
rien faaet Betydning baade for Botanikere og for Blomstervenner, idet der i de store Bjærglande øst
for Thibet er opdaget henimod 50 ny Arter af denne Serie, mange af stor Skønhed og meget ejen¬
dommelige. De er alle lave, nøgle krybende. Bladene er smaa, ofte ikke større end Myrteblade, graa-
gronne, skælklædte. Blomsterne er smaa, men ofte saa talrige, at de næsten dækker Buskene. Flere
Arter har Farver, som man ikke før kendte hos Rhododendron, f. Eks. • lavendelblaa, purpurviolette
eller gule. De er i Reglen fuldt haardføre, da de lever i store Højder, ofte højere over Havet end
Montblanc's Spids.

R. fastigiatum (II, 4), hvis lavendelblaa Blomster med store, orangefarvede Støvknapper sidder
jævnsides i samme Højde paa de lave, brede Buske, breder sig som milevide Tæpper langs Østthi-
bets Dalstrøg, Moser og Heder ligesøm Lyngen paa vore Heder. Maj.

R. intricatum (II, 6) er noget højere, og dens Blomster endnu mere blaa. Den danner lavt Krat
og Kolonier sammen med den foregaaende og efterfølgende Art samt den lyserøde R. racemosum
og nogle gulblomstrede Arter. Kan vi ikke næsten forestille os saadanne Flader af Farver, omgivne
af sneklædte Tinder op til 7000 Meter over Havet?

R. hippophaeoides er endnu højere og kan findes i Eksemplarer med næSten rent himmelblaa
Blomster.

R. parvifolium lever længere Nord paa, i Sibirien og helt over til Japan. Lyserøde Blomster i smaa
tætte Hoveder over graagrønne Masser af smaa Blade ganske tidligt i Foraaret.

TRIFLORUM-SERIEN

skal nævnes som den fjerde af de smaabladede Serier. Var det ikke, fordi dens Arter næsten alle er
saa ny og lidet kendte i Norden, burde den være nævnt som Nr. 1. Enkelte Arter er dog nu prø¬
vede saa længe, at man kan betegne deres Haardførhed og Skønhed som hævet over al Tvivl. Næ¬
sten alle, saaledes alle de her beskrevne undtagen Keiskei, lever paa Bjærgene øst for Thibet, i Sze-
chuan og Yunnan, hvor de danner Krat mellem Gran og Fyr, ofte paa ret tørre, forblæste Skrænter,
op til den øvre Skovgrænse. Trifloruin-Arterne er Buske paa een eller faa Meters Højde, fine og
lette i Vækst, med tætte, tynde Kviste. Bladene er ret smaa, 5 cm. lange eller der omkring, i Reg¬
len stærkt aromatisk duftende. Blomsterne er nærmest middelstore, l arverne er saa fine og rene, Teg¬
ningerne saa smukke og Mængden af Blomster saa overdaadig, at der næppe findes Mage til Blom-



sterbuske i hele den tempererede Zone. Triflorum-Rhododendron taaler næsten saa ublide Kaar som

Azalea, altsaa adskilligt af Blæst, Sol og simpel Jord. Flere Arter taaler stærke Kuldegrader. Dermed
skal ikke være sagt, at deres Nøjsomhed kan maale sig med f. Eks. Syreners og Guldregns. Langt¬
fra. Men i de fleste nogenlunde lune Haver vil de sandsynligvisjudvikle sig godt, fuldt saa godt som
de fede blomsterbutiksagtige Hybrider.

R. umbiguum (II, 7)- De lysegule Blomster kommer frem tidligt i Foraaret, samtidig med Ribes og
Kirsebærblomster. Selv om Farven ikke kan kaldes kraftig, er den dog saa tiltalende fin og frisk, næsten
selvlysende, at den tager een om Hjærtet. Hos store Planter er*Virkningen iovrigt ganske kraftig paa
Grund af Blomsternes Masser. Den er fuldkommen frostfør. Ulykkeligvis spærrer det ny danske Ind¬
førselsforbud denne Art Vejen her til Landet. Der vil gaa nogle Aar, før de unge Planter, her fin¬
des, kan være tjenlige til Udplantning. Af ældre Planter findes kun ganske faa i Landet,

R. Augustini (II, 5) har vakt adskilligt Opsigt paa de sidste Aars store Udstillinger i England.
Blomsterne, som kommer i Maj, er temmelig store, skifter i Farver fra lila til næsten ren blaa. Støv¬
knapperne er orangerøde. Det unge Løv er smukt, broncetonet lysegrønt med teglrøde Tegninger.
Sammenspillet af alle disse Farver er rent ud bedaarende.

R. yanthinum bærer i Maj smukke purpurfarvede Blomster, forholdsvis store, og lige saa myldrende
talrige som de bedste andre Arter af Serien. Her har Planterne taalt de strenge Vintre 1924-25-26
uden Skade. Jeg venter en storartet Fremtid for denne Plante, saa meget mere, som der er Udsigt
til, at den snart vil blive billig paa Grund af den forholdsvis lette Formering.

I Henseende til ventet Værdi for vore nordiske Haver regner jeg dernæst følgende Serier af stor¬
bladede og storblomstrede Rhododendron: Ponticum-, Chrysanthum-, Metternichii-, Carolinianum-,
Fortunei-, Arboreum- og Thomsonii-Serierne. Som sagt i Indledningen skal storbladede Rhodo¬
dendron i Reglen have en god Portion Læ, Skygge og Næring for at udvikle sig rigtigt. Dette gælder
ogsaa de Heste Arter indenfor disse Serier. Dog er der ikke helt faa beundringsva^rdige Undtagelser.

PONTICUM - S E BIE N

tæller nogle af tie mest haardføre Arter, til hvilke ponticum selv ikke ubetinget kan henregnes. Disse
Arter har overmaade stor Betydning for vore Haver, ikke mindst'ved at have givet „haardfort Blod"
til Hundreder, for ikke at sige flere, af de bedste Hybrider, som med Held kan dyrkes i Norden.
Planternes Udseende er det typiske, alle kender fra de storbladede Have-Alperoser.

R. ponticum. Lille Træ fra Lilleasien og Portugal (ikke i Alperne eller andre Steder mellem disse
2 ret vidt adskilte Lande, atter et geologisk Fænomen, svarende til Bainondia pyrenaica og B. ser-
bica). I mange nordiske Haver findes R. ponticum i store Antal og ofte i gamle Eksemplarer. Blom¬
sterne kommer frem i Juni, kan være ganske pæne, men kan ogsaa have en kedelig, udvandet, blaa-
ligrosa l arve. Nogle af dens Hybrider med Arboreum og andre Arter er gode, men de fleste taaler
ikke Sammenligning med de nyere Catawbiense-Hybrider. Ikke alle Eksemplarer af B. ponticum er
fuldt frostføre.

R. Catawbiense (II, 8). Østlige Nordamerika. Lille Træ, som i mangt ligner R. ponticum. Dog er
dens Blomster oftest kønnere, af en ren og varm lila Farve med smukke olivenbrune eller -grønne
Ganepletter. Juni. Et stort Fortrin er dens Ufølsomhed for Frost. Den trives fortræffeligt langt mod
Nord i Sverige og Norge. Den taaler en Del Blu-st, Sol, næringsfattig Jord og ublid Behandling. Nogle,
undertiden alle disse, udnuerkede Egenskaber giver den sine Hybrider i Arv. Nitar Børnene tillige har
Blod af de pragtfulde storblomstrede Arter fra Himalaya og China, hvis l'rostfølsomhed er blevet
bortelimineret af Catawbienses Polar-Natur, forstaar man, at mange af de fineste Hybrider er ud¬
sprungne af disse Formælinger, f. Eks. flere af Pink Pearl Klassen.

R. maximum. Great Laurel eller Rose Bay fra Nordamerika, et Træ, der ofte bliver over 10 Meter
højt. Blomsterne lyserøde. løvrigt meget lignende R. Catawbiense.

M ETTER NIC HII-SERIEN
staar nær de 2 foregaaende Serier. Dens Arter er lige saa frostføre og nøjsomme og lige saa smukke*
Bladene er stærkt hvælvede, ofte klædt i tykt Filt underneden, hvorved de adskiller sig tydeligt fra
de andre 6 Serier, jeg her har grupperet sammen.

R. Metternichii. Japan. Blomster store, fladt tragtformede, -lyserøde. Haardfor.
It. Smirnowii (III, 13) fra Kaukasus er en af de allersmukkeste Bhododendron, der kendes. Kvi¬

stene og Bladenes Undersider med tyk, lysegraa Filt. Blomsterne, som kommer i Maj, er meget store,
frisk lysrosa med karminrøde, bølgede og udtungede Rande. E. H. Wilson regner den blandt de 6
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I. Rhododendron canadcnse (Rhodora can.) 2. Rhododendron mucronulatum (Dauricum-Serle).
3. Rhododendron racemosum (Virgatuin-Serle). 4. Rhododendron fastigiatum (Lappon.-Serie).

5. Rhododendron Augustini (Triflorum-Serie). 6. Rhododendron intricatum (Lappon.-Serle).
7. Rhododendron amhiguum (Triflorum-Serie). 8. Rhododendron Catawbiense grdfl. (Ponticum-Serie).



Q. Rhododendron Fortune! (Fortunei-Scrie). IO. Rhododendron camt^haticum (Rhodothamnus c.).
II. Rhododendron campanulatum (Campan.-Serie). 12. Rhododendron cinnabarinum (Cinnab.-Serie).

13. Rhododendron §mtrnowii (Metiernichi-Serie).
Tavle I—III viser Blomsterne i naturlig Størrelse. (Red.).



eneste stedsegrønne Rhododendron-Arter, som er haardføre i Arnold Arboretum ved Boston, hvor
Somrene er tørre og Vintrene meget kolde. Gror langsomt, bliver næppe meget over mandshøj her
i Landet, men dobbelt saa bred.

R. Ungernii, ligeledes fra Kaukasus, er en højere, lysere og sildigere blomstrende Udgave af fore-
gaaende.

FORTUNEI-SE1UEN

Alderspræsidenten, R. Kortunei, er indført fra China af Robert Fortune allerede 1859. Men først
i Slutningen af 1800-Aarene fandt franske Missionærer i Yunnan og Szechuan en Række beslægtede
Arter, saa pragtfulde, at Serien maa regnes for den fornemste af alle, der kan klare nordiske Vin¬
tre. Træer eller store Buske. Bladene er store, ofte kæmpestore, altid fremragende smukke og ofte
meget ejendommelige baade i Form og Farve. Det samme kan siges om Blomsterne, blot i endnu høj¬
ere Grad. Naturligvis skønner saadanne storbladede Arter paa Læ, Halvskygge eller næsten fuld
Skygge og næringsrig Muld. Men det er alligevel forbavsende, hvor pænt nogle af Arterne har kla¬
ret sig i min Have paa temmelig udsat Plads i Lermuld. Fortunei-Arterne er kun lidt prøvede i Dan¬
mark, nogle dog længe nok til at have bevist deres Værdi og Haardførhed. I Dr. Børgesens Have i
Hellerup findes vistnok de ældste Eksemplarer, alle i god Udvikling.

R. Fortunei (III, 9). Hele Efteraaret og Vinteren glædes man over de smukke, store, olivengrønne
Blade paa lange, rødlige Stilke. I Maj bryder de ny Skud frem med deres livlig røde Svøbblade, og
hver Kvist ser ud, som 0111 den bar en stor rod Kaktusblomst. Men snart forsvinder Svøbene under
de store, lysrosa Blomster, og da er der Pragt til Skue, Forvandling paa Forvandling. At denne Art
hidtil har været saa sjælden, baade her i Landet og i Udlandet, selv i Fngland, er ubegribeligt; thi
den har alle de gode Egenskaber, en Rhododendron kan have. Jeg har desværre kun een Plante, og
det ser ikke ud til, jeg kan faa ilere indført paa Grund af det forbistrede Forbud af 10. Dec. 1926;
thi alle de engelske Gartnerier, hvor jeg har fundet den, har Kartoffelbrok i Nærheden.

R. decorum har klokkeformede, hvide Blomster, tykke af Stof, som gjorte af Voks, en Delikatesse
for Kineserne, som spiser dem, illg. Handel-Mazetti. For os ligger deres største Værdi dog nok i deres
Skønhed. Men har nogen Læser Lyst at smage paa Blomsterne, hul bydes De hermed til et lille Maal-
tid i min Have. Der er mange Blomsterknopper paa mine Planter i Aar, og jeg antager, de kan ser¬
veres midt i Maj.

CINNABAR1NUM-SERIEN

har kun 3 Arter. R. cinnebarinum (III, 12) fra Himalaya er typisk. Busk paa Mandshøjde eller mere.
Blade middelstore med en smuk og mærkelig blaadugget Farve. Mod denne Farve staar Blomsterne
saa lint afstemt som ta-nkeligt. De er gule og orangefarvede, voksagtige, svagt blaaduggede, meget
langstrakt klokkeformede, hængende 2-4 sammen fra Skudspidserne, af et helt tropisk Udseende. Taa-
ler fuld Sol og er haardfør, i hvert Fald paa lune Steder.

CAM PANULATUM-SFRIEN

har 5 Arter. R. campanulatum (111, 11) selv kan vist gælde som Type. Træ fra Himalaya, indtil 10
Meter højt. Blade oven olivengrønne, neden overtrukne med tyk, rustbrun Filt. Blomst stor, klokke-
formet, lyslila. Maj. Haardfør. R. æruginosum udmærker sig navnlig ved Bladene, hvis Farve er næ¬
sten saa blaa som Blaasten.

Følgende Arter er i botanisk Henseende noget tvivlsomme.
IL micranthum har endnu ikke fundet sin Plads i Serie-Systemet. Lille stedsegrøn Busk fra' Man¬

churiet med blanke Blade. Smaa hvide Blomster i halvkugleformede Hoveder ret sent paa Sommeren.
Fuldt haardfør. Ligner mere en Prunus eller Pyrus end en Rhododendron.

R. camtchaticum (III, 10) (Rhodothamnus camt.) fra Nordøstasien er næsten urteagtig, tæppedan-
nende med friskgrønne Blade, over hvilke de store, nikkende, skaalforinede Blomster hæver sig en¬
keltvis og virker kraftigt og smukt ved deres stærke Purpurfarve. Foretrækker en stenet, gruset Mose¬
jord, 'A—'/« Skygge og Vanding i Tørketider. Fuldt frostfør.'

R. chamæcistiis (Rhodothamnus cham.) er en af de europæiske Alpers fineste smaa Planter med
store, rosa Bloinsterskaale over smaabitte Blade. Her trives den godt i en Blanding af omtrent lige
Dele Smaasten, Lermuld og Tørvestrøelse med godt Dræn og Halvskygge.

Aksel Olsen.
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O,Ol g Raigræs O,Ol g Floringræs O,Ol g Rapgræs O,Ol g Kamgræs O,Ol g Engsvingel
c. 500 Frø pr. g c. IIOOO Frø pr. g c. 5000 Frø pr. g c, 1200 Frø pr. g c. 550 Frø pr. g

GRÆSFRØ TIL MINDRE PLÆNER
Blandt det haveinteresserede Publikum findes en almindelig udbredt fejlagtig Op¬

fattelse af Begrebet Plænegræsfrø. Gang paa Gang hører man Klienter fremsætte Øn¬
sket om at faa noget særligt „fint og ædelt" Græsfrø, der kan give de attraaede
„fløjelsbløde Plæner".

Der eksisterer ikke Græsser specielt kultiverede til Plænegræs. Det Frø, vi anvender,
er af ganske de samme Arter, som ogsaa finder Anvendelse i det almindelige Land¬
brugs Græsmarker, ja, alle de Græsarter, vi benytter til Plæner, er endog almindeligt
forekommende vildtvoksende overalt her i Landet.

Dette Forhold understreges ikke tilstrækkelig tydeligt eller forbigaas endog fuld¬
stændigt i den fiavebogslitteratur, hvor Publikum er henvist til at søge sin Viden.

Af Frøarter til vedvarende Plæner anvendes flere forskellige i Blanding, de kan
deles i 2 Grupper, Raigræsset — og de andre.

l) Raigræs (Lolium perenne) indtager en Særstilling, det indgaar i alle Blandinger;
det er det Græs, man alene ser i en ny Plæne, og det vil være forsvunden helt fra

•en ældre. De store Frø giver hurtigt store Planter i tæt Bestand, hvorimellem alle de
andre og fleraarige Græsarter langsomt spirer frem og udvikles. Efter en eller un¬
dertiden flere Vintres Forløb dør Kaigræsset helt bort, men tie udsaaede, fleraarige
Græsarter er nu vokset kraftigt til og har umærkeligt fyldt de tomme Smaapletter
efter Raigræsset. Af de fleraarige danner 2) Fioringræs (Agrostis stolonifera) et fint,
tæt Bunddække af mørkegrøn Farve, medens 3) Rapgræs, sædvanlig Eng-Rapgræs
(Poa pratensis) ved sine skinnende, lysere grønne Blade giver Plænefarven Glans. 4)
Kamgræs (Cynosurus cristatus) er blaaligt, tyndt, stridt, lidt tuet, ikke smukt, men det
er grønt i tørre Perioder, det taaler derfor let Jord — og tillige Slid. Endelig 5) Eng-
Svingel (Festuca pratensis), der kun benyttes lidet, men som gengives her for at vise,
hvor fuldstændig Frøet ligner Rajgræssets, men Frøprisen er meget højere.

Frøblandingernes Sammensætning og anvendte Vægtmængder pr. Arealenhed.
Her viser sig atter et Punkt, hvor der er Uoverensstemmelse mellem almindelig

Praksis og Havebøgerne, idet disse indeholder Tabeller med sindrige Cocktail-recept-
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agtige Opskrifter til Frøblandinger, om hvilke (ler kan siges, at hverken cle angivne
Blandingsforhold eller de foreskrevne Vægtmængder Frø pr. Arealenhed nogensinde
bruges i mindre Haver — end ikke af de, der selv skriver Havebøgerne.

En af Aarsagerne til, at man i Praksis mener at kunne forsvare at bruge indtil
det dobbelte af de i Bøgerne foreskrevne Frømængder er i mindre Haver sikkert den,
at vore Dages strenge Krav til en Græsplænes Udseende falder sammen med den
moderne Opfattelse af, at Plænen er Havens vigtigste Opholds- og Hvileplads, er et
Sted, hvor man færdes endog kort efter Plænens Anlæg, det kræver en tæt Plante¬
bestand til Modvirkning af Sliddet, og endelig maa det ogsaa betænkes, at Græsfla¬
den ses meget fra oven (fra Huset og at de, der gaar paa Græsset). Det kræver større
Tæthed i det grønne end i en stor Flade, man kun ser lavt henover fra en Gang.

For at give den Vejledning, der kan gives nu, inden egentlige sammenlignende
Forsøgssaaninger er gennemprøvede, har jeg foretaget nogle Undersøgelser over, hvad
der nu almindeligt anvendes med Held. Materialet er hentet fra Licitationskonditioner
fra tre forskellige Havearkitekter, hver med mangeaarig og stor Erfaring, og der er
fra Anlægsgartnere, der i talrige Tilfælde har anvendt disse Blandinger og Mængder,
modtaget Udtalelser, der bekræfter de derved opnaaede Resultaters Godhed. „Op¬
skrifterne" gives paa modstaaende Side baade i Tal — og i Billeder.

Det, der saaledes paa nuværende Tidspunkt kan fastslaas er, at de her anførte
5 kg pr. IOO nr Blandinger giver tilfredsstillende Resultater, at Resultatet ikke i det
lange Løb bliver bedre ved endnu tættere Saaning — det angivne er altsaa nærmest
maksimale Mængder —men at det ved Foraarssaaning i enkelte Tilfælde har givet
uheldige Følger at saa mindre, Eks. 3 kg Blandingen. Man maa ved Foraarstid regne
med, at en Del Planter ødelægges i Tørkeperioder, og at en uberegnelig Del af Frøet
fortæres af Fugle.

Derimod bør man ved Saaning i August, September i den for Græsplæneanlæg
saa afgjort heldigste Saatid reducere de anførte 5 kg Blandinger til 3 kg pr. IOO m2.
Paa denne Aarstid efterstræber Fuglene ikke Frøet, der er anden og bedre Æde at faa.

Sensommerens varme fugtige Jord giver de bedst tænkelige Spiringsbetingelser, men
kun for en tyndt saaet (3 kg) Frømængde, hvorimod man har Erfaringer for, at Frøet
kan raadne, naar der paa denne Aarstid saas tæt (5 kg).

Angiver Havebøger for ringe Frømængder, træffer man ogsaa Tilfælde, der repræ¬
senterer den modsatte Yderlighed. Hvert Foraar hører man Klager fra Mennesker,
der har overdraget Haveanlægs Udførelse til Personer, der udgiver sig tor Anlægs¬
gartnere, men som ved Arbejdets Afslutning møder med ganske ublu Regningskrav
for leveret eller foregivet leveret Græsfrø.

En Fremgangsmaade, der vistnok er almindeligere, end det bliver oplyst, da Pub¬
likum ved sin egen „Overtro" paa det „sjældne og særlige" Græsfrø er indstillet paa
en stor Udgift og derfor ikke saa let fatter Mistanke.

For at komme dette Uvæsen tillivs maa man først og fremmest oplyse, at Frøet
er ganske almindeligt Græsfrø, at der vel kræves noget af Frøet, men Frøet er ikke
alt, at Slutresultatet: Plænens Godhed ogsaa i høj Grad er afhængig af Jordbund,
Arbejdets Udførelse og navnlig Vedligeholdelsen. (Herom i en senere Artikel). Der¬
næst var det ønskeligt at have en Norm for Frømængder, hvorfra væsentlige Afsi¬
gelser kunde bedømmes og eventuelt paatales. Dette er et Forsøg paa at give, hvad
der er muligt paa nærværende Tidspunkt. Dog kun gældende Frø og Frømængder,
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TRE MEGET ANVENDTE GR Æ S FR 0 B L A N D1N G ER
Tv.: Det grove Frø, der indgaar i hver Blanding, vist alene. — Th.: Groft og fint Frø sammen, d. v. s. hele Blandingen.

5 KG BLANDING A
5 lig pr. too ni2= 50 g pr. m2

Raigræs 80 °/o=40 g å 2,00 Kr. kg=8,00 (2)
Fioringrces ... 8 %>= 4 g a 6,80 Kr. kg— 2,72 4
Eng-Rapgræs 12 "lo= 6 g ä 6,80 Kr. kg = 3,40 3
Frøpris Øre pr. m* '4,'2
Antal Frø pr. cm2 (Q) 7
Denne Blanding man karakteriseres ved stort Ind¬

hold af Raigræs. Denne Blanding benyttede Glæsel.
NB. Sidste Kolonne th. angiver det omtrentlige

Antal Frø pr. cm2 af hver Art. Sammentællingen
viser Tallene saavel incl. Raigræs som excl. Raigræs.
(Dette gælder ogsaa de følgende to Blandinger).

5 KG B L A N D I N G E
5 kg pr. IOO hi2= 50 g pr. m2

Raigræs fo %> =35 g a 2,00 Kr. kg= 7,00 (2)
Fioringræs ... 20%—10 g å 6,80 Kr. kg 6,80 11
Eng -Rapg ræs IO °/o= 5 g 116,80 Kr. kg 3,40 2,5

Frøpris Øre pr. in1 : 17,2O
Antal Frø pr. cm2 05)13

Frøblandingen er rig baade paa Raigræs og paa

fleraarige Græsser. Blandingen benyttes ogsaa i Eng¬
land, hvorfra Opskriften stammer.
\ ed Efteraarssaaning bor man ikke anvende mere

end 3 kg pr. 100 1112 af denne Blanding.

3 KG BLANDING B
3 kg pr. IOO ni'1 = 30 g pr. m2

Raigræs 40%= 12 g å 2,00 Kr. kg= 2,40 (o,u)
Fioringræs ... 10°lo= 3 g a 6,80 Kr. kg= 2,04 3
Eng-Rapgræs 20 %= 6 g ä 6,80 Kr. kg= 4,08 3
Kamgræs.... 10°lo= 3g&9>6oKr. kg 2,88 0,4
Engsvingel... 20 %>= 6 g a 5,75 Kr. kg= 3,45 0,s

Frøpris Øre pr. 1112 >4^5
Antal Frø pr. cm2 (8) Z

Frøblandingen har ringe Raigræsindhold, hvilket
bevirker, at l'lænen synes tynd de første Maaneder
efter Saaningen.

Gengivelserne er i naturlig Størrelse, saaledes at Fro og Saatæthed nøje svarer til \ irkeligheden.
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anvendt til i ilsaaning al mindre Græsflader (Villahavens Format), hvortil der stilles
de strengeste Fordringer til hej Kvalitet og under normale Forhold paa almindelig
god muldrig Jord.

Det kan tænkes, at man ved praktiske Forsøg kan finde tilfredsstillende endnu
billigere Blandinger end de viste, men at det kan fastslaas, at man kan faa en første
Klasses vedvarende Plæne i en mindre Have for en Frøudgift, der ikke overstiger
1.5-17 Øre nr, er da nogen Vejledning af Værdi. Det skal yderligere bemærkes, at
Frøpriserne lier er beregnede efter K)27 Detailpriser for enkelte kg, saaledes at An¬
lægsgartnerens retmæssige Fortjeneste (Provision) paa Frøet er medregnet i Prisen;
at mange Anlægsgartnere for at kunne være konkurrencedygtige køber Frø i store
Partier og derfor kan levere de samme Blandinger og Mængder væsentlig billigere
bidrager ogsaa til, at man kan fastsætte de angivne Mængder og Priser som forsvar¬
lige, men samtidig maksimale.

De viste Gengivelser er specielt udfort til Havekunst, de gengiver Frø i nøjagtig
naturlig Størrelse og de rigtige Vægtmængder, saaledes at Billederne her helt svarer
til Forholdene i Virkeligheden. Georg Georgsen.

Her er 100 cm2 tilsaaet med Vi g Raigræsfrø, svarende fil Saamængden
for etaarige Plæner, 5 kg Raigræs pr. 100 ur med 2V2 Fro pr. cm2.

Her er 260 Frø.
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BILLEDHUGGER LAM BERG-PETERSEN
Ved Billedhugger Lamberg-Petersens Død lor kort Tid siden har vi mistet en Mand,

som betød overordentlig meget for vor hjemlige Havekunst.
Selv om han ikke er den eneste, der har frembragt Havedekorationer herhjemme,

saa er han den eneste, der i en stor Udstrækning har anvendt et billigt Materiale,
nemlig kunstig Sandsten, og teknisk set opnaaet meget smukke Resultater hermed.

I IQ22 bragte han en Masse herlige Terrakotta-Modeller med hjem fra Italien, og
tie Heste er nu kopieret i Kunstsandsten. Disse og flere af hans egne Modeller er
tidligere omtalt i „Havekunst"; lier er blot gengivet et af lians sidste egne Arbejder,
en yndefuld, dekorativ Fuglebrønd.

I Ian naaede at se sine Havedekorationer pryde mange Haver Landet over, men
døde — kun 60 Aar gammel — lige som han først selv (or Alvor skulde til at glæde
sig over sin egen Have i Fred of> Ro efter de mange virksomme Aar.

Da Virksomheden statlig fortsættes i hans Navn, er det bedste Minde, man kan
ønske ham, at endnu mange af hans Ting maa finde Vej ud i vore Haver, og der
vidne om denne Mand og hans smukke Indsats i dansk Havekunst.

Eig. Kiær.
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KONKURRENCEN OM UDVIDELSE AK
S O R G E N F R 1 K I R K E G A A R D, L Y N G B Y

En Konkurrence om et dansk Kirkegaardsanlæg er en Sjeldenhéd, og selv om det
liere Gange er krævet, at man ved storre Projekteringsarbejder arrangerede en saa-
dan, er dette ikke sket. Nogen synderlig Erfaring for, hvorledes en saadan udskreves
og virkede, har man derfor ikke haft, hvorvel man nok har kunnet paralellisere Ira
Parkkonkurrencer til en Kirkegaardskonkurrence, og 0111 man havde villet det, fra det
første Omraades Konkurrencer maatte have kunnet udnytte derved indvundne Er¬
faringer ved Udskrivelse og Bedommelse af Kirkegaardskonkurrencer.

Ved den Konkurrence, som nærværende omhandler, har man ikke haft synder¬
ligt heldigt Greb paa det første Omraade: Konkurrenceudskrivningen. Om der lig¬
ger nogen større Tanke bag ved, skal være usagt; men man har Lov til at undre
sig, naar en Kommune som Lyngby for det første nøjes med at publicere Konkur¬
renceudskrivningen i et lokalt Blad, som ikke kan forudsættes læst af andre end
Kommunens Beboere, og for det andet ikke stiller mere end een Præmie (paa 500
Kr.) i Udsigt plus „Ilet til at købe andre Projekter for IOO Kr. Stk.", naar man sam¬
tidigt forbeholder sig enhver Ret til at „benytte disse Projekter eller deres Ideer".
Regner man, at Omkostningerne ved Kirkegaardens Udvidelse kan blive c. 20,000
Kr., hvad meget let kan blive Tilfældet, er det et saare beskedent, ja urimeligt lille
Honorar, Kommunen paa den Maade kan nøjes med at betale Forfatteren til det be¬
nyttede Projekt.

Til Brug for Deltagerne i Konkurrencen udleveredes foruden to Planer et Program,
der i al sin Omstændelighed netop ikke sagde, hvad det skulde sige, nemlig hvorle¬
des Planerne vilde blive bedømt, især i hvilken Rækkefølge man kunde regne med,
at man tog Hensyn til praktiske, økonomiske, æstetiske m. fl. Forhold, og idet der
viser sig at være et betydeligt Misforhold mellem Programmet og Bedømmelsespro-
portionerne, skal begge Dele i det følgende stilles overfor hinanden, idet man ube¬
tinget maa lade Kommunen, at Affattelsen af de sidste ikke lader noget tilbage i Ty¬
delighed, men til Gengæld burde de Forhold, som disse paapeger, naturligvis ligesaa
ubetinget være meddelt Deltagerne som værende de Hovedpunkter, hvorefter Projek¬
terne bedømtes.

I Programmet stilles bl. a. følgende Punkter op som Krav, Henstillinger eller Ønsker:
„Paa Detailplanen ... angives foruden de projekterede Hovedveje og Gange

paa det nye Terrain tillige Gravstedsordningen, idet der kan skelnes mellem frit¬
liggende Familiegravsteder (mindst 5*5 dobbelte (5 111 dybe) og enkelte
(2,5 m dybe) Liniebegravelser.... Det er dog ikke nødvendigt at foretage en
Opdeling af Terrainet i de enkelte Gravsteder. Det er tilstrækkeligt ved Maal-
angivelser at vise, hvilken Art Begravelse et Terrain er bestemt for. Desuden
skal der paa Planen indtegnes saadanne Anlæg og Beplantninger, som de kon¬
kurrerende maatte finde ønskeligt....

Til Oplysning tor Deltagerne tjener endvidere følgende:
1) at der er Mulighed for en mindre Skelregulering langs det ny Areals Østside ...

2) at den .... viste 3>0 brede Sti .... skal tjene som Forbindelsesvej mellem ....
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to Matr. Nr hvorfor man ønsker denne Sti holdt udenfor den egentlige Kirke¬
gaard og hegnet mod denne.

3) at den høje Bøgehæk mellem den eksisterende Kirkegaard og det ny Areal
vil hlive sløjfet.

4) at den Vej paa den eksisterende Kirkegaard, hvori der .... er indtegnet en
Kloakledning, er udlagt i m.s Bredde og befæstet med Si ngels, saa den kan bru¬
ges som Kørevej fra Kapellet til det ny Areal.

5) at Størstedelen af Smaagravstederne paa den eksisterende Kirkegaard ret Nord
for Kapellet mellem dette og Nordskellet vil være sløjlede indenfor en ret kort Aar-
række, saa der er Mulighed for Anlæg af en bred Gang fra det højtliggende Kapel
ned over det nævnte Areal. Dog kan Gravstederne Nr. 74 og 75 (se Opmaalingen
Pag. 80), hvorover en saadan Gang, hvis den skulde gaa i lige 1 lugt ind gennem
Bøgehækken ved Markskellet, maatte tøres, næppe sløjfes indtil videre.

6) Det ny Areal afvandes til den paa Planerne viste Hovedkloak, der er lagt.
Der ønskes saa vidt muligt ikke udlagt Gravsteder over Ledningerne, saaledes at man
til enhver l id er fritstillet 111. H. t. Eftersyn og Opgravning til denne Kloak. Dog kan
Kloaken, hvis ganske særlige Grunde maatte gøre det ønskeligt, omlægges noget.

7) Kisterne skal staa med Underkant i Dybde plus 2,20 under Terrain .... hvor¬
for det lave Terrain omkring plus 2Q,()() Kurven enten maa opfyldes noget eller ud¬
lægges til andet end til Gravsteder.

Endelig anførtes det, at det samlede Areal af den gamle Kirkegaard var 16,549
m2, det nye 22,429, og at man tænkte sig Udvidelsen foretaget successivt".

Som Følge af Programmets f remhævelse af Hensyn til Kloakledningen, Indrettelse
al større (efter Lyngby-Forhold formentlig ret uforholdsmæssigt store) I amiliegrav-
steder, Hensyn til de to Gravsteder, som man ikke mente at kunne sløjfe, og som
hindrede Gennemførelsen af en iøvrigt meget nærliggende Løsning af Færdselsproble¬
met 111. 11. Forhold, maatte de konkurrerende forudsætte, at det var efter disse Hen¬
syn, Planen vilde blive bedømt. En Mængde af Deltagerne havde da ogsaa taget
skyIdigt Hensyn til de opstillede Punkter, hvorimod adskillige andre ikke havde gjort
det. Og Proportionerne for Bedømmelsen viste, at netop liere af de Forhold, som

Deltagerne i Henhold til Programmet satte i første Række, ved Bedømmelsen anførtes
som secundære Synspunkter, mens helt nye Fordringer pludselig dukkede op.

Ved Bedømmelsen opstillede man følgende:
Hovedsynspunkter: 6. Æstetisk Behandling.

1. Udnyttelse af Arealet. Sekundære Synspunkter:
1. Egnethed til successiv Udformning. 7- Det lave Terrains Udformning.
3. Forbindelsen med den gi. Kirkegaard. 8. Færdselsordningen.
4. Randbehandling og Beplantning. Q. Pladser til Affald.
5. Skon over, hvorvidt Planen er forholdsvis bil- 10. Klassificering af Gravsteder og Begravelser med ,

lig eller forholdsvis dyr. særlig Beliggenhed.

Mens der saavidt vides ikke har været saglig (kirkegaardskyndig eller gartnerisk)
Assistance ved Udformning af Programmet, var Hr. Kommunegartner G. N. Brandt
tilkaldt ved Bedømmelsen.

Af de her offentliggjorte Projekter vil det kunne skønnes baade i hvor høj Grad,
Præmietagerne har taget Hensyn til Programmets Ordlyd, og i hvilken Grad Bedøm¬
melseskomiteen har gjort det. I Hovedsagen kan man sikkert (ud fra Bedøm melses-
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proportionerne) sanktionere Bemærkningerne i Betænkningen, cler for cle præmieredes
Vedkommende lyder:

„lietnla" (Hr. Anlægsgartner Valdemar Hansen): „Økonomi og Vejforhold er gode,
men Randbehandlingerne og de mange Hjørnegravsteder i Midterpartierne er uhel¬
dige. Om Midteraksen gælder Bemærkningerne for „Nepeta" („lagt overdreven Vægt
paa I ortsættelse af det gamle Kapels Akse"), ligesaa Anordningen af de nordlige
Familiegravsteder („er smukt ordnede").

„Pinus" (Hr. Havearkitekt C. Th. Sørensen): Et smukt Projekt med god Økonomi.
Dets Mangler er mindre god Forbindelse ined den gamle Kirkegaard og de mange
skæve Vinkler. Ideen i Beplantningen er smuk, men lidet egnet til successiv -Udfø¬
relse".

„Fred" (Hr. Arkitekt Edvin Christiansen): „Trods sine smukke Enkeltheder inde¬
holder Projektet dog ikke Momenter, der er anvendelige under de givne Forhold".

„Kød Cirkel" (Hr. Arkitekt Einar Rasmussen): „Sammenlignet med „Pinus"....,
der er udformet etter lignende Principper, har Projektet undgaaet Overtal af skæve
Vinkler. Endvidere giver den stærke Opdeling i smaa Haver stor Intimitet. Tværgan¬
gene uden Grave er en al Projektets adskillige smukke Enkeltheder. Nichegravste-
derne kan paa tilfredsstillende Maade indrettes paa passende Steder. Forfatteren har
ikke gjort tilstrækkeligt Rede for Randbehandlingen".

Flere af Deltagerne i Konkurrencen indsendte foruden Planerne ogsaa Beskrivelser,
som vi dog ikke er i Stand til at meddele Indholdet af.

Al de lier nævnte og af Bedømmelsesudvalget fremhævede Projekter modtog de
tre førstnævnte IOO Kr., medens sidstnævnte, Hr. Arkitekt Einar Rasmussen, Gentofte,
fik Præmien paa 500 Kr. Johannes Tholle.
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•EN AMERIKANSK TE GN EMAA D E
I ornylig indeholdt Architectural Record en lille opsats, betitlel „Isonietriske perspek¬

tiver", at en forfatter, der flere gange har tegnet illustrationer til bladet paa en sær¬
lig inaade, som har i hvert laid nogle al den perspektiviske forms fordele uden at
kræve blot tilnærmelsesvis saa meget arbejde og besvær, og nu havde bladets redak¬
tion bedt ham om at beskrive sin særlige methode.

Den er meget simpel og ligetil, idet han blot tegner en plan i en vis vinkel mod
tegningens ramme og oprejser de lodrette linier og planer paa denne plan. Hosstaa-
ende billede al en terning anskueligger princippet i methoden. Det ses, at alle syn¬
lige kantlinier er lige lange, vandrette planer gengives i rigtigt geometrisk forhold, men
lodrette planer er fortegnede. Ililledet af terningen giver imidlertid et ret overbevisende
og naturtro billede trods manglende perspektiv, og det er muligt at maale den virke¬
lige størrelse. De eksempler, der var vedføjede artiklen, fremstillede forskellige interi¬
ører og arkitektoniske detailler og saa meget overbevisende ud; jeg fik derfor lyst til
at forsøge, hvorledes det vilde falde ud at anvende methoden til havetegning, og jeg
synes, det udmærket godt kan tænkes, at den er brugbar og praktisk paa dette om-
raade i visse tilfælde. De to tegninger, som er gengivet her, er meget simple og teg¬
nede med en enkelt signatur nærmest som arbejdstegninger. De anskueliggør meget,
som ikke kan vises i plan alene, og der kan dog maales eller indskrives maal paa
samme maade som paa plan eller snit. Fordelen skulde særlig være den overordentlig
lette udførelse, idet der slet ikke er tale om perspektivisk konstruktion — paralelle
linier tegnes paralelle - og alligevel frembringes der et indtryk af et virkeligt billede.

Tegningens udførelse forstaas umiddelbart, grundlinierne danner vinkler paa 4.5 u>
300 og 6() 0 mod billedplanet, hvilket forhold almindeligvis vil frembringe den bedste
illusion. (7. Ih. Sørensen.
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Skruens Stilling ved Klipning af Plænens
Rand. (Det ene Hjul patw Gangen).

Skruens Stilling ved normal Plæneklipning.
(Begge Hjul paa Plænen).

AVNSØ'S UNIVERSAL PLÆNESLAAMASKINE
Der cr i Aar fremkommen en ny Plæneklippemaskine; den er dansk, billig og

efter hvad Sagkyndige, der har haft den til Undersøgelse, udtaler, skal den fuldt ud
staa paa Højde med de bedste tilsvarende Typer af hidtil prøvede Mærker a( euro¬
pæisk Fabrikat. Naar denne danske Maskine skal omtales her, er det paa Grund al,
at den indeholder en sa'ilig Anordning, hvorved det ene Drivhjul kun sænkes (se l ig.
t. v.), saaledes at det kan arbejde paa den Iavereliggende Gangsti, medens det andet
arbejder inde paa Græsplænen. I lerved opnaas, at Plænen ved Kanterne klippes jævnt
og i ens Højde over Gangstien, hvilket er af stor Betydning for en Græsplænes Ud¬
seende.

Ved tidligere kendte Maskiner loretages Kantklipningen almindeligvis ved at ar¬
bejde med Maskinens ene Drivhjul ud over Græsplænens Kant og ved Hjælp af Skal¬
tet at tvinge Maskinen over i en Stilling, saa Kanten kan klippes; men denne sidste
vil naturligvis aldrig blive jævn, samtidig med, at Skaltet lider ved, at Maskinen køres
i denne skæve Stilling, for ikke at nævne det besværlige og trættende Arbejde, som
er lorbuildet hermed.

Avnsø's LføW/W-PIæneslaamaskine afhjælper disse Mangler ved sit indstillelige
Drivhjul, og det maa her bemærkes, at Drivhjulet trækker paa de roterende Knive,
hvilken Stilling Drivhjulet end maatte indtage.

Efter at alle Randbræmmer al Plænen er klippede, sættes Drivhjulet atter i Nor¬
malstilling (se l ig t. h.), en Omskiftning, der er yderst simpel og uhyre let at foretage,
og Plænens indre Flade kan da slaas paa sædvanlig Maade.

Et Kantjern, der har til Formaal at løfte det Græs, der hænger udover Plænens
Kant, op til Knivene, følger med hver Maskine til eventuel Paamontering. Kantjernets
Nytte af hænger naturligvis for en stor Del af, hvorvidt Plænens Kant fremtræder af- •
stukket eller er delvis nedtraadt eller nedtromlet til Gangens Højde; i sidste I ilfælde
er Kantjernets Nytte kun ringe.

Men bortset fra denne Enkelthed er det en udmærket Maskine af den sædvanlige
Type og har dertil den store Fordel med det indstillelige Drivhjul, at det maa for¬
menes, at den fortjener at vinde Indpas i Haverne, især hvor der er uøvet Mandskab
eller Amatører, der foretager Plæneklipning. G. G.
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DAHLIA (GEORGINE R)
ved Georg Georgsen.

Georginens Historie i Europa er kort, men rig paa Begivenheder. Ingen anden
Blomst har i saa høj Grad været i Stand til at forandre Form som denne, og man
kan her tale om Mode mere end ved nogen anden Blomst. Interessen har været
meget svingende, snart har Georginen været beundret og Nyheder betalt med Priser,
der for Datiden var svimlende, og snart har Georginer været „tarvelige og simple
Bondeblomster" for atter at stige i Anseelse, naar nye Former dukkede op. Vi er nu
ved at opleve Georginens tredie Opsving, og naar Omtalen bringes i dette Tidsskrift,
skyldes det alene den Aarsag, at vi nu i Modsætning til tidligere Tid, har Georgin-
sorter (især i de nyeste Former: Pæongeorginerne), der ved sin Vækst, Farverigdom
og Blomstermængde betyder en saa værdifuld Foregelse af de Virkemidler, der staar
til Raadighed for Havens Anlægger, at en grundig Omtale maa skønnes at være

nødvendig nu.
Efter at der i mange Aar litterært har været stille om Georginedyrkningen, har de

seneste Aar bragt en Bække Afhandlinger og Høger om Georginer. For at orientere
vore Læsere, bringes først en kortfattet Anmeldelse af Bogmarkedets Nyheder her
og dernæst bringes Georgine-Formernes Historie, en nyttig Baggrund for den almin¬
delige Forstaaelse, for senere Anmeldelser af Enkelt-Nyheder og af Betydning for
den, der eventuelt maatte komme ud for at udføre en Have, der skulde give et bestemt
Tidsbillede. Den historiske Oversigt er et Sammendrag af de nye liøgers Beretninger,
suppleret med nogle originale Undersøgelser paa. Omraader især indenfor den nyere
Historie, som er mærkelig mangelfuldt behandlet i alle Bøgerne, saaledes at Behand¬
lingen her bliver mere kortfattet, men til Gengæld mere fuldstændig end nogen enkelt
Bog.

DEN NYE GEOBGINELITTERATUH
Das Dahlienbuch af Karl Foerster og Camillo -Schneider.
„Bflcher der Gartenschonhcit" ,> Bind, Herlin I<>27 (Tilsendt Redaktionen Oktober 1926).
103 Sider 82 Illustrationer, deraf 13 i farvetryk. Format II. 26 cm X Br. 25 cm. l'ris 6 RM. heft.,

7eller8RM.ib.
Atter et fortræffeligt Arbejde i Gartenschtinheits Serie, dette Værk staar i alle Henseender over

nogen anden populær Georginebog, og med sin overdaadige Fylde af Oplysninger udgør den tillige
Dahlialitteraturens bedste Fag-Haandbog, en udmærket Stotte for Havearkitekt og Anlægsgartner. Vi
kan trygt anbefale den som uundværlig for enhver Georgineinteresseret; det er en af de faa lloger,
vi kan anbefale uden noget som helst væsentligt Forbehold.

Billederne er usædvanlig store, klare og efter ypperlige Fotografier. I efterfølgende Georgine-
Omtale er vore Klicheer l'ig. 1-3, 7> 8, 10, 12, 20, 23, 39 og 4" udført efter denne Bogs Illustrationer.

Bogen rummer Historie, Oversigt over Klasserne i og udenfor Tyskland, de bedste Sorter indenfor
hver Klasse i gode Beskrivelser (ca. (MX) Sorter omtales), faa inen udmærkede Ord 0111 Anvendelse,
omhyggelige Dyrkningsvejledninger, Sortslister efter Farve, Højde osv. Eksempler paa Sammenstillinger,
Liste over forældede Sorter og udmærkede Litteraturhenvisninger.

En stor Del af efterfølgende historiske Redegørelse bygger paa -denne Bog.
Dahlias for the Home. B. Y. Morrison. Farmers Bulletin Ni*. 137"■ U. S. Department of

Agriculture. W ashington 1923. 16 Sider, 15 III. Pris 5 Cent.
En ypperlig lille populær Vejledning, der foruden en kort, men yderst instruktiv Dyrkningsvej-

ledning tillige indeholder Billeder og Definitioner af de i Amerika benyttede Georgine-Klasser. (Herfra
stammer Fig. 9 og 19).
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Fig 2. Det første Billede af de første Fig. I. De ældste kendte Georginebille- Fig. .!• Det første Billede cif den i I872
i 1789 til Europa indførte Georgine- der (Dahlia pinnata) tegnet af Her- indførte anden Stamform, Dahlia
planter. Dah 1 la pinnata (Cavanilles, nandez paa dennes Kejse Jouarezi (The Gardener's

Madrid). i Mexico. Chronicle).

Georginedyrkningens Begyndelse. I)e første Hilleder af de to Stamformer.

Die Dahlie. Deutschen Dahlien Gesellschaft Berlin 1926 (Historie, Kultur og Anvendelse), 132 Sider,
74 III., 8 Farvetryk, 16 Medarbejdere, 26 Kapitler.

Denne Hog af det tyske Dahliaselskab er desværre næsten helt overflødiggjort af den samtidig
udkomne, ovennævnte „Das Dahlienbuch", der paa ringere Plads bringer langt fyldigere Oplysninger
indenfor de samme Omruader. „Die Dahlia" kan, hvor smukt, den end er udstyret, ikke anbefales
som populær „Havebog", dertil staar der for meget, der ikke kan interessere Publikum, og en Haandbog
for l'agfolk kan den ikke blive, da der er alt for faa eksakte Oplysninger. (Det er en Hog, skrevet
væsentligt af Gartnere og 0111 Gartnere. En Gartnerlbog, som mulig kan interessere i de Kredse).
Sortslisten omfatter: „De fleste i Handelen værende Sorter".

(I efterfølgende gengives Fig. 11, 29, 30, 37> 38 og 41 efter „Die Dahlie").

Stamboek van Dahlia — Verscheidenheden, samlet af J. Mater og udgivet af Nederlandsche
Dahlia-\ ereeniging. Assen (1926?) Format 31 H. x 25 cm Hr., 36 Sider, 33 Hl- af Georgineblomster,

Dette Værk er et Register, der i tabellarisk Form anfører alle de Georginesorter, der i Aarene
I9<H)—25 er præmierede i I lolland, en udmærke't og retfærdig Basis for Skel mellem væsentligt og uvæ¬
sentligt i Sortsvrimlen.

1 alfabetisk Orden nævnes 866 Sorter, der er Rubrik for Lobenummer, Navn, Klasse, Farve, det
udstillende Firmas Navn (der har vundet Præmien) og endelig 6 Rubrikker til Angivelse af Dato og
Aar for Præmieringen (6 forskellige Klasser af Præmier).

Desværre er det angivne Firma, der har vundet Præmie for en Sort, ikke altid identisk med det
Firma, der har tiltrukket Sorten. En Mangel, der er fuldstændig og derfor vildledende for de uden¬
landske Sorters Vedkommende.

Billederne forekommer uden Sammenhæng med Teksten og omfatter kun Sorter fra de seneste
Aar. Ikke destomindre er det et Standardværk, der i sin koncentrerede Form er en uundværlig Haand¬
bog for Dahliasamlere og Planteskoler. (Fig. 24 gengives efter denne Bog).

Den alfabetiske Ordning giver ikke nogen Oversigt over Bevægelsen indenfor Klasserne fra Aar
til Aar. Jeg har foretaget en saadan Optælling for de vigtigste Klassers Vedkommende, den gengives
i grafisk Opstilling Fig. i 8a.

Garden Dahlias. En Artikel med Definitioner og 12 Helsides Illustrationer af Georgine-Klassernes
engelske Inddeling, findes i „Journal of the Royal Horticultural Society" Vol. XLIX (— 49) 1Q24-
(Plancher herfra er benyttet til vore Gengivelser Fig. 21 og 22).
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DE FORSKELLIGE GEORGINEFORMER, OPRINDELSE
OG BENÆVNELSE

I vore Dage har Georginernes store Formrigdom foraarsaget nogen Forvirring i
Betegnelserne al de forskellige Klasser eller Former al Georginer, det er undertiden
meget svært at forstaa Planteskolekatalogerne. (Tiuppe-Benævnelserne er forskellige
i forskellige Lande, og Betegnelserne i danske Kataloger er derved bleven ret uens¬
artede. For dels at skaffe lidt Klarhed her, og dels for at vide, hvad der tales om
i efterfolgende lille Opsats, er det værd allerførst at se paa de vigtigste Formtyper,
som vi nu har — og da det i høj Grad letter Forstaaelsen og Oversigten at sammen¬
holde disse med den botaniske Oprindelse og de tre Trin, Epoker, i den gartneriske
Udvikling al Georginen, er dette taget med og behandlet samlet og som Indledning.

De Georginesorter vi dyrker, hidrører fra to Arter eller Artgrupper, der begge
har sit Hjem i Sydamerika, men da Georginer allerede i Aarhundreder var dyrkede
i sit Hjemland inden Europæernes Erobringer, blev det iorstaaeligt nok ikke de vilde
Arter, men dyrkede Kulturformer, som Plantesamlere sendte hjem til Europa.

Den første Georgineform, Dahlia pinnata (Kulturform at Dahlia variabilis), kom til
Europa (Madrid) 17^9 og udbredtes herfra; den blev Stamform for alle Pompon Georgi¬
nerne, man ser let Ligheden mellem det først kendte Eksemplar (Fig. 2) og dens nu
dyrkede Efterkommere (I ig. 4)- Fællespræget er Blomstens ret korte stumpe Blade
med Tilbøjelighed til indadrullede Rande. Dette blev Georginens første Epoke, den
„tunge" Blomst.

Den anden Georgineform, Dahlia Jouare^i, (Kulturform af Dahlia Popenovii fra Gua¬
temala), kom først til Europa 1872 og blev Stamform for Kaktus Georginerne. Ogsaa
her ser man Ligheden mellem Stamform (Fig. 3) og Efterkommerne (Fig. 5)> der alle
har Blomsterne smalbladede og spidse med Tilbøjelighed til tilbagerullede Rande. Dette
blev den anden Epoke—den meget „lette" urolige Blomst.

Tredie Epoke — Nutiden — bæres at alle Mellemformerne mellem disse to første
Typer; storblomstrede f ormer med lange flade (ikke rullede) Blomsterblade. - Pæon¬
georginerne (Eks. Fig. 6).

Georginedyrkningens nuværende Stilling: l)e tre Hovedtyper og deres Henævnelse.
Fig. 4. Pompon G. Første Epoke, den Fig. 6. Pæon G. Tredie Epoke. Mel- Fig. 5. Kaktus G. Anden Epoke. Dentunge Blomst, Ball.-Typ. (Tyskland). lemformerne. Schmuck-Typ. (Tyskland). „lette" Blomst. kaktus-Typ. (Tyski.jShow D. (Engl. og U. S. A.) Decorative D. (Engl. og U. S. A.) Cactus D. (Engl. og U. S. A.)
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l804- 1834« Type 1831 (senere Foto).
Første Epokes Typer af enkeltblomstrede Georginer.

Fig. 7. Første engelske Georginebillede:
Botanical Magazine. Blomsten stjerne¬
formet, ligesom den nu dyrkede Type:

Decorative-Single.

Fig.8. Sorten Paragon (efterGardeners
Chronicle), der dannede Type. Blom¬
sten kredsrund ligesom den nudyrkede

Type: Show-Single.

l ig. 9. A n emon cblomstret G. Enkelt
med forlængede Skiveblomster. Typen
fremstod 1831. I Mangel paa Billede fra

den Tid geng. Typen efter 111. 1922.

Disse tre helt fyldtblomstrende Former spiller langt den største Rolle, hvorfor de
alene nævnes i denne lille Indledning, og idet Læserne nu i Erindringen fastholder
de tre Hovedgrupper: Pompon-, Kaktus- og Pæon-Georginer, kan vi med større
Udbytte gaa i Lag med Georgine-Udviklingens Detailler, der skal bringes i historisk
Rækkefølge.

1. EPOKE. ÆLDRE HISTORIE OG POMPON GEORGINER.
Den spanske Læge Hernandez var den første, der bragte Europa Kendskabet til.

Georginen. 1575 tegnede han paa sin Rejse i Meksiko omstaaende (Fig. i) forskellige
meksikanske „Acocotli", der let lader sig identificere som Georginer. 1789 sendte den
botaniske Have i Meksiko Knolde af Georginer til den botaniske Have i Madrid.
1791 blev de beskrevne (Fig. 2) og givet Slægtsnavnet Dahlia (efter Linnés Elev, An¬
dreas Dahl). At senere (1803) en tysk Botaniker kaldte Slægten for Georgina (efter
en russisk Botaniker, Georgi) gav os det folkelige Navn Georgine, medens det som
botanisk (latinsk) Slægtsnavn maatte opgives, da det ældste Navn efter Linné ifølge
internationale botaniske Regler altid er det gældende latinske Slægtsnavn. Georgine
har holdt sig som et folkeligt Navn og er lier i Norden Fællesbetegnelse for allé
frilandsdyrkede Dahlia, medens det i Tyskland kun benyttes lil de storblomstrede
Pompongeorginer.

Fra Madrid udbredtes Georginen over Europa, hurtig blev man opmærksom paa
dens Evne til at variere, og Gartnerne tog fat paa at ,tiltrække nye Former og Far¬
ver. Det synes — efter engelske Kilder — at det især vark tyske Gartnere, der her var
virksomme, allerede i8o6 udbød en tysk Gartner 55 Sorter enkelte og halvfyldte til
Salg. I808 skal den første helt fyldte Georgine være fremkommen. England blev ivrig
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1810. Ca. 1850. 1852.
Første Epoke: Udviklingen af de fyldtblohistrede Georginer.

Fig. IO. Det første Billede af en fyldt- Fig II. Storbl. Pompon G. af 1840—50- Fig. 12. Sinaablomstrede Pompon G., de
blomstret G. (Botanical Register). Den Aarenes Ideal, den fuldst. geometriske fremkom 1850. Efter den første Afbild-

første fyldtbl. fremkom 1808. Blomst (Akvarel i Firmaet DeegensArkiv). ning (i Gartenflora).

Aftager af Nyheder, og snart rasede en stærk Dahlia-Mani i England, saaledes ud¬
kom 1836 „The Dahlia Register" med en Omtale af over 3000 Sorter. Ogsaa paa
Kontinentet fandtes mange Samlere; det der først og fremmest interesserede, var de
fyldte 5/iote>-Foriner- „de gammeldags Georginer" - Pomponformen. Kravene var meget
strænge, Blomsten skulde være meget regelmæssig helt, geometrisk opbygget og kug¬
lerund, om Blomsterbladene var flade, indadrullede eller som senere helt kræmmer¬
husformede, betød intet, blot det habituelle, Kugleformen, den „tunge" Blomst, op-
naaes; kun stribede, plettede eller Blomster med anden Randfarve dannede en

særlig Gruppe Fancy (Fantasi) Dahlia. Af det store Dahlia-Dynasti Firmaet Deegen
(Kostritz) bringer vi her (Fig. Il) en Gengivelse af en af dets talrige at Kunstnere
udførte Akvareller, der samlede i Mapper tjente som Vejledning for Købere.

Jævnsides med fyldte Georginer (Pompon) dyrkede man ogsaa enkeltbloinstrede.
Englænderne har alle Dage haft et aabent Øje for de „lette" Blomsters Charme.
Foruden de enkelte, „vilde" Georginer med de (S Randkroner (Randblomster) nærmest
som en Stjerne (Fig. ~j), opstod Sorten af 1834 Paragon (Fig. 8), der dannede en Type,
der endnu dyrkes, Paragontypen eller 1111 kaldet „single show", med dens næsten
kredsrunde Blomst. I83I fremkom de første anemoneblomstrede (Fig. Q), dé er enkelte,
men med mere eller mindre forlængede Skiveblomster, en Gruppe Georginer, der
endnu er i Yndest i England og Nordamerika.

I85O fremkom den første „Lilleput" Georgine, de sinaablomstrede Pompon Geor¬
giner (Fig. 12), disse lave Georginer med de fintbyggede, bittesmaa Blomster benyttes
endnu overalt, men i nye Sorter.

I vore Dage er Pompongeorginerne atter ved at komme i ^ ndest, dels paa Grund
af l idens Forkærlighed for alt „gammeldags" og dels paa Grund af nye Sorter, hvis
Blomster har et lettere Præg og Blomsterstængler, der er lange og stærke nok til at
bære Blomsten frit over Løvet.
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SINGLE DAHLIAS,
DOUBLE VARIETIES.

FRENCH MARGUERITES. SALVIAS.
Sumnhr-J-lowrrit!^' Chrysanthemums,

SINGLE PYRETHRUMS, MIMULUS. HARDY FUCHSIAS.
u.M, NWBLTIKij or Tin; SEASON. IT.-.

1 HOS. S. WAKE,
HALE FARM NURSERIES,

Tottenham, London.

1882. (1882.) 1891.
Fig. 13. !)• Juarezi. (Katalogonislag.) Fig. 14. Harry Freeman.

2. Epoke, l'lanteskolekatalogerne bliver fra Firsaarene stedse rigere illustrerede og bliver derved de
Kilder, der klarest fortæller 0111 Formfølgen i Kaktus Georginernes Udvikling. Her er de første ufuld¬

komne Former. (Thomas Ware, Tottenham, nu Feltham, England,)

GEO II GINERNES 2. EPOKE. KAKTUSGEORGINER
Af ganske uanet Betydning blev imidlertid nogle delvis ødelagte Georgineknolde,

som en Hollænder i 1872 modtog fra en Ven i Meksiko. Knoldene gav Blomster i
1873, og man blev straks opmærksom paa den afvigende Blomsterform med de til-
bagerullede Bladrande. Det første Billede (Fig. 3) fremkom i The gardeners Chronicle
1879. Det var som nævnt en Kulturform, man gav den noget fejlagtig Artsnavn (D.
Juarezi efter Meksikos daværende Præsident Benito Juarez — forst i IQl6 synes den
vilde Stamart at være fundet i Guatemala, Dahlia Popenovii, ogsaa den viser Tilbøje¬
lighed til tilbagerullede Bladrande).

D. Juarezis Blomst var skinnende rød, den fik det folkelige Navn Kaktusgeorgine
paa Grund al, at den havde en vis Lighed med Kaktusblomster (Eks. Cereus speciosa),
senere syntes det, som om Tendensen gik mere bort fra Kaktusblomst-Idealet, gamle
Sortsnavne som Igel (Pindsvin) kunde tyde paa, at det var Kaksusplanternes Habitus —
det stikkende, der blev Forbilledet.

D. Juarezi udbredtes ved Frø, man ser derfor dens Afkom blive af noget varie¬
rende Karakter. Det smukt udlørte Snit, der pryder Wares Katalog fra 1882 (Fig. 13)
viser en Form, der er den typiske moderne Pæongeorgine, det maa dog huskes, at
Blomsten var mindre end Pæongeorginer 1111, og at den paa Kaktusgeorgineskik ofte
sad halvgemt mellem de grønne Blade. Denne Blomsterform var imidlertid ikke den
tilstræbte, den blev „forbedret" og glemt. I<SC)() viste Katalogernes Juarezi Billeder
saaledes atter Stammoderens tilbagebøjede Rande, samtidig med at Sortudvalget i
andre F arver var ved at gøre sig gældende; det synes især, at de hvide Farver var
attraaede. Forst fik man Farverne, siden Formen. De nye Georginebøger fortæller
ikke noget herom. Jeg maa da lade gamle Kataloger tale og bringer her en Række
Billeder, der tydeligt viser Formens Udvikling fra Aar til Aar —de angivne Aar er
Katalog Aargangen - Aaret forud havde Sorterne været udstillede, faaet Medailler og
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PAIUTB f'ATAI/iOI.'R

THE GREATEST NOVELTY of tl»c SEASON.

THE FIRST AND ONLY REAL

WHITE CACTUS DAHLIA
EVER RAISED.

"MRS. PEAKT,"

»Hh .1 UikM uniti of lumoo Hi um Mulm arnen li tlril »ptu. 1W1 oIm .,(T a, tha
«nw»r <4»«ntn in kf*. TH« II*. »hwh wu .penally pi»M«ro4 <or U>U Caulotfu*

iiMim Mtvruich i. L*sti*o HOVCLTY, *s I kiwv 11 alii «li. ui.i-aur««! ntUfeilluB

A..rtin nnrttai CmUMmm, Anuwlam. CrjiUJ ralut. >n4 Tunurr
tihlUUoni. ua » of Wtrit hj ih« *oj»l Hunliulmnil Swi«tr. r o „re.

1893. (>894.) 1894-
Fig. 15. De lie at a. Fig. 16. Mrs. Peart i Omtale og Gengivelse.

2. Epoke. Flere Billeder fra Wares Kataloger, tier hvert Aar bragte et Helsidebillede af den bedste
Nyhed (her gengivne i Maal 1:3).

Ovenstaaendc viser de første typiske Kaktusgeorginer.

„Award ol Merits" for saa at optræde paa Præmieringens flatterende Baggrund i
Katalogerne det næste Aar. l8Q2 viser saaledes den ene Kaktusform færdig, den smal-
bladede svagt rullede, og 1894 (!' ig- Ifr) den anden Kaktustype, den store Sensation
og den for den følgende Tid ideale Form, med de helt rørformet rullede tynde
Blomsterblade, Sorten: Mrs. Peart (Mr. Peart var Wares Planteskoles Overgartner).
I „Die Dahlie" mindes en ældre Gartner sin Medhjælpertid hos Ware, og skildrer
den Opsigt, denne Sort vakte.

„Mrs. Peart" var iøvrigt gengivet i Danmarks „Gartnertidende" 1895 samtidig med
den første Omtale af Kaktusgeorginerne.

1894/95 var Kaktustypen, Formen, fæstnet, og nu fulgte et Opsving, der ganske
svarede til Pompongeorginernes, ca. 50 Aar tidligere, Sortstallet steg Aar for Aar
tor at kulminere IQO8.

Jeg har forsøgt at illustrere dette grafisk (Fig. 17) ved at tælle Antallet af Navne-
sorter i gamle Katalogaarganges Sortslister og afsætte dem Aargang vandret, Antal
Sorter lodret. (Materialet er fra Landbohøjskolens Havebrugsafdelings Katalogsamling),
de anførte Aarstal viser, hvilke Aargange der forefindes. I Wares Katalogaargange ser
man tydeligt, hvorledes Kaktusgeorginernes Fremkomst skader de andre Georgine¬
klasser. Efter 1908 daler Kaktusgeorginens Navnesortskurve lige saa hastigt, som den
steg. Moden har fundet nye Objekter indenfor Georginerne.

Den grafiske Fremstilling dækker dog kun reelle Forhold i Storhandelen. Kaktus¬
georginernes Antal af dyrkede Eksemplarer er sikkert ikke falden i tilsvarende Grad
som den faldende Kurve i Katalogerne (se ogsaa Fig. 18), der kun viser, at Interes¬
sen for N\ heder er borte, man havde de Variationer, Behovet krævede (især til Kranse¬
binderi). Markedet var forsynet, man købte ikke mere ind. Skulde man bruge flere
Planter, var det let at formere til eget Brug og til Naboerne.

Ved Siden af Hovedinteressen, Kaktusgeorginerne, havde I88O-9O Aartiderne især
i England vedblivende Sans for de gamle Klasser, især de enkeltblomstrende.
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I ig. 17. Kt Billede af Modens Skiften. Kaktusgeorginernes Sejr over I. Epokes Klasser. Fremstillet
ved Optælling af Navnesorter i en Hække Aargange af Firmaet Wares Kataloger.

(Landbohøjskolens Havebrugsafd. Katalogsamling.)

I(SQI udbydes for første Gang Tom Thumb Sorter, Enkeltblomstrede, 25—30 cm.
høje Dværgformer, Forløberne for de nu anvendte Mignon Georginer, der er lidt højere,
men da ogsaa lidt større i Blomsterne. (Fig. 38).

Enkeltblomstrede halvfyldte Kaktusgeorginer har været udbudt til Salg i Halv¬
femserne, men synes aldrig at have vundet nogen Udbredelse. En af de nyeste Sorter
gengives Fig. 22.

1 de seneste Aar sker der lidt Forandringer; ved Siden af gamle Sorter, der stadig
holder Stillingen (Eks. den i Amerika saa yndede Countess of Lonsdale fra 1895) er
man ved at gaa bort fra Blomster med tynde, rørformede, rullede og krøllede lilade
til de mere aabne, faa-straalede Kaktus (Hybrider) med smalle, men lidet rullede Blade.

Foruden denne lidt ændrede Blomsterform hos de Nyheder, der stadig, omend
spredt og sparsomt, fremkommer, er der ogsaa Førbedringer i lletning af større Blom¬
ster med længere og kraftigere Blomsterstængler. (Fortsættes).
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Fremstillet som Fig. 17, men af I . H. Krelage en Zoons Kataloger.

329

Fig. 18 a.
25 Aars Præmiering af Ge¬

orginesorter i Holland. Aarlig For¬
deling af Præmierne indenfor de

vigtigste Klasser.

3. EPOKE. PÆONGEORGINERNE
Ovenstaaende grafiske Fremstillinger viser foruden Kaktus-Georginens Stigen ogsaa

dens Fald, nye Formers Optræden og Pæongeorginernes altandet besejrende og hid¬
til ubrudte Fremgang.

Man ser, at Krelage mere logisk end Ware udskød de ældste uegentlige Kaktus¬
georginer (Eks. Fig. 14), og 1895—1899 beholdt disse som en særlig Afdeling (Deko¬
rative IX), der dog med Kaktusgeorginernes rivende Sejersgang ikke fandt Købere,
som derfor udgik af Katalogerne og blev glemt af Publikum. Med disse kasserede
f ormer arbejdedes der imidlertid videre, i det stille, i Gartnerierne. Wilhelm Pfit/er
(Tyskl.) fik saaledes af Frøudsæd nogle usædvanlig storblomstrede, halvfyldte Blom¬
ster, f. Eks. den i I897 udbudte Andenken an Friedrich Lis/t.

Omkring Aar I900 lunde hollandske Firmaer fat paa Typen, der ganske vist
lod langt tilbage i Opfyldelsen af Tidens Krav til regelmæssig Blomsterform, men
Hollænderne saa rigtigt: de usædvanlig store Blomster, der blev baaret af lange kraftige
Stilke frit over Løvet, maatte betyde Fremtiden for Georginedyrkningen.

I903 faldt de første Præmier paa hollandske Udstillinger bl. a. til den i Fig. 19
gengivne Koningin Wilhelmina (H. Hornsveld). Planterne fandt rivende Afsætning,
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1903. '912. 1923.
Tredie Epoke: Udviklingen af de halvfyldte Pæongeorginer.

Fig. IQ. Koningin Wilhelmina. Den
ældste Type halvf. Pæon (i.

Fig. 20. S n o w w h i t e. Den moderne Type
lialvf. Pæon F.

Fig. 21. White Star. Star-Dahlia-
Typen.

Nogle Eksempler paa tredie Epokes fyldte Georginer, Pæon Georginerne. Billederne ordnede saale-
des, at der mod venstre Side vises 'Former, der i stigende Grad har Pompon G. Karakterer. Dette er

de bedste Former til Haver.

To Pomponhybrider.
lig. 25. Mount Everest. Afrundet
Blomst mod korte, brede Kroner — en

Pompon G. Karakter.
Fig. 26. Zauberin. Indadrullede Kro¬

ner — en anden Pompon G. Karakter.-

Fig. 27- Me viv En s c hede Kooy. En
typisk god Pæon G. Pompon G. Slægt¬

skabet er tydeligt,
lig. 28. John Kingdon Smith. En
Pæon G., hvis regelmæssige Bygning og-

saa peger mod Pompon G.

Den nyeste Pæon G. Form — Aakande-
typen. En ren Mellemform i regelmæs¬

sig Opbygning. Sorter See jungfer.
Fig. 29 (øverst). Blomsten lukket ved

Nat.
Fig. 30. Blomsten aabcn ved Dag.
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1922. 1904. 1925.
Tredie Epoke: Andre halvfyldte Georgineformer.

lig. 22. Edina. Moderne halvfyldt lig. 23. Collcrette G. (fersfe lig. 24. Apoldro. Zinniabl. G.Kaktushybrid G. Billede). (Ny Klasse).

Andre Eksempler paa Formrigdommen indenfor Pæongeorginerne. Her ordnede saaledes, at der i
Retning mod højre Side gengives l'ormer, der stedse stærkere viser Knl\ttis G. Karakterer. Dette er

de ringere Haveformer.
To andre Mellemformer, men i uregel¬

mæssig Opbygning.
Tig. 31. Emma G root. Blomst med hæn¬

gende Kroner,
l ig. 32. En Blomst med krollede, krusede

Kroner („Chrysanthemumtype").

To Pæon G., der hver paa sin Maade
viser tydelig Paavirkning af Kaktus G.
1 ig. 33 viser den ene Kaktus G. Karak¬

ler med smalle Kroner.
Fig. 34« Gletscher, viser begyndende
Tilbagerulning, en anden Kaktus (i. Kar.

K a k t u sh yb r i d e r. To Blomster, der
viser de samme Kaktus C. Karakterer i

stærkere Grad end foregaaencle.
l ig. 35. Rev. John Robinson. Kroner

•* regelmæssige, spidse, smalle og stive,
l ig. 3ø. Stærk Tilbageruln. — uden Spids.
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antagelig mest til private Haveejere — der lier fandt et nyt Bidrag til Forøgelsen af
Havens Farveglæde. Gartnerne derimod holdt sig afvisende. Blomsterformen fandt
man var uheldig, det maa indrømmes, at disse halvfyldte Pæongeorginer mest lignede
en mislykket helfyldt Blomst, men Udviklingen lod sig ikke standse, og den tog to
Retninger dels ved at bringe forbedrede Former af de halvfyldte, og dels ved at
frembringe helfyldte Former, de nu førende Sorter, de egentlige Pæongeorginer.

Af Forbedringer indenfor de halvfyldte bragte IQOQ Sorten Prinses Juliana (Hornsvelcl),
der i Blomsten savnede den ubehagelige gradvise Overgang mellem de smaa Skive¬
blomster og de store liandkroner.

1Q12 kulminerede Sortstallet med alene i Holland 27 præmierede Nyheder bl. a.
den l ig. 20 gengivne Snowwhite (Krelage).

Samtidig med de halvfyldte Pæongeorginers Fremkomst Inlgte ogsaa andre halv¬
fyldte Formers Opstaaen, saaledes IQOO Collerette G. (Fig. 23). Sædvanlig har Band¬
kronerne en l arve, „Pibekraven (Collar) en anden. Disse Sorter dyrkes en Del endnu
nærmest som Kuriositeter. Den engelske Sidegren af de halvfyldte Pæongeorginer blev
Star-Dahlias (Fig. 21), der ved sine lette Former og Blomsterrigdom i høj Grad be¬
rettiger dem til stor Udbredelse.

Allerede i Krigsaarene traadte disse halvfyldte Sorter omend med Urette i Bag¬
grunden for de helfyldte Pæongeorginer, hvoraf den første Oberon (Kroon) præmie¬
redes i Holland IQIO efterfulgt af et meget stort Sortsantal fra Aarene 1QI5—18, der
imidlertid paa Grund af de urolige og ulykkelige Krigsaar ikke vakte den Opmærk¬
somhed, de egentlig fortjente; umærkeligt er disse Sorter gledet ind mellem de Geor¬
giner, vi dyrker, og nu i Efterkrigsaarene har Pæongeorginerne faaet en Udbredelse,
der fuldt ud staar paa Højde med de to foregaaende Epokers Glansperiode, og Ud¬
viklingen fortsættes endda stadig.

Det er ikke her muligt at vise en Udviklingsrække som ved Kaktusgeorginer og
Pompongeorginer, hvor man stræbte mod et Maal — at faa en bestemt Blomstertype
frem. — Pæongeorginernes Fortrin er modsat, her er det,netop Formmangfoldigheden,
der tilstræbes.

Paa omstaaende Fig. 2.5—36 vises en Del Blomstertyper; man vil se, at der er
Overgangsformer til to Sider, henholdsvis mod Kaktus G. og niod Pompon G., vil
man betegne Overgangsformer som saadanne, kan man benytte den i Udlandet almin¬
delige Betegnelse Kaktushybrid for Overgange mellem Pæon- og Kaktusform. Under
hvilken af disse to Afdelinger, man saa end indordner dem, vil Betegnelsen da blive
forstaaet. Som en hertil svarende Betegnelse for Overgangsformer til modsat Side
foreslaar jeg Pomponhybrid, man ser da straks for sig en relativ kortbladet og mere
afsluttet afrundet Blomst med Tilbøjelighed til Indadrullethed, uden dog at den tunge
geometriske Pomponform helt er naaet.

* *

*

Mevrouw Ballego. Gengives paa modstaaende Side som Illustrationsprøve fra „Das Dahlienbuch",
hvori der tillige gives følgende Beskrivelse: „Udsendt 1919 (Ballego), 1 m, Blomsten ca. 18 cm bred,
lysende merkskarlagenred, fortræffelig til Afskæring. I n typisk Kæmpe-Pæon G."

Det kan tilføjes, at den er tidligt blomstrende. Ved et Besog i Carl V. Langes Planteskole, Fre¬
derikssund, den 14. August 1927 havde den vaade og kolde Forsommer bevirket, at kun et ringe Antal
Georginesorter var naaet at komme i Blomst paa dette Tidspunkt. Mevrouw Ballego var imellem disse.
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Pæongeorgine: Mevrouw Ballcgo. ,
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Fig. 37. Kant af lave halvfyldte Pæongeorginer. Fig. 38. Mignon-Georginer.

FORSKELLIGE LANDES (HANDELS) BETEGNELSER
FOR GEORGINE KLASSERNE

Dette lille Leksikon er udarbejdet paa Grundlag af Udlandets Georginebøger og

-kataloger og har til Hensigt at lette Læserne Adgangen til Orientering i Georgine-
litteraturen.

Signaturer: * foran Navnet angiver, at dette er nugældende, de øvrige er forældede eller forladte.
Forkortelser: Bogstav i Parantes angiver Landet, hvor Betegnelsen benyttes. (A) — Amerikansk, (D)

= Dansk, (E) — Engelsk, (F) = Fransk, (H) = Hollandsk og (T) = Tysk Betegnelse.
I). = Dahlia(s), G. = Georgine. Hf. = Halvfyldt, K.H. — Kaktushybrid, P.H. = Pomponhybrid, sm.

= smaablomstrede, st. = storblomstrede.
* Anemone-flowered 1). (E A) - Anemoné G. *

Anemone G. (D) - Enkelt G. med forlængede *
Skiveblomster (I ig. 9).

Art I). (A) - Hf. Pæon G. med krusede, bølgede
Blomster.
Ball - D (T) - St. Pompon G. 8-12 cm i Diameter.
Ball-Shaped D. (A) - alle Pompon G. og P.H.
Bouquet D. (E) - sm. Pompon (1890).
Cactus D. (EAH) - Kaktus G.
Camellia-flowered D. (E) - Pæon G. med Blom¬

ster, der minder lidt oin Camellia. Kun Eng¬
land.

Charm D. (E) - sm. III. Pæon G.
Chrysanthemum Typ (T) - Fyldte Georginer

med krusede, bølgede, krummede Blomster,
findes baade hos Kaktus- og Pæon G. (I ig.
32).

Clematis D. (E) - Anemonebl. G.
Collarette eller Collerette D. (E) - oversat „Pi¬

bekrave" G. kaldes her i Landet ogsaa Col¬
lerette G. (Fig. 23).

Collosal 1). (A) - Pæon G. (og P.H.) særlig slor-
blomstrede.

D. colossal (l1') - 111. Pæon G. (sml. ovnst.).
D. doubles å grands fieurs (F) - st. Pompon.

D. doubles décoratifs (F) - Pæon G.
D. doubles Lilliput (F) - sm. Pompon [Lilliput-

D. (T) - lave sm. Pompon}.
Decoratieve D. (H) - Pæon G.
Decorative D. (EA) - Pæon G.
Decorative Single D, (E) - Enk. G. Stjærnefor-

inet Blomst (nærmest som Fig. 7) sml: show
single I).

Dekorations-I). (T) - Pæon G.
Dekorative G. (D)'- Pæon G.
D. Hollandias (F) - Hf. Pæon G. - Dahlias géants

Hollandais.
D. Japonais (F) - Hf. Pæon G.
Double D. (EA) - alle Pompon G.
Duplex D. (A) - Den moderne Type Hf. Pæon

G. uden Overgang mellem de store Randkro¬
ner og Skiven. (Fig. 20) sml. Paeony-flowered
D. (A).

Duplex D. (T) - alle Hf. Pæon G.
Edel I). (T) - Kaktus G.
Einfache D. (T) - Enk. G.
Fancy D. (EA) - stribede, plettede, st. Pompon
Gammeldags, fyldte G. (D) - Pompon G.
Gefiilte D. (T) - Alle fyldtblomstrede Former.
Georginen (T) - st. Pompon G.
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Hg. 39. Et uheldigt, men lærerigt Forsøg paa at danne et Dahliarium. (Altona 1925).
* Georginer (D) - Alle Frilands dyrkede Former

af Slægten Dahlia, (sml. det snævre Begreb
Georgine i Tyskland).

Giant Show (A) - st. Pompon G. og P.H.
Gloria-D. (T) - Anemone G.

* Halskrausen-D. (T) - Collerette G.
Hybrid Cactus D. (A) - K.H.
Hybrid D. (T) - P.H.
Hybrid G. (D) - Pæon G. Et uheldigt, nu for¬

ældet Navn, og
* Hybrid Show D. (A) - st. P.H.
* Kaktus D. (T).
* Kaktus G. (D) - Alle Georginer af den „lette"

Form (Fig. 5), Blomsterne med lange, spidse,
smalle Blade med tilbagerullede Bladrande.

* Kaktushybrider (D) - Overgange mellem Kak¬
tus G. og Pæon G. (Fig. 35*36).

Knopf D. (T) - sm. Pompon.
* Kraag D. (H) - Collerette G.
*

Mignon I). (HT).
* Mignon G. (D) - Enk. G. lav Vækst,'ikke over

45 cm hoje (Fig. 38).
* Mignon Single D. (E) - Mignon G.

Miniatur Pæony D. (E) sm. Hf. Pæon G.
Paeonienbliitige D. (T) - Hf. Pæon G.
Paragon Typ. (E) - Enkelt G. (Fig. 8).

* Peony D. (A) - Hf. Pæon G. (.radvis Overgang
fra Skiveblomster til de store Ilandkroner (l'ig.
19) sml. Duplex D. (A).

Phantasie D. (T) - Fancy D.
Pioen D. (H) - Hf. Pæon (i.

* Pompon D. (T) - sm. Pompon G. Blomster 4-6
cm Diameter (Fig. 12).

* Pompon G. (D) - Alle Blomsterstørrelser af den
fyldte „tunge" Georgine Form (Fig. 4> 12)
(Blomsten med korte, brede, stumpe Blade med
indadrullede Bladrande).

" Pomponhybrider (D) - Overgangsformer mellem

Pompon C. Pæon G. (Fig. 25-26).
* Pæon G. (D) - Alle fyldtblomstrede Georgine¬

former mellem Pompon G. og Kaktus G. (se
Fig. 6, 27-34).

* Pæony-flowered D. (E) - Hf. Pæon G. (se Peony
D. (A).

Ranunkel D. (T) - sm. Pompon.
Riesen Kaktus-D. (T) - st. Kaktus G. og K.H.

Navnet lidet benyttet, da der ikke er ansat
Maksimalstørrelse for Kaktus D., saaledes som
for Schniuck D. og Ball D.

Riesen-Schau D. (T) - P.H. Tysk Definition uklar.
* Riesen-Schmuck D. (T) - st. Pæon G.

Rosetten D. - sm. Pæon G.
Schmetterling D. (T) Enk. G. forsk. Højde, ens-

* Schinuck-D. (T) - Pæon G. Blomster 10-16 cm
Diameter. Blomster større - Riesen-Schmuck-
D., mindre - Kleinblumige-Schmuck D.

* Seerosen-D (T) - Pæon G. af særlig regelmæs¬
sig Bygning (Aakande lignende Blomster) (se
l ig. 29-30).

* Semi-Cactus D. (E) - K.H.
* Semi-double Cactus D. (E) - Halvfyldte Kak-

tusg. (Fig. 22).
* Show-D. (EA) - st. Pompon.
* Show Single D. (E) - Enk. G. Kredsrund Blomst

{næsten som Fig. 8).
* Single D. (A) - Alle Enk. G.
* Star D. (E) - Hf. Pæon eller K.H. G. (Fig. 21).
* Ster D. (H) - Star D.

Stern D. (T) - Star D.
Tom Thumb D. (E) - lave Enk. G. 30 cm høje

(1891) Forløbere for Mignon G.
* Tuincactus D. (H) - Storblomstrede Kaktus G.

(Ikke defineret i Stamboek).
* Zinniabloemige D. (H) - Halvfyldt G. Ikke nær¬

mere defineret (Fig 24).
* Zwerg-Pompon-D. (T) - lave, sm. Pompon G.
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GEORGINENS ANVENDELSE I HAVEN
Den foregaaende Omtale af Blomsternes 1 orm kan mulig synes at være mere om¬

fattende, encl dette Blads Rammer berettiger. En Blomst er for Havekunsts Læsere
ikke et Maal, men et Middel, men her hos Georginerne har netop Blomstens Form
Indflydelse paa Plantens Fjærnvirkning og er derfor af afgørende Betydning for Plan¬
tens hele Virkning i I laven og dermed for dens Anvendelighed.

Det kan saalcdes siges, at Pæongeorginer og de halvfyldte Pæongeorginer er de
bedst egnede, — Kaktusgeorginerne de ringeste. Kaktustypen kan være smuk, naar man
tager en enkelt Blomst i I laanden, men paa Afstand virker Blomsten uvirkelig, næsten
papirsagtig, den er for let ,og selv 0111 de nye Kaktus G. Sorter har Pæon G.s lange
Stilke og Blomsterrigdom,-saa virker hele Planten urolig, snusket, næsten overgramset.

Havearkitekter kan kun i Kaktusgeorginer se en Gartneriplante. Pæongeorginerne
derimod tor vi love en f remtid i et højere Plan, som Haveplanter. Pæongeorginerne
er ikke alene i stadig Fremgang, fordi de er nye, men ogsaa fordi de er overordent¬
lig brugbare, de bærer Farverne frem paa langt roligere I lader end Kaktusgeor-
ginerne, og Pæongeorginernes Blomster ligner andre Blomster, det berettiger, at de
indordnes mellem andre Planter. Jeg har set de skønneste Sammenstillinger i Jekyllske
Anlæg af Pæongeorginer baade i blandede Rabatter og i Stauderabatter. At Geor¬
ginerne ligefrem kræver Naboskab af andre Planter, erfarer man ved at se (bl. a. tyske,
Eks. Fig. 39) Forsøg paa at danne rene „Dahliarier" (Georginehaver). Georginernes
Vækst er voldsom næsten til Brutalitet i Virkningen, og de kan derfor ikke let plantes
sammen i Mængde, men kræver Naboskab al Planter med afvigende Habitus til at bryde
den tunge Masse. Jekyll har anvendt Stokroser (Althæa rosea) til at give Baggrunden
Farvespil, man maa formode, at de slanke Stokroser ogsaa har været tillagt Betydning
rent habituelt, det nævnes dog ikke, hvorimod Camillo Schneider i „Das Dahlienbuch"
skriver saa rigtigt, at Aconitum autumnale (den høje Form) er Georginehavens Ledsageblomst
ligesaa sikkert som Delphinium hybr. (Staude Riddersporerne) er Rosenhavens, og selv om
det ogsaa her er Aconitumartens Farve, der omtales, nævnes ogsaa den fra Geor¬
ginen afvigende Vækst Som betydningsfuld for Helhedsvirkningen.

Dertil kommer Georginernes stærke Bladfylde, især forneden, der bevirker at Plan¬
terne ikke har „pæne Ben", hvorfor Forgrunden ogsaa kræver vor Opmærksomhed,
her kan dog de lave Sorter (der ikke har denne Fejl) udmærket gøre Fyldest. (Smaa-
blomstrede Pompon G., Mignon G., Lave halvfyldte Pæon G. osv. se Fig. 37 og 3^).
Endelig kræver Georginen fjærnere Baggrund, der ligesom den selv er frodig og
yppig; store Træer er udmærkede, de ophæver noget af det brutale ved Georgi¬
nen, men det maa straks indskydes, at Træbaggrunden maa befinde sig i nogen Af¬
stand. Georginerne fordrer stærk Sol og taaler ikke overhængende skyggende Træ¬
grene ligesaa lidt, som Georginens Graadighed tillader Trærødder i Jorden paa den
Plads, hvor de skal vokse.

Ud over dette lille Grundrids af det botaniske, historiske og a>stetiske Georginer
vedrørende tillader Pladsen ikke mere. O111 alle de Sorter, der staar til Raadighed,
kan der læses i Kataloger og i „Das Dahlienbuch". Dette skulde blot vække Inter¬
essen for Georginen og vejlede lidt om dens Anvendelse, vi skal nu til at studere
de enkelte Sorter for at kende og udnytte Højde og Vækst, Farve og Form til Gavn
og Glæde for det Publikum, der søger vor Hjælp. Georg Georgsen.
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DEN KOMMENDE HAVE
Til Udstillingen i Dresden K)26 havde Havearkitekt Allinger udført et Anlæg,

kaldet „Den kommende Have", en Udstillingsidé, der i Tyskland har medført en me¬

get livlig Diskussion om dette Emne.
Det er typisk for l iden, at netop et saadant Emne vækker saa stor Interesse, alt

er under Omvurdering, og meget tyder paa, at ogsaa Nyorientering er paakrævet
indenfor flere af Havekunstens Omraader.

Diskussionens væsentligste Resultater — i Form af Projekter — er imidlertid hygget
over den æstetiske Fagindstilling, det, der gives, er Fantasier og Ønsker, og faar der¬
ved Eksperimentets Karakter. I lerira udskiller sig et enkelt Bidrag af Kommunegart¬
ner, Lektor G. N. Brandt, der er korresponderende Medlem af det ansete Deutsche
Gesellschaft fiir Gartenhunst, hvor denne i Selskabets Skrift Gartenhunst (Nr. 6, IQ27)
behandler den kommende Have udfra et dybere Grundlag. Brandts Udgangspunkt er
ikke Haverne — men Haveejerne, og Undersøgelsen gælder vor Tids Havepublikums Maal
— og Midler. En klar, usminket Opstilling af Publikums inderste og egentlige Have¬
krav er ikke før forsøgt opstillet. Brandts Bemærkninger er en udmærket Hjælp til
I orstaaelsen heraf, og Brandts Konklusion er da denrie, at vor l ids Havearkitekter
bor give Hensynet til Haveejerens Ønsker en Overvægt ved Udformningen af Havepro¬
jektet. Dette er en Nyorientering, følges denne Opfattelse, vil Havebilledet skifte Ka¬
iakter. (Nogle Eksempler gives i C. Ih. Sørensens Artikel). Det formenes derfor, at og¬
saa nordiske Læsere kan have Interesse af at blive gjort bekendt med G. N. Brandts
Indlæg — det følger herefter (i Uddrag). lied.

* *

*

At vurdere arkitektoniske Værdier kræver en vis Opøven, som den almindelige
Haveejer ikke har. Han har for saavidt Følelse for Rumvirkning, som han ynder, at
Haven formes rumligt. Men hans Rumfølelse er nærmest en Fornemmelse af Beskyt¬
telse. Han ynder at lade sit Blik standse af hans egen grønne Havevæg, han holder
af at drikke sin Kaffe uset af Naboer og at strække sig i Græsset uden at generes
af Vejfarendes Blikke, men f. Eks. rent arkitektoniske Fornemmelser som den ryt¬
miske Spænding og Afspænding i flere paa hverandre følgende Rumdele vil han der¬
imod ofte savne Evne til at vurdere eller glæde sig over. Men — kan man indvende
— hvis den almindelige Haveejer ikke har arkitektonisk Sans, saa har han da en vis
Natursans, der kan erstatte hin som Udgangspunkt for Arkitektens Arbejde. Selvfølge¬
lig glæder Manden, der har siddet paa et Kontor hele Dagen, sig over sit friske grønne
Havehjem, og han tror selv paa sin Naturfølelse. Men naar vi af Erfaripg ved, at
han naivt elsker den tørre strittende Blaagran og den fede Blodbøg, hvis Anbringelse
Side om Side i hans Have er en Haan mod al virkelig Sans for Natur, saa reducerer
hans Natursans sig til Sans for frisk Luft og for stærke Farver. Og det danner intet
Udgangspunkt for Havearkitekten. Men naar der saaledes hverken kan bygges paa
Ejerens arkitektoniske Sans, ej heller paa hans Naturfølelse, hvorledes skal der da
findes et brugbart Holdepunkt for Havens Udformning i virkelig — ikke i indbildt
Overensstemmelse med Ejerens Ønske?

Jeg skal som Forsøg paa Bidrag til Diskussion om „Den kommende Have" tillade
mig at fremsætte fem — efter min Mening — vigtige Synspunkter.



1) Haven skal være billig i Anlæg. Dette kræver Tiden. Havekunstens Stenalder og
Guldalder er forbi. Folk skal ikke lokkes til at give Penge for Terrasering og anden
Omformning af l errainet, der tilsigter en arkitektonisk Virkning, som de dog ikke
opfatter. Det er bedre at give Pengene ud til Jordbearbejdning og Cedskning, thi
Skønbeden i Frodigheden kan alle værdsætte. Leberecht Migge har ikke ganske Uret,
naar han i sit Bidrag til Diskussionen om „den kommende Have" siger, at Haven
behøver ikke at skabes smukt, den vokser sig selv smuk.

2) Haven skal være let at vedligeholde. Hvilken Havearkitekt har ikke ved et Besøg
efter et Par Aars Forløb fundet sine Hensigter misforstaaede, sine Drømme ødelagt?
Grov Renholdelse anvendt der, hvor en ganske let „Hjælp til Selvhjælp" lor Plan¬
terne havde været paa sin Plads. Kun et lille Mindretal af Haveejere har Tid, Lyst
og Energi til at sætte sig ind i Forstaaelse og Pasningen af Anlæg, hvis Værdi beror
paa et Sammenspil mellem Plantearterne. Hvem vil betale en Løn, der staar i For¬
hold til de æstetiske og videnskabelige Kvalifikationer hos den Gartner, der virkelig
evnede at passe saadanne Anlæg. Det er altid den gamle I listorie: Naar Haven skal
anlægges, betaler man med Glæde den bedst mulige Arbejdskraft; men naar det gæl¬
der Vedligeholdelse, saa forveksles dette med noget helt andet, nemlig Renholdelse, og
den usleste Arbejdskraft formenes at være god nok. Da dette Forhold næppe lader
sig ændre, maa den kommende Havetype ikke vælges efter, hvad Havearkitekten for¬
mener at digte og til Nød fremstille, men efter hvad der kan ventes opretholdt gen¬
nem Vedligeholdelsen.

3) Haven skal være brugbar. Her tænkes ikke paa Køkkenhave og Frugttræer. Dette
Sporgsmaal maa løses efter personlige og stedlige Forhold. Villahavens Formaal er
Rekreation, og da man ikke kan gaa Tur i Haver af omhandlede Art, er Havens
Brugbarhed egentlig helt bestemt af Hvile- og Siddepladsernes Værdi. Her vil Græs¬
set spille en Rolle. Et virkeligt Haveliv lader sig ikke leve paa knirkende Grus, kun
ved at færdes og hvile paa Græsset kommer man i den rette Kontakt med Naturen.
Paa Græsplænens Fremstilling og Pleje kan der derfor ikke ofres tilstrækkeligt af
Penge og Omhu. Plænen skal ikke være begrænset, saa den ligner et Tæppe eller
en Sengeforlægger, men skal være selve Havens Bund.

4) Haven skal være Legetøj. Den skal være saaledes indrettet, at Glæden ved at
„lave om" ikke degraderer Haven for meget, den maa kunne taale Ændringer, ud¬
ført af ukyndige Hænder. Men dette kan hverken en Have, hvis Værdi ligger i det
arkitektoniske, ejheller en Have, hvis Værdi bestaar i en økologisk og æstetisk fint
sammenstemt Beplantning.

5) Haven skal tilfredsstille Blomsterglæden. Det store Flertal af Haveejere har den
primitive, næsten sensuelle Glæde ved brogede, prangende Blomster. Denne Glæde
er sund, i den er intet Snobberi. Den, der bygger paa dette Grundlag af virkelig
Haveglæde og ellers holder sig indenfor det realisable, tager ikke fejl ved Udform¬
ningen af en Have. Blomsterne er for Flertallet af vore Kunder Havens egentlige Ind¬
hold, og dette maa man rette sig efter. >

* *

*

For at forebygge Misforstaaelse vil jeg dog tilføje, at der ved Siden af denne en¬
sidige Tilfredsstillelse al Publikums Ønsker, lejlighedsvis vil gives Havearkitekten An¬
ledning til at skabe og forme efter sin egen Trang. G. N. Brandt.\
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J U NIH A V E N V E D SVASTIKA O G
TRE ANDRE HAVER

Opgaven at forme en have kan, som andre lignende opgaver, løses ud fra for¬
skellige sindsindstillinger, der maaske kan samles i tre hovedgrupper. En gruppe, hvor
der opereres i maner, der formes ud fra paavirkninger og motiver, et slags finere
taskenspilleri, der kan byde lejlighed til udfoldelse at meget talent. En anden gruppe
omfatter æstetisk bestemte indstillinger; den formende søger at udløse de skønheds¬
mæssige værdier, opgaven indeholder, men accepterer kun løsninger indenfor visse
grænser. Landskabsgartnerne fra omkring l80() regnede alene med løsninger, der op¬
fyldte deres eget og det tidsbestemte ideal og forkastede konsekvent alt derudenfor.
Visse udenlandske architekter tegnede omkring IQOO haver paa samme maade, men
indenfor en anden begrænsning, lindelig kan der tænkes en tredje, rationelt bestemt
indstilling, som ikke paa forhaand forkaster nogen god løsning. Ud fra denne bliver
opgavens vigtigste krav det afgørende, den formendes subjektive æstetiske program
maa —lige saa vel som „tidens" opfattelse — trænges tilbage for en ganske objektiv
undersøgelse af opgaven og de mulige løsninger.

Det er en kendsgerning, at publikums og fagmandens haveideal i almindelighed
falder daarligt sammen. Efterhaanden opdrages publikum til noget mere forstaaelse
overfor fagmandens ideal, men det gaar meget langsomt og resulterer alligevel ikke i
andet end kompromiser. Som ofte sagt, kan forskellen udtrykkeS i, at fagmanden værd¬
sætter det formelle højest, medens publikum foretrtrkker den indholdsbestemte have.
.leg mener, at det egentlige modsætningsforhold ligger i kravet 0111 indhold, fordi det
er et indiscutabelt krav, der kan udtrykke selve havens hensigt, medens publikums
vedhængen ved tilvante former ingen virkelig betydning har. Selvfølgelig er det ikke
saaledes, at fagmændenes architektoniske haveideal absolut umuliggør hensyntagen til
kras om indhold, men det formelle er og maa fra dette synspunkt være det primære,
og det er svært at opfylde ønsker om mange plantearter paa en naturlig maade i en
architektonisk form, ialtfald naar det drejer sig om mindre haver.

Ud fra en rationel indstilling kan det heller ikke tillægges nogen betydning i og
for sig, at en have faar en architektonisk form, saa lidt som en landskabelig, en na¬
turlig, eller hvorledes de tilvante typer klassificeres. Det er vel endog nødvendigt at
forkaste alle kendte maader og søge nye; det er jo givet, at haveproblefner kan løses
baade anderledes og bedre, end de er lost indtil nu. Hvilket selvfølgelig ikke betyder,
at alt nyt er godt og alt gammelt daarligt.

Det er temmelig sikkert, at en mængde haver vil blive daarlige, saafremt en archi¬
tektonisk bestemt form anses for det primære, hvori krav og forhold altid skal sam-

menpasses, saa det hele gaar op, saa godt det nu kan. Derfor er det nødvendigt for •

faginanden altid at tvivle paa formens rigtighed i hvert tilfælde, og der bliver mang¬
foldige tilfælde, hvor tvivlen resulterer i, at den maa forkastes som uhensigtsmæssig.
Dette er fagmænd klare over, herhjemme som ude omkring, det er meget interessant
at se, hvilke resultater disse ændrede indstillinger fører til. Der bliver næppe tale 0111
at „vende tilbage" til den saakaldte landskabelige havetype. Det vilde ogsaa være
trist, om faget skulde manifestere en saadan aandelig uformuenhed. Men skal udvik¬
lingen ikke gaa i staa, bliver det sikkert ogsaa nødvendigt at forlade troen paa, at
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Skitse til cn Stnudehave. Hede 80x80 cm. i Græs.
130 cm. mellem' Bedene. (C. Th. S.).

clen architektoniske have absolut er bedre. Mon ikke det afgørende er dette, at klare
og udvikle selve begrebet have. Dette er noget helt selvstændigt, men der gives
ingen klar opfattelse af havebegrebet som saadant; enten opfattes haven architektonisk
eller som en naturefterligning. Denne paastand er selvfølgelig af en saadan art, at der
kan fremføres en masse vægtige indvendinger imod den, idet der i enhver have er

elementer, som ved en analyse viser sig at være rent havemæssige. Men det vil være

meget vanskeligt at paavise et arbejde formet ud fra en ren havemæssig indstilling.
Det er heller ikke muligt for mig her at give en klar og udtømmende definition

af begrebet have modsætningsvis architektur eller natur, jeg kan kun fremsætte den
opfattelse, at erkendelse af haven som et særligt begreb er af den største betydning.

G. N. Brandt har i brygger Vagn Jacobsens have i Rungsted anlagt en lille blom¬
sterhave, Junihaven kaldet, fordi den i ilet væsentlige rummer juniblomstrende stau¬
der. Den kan i korthed beskrives saaledes, at den bestaar af rektangulære blomster¬
bede i ulige størrelser udskaarne i en græsbund, saaledes at de adskilles af en meter
brede græsgange. Der er dog —som det fremgaar af planen — to andre, bredere græs¬
gange. Haven afgrænses mod nord af en bordhøj beplantet mur med buskplantning
ovenfor, mod vest af en gang med et syrenhegn i havens skel og mod ost af en
uregelmæssig plantning, hvis form har foraarsaget, at nogle af bedenes hjørijer er af-
skaarne. Jordoverfladens naturlige, lidt konkave form er bevaret, og paa det laveste
sted er støbt et bassin, der dog ikke fremtræder anderledes end de andre bede. Hvert
bed er tilplantet med en eller to, højest tre arter, men af nogle arter er der mange
varieteter. Haven er tænkt som et forsøg paa at skabe en god amatørhave, og det
forekommer mig at være lykkedes udmærket.

Det er sikkert af stor betydning, at havens' bund er græslagt, det virker stærkt
samlende og er den smukkest mulige bund for floret. Den samme rolige virkning
kunde ikke opnaas med grusede gange og buxbomindfattede bede, heller ikke med
fliser. Naar bedene er indrammede med tjærede brædder, hvis overkant er i plan
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Junihaven vod Svastika nyanlagt. (Foto 1926).
Sml. III. næste Side. (Foto 1927).

med græsset, medens jorden i bedene ligger nogle faa centimeter lavere, er det af
praktiske grunde, liedene er udprægede kulturbede uden mindste ornamental funk¬
tion. Der er ikke rabatter, og de har heller intet tilfælles med de gamle landskabs-
gartneres ornamenter. De er ligesaa egnede til 0111- og nyplantning som jordstykker
i en planteskole, men omgivelserne, græsbunden og de fine kanter, gor „gartneriet"
til en have. Ikke mindst betydning har denne haveforms billighed. Ganske vist har
netop denne have ikke været billig, idet den jo indeholder ret kostbare elementer,
og arbejdet er udført meget omhyggeligt, ligesom den rummer et stort, kostbart plan¬
temateriale. Men det forstaas dog, at typen kan udformes til billig udførelse, billigere
end nogen anden haveform.

Junihaven har vakt min begejstring, den har udløst gamle idealer og krav, som
jeg længe har tumlet med, og den har været grundlag for nogle arbejder af mig selv,
som det maa være mig tilladt at behandle i det følgende.

Det første anlæg, jeg formede paa lignende maade, var en ganske lille parcelhave
i Brønshøj, tilhørende detailhandler P. E. Rasmussen, som byggede paa en grund,
tier for en del aar tilbage var tilplantet med frugttræer over det hele, uden hensyn
til den kommende bebyggelse. Og nu maatte disse træer jo nødigt fjernes. Men sam¬
tidig ønskedes der mange blomster, meget græs og endelig lidt nyttehave. I il denne
sidste tages et stykke fra mod syd; der var ingen værdifulde træer, og der kan ikke
ventes generende skygge. I lele det øvrige areal udlagdes som et sammenhængende
græstæppe. — Ved køkkenhaven er i husets midterakse plantet en siddeplads af lind,
og i aksen danner græsset en gang mellem blomster i ulige store, rektangulære bede.
Disses størrelse er bestemt af lysforholdene. Udformningen er altsaa uregelmæssig,
men der er dog en balance 0111 en fremhævet akse. Bedene er kantede eller afgræn¬
sede med stumper af betonfliser, som mod græsset danner en lige linie, men en ure¬
gelmæssig ind mod bedene. Jordoverfladen i bedene, fliserne og græsset ligger i sam¬
me plan. Ved denne anlægsmaade bliver vedligeholdelsen let, fordi der intet besvær
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G. N. Brandt: Junihaven ved Brygger Vagn Jacobsens Ejendom, Svastika.
Foto samt Plan 1: 500.

IO6



C. • Th. Sørensen: Foto og Plan (1 : 500)
af P. E. Rasmussens Have i Brønshøj.
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C. Th. Sørensen: En Del af Grosserer Petler Mollers Have i Nærum. (1 :500).

er med kantafklipning. .leg var noget betænkelig ved helt at undlade grusede gange,
men der har slet ikke vist sig ulemper derved, tværtimod er ejeren meget glad fol¬
det smukke og renlige græstæppe. Det er ogsaa let at holde, blot det ikke forsøm¬
mes med klipning, og færdslen har intet sted skadet det. At græs kan taale utrolig
meget paa den svære lerjord om København, har jeg erfaret mange steder, jeg er
tilbøjelig til at tro, at særlig i beskedne mindre haver vilde ejeren staa sig ved i me¬
get stor udstrækning at anvende græsgange.

Paa grosserer Peder Møllers ejendom, Rundforbi i Nærum, har jeg gjort forsøg
med at anlægge en regelmæssig havedel paa en lignende maade. Her var forholdene
saaledes, at et rektangulært jordstykke, der oprindelig var bestemt til køkkenhave,
ved jordkøb blev fri til anden anvendelse. Det er omgivet af plantninger paa de tre
sider, men hænger sammen med en plæne mod syd. Der findes nogle faa gamle frugt¬
træer paa arealet, og det falder lidt i sideretningen fra øst til vest. Her er bedene ret
smaa —1,10 111 i kvadrat — og fordelte ganske regelmæssigt. De er kantede med klin¬
ker paa fladen. I sommer er de tilplantede med forskellige sommerblomster, men jeg
har tænkt mig, at indholdet skulde være en samling buske, allerhelst en samling ro¬
senarter, plantede med et eksemplar i hvert bed. Mon ikke der er noget rigtig i at
ordne en plantesamling saaledes? Hver enkelt art faar'lov at udvikle sig ganske frit
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og uhindret, og de kan umiddelbart sammenlignes, fordi voksekaar og omraade er

ganske ens.

Og endelig møder jeg til slut op med et tredje forsøg af denne art, men dette er
endnu ikke ført ud i virkeligheden. Det er en udpræget amatørhave, der skal anlæg¬
ges i Utterslev, syd for Bispebjerg Kirkegaard. Ejeren, hr. A. Jespersen, har købt et
ret anseligt grundstykke, der ligger saaledes i torhold til hans bolig, at den kommende
have naturligt kan slutte sig dertil. Som det fremgaar af planen, er arealet meget
skævt; for at forme et ligevægtigt symmetrisk anlæg vil det være nødvendigt at ind¬
dele stærkt, og da noget saadant ikke ønskedes og heller ikke var paakrævet af hensyn
til havens tormaal, vil jeg forsøge at anlægge haven, som planen viser det. I1 liseplad¬
sen foran huset, rosenhaven, drivhuset, køkkenhaven og randplantningerne er der ikke
noget at sige 0111, det er enkeltheder, der vel har været afgørende for dispositionen,
men der er ikke noget særligt ved dem.

Jeg har været noget betænkelig ved at give havens hovedrum denne ualminde¬
lige form, men jeg mener dog, den er rigtig og rationel, idet der saaledes opnaas det
størst mulige sammenhængende og godt belyste areal. Men det er sikkert at stor be¬
tydning, at de indrammende plantninger faar lov at vokse godt op. I det indre forde¬
les talrige smaa,
runde bede som

vist; de skal, som
i de foregaaende
tilfælde, begræn¬
ses af plane sten¬
kanter at hensyn
til let græsklip¬
ning og skal til¬
plantes med alle

de forskellige
planter,ejerenef-
terhaanden faar
lysttil ateje, stau¬
der, buske og

maaskeetparen-
kelte smaa træer.

Nu vil jeg nø¬

dig, dette skal
misforstaas saa¬

ledes, at jeg me¬

ner, Brandts ju¬
nihave paa Sva¬
stika er en trylle¬
formel, som pas¬
ser alle vegne og
derfor bør efter¬
lignes overalt. —

Langtfra. Men
den forekommer
mig at være klart
disponeret som
have og formet
ud fra en frigjort,
rationel indstil¬
ling.

C. Tli. Sørensen.

C. Th. Sørensen: A. Jespersens Have i Utterslev. (1:5"(>).
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NYE ELL E R LIDET KENDTE STAUDER. 1.
I lavearkitekter besøger ofte Staudeplanteskolerne for dels at kigge paa Nyheder

og dels for at opfriske Bekendtskabet med velkendte Arter eller Sorter, medens disse
er i Blomst, for stadig at vedligeholde et korrekt Billede i Erindringen til de Dage
i Vintertiden kommer, da Plantelisterne skal udskrives til de under Arbejde værende
Vnlæg. Det hænder ofte, at man under Bundgangen i Planteskolen bliver forespurgt,
livorlor „aldrig nogen rekvirerer" denne eller hin Plante. Otte viser det sig, at det
er Planter, der virkelig synes anvendelige enten til almindelige eller specielle Formaal
— og man noterer ned.

Det faldt mig ind ved et Besøg hos Carl V. Lange forleden, at man ved saaledes
at faa udpeget de Stauder, hvis Salg ikke staar i et rimeligt l orhold til Salget al andre
lignende, faar den allerbedste Underretning om, hvor det almindelige Plantekendskab glip¬
per—og at Havekunst her har en udmærket Chance for at tage et Arbejde op til
Gavn for Læsekredsen, idet vi ved at bringe Omtale og Gengivelse al saadanne helt
eller delvis ukendte Stauder ikke alene er i Stand lil af udvide Læsernes Plantekend¬
skab, men ogsaa undgaar at bruge Plads lil Omtale at Plantemateriale, der i Forvejen
er Læsekredsen velkendt, og med denne Begrundelse startes da denne nye Rubrik
her i Bladet.

En Række Nyhedsartikler faar imidlertid en mere tilfældig og spredt Karakter end
vore udførlige Blomster-Omtaler, og det kan derfor være paa sin Plads at henlede
Læsernes Opmærksomhed paa, at der — taget i groveste Træk — er to Slags Stauder:
De, der virker paa Afstand, og de, der kun virker ved nærmere Betragtning.

De første, de, der ved deres I orm eller l arve virker stærkt paa Afstand, det er

den Slags Stauder, ved hvis I Ijælp man opbygger enhver Staudeplantnings samlede
Virkning, det, der virker stærkt og straks og giver I laven I arve og Liv. Det er Plan¬
ter, hvoraf man anvender mange sammen af hver Slags, og for at være sikker paa Virk¬
ningen anvendes udelukkende saadanne Sorter, der er absolut haardføre, villige og
lette at dyrke, og det er isår Havearkitektens C)pgave at kende og anvende disse Stauder.

Den anden Gruppe er Planter, der forst virker ved nærmere Betragtning af den
enkelte Plante eller dens Blomst. Deres Tilstedeværelse i Haven, betyder ikke noget
Plus for Helhedsvirkningen, men de er nødvendige, de gør Plantningen rigere — for
Menneskene vil, naar den første Betagelse af det straalende Helhedsbillede har tabt
sig, soge at fordybe sig i Enkeltheder, og da er det nødvendigt at have Smaating,
man ikke straks lagde Mærke til; Plantningen vil derved vinde ved nærmere Bekendt¬
skab og statlig være i Stand til at beskæftige Haveejerens Sind.

Man kan kalde denne anden Afdeling: Stauder for Plantesamlere, og det har vist
sig, at det ofte bereder Haveejeren størst Glæde selv at tinde, anskaffe og placere disse
Stauder. En smuk Udløsning af den Samlertrang og Samlerglæde, de Heste Menne¬
sker besidder. Denne Slags Stauder anvendes bedst i faa Eksemplarer og spredt, da
man ellers risikerer at forringe Plantningens samlede, Virkning. G. G.

Stokesia lævis (cyanea) prcecox. En god Stenhøjs Staude. 30—5° cm. Store fintbyggede, lysblaa
Blomster, der minder stærkt om Asters. Juli-August. Ikke tuldt haardfer, dækkes. - En hvidblomstret
Varietet tindes.

Liatris spicata. Ejendommelig derved, at Blomstringen forløber fra oven og nedefter. Blomster
lillarosa, Planten længeblomstrende. August. Højde 30-50 em.

HO



 



To Gengivelser efter H. Wiepking Jiirgensmann: Garten und Haus. I. Das Haus in der LandschaJ't.
Blicher der Gartenschtinheit. 6. Hind. Verlag Der GartenschØnheit. Berlin 1927. 140 Sider, fint Papir,
135 I"- deraf 25 Planer. Pris 6-7-8 Bink.

En broget Billedbog 0111 Parker og Haver, gamle og nye, gode og mindre gode i Blanding. (Mo¬
derne Anlæg, omfatter udelukkende Forfatterens egne Arbejder). Teksten let. Egentlig en Hække
spredte Bemærkninger, der olte er udmærkede, men - desværre næsten aldrig i Relation til det van¬
skelige Problem, der udtrykkes i den lovende Titel. Af størst Interesse er forskellige l'lan-Tegne-
maader. I den her gengivne Plan (1 : 3000) søges saaledes Højdeforholdene antydede i Græsfladernes
Skravering, og Trævæksternes Højde søges anskueliggjort ved forskellig Tykkelse af Signaturens
Bandlinie. G. G.
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G A R T N E RIU D S TI LU N GE N
KØBENHAVN - SEPTEMBER 1927

Almindelig dansk Gartnerforenings Jubilæums-Udstilling liar paa inange Maader
været lulgt af Heldet.

Under Anlægsgartner Vald. Hansens elskværdige, men meget energiske Ledelse stod
Udstillingen fuldt fa>rdig til den forud fastsatte Dag — og Klokketime. Dernæst var
Pressens Dom Udstillingen gunstig, og endelig sikrede Publikum Sukcessen ved et
aldeles overvældende stort Besøg. Nu er der da kun tilbage at søge Resultaterne —

de laglige Resultater, der har Interesse for denne Kreds.
* +

*

Ved denne Udstilling var der for første Gang anvendt Skulptur i rigeste Maal. Et
Samarbejde med Billedhuggere i saa stort Omlang er noget nyt, men det peger mod
Fremtiden. Udstillingen blev sikkert en overmaade virkningsfuld Propaganda for Bil¬
ledkunstens Betydning for Haverne. Men det skal gøres rigtigt, og det er svært. Ud¬
stillingen viste, hvor svært det kan være. Skulpturudstilling er et Problem. Vi ved,
hvorledes v i ser paa Skulpturs Anvendelighed og Anvendelse, det er imidlertid ikke
tilstrækkeligt, et Samarbejde har to Parter, og det har derfor stor Betydning at vide,
hvorledes det samme Problem ser ud „fra den anden Side" — Billedhuggernes.

Vi er derfor saa heldige at kunne bringe efterfølgende Artikel af Billedhuggeren
Johs. Bjerg, hvori denne klart og sagligt belyser Kunstnerens Qpfattelse. Synspunkter,
vi er glade ved at læse og at kunne give vor Tilslutning.

„ELSKOVSKAMPEN" OG UDSTILLINGEN
Redaktionen har bedt mig skrive lidt om Opstillingen af min Gruppe „Elskovs-

kampen" paa Gartneriudstillingen i „Forum". Jeg efterkommer gerne denne Opfor¬
dring, da jeg mener, at et Samarbejde mellem Havens Anlæggere og Billedhuggerne
er al Betydning. Af Gartneriudstillingen synes det ogsaa at fremgaa, at begge Parter
i høj Grad trænger til Belæring paa dette Punkt.

Man kan ikke tilfældigt opstille en Skulptur i et Blomsterbed, som her er sket,
Qller stille en latterlig Gibsmunk, der kun hører hjemme paa Atelieret, mellem Palmer,
der flankerer Opgangen til Restaurationen. Man kan ikke godt opstille en boj Sta¬
tue i et Anla»g (det smukke collektive Anlæg al københavnske Gartnere), der efter
hele sin mod Midten indadskraanende Karakter kræver en lav — knælende eller lig¬
gende—Statue som f. Eks. Rathsacks, der i Stedet foratvære opstillet paa dette vel¬
egnede Sted, er anbragt klodset paa en for høj Sokkel opad en Hæk, der borttager
Dybdevirkningen i den. Arrangørerne har ligeledes handlet imod Gartnernes og Bil¬
ledhuggernes Interesse ved at medtage Ting, der maaske i og for sig kan være gode
nok, men slet ikke egner sig til dette Samarbejde.

Efter dette vil man forstaa, at jeg ikke uden videre reflekterede paa den venlige
Indbydelse til at være med paa Udstillingen, men først efter at jeg paa Planen i det
centrale cirkulære Bassin havde fundet en Plads, der endogsaa i særlig Grad var vel¬
egnet til Opstilling af min Gruppe. »

Den er nemlig tænkt som Midtergruppe i en cirkulær Dobbeltfontaine. Jeg hen¬
vendte mig til Planens Fader, Hr. Anlægsgartner Valdemar Hansen, der trods det,
at han her havde tænkt sig en enkelt tyk Straale og ingen Skulptur, straks da han
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Udstillingens Tværakse set fra Hovedindgangen.
Bjergs: „Elskovskampen" ses i Baggrunden (uden Springvand).

Udstillingens Tværakse set inod Hovedindgangen.
„Elskovskampen". fotograferet med Springvandet i Funktion.



saa min Skitse forstod, at en saadan Opstilling var rigtig og arbejdede for dens Rea¬
lisation. Gruppen er altsaa tænkt som Midtergruppe i Springvand, men har desværre
aldrig før været opstillet paa denne Maade. Hver af de to Figurer er strengt kom¬
poneret ind i hver sin Trekant O <3 og voldsomt tørnet sammen saaledes $ og
omskrevet af en Cirkel © . Linjerne og Masserne kommer paa denne Maade til at
brydes. Kampen opstaar, den skulptuelle Kamp mellem Volumener. Det spiraler sig
op gennem Kompositionen og finder som i et Skrig sin Udløsning i Kvindens opad-
strakte Arm, der samtidig pointerer det centrumssøgende i Gruppen. Jeg har her na¬

turligvis kun talt om det groveste Hids til Kompositionen, der jo paa mange Maader
er uddybet og gjort mangfoldig og kun tjener til at uddybe det, der menneskelig er
ment med det hele.

Da jeg kom ud i Hallen og skulde ræsonnere over, i hvilken Højde den skulde
opstilles i Bassinet, var der en Højde i hele Anlæget, som jeg ikke kunde undgaa at
føle som væsentlig, nemlig Højden af den kunstige Hæk, der smuk i havearkitekto¬
nisk Henseende adskiller Haveanlæget i Midten fra Standene med Frugt og Grønt¬
sager udenom. Desværre svækkes denne Virkning under Udstillingen ved for høje
Opstillinger — eller maaske skulde Hækken have været højere. Sokkelhøjden var her¬
med for mig givet. Den maatte rage saa meget op, saa man udefra lige følte den over
Hækken. For at den ikke skulde virke ranglet og for stærkt at understrege det vand¬
rette i Modsætning til Straalernes lodrette Virkning og derved give Basis, inddelte
jeg den med stærke Kvadre. Dens Omkreds gjorde jeg saa knap som mulig for at
undgaa Klodsethed og for ikke at svække Gruppens Masse. Den er naturligvis seks¬
kantet.

Udfor hver af Sekskantens Hjørner rejser sig en Straale omtrent i den dobbelte
Højde af Gruppe og Sokkel. Tilsammen skulde de seks Straaler minde om en væl¬
dig Fallossvamp. Vandsløret, hvorigennem Gruppen ses, gør denne rigere og mang¬
foldigere og er med til at understrege Kampen og det mystiske i denne den evige Kamp.

Paa Grund af Bassinets Lidenhed er Straalerne anbragte noget for tæt paa Grup¬
pen. Egentlig maatte de kun falde ned i sig selv igen og ikke ramme Gruppen. Det
skæmmer noget med alt det nedrislende Vand og berettiger til en vis Grad Avisvit¬
tigheder om Elskoven og den kolde Douche.

Jeg var noget foruroliget af det paatænkte Sten- og Naturparti uden 0111 dette
efter Planens strenge Anlæg, og det kan vel ogsaa nok siges, at det ikke her er rig¬
tig paa sin Plads; men jeg er fuld af Beundring over den Maade, hvorpaa Hr. An-
lægsgartner Klaaborg, Kolding, har løst denne givne og meget vanskelige Opgave.
Han var meget handicappet. Ved sin Ankomst til Hallen var han uvidende om, at
en Skulptur skulde anbringes her og havde tænkt sig det hele anderledes. Han fandt
et Vandbassin hævet op over Gulvet i Modsætning til det langagtige Bassin lige for
Indgangen, der er sænket under Gulvfladen. Men med stor Takt og prisværdig Re¬
signation løste han denne svære Opgave saaledes, at det hele kom til at virke smukt
og naturligt. Hans Anlæg er ikke en Ansamling af sjældne Planter mer eller mindre
godt anbragt. Nej, af ganske simple Ting har han skabt en karakterfuld Helhed, der
i Farvevirkning staar smukt sammen med Broncen og Soklen. Man burde vist ved
Præmieuddelingen have taget Hensyn til de vanskelige Omstændigheder, hvorunder
han har arbejdet, og givet ham en højere Anerkendelse, end den han fik — Sølvme¬
dalje. Johannes C. Bjerg.
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„Elskovskampen", omgivet af Klaaborgs Stenparti.

ANLÆGSGARTNERIET PAA UDSTILLINGEN
Paa en Gartneriudstilling vil naturligt tie Grene af Faget, tier til daglig arbejder

med at give Plantematerialet dekorativ Anvendelse, særlig let formaa at gere sig gæl¬
dende i Modsætning til de Gartneriformer, hvor denne Mulighed ikke foreligger i det
daglige Arbejde.

Anlægsgartneri og Blomsterbinderi havde disse Fordele, som ogsaa udnyttedes
stærkt — oinend paa forskellig Maade. Blomsterbinderiet stod mest i Kontakt med Ti¬
dens Aantl med sin livlige Reklame: „Sig det med Blomster", mindre med sin store
kollektive Masseudfoldelse af Blomster, tier ikke helt kunde bære Pladsens store For¬
mat og heller ikke virkede stærkt overbevisende i Farvevalget. Det synes, som om
dette Fag ikke helt er fulgt med l iden i at give alt paa allerenkleste Maade. Vi vil
gerne give Blomster, men det maa være enkelt og fint som tie Tanker, der altid lig¬
ger bag en Blomsterhilsen. * *

*

Uendelig meget finere virkede de faa Anlægsgartnerfirmaers Udstillinger, ogsaa her
blev Plantematerialet vist i anvendt Form, udmærkede Enkeltudstillinger, der foruden,
at henlede Opmærksomheden paa fordelagtig Maade paa de enkelte Firmaer, tillige
var et smukt Bevis for Dansk Anlægsgartnerstands overlegne Teknik og dens Evne
til at soge rolige, afstemte Virkemidler. Anlægsgartner-Udstillingerne var Hvile for
Øjet paa den Udstilling, de bragte ligesom Havens Stemning ind i alt Halløjet.

Klaaborg, Kolding (se III. ovenst.), havde faaet tildelt Udstillingens Midterbassin
til et Stenanlæg, en for pretentiøs Plads til et saadant naturalistisk Anlæg, der yder¬
ligere niaatte have vanskeligt vetl at gøre sig gældende ved Anbringelsen af en stor,
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Harald Kjær & Sans Udstillingshave. Eksteriør.

god, men stærkt virkende Skulpturgruppe (Elskovskampen). Klaaborgs stilfærdige
Stenanlæg fandt stor Sympati blandt Fagfolk, der ellers er begyndt at trættes af
disse Stenarrangementer. I ler var det imidlertid som tiet maa være for at være godt.
Graa kølige Kalksten med graa Puder af Nelliker. En Flade Bjørnegræs, Lyng med
spredte visne Græstotter, enkelte smaa forskræmte Efteraarsblomster. Det var fint —

alt for faa lagde Mærke til det. Dette Anlæg fik Sølvmedaille.
Harald Kjær <& Søn, Frederiksberg, fik den anden Sølvmedaille for et lille Have¬

arrangement bag et Raftehegn (se III. Pag. 117 og I20). let flisekranset Vandhul spej¬
lede sig en lille Broncefigur, der netop var af en saadan Størrelse og Karakter, at
den forskønnede Haven, (medens man 0111 Klaaborgs Anlæg kan sige omvendt, at
dette virkede dekorativt for Skulpturen).

Muligvis vil man finde, at der i Anløeget var placeret for mange at Lamberg-Pe¬
tersens iøvrigt nydelige Stenvaser.

Et udstillingsteknisk velberegnet Arrangement var Forgrundens tætte Løvgangstag,
der hindrede Beskueren at denne lille I lave at se Bagvæggens høje nøgne Flade.

Sørensen & Nørgaard, Hellerup, tildeltes den højeste Udmærkelse indenfor denne
Faggruppe: Stor Sølvmedaille og Ærespræmie for et Anlæg, der formentes at være
det smukkeste og samtidig rigtigste Arrangement tor en „Udstillingshave" (se 111. Pag.
Il8, IIQ og 121).

Et Haveanlæg har til Opgave baade at være smukt og nøje svare til sin Benyt¬
telse. I en Udstillingshave falder Brugskravet bort, saafremt det da ikke gælder Pro¬
paganda tor en bestemt Havetype, „Haven" bliver noget, man bare skal se paa, og
er Havekunsten i det daglige typisk anvendt Kunst, maa den netop i en ren Udstil-
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Sørensen & Nørgaards Udstillingshave.



Harald Kjær & Søns Udstillingshave, Interiør.

lingsgenstand blive mere abstrakt, blive nærmere fri Kunst. Brugselementer som Gange
og Bænke er unødvendige og altsaa forkastelige Led i et saadant Arrangement, og
medens man i en Have venter de varige Virkemidler, haaber man i en Udstillings-
haves Døgnflueliv at se andre Virkemidler, der svarer hertil. Alt dette opfyldte
Sørensen & Nørgaards Have, der var et sekskantet Rum, Væggene var levende Tro-
pæolumplanter (Kasser paa Kant med Jorden støttet af Staaltraadsvæv, hvorigennem
Planterne voksede), denne levende blomstrende Hæk var en udenlandsk Ide, men
her benyttet paa en usædvanlig elegant Maade. Indrammet af disse seks Blomster¬
vægge (hvori der var ialt tre Døraabninger, der tillod Indblik), var det sekskantede
Haverum udformet med 3 Vandbassiner, sorttjærede, og 3 Grusflader med teknisk
overlegent elegant udførte Buksbomornamenter (Bogstaver), det hele med stjærnefor-
niet Deling af røde ru Trælister, der i Midten samledes i en rød Træsøjle, der bar
Bjergs lille forgyldte „Prima vera".

Et lille Replikskifte fra Udstillingen giver ^ derpunkterne af Kritik og Ros den Ud-
stillingsidc var Genstand for. Et Ægtepar saa ind ad Aabningen, hvortil Manden ud¬
talte sin Mishag i Ordene: „Hvad skal dette her kunne bruges til?" Hvortil hans
Kone bebrejdende replicerede: „jamen kære — det skal bare være noget pænt". Konen
havde Ret. Den Udstilling var det ægte Udtryk for Opgaven — en Udstillingshave.

Rummets udvendige Vægge var mørkgrønt Hessian med Fotografier al Anlæg,
udførte af Firmaet. Georgsen.
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Sørensen & Nørgaards Udstillingshave, Interiør.

PRÆMIERING PAA UDSTILLINGEN

Præmiering er i og for sig unødvendig, mulig uretfærdig, den sætter Skel, hvor
der mulig ingen Skel er, eller hvor andre kunde ønske at sætte Skellet andetsteds.
Vi nævner her kun Præmieringen refererende. Anlægsgartneriet giver med sine utalte
Udtryksmaader altid som her saa forskelligartede Anlæg, at disse som inkommensu-
rable Størrelser egentlig unddrager sig enhver gradueret Præmiering paa en objektiv
Basis. Den toran givne Fremstilling af Anlægsgartnernes Udstillinger dækker imidlertid
ogsaa Dommerkomiteens Opfattelse og Motivering for Bedømmelsen.

f or alle de mange andre Faggruppers Vedkommende skal der kun gives et saa-
dant Uddrag af Præmielisten, der kan forventes at have Interesse for vore Læsere.
(Den samlede Præmieliste findes i Gartnertidende Nr. 4^> 1027).

Guldmedaille tildeltes følgende Planteskoler: Jens Borne, Hørsholm (tor stedse¬
grønne Træer). D. T. Poulsen, København-Valby (for Rosennyheder af egen Tiltræk¬
ning), desuden fik Firmaet 4 store Sølvmedailler med 4 Ærespræmier og 3 Sølvme-
dailler for forskellige andre Planteskoleartikler. Og Frøhandlere: A/S Dcehnfeldt & Th.
Jensen samt I. E. Ohlsens Enke, København (begge for Frøavl og Grøntsager).

Stor Sølvmedaille og Ærespræmie: Bl. a. følgende: Langesø Plantage, Tikøb.
Mathiesens Planteskole, Korsør; I. C. Helm-Petersén &, Co.s Frøhandel, Aarhus.

Stor Sølvmedaille: Bl. a. Ingeniør Olaf Avnsø, Kbhvn. (Dansk Plæneslaama-
skine) og Ingeniør Johs. Hansen, Kbhvn. (Haveredskaber, især Motorplæneklippere).
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TO AF AARETS GAIITNERIUDSTILLINGER I PLAN

Palais du Cinquantennire i Uryssel September 1927. bilæuins-Udstilling i „Forum", Kbhvn. Sept. 1927.
Til Sammenligning baade for Omfang og Ordning gengives her begge Planerne

i samme Maal, 1 :1(KK).
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UDSTILLINGSTANKER
Et Blik paa modstaaende Planer, der i samme Maalestoksforhold gengiver den

belgiske Fm/mf-Gartneriudstilling og den danske Gartneriudstil ling, viser, at
den tlanske ikke var nogen ringe Opgave, og at dens planmæssige Løsning endog
synes sundere og rigtigere end den belgiske. (Dette være sagt uden Sideblik til pa¬
triotiske Motiver, vor Interesse og store Beundring for Belgien udelukker ganske en
saadan Mulighed). Vi konstaterer kun dette for at vise, at Danmark er med i aller¬
forreste Række, vi erkender, at Valdemar Hansen fortjente den Guldmedaille, han fik,
og vi stiller dette op i Bevidstheden som opmuntrende Baggrund for efterfølgende kri¬
tiske Smaabetragtninger, der alene fremføres for stadig at give Retningen i Havekunst
som en Pil, der peger fremad — mod det kommende.

Den, der saa Udstillingen i København, kunde ikke undgaa at mærke Ellipsen i
Udstillingsrummets Form. Den første Indvending mod Gartneriudstillingen bliver da
mod det rent konstruktive i Planen. En Ellipse har to Brændpunkter, medens
Cirklen kun har et (Centret). Rummets to Brændpunkter stod da mod Udstillingsar¬
rangementets ene, den stærkt centrumunderstregende „Midtpunktsøgen", dette ligesom
rev Udstillingen ud af Sammenhæng med Rummet, skabte en Uro, der bestandig
fulgte en.

Den anden principielle Indvending er vægtigere, da den ikke berører Tid eller
Sted, men selve Udstillingstankens Løsning, ogsaa her greb Ellipsen mig — men som

Symbol. Thi ligesom Ellipsen har Udstillingens Ide to Brændpunkter,
hvorover Gennemførelsen konstrueres med stort og ligeligt Hensyn til begge, disse
er: Hensynet til Faget og I lensynet til den enkelte Udstiller. Gartneri er Forretning
og kræver Reklame — men i to Grader, for Faget og for den enkelte Udstiller. Ud¬
stillingen skal først og fremmest ved hele sin Fremtræden og Udseende kunne vække
Interessen for Gartneriet og derved stimulere Købelysten for dets Produkter. Udstil¬
lingens Helhed bliver derved en Reklame for Faget, der indirekte kommer alle Fagets
Udøvere tilgode. Fagets Reklamekrav er uomgængeligt for en saa stor Forening som
denne, hvor tilmed kun en ringe Del af dens Medlemmer kan blive repræsenterede.

For Udstillerne kommer det andet Reklamekrav. Her er det den enkelte, der øn¬

sker at give et Indtryk af sin faglige Position og Ydeevne for derved at vække en

Interesse, der kan komme ham direkte tilgode. Et Ønske om en Reklamemulighed,
man ogsaa ubetinget maa efterkomme, da man ellers ikke vil kunne vente, at nogen
vilde bringe de Ofre at Kræfter, Tid og Penge, en Udstillingsdeltagelse kræver.

Begge disse Reklamekrav maa opfyldes samtidig, i det samme Stof, thi Fagets Pro¬
paganda knytter sig ikke til en enkelt Montre, men er hele Udstillingen — og begge
Keklamekrav vender udad mod Publikum.

Udstillingens snævreste Program er altsaa størst Helhed og rigest mulige Enheder.
Det hele afhænger nu af, om Kræfterne her kan forenes, eller de spredes. De for¬
enede Kræfter giver Løsningen: Helhed af Mangfoldigheden med lidt andre Ord, men
med samme Mening som vor allerenkleste Definition for - Kunst.

Det kan Udstillingen altsaa blive; er det ikke det man venter, og er det ikke
navnlig det, Publikum med Rette kunde vente?

Det glipper imidlertid og glipper altid. Ubegribeligt. Helhedskravet bliver en Kamp
mod alle Enkeltbestræbelserne, Udstillingen prægedes af denne Friktion. Hvorfor er
det altid et af de to Hensyn, der sejrer — hvor begge skulde sejre?



I Fagkredse mærkes i disse Dage en Uenighed om, hvorvidt denne Udstilling var
bedre eller ringere end de nærmest foregaaende Gartneriudstillingen Hvorfor ikke
hellere sige, at ingen af Udstillingerne løste Opgaven blot principielt rigtig — baade
denne og de foregaaende har været præget af Ensidighed — oinend denne Udstilling
viser Fejlen i spejlvendt Form af de tidligere.

Var det ikke tidligere saaledes, at Hovedvægten ensidig lagdes paa Helhedens Ud¬
formning? De enkelte Udstillere, der kom for netop at reklamere for sine Varer, ty¬
ranniseredes ned til at blive villige lledskaber og underordnet Staffage i det „Have¬
anlæg", Arrangøren mente at skulle skabe. Helhed bygget paa Undertrykkelse eller
Udslettelse af Enhed kan ikke bruges her, og den Form for Udstilling vakte forstaa-
elig Forbitrelse blandt Udstillerne, og den Form er forfejlet og færdig, hvor der og-
saa skal reklameres for Enkeltmand.

Den Udstilling, der nu afholdtes, maa forstaas paa denne Baggrund — forstaaeligt,
men ikke berettiget kørte man i Grøften — til modsat Side. Man tillod (alene med Und¬
tagelse af Skiltefrihed) den enkelte Udstiller frit at udfolde sig, man tabte derved en¬
hver Indflydelse paa Helhedsvirkningen, og dermed ogsaa enhver Chance om en saadan.

Kravet om en Helhed er Kravet om en Fællesnævner, der udtrykker Fællesviljen,
hvori hver Enhed „gaar op". Man maa ikke give Udstillerne frie Tøjler, men man
maa ligesaalidt holde dem nede i Udslettelsen - man skal lade Arrangøren ogsaa
komponere Enhederne, alt andet er bare Halvhed.

Udstillingen kræver til Leder en gartnerisk Fagmand, da kun en saadan kender
alt det uhyre brogede Materiale, der kommer eller kan tænkes at komme, men for¬
uden Kendskabet hertil maa han tillige besidde Kunstnerens Evne til at ordne og
indordne det. — Her saa vi forskellige Firmaers egne Ideer: Taarne, Skib, Flyvema¬
skine og Tomatpagode. I Stedet for et Smil (i mange Nuancer) bør man se, hvad det
viser, nemlig Viljen hos Udstillerne til at udrette noget særligt — at det ogsaa viste
Helhedens Mangel paa Evne til at absorbere og udnytte Enhederne, berettiger kun
til, at man husker dette til næste Gang — og da lade Kræfterne ikke spredes, men samles.

Endelig til Slut kan som tredie Indvending efterlyses Humør og Fantnsi i Ud¬
stillingens Ide. Hvorfor ikke lidt Humør? Gaar vi paa Udstilling, vil vi ogsaa gerne
se et bevidst Udslag af Ledelsens Humor, blot en ganske enkelt lille Krølle paa Ha¬
len. Der var humoristiske Træk, men de var ufrivillige, — og saa venter vi at finde
Ideer. Arbejdet er Dagen, men Udstillingen er Drømmen; det er oftest ved Udstil¬
linger, det nye fødes, her gnistrer Ideerne, her ægger Kappestriden, og her maa der
ofres noget, her i det artistiske Eksperiments rette Tumleplads. Blændværket er util¬
giveligt i Dagliglivet, men berettiget i en lidstilling, der først og fremmest skal betage,
selv om Reversen er malet Pap. Utopien, ogsaa den kunstneriske, faar her Lov at
leve, netop fordi Livet her er saa kort, det der gives gives alene til Nuet, og An-;
svaret for Fremtidens Dom er helt ude af Betragtning. Udstillinger er Drømmenes
Land, levende Skitser bragt direkte til Liv uden Tidsansvarets tyngende Retouche.

Udstillinger er de pludselige Fremstød, som Fremtiden udbygger. Det er Fagets
Milepæle. — Lad os ikke dømme denne Udstilling, men lad os haabe utrættede og
utrættelige paa den næste. « Georg Georgsen.
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I denne Afhandling er samtlige Hilleder af enkelte Blomster gengivet i naturlig
Størrelse efter Fotografier specielt optaget til „Havekunst" (Oktober 1927)

og af Materiale fra Aksel Olsens Planteskole, Kolding.

NY Hø S TASTER 1927
I. HØSTASTER-HYBRIDER. Aster hybridt.* og Novi Belgii.

„Strandasters" er det landligger-poetiske Navn, som i sin Tid ved en Misforstaa-
else er blevet knyttet til denne Gruppe al Staude-Aster et eller andet Sted, inaaske
i København paa Amagertorv. Nu bar det gale Navn erobret ikke alene det meste
af København, men en stor Del at Landet. Det bliver maaske snart nødvendigt at
autorisere Benævnelsen. Naar et Navn skifter Betydning i Folkemunde, maa man
tilsidst bøje sig. I dette Tilfælde skulde jeg ikke have det mindste imod at kalde tie
amerikanske Aster Novi lielgii for Strandasters, hvis vi ikke forud havde en dansk
Aster, der med Rette bærer dette Navn, nemlig Aster tripolium, som gror vildt i
Strandenge. Selv om den rigtige danske Strandaster er en uanselig Plante med magre,
graalila Blomster, har den dog engang faaet Kel lil sit Navn, og der er ingen riglig
Mening i, at en Amerikaner kommer og røver Navnet, hvor smuk den fremmede
Blomst end kan være, selv om indfødte paa Amagertorv eller Blomstertorvet har været
den fine fremmede behjælpelig ved Rovet. l,t ægte dansk Navn er derved sunket ned
lil at blive pseudo-poetisk.

Men lad os nu yde de fremmede Aster al den Retfærdighed, der tilkommer dem.
Smukke er de fleste, nogle næsten mere end smukke. Lette at dyrke er de, næsten
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IJick Billiard Cloudy blue

Stærkt formindsket Gengivelse af nogle Aster-Sorters Blomsterstand.



alt for lette. De liar omtrent alle de Fortrin, Stauder kan have. Meget faa af dem er
rene Efterkommere af Aster Novi-Belgii. De Heste al dem har Blod af andre Arter.
De er krydsede saa haabløst sammen, at Familieskabet næppe er til at udrede mere.

Jeg foretrækker derfor at kalde hele Gruppen Aster hybridus, naar der arbejdes sy¬
stematisk. Men i daglig Tale foretrækker jeg det gode nordiske Navn Fløstaster-
Hybrider.

De Heste Fløstaster, man ser i Haverne, bar smaa og tarvelige Blomster og alt
andet end rene I arver. Hvorfor? Der skulde ikke være Grund til at fylde den kost¬
bare Plads i Haverne med tarvelige Planter, naar der findes gode og smukke af samme
Slægt. Men maaske Høstasternes Forædling er foregaaet for hurtigt, saa Have-Ama¬
tører har haft ondt ved at følge med? Fabelagtig hurtigt er Forædlingen skredet frem.
For at vise hvor hurtigt maa jeg maaske anføre et Par Erindringer?

I Aarene omkring IQOO blev der fra England indført nogle ny Høstaster, som
stillede de gamle rent i Skygge. Nogle af de bedste var 1. Dickson, hvis Blomster
var lila øg dengang forekom smukke i Farven og kolossale i Størrelsen. lt)IO—15 kom
der fra Tyskland en Hække Nyheder, som slog de engelske ud med eet Slag. Der
var f. Eks. de blaalila Bliitenwolke, Gartendirektor Trip, Favendel, Sapbir og de saa-
kaldte røde „Aufsehen erregende" Abendrote, Heiderose, Nordlicht, Rosalinde, Schon
Rottraut saint de hvide Herbstelle, Herbstwunder, Loreley, Schneelawine, Silberstern,
Weisser Xwerg m. fl. Som man ser, var Navnene fine. Det var Blomsterne ogsaa —

dengang. Saa betydelige forekom Fremskridtene, at man syntes, det var umuligt at
naa videre. Men i Dag er næsten alle disse tyske Arter kasserede. En Skare af ny
engelske har fortrængt dem. Deriblandt er Blomster saa storartede, at det synes ube¬
gribeligt, hvordan det skulde være muligt at forbedre dem. Og dog er jeg sikker paa,
at naar de næste 15 Aar er lagt tilbage, er de fleste af de nu saa, straalende engel¬
ske Nyheder ude af Sagaen. I IQOO var en Asterblomst med 3- cm Tværmaal en

Kæmpe. Nu er vi naaet til 7 cm f. Fks. hos Grey Lady. Mon vi skal naa til IO cm
i IQ40?

*

For at forsøge at give Læseren en Oversigt over det forvirrendestore Antal Sor¬
ter af I løstaster-Hybrider vil jeg dele dem i 3 Klasser efter den Dyrkningsværdi, jeg
tillægger dem i Henseende til Skønhed, god Holdning, tidlig Blomstring og Modstands¬
dygtighed mod Sygdomme. De IO bedste Sorter faar Karakteren „Udmærkelse". I an¬
den Klasse kommer 20, som fortjener „f ørste Karakter". I tredie Klasse kommer bele
Besten, som jeg har prøvet, omtrent 40. De kan ikke anbefales til almindelig Dyrk¬
ning, kun til Samlere.

FØRSTE KFASSE. No vi-Bel gi i-Høst a s ter med Udmærkelse.
Jeg tør ikke paastaa, at alle de IO udmærkede paa een Gang er de smukkeste,

de bedste i Holdning uden Opbinding, de tidligste og de sundeste af alle Aster. Men
hver især forener i sig en god Portion af hver Dyd og en høj samlet Sum af de 4
Dyder tilsammen. Andre Kendere vilde maaske tage et andet Udvalg. Det vilde
sikkert være af Værdi for Læserne at høre f. Eks. Hr. Carl V. Langes Mening. Maa¬
ske Udviklingen paa den lette frederikssundske Jord er helt anderledes end paa den
svære østjydske Jord? Engelske Bedømmelser falder anderledes ud end mine — for
mange Sorter. Smagssager drøftes forgæves. Hver Fugl maa synge med sit Næb.
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*Cloudy blue fortjente et mere farverigt Navn, thi
dens Blomster er højt hævet over Skyernes I arve. De
er lilahlaa, rene i l arven, tæt fyldte, i Omrids kugle¬
runde, langt kønnere end nogen anden fyldt blaa
Høstaster, jeg har set, 4*3 cm i Tværmaal. Planten er
I 111 høj. Blomsterstanden er kegledannet med afstum¬
pet Top, let og fint hygget med Blomsterne jævnt for¬
delte fra Toppen næsten til Jorden, idet de nedre
Forgreninger bøjer sig nedad. Blomsterne sidder netop
passende i Forhold til deres Størrelse og Skønhed.
Mange Arter vinder væsentlig Skønhed ved Blomster¬
nes myldrende Mængder. Men Cloudy hlue vinder i
Skønhed, ved at hver Blomst kommer til sin Ret, de
sidder hverken for tyndt eller for tæt. Den ejer iov-
rigt saa godt som alle de Dyder, Aster kan eje, Skøn-
lied, Sundhed, I loldning og lidlighed.

*Dick Ballard er helt ny, kun prøvet 2 Aar lier.
Alligevel vover jeg at tage den med i dette fine Sel¬
skab. Den er tidlig, middelhøj, ta»t husket med store
Stande og god Holdning. Dens Blomster er de mest
fuldkommen fyldte af alle Høstaster hidtil, ligner fyldte
Bellis, lilarosa med purpur Midte, middelstore. Meget
smilk Form og Farve. 6O-80 cm høj. Stor Fremtid.

*F^lu'l Ballard. Godt I 111 høj. Store afrundet topfor¬
mede Blomsterstande med opret, fjeragtig Forgrening.
Blomst stor, næsten £) cm bred, med den skæreste
lyserode Farve, næsten fri for lila Afskygning, fuld¬
kommen fyldt, men dog let og I111 paa Grund af Band¬
kronernes ejendommelige Bygning, ved Grunden rør¬
formet sammenrullede» mod Spidsen vidt udbredte. De
enkelte Blomster ejer saa stor Skønhed, at det vilde
være meningsløst, om tie var klumpede sammen i
„Blomsterskyer". De sidder passende spredt, saa hver
Blomst kan ses til sin fulde Fordel. I idlig og sund.

*Grey Lady. Blomsten er den største, jeg hidtil har
maalt paa nogen I løstaster-Hybrid, 7 cm bred, men
den virker alligevel lin og elegant, (hi dens Bygning
er fjeragtig, af en vis flot Uregelmæssighed, der vir¬
ker raffineret, fordi den er lige ved Grænsen for det
tilladelige, uden nogensinde at overskride C »rænsen.
Dens Farve er lige saa ejendommelig og smuk som
dens Form. Lys, opalagtig graa med en svag Tone af
lila, saa lidt af Farve, sqm en Blomst kan tillade sig,
selv 0111 dens Formskønhed er udsprunget af den sik¬
reste Smag. Netop denne given Afkald paa kraftige
Virkemidler er tiltalende.



Som afskaaret gør den sig bedst. I 111 høj med brede
Blomsterstande.

*Lutetia ligner Aster amellus ved den lave Vækst,
5O—75 cm, de regelmæssige Blomster og de ruhaarede
Blade. Den enkelte Blomst er ikke anselig, 5 cm bred,
lys lila. Alligevel kalder jeg denne Aster en at de
bedste, der findes, thi dens Blomster sidder saa tætte
og talrige, som de bor efter deres Bygning og Farve,
og sidder saa jævnt og lige højt paa Planten, at Be¬
det ser ud som et lavt Bord med et blomsterstukket
Tæppe lagt over. Opbinding er fuldkommen overflø¬
dig, ja skadelig. Den er den tørste Høstaster i Blomst.
Og den staar lige smuk og blomsterrig mere end 2
Maaneder, fra midt i August til sidst i Oktober. Nogle
vilde vist ikke kende denne Aster værdig til at komme
med blandt de udmærkede, fordi den enkelte Blomst
ikke er anselig nok. Jeg bolder netop af Lutetia, fordi
den enkelte Blomst saa fuldstændigt underordner sig
Helheden og derved bidrager til at skabe den mest
pragtfulde Helhed, jeg kender hos nogen Aster. Naar,
den er plantet i store Kolonier, enten alene eller i
blandede Stauderabatter, har jeg ikke set Aster, som
kommer den nær i kraftig og køn Helhedsvirkning.
Kan man forlange mere? Jeg mener, at enten bør
Blomsten være saa smuk, at den skal ses enkeltvis
for at virke, eller ogsaa skal I lelheden være saa smuk,
at den enkelte Blomst er underordnet. Lutetia er tuld-
kommen sund, taaler mager Jord og fed Jord, altid
lige god i Holdning, og den staar lige smuk paa den
samme Plads i mange Aar uden Omplantning. Til
Afskæring duer den ikke. Den samler al sin Kraft om
at udnytte sine særlige Evner.

"Mons er den stærkest tarvede I løstaster-Hybrid til
Dato. Kun Barrs pink af Novi Angliæ Klassen over-
gaar den i Farvestyrke. Lysende purpurrosa, stor, en¬
kelt Blomst, regelmæssig ta^t, fladt skaalformet. Tem¬
melig tidlig. Brillant Holdning. I lovedstammen sta>rk
og svær, i Toppen bredt ud til en næsten paraply-
formet Krone, fint og let bygget, bærende Blomsterne
regelmæssigt, ikke for tæt. Omtrent \ 111 høj.

Nancy Ballard. 1 111 høj. Af de saakaldte lyserøde
I løstaster-Hybrider er denne inaaske den smukkeste.
Pragtfulde store, topformede Blomsterstande, tæt og
smukt besatte med store halvfyldte Blomster af en ly¬
sende rødlig lilarosa Farve, der er henrivende paa Aars-
tiden, hen i Oktober. Den blomstrer en Ugestid efter I Ita.
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*Perrys white. Alt taget i Betragtning vil denne Aster
vistnok af de Heste blive bedømt som den bedste af
alle de mange hvide Høstaster. Den bliver godt l m

høj med stærke, purpurbrune Stilke, der ofte bøjer sig
ud, men hurtigt retter sig op igen, saa Planten aldrig
ser uordentlig ud. Dette gor, at jeg holder den for
kønnest uden Opbinding. Blomsten er stor, 5 cm bred,
med lille grøngul Skive, omgivet af en tyk Krans af
lange, hvide Randkroner, alle med Spidsen bojet nedad,
hvorved hele Blomsten faar et ædelt, blødt afrundet
Udseende. Den beholder sin renhvide Farve og gule
Skive ugevis, ulig andre hvide Aster, der i Alminde¬
lighed faar blakkede, lila Afskygninger i det hvide og
brune i den gule Skive. Desværre hører den ikke til
de tidligste. Men i Keglen naar den at vise sin fulde
Pragt, for Frosten tager den. Og forøvrigt taaler Blom¬
sterne temmelig megen Frost uden at ødelægges.

*Rachel Ballard ligner Nancy Ballard, er lige saa

smuk, har fuldkommen fyldte Blomster, blomstrer lidt
for og har finere Lov og Forgrening. Den er helt ny,
har kun blomstret i min I lave i IQ2.5 og IQ26. Hvis
den holder, hvad den har lovet i disse 2 Aar, vil den
gøre Elta og Nancy Ballard overflødige.

*Royal blue svarer godt til sit Navn, thi dens Farve
er saa kraftig dyb violblaa som hos ingen anden Aster
af denne Klasse, jeg har set. Den kan maale sig med
de bedste Aster amellus i Farven. Blomsten er 5 cm
bred, men Virker større ved sin fyldige Skaalform eller
Tragtform hos yngre Blomster. Den er enkelt, men
Randkronerne er saa mange og fylder saa godt, at
de halvt indhyller den gule Skive uden at vove sig
ind paa dens Omraade, hvad de desværre gør hos saa

mange andre halvfyldte Aster til stor Fortræd for Blom¬
stens Skønhed. Planten er godt I m høj med store,
brede Blomsterstande, der bærer Blomsten passende
tæt, let og fiit stillede. Den horer til de tidligste. Det
er vel noget dumdristigt at tage en saa splinterny
Aster med blandt de udmærkede. Men jeg vover det,
fordi den har gjort et saa ubetinget godt Indtryk.

NOVI BELGI1 ANDEN KLASSE

Maa jeg have Lov at gentage, at min Karakter¬
givning ikke gør Fordring paa at være Norm for alle.
Adskill ige Sorter har jeg sat ned i denne Klasse med
nogen Tøven, idet de er saa smukke, at de fortjente
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højeste Udmærkelse, hvis det alene kom an paa Skøn¬
heden. Men hver især har en eller anden Mangel i
Henseende til Hdlighed, Holdning, Sundhed eller an¬
det. Maaske disse Smaaskavanker vilde forsvinde i
andre Haver?

*Anita Ballard. I2() cm. Tidlig. Meget stor og smuk,
klar lyseblaa Blomst al lukket Skaalform, i store, højt-
byggede Samlinger, ofte næsten søjleførmede. Det lor-
ste Par Aar, jeg dyrkede den, satte jeg den som Nr. I
af alle. Siden har den vist sig temmelig modtagelig
lor Meldug, der skæmmede de nedre Blade. Til halv¬
lang Afskæring er den fremdeles blandt de ypperste.

Antwerp. 140 cm. Middeltidlig. Store, ovale Stande
med mørkebrune Stilke og purpurrosa, store, enkelte,
skaalformede Blomster.

Blue Gem har den reneste blaa Farve, ikke abso¬
lut himmelhlaa, men nær henimød. Blomsten er 4 cm
bred med en tyk, llerdobbelt Krans af Randkroner
om den smukke, klargule Skive. Godt I m høj med
Blomster i h af Længden. Holdningen kunde være
bedre, og den er lovlig sildig.

*Bliitenwolke. 75 cm. Tidlig. Svarer til Navnet, thi
Planten er virkelig som Skyer af Blomster. Farven er
dejlig ren lila 0111 den guldgule Skive, der skifter til
varm brunt. Den er saa smuk som nogen, baade na»r
og fjærnt set, og dens eneste Mangel er, at Blomsten
kun er 3*5 cm bred, hvis det er en Mangel.

Elta ligner Nancy Ballard, er næppe saa smuk,
men en Uge tidligere.

Feltham blue, h m høj. Selve Blomsten er maaske
den smukkeste af alle enkelte, hlaalila Høstaster, dej¬
lig kraftig og ren i Farven med lys orange Skive og
(uldkommen fejlfri Form. Stænglerne fremhæver For¬
men saa smukt som tænkeligt med deres blanke, varme,
mørkebrune Glans. Men den er desværre meget mod¬
tagelig for Meldug. Tidlig.

Herbstwunder. Blomsten er hvid, ren i Farven, ikke
saa uskønt farveskiftende som hos næsten alle hvide
Aster. Men den er ikke nær saa stor og smuk som
Perrys white. Dens fortrin er, at den danner tætte,
lave, brede Blomsterskyer tidligt i Aster-Sæsonen, og

Holdningen er god.
*King of the Belgians. I50 cm. Blomst 4 cm bred,

ren lila, næsten fyldt, fast og regelmæssigt bygget med
mange overliggende Randkroner. Ret sildig.
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*Liltle Hoy blue. 75 cm høj. Tætte, buskede, store, bredt kegledannede Stande med
stift oprette Forgreninger, bærende de violblaa, meget smukt og stærkt farvede Blom¬
ster i tætte Masser. Tidlig. Sund. God Holdning. Det er sandsynligvis min Fejl, at
jeg ikke finder den værdig til Udmærkelse. Alle andre, jeg har talt med, anser den fol¬
en af de fineste eller den allerfineste af alle. Jeg finder den for stiv.

Little pink Lady. Lilarosa. løvrigt noget lignende foregaaende, dog lavere og lø¬
sere i Vækst.

Mine Cocheux. Dværgen blandt Høstaster. Kun ca. '/3 m høj med buskede, brede,
knudrede Stande, dækkede af sniaa, lilarosa Blomster fra Begyndelsen af Oktober.
God til Forgrund i Stauderabatter og til Stensætninger.

Mother of Pearl. Denne splinterny Aster vil inaaske vise sig værdig til Udmærkelse.
Omtrent I m høje, brede, runde Stande med spredte Blomster af betydelig og ejen¬
dommelig Skønhed, 5 cm brede, regelmæssige, skaalformede, med mange Rækker brede,
tætstillede Randkroner, hvis Farve virkelig minder noget om Ferlemor.

Queen of Colwall. Omtrent \h m høje, let og aabent byggede Stande med spredte,
kolossale Blomster, over 6 cm brede, ren lavendelblaa, halvfyldte, ikke altid ganske
regelmæssige og da ikke tiltalende. Randkronerne er lige udadrettede, undertiden med
Spidserne sidevendende som et snurrende Hjul. Fra Begyndelsen af Oktober.

*Rosalinde er en af de faa tyske Aster fra Begyndelsen af Aarhundredet, som endnu
kan gore sig gældende. De saakaldte lyserøde Blomster er saa tilpas smaa og fine,
at ingen tror, de prøver paa at gøre sig store. De er saa talrige i smukke kegle-1
dannede Toppe, byggede næsten som Aster ericoides, at de virker kraftigt og kønt
baade i Haven og i Stuen. En af de tidligste. \ m høj.

*Snowdrift er der stillet store Forhaabninger til, thi dens Blomster er hvide, store
og helt fyldte af straalestillede Kroner, siddende i rit .og let i store, spidse Toppe,
Omtrent I m høj. Tidlig. V ar det ikke, fordi dens Blomster „falmer" til lila ved Af¬
blomstringen i solrige Efteraar, vilde jeg uden Betænkning have regnet den til de ud¬
mærkede. Maaske den bor regnes til dem alligevel?

Set. Egwinn er maaske omtrent 20 Aar gammel, men hævder sig smukt endnu.
Blomsterne er enkelte, middelstore, saakaldet lysrosa, siddende saa tæt i knudret-kup-
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lede Skærme, undertiden næsten Halvkugler, at den virker storartet i en Staude¬
rabat. Planten er knap middelhøj. Desværre er den ikke tidlig, ellers skulde den
med blandt de udmærkede.

Sunset er en mørkere, kraftigere farvet Udgave at Set. Egwinn, tilsyneladende med
alle dennes Fortrin.

Thelma Perry. Omtrent I 111 høj. Brede, runde, let byggede Skærme med god Hold¬
ning, bærende store, enkelte Blomster af en smuk, klar lysrosa I arve, meget let og fint
byggede, fjeragtige, med smuk orange Skive. God til Afskæring. Ikke iøjnefaldende i
Haven. Temmelig tidlig.

Wonder of Colwall. Omtrent i m boj. Runde hvælvede Stande med spredte Blom¬
ster, som hører til de største, halvfyldte, d. v. s. med flere Rækker Randkroner, lys-
lila, regelmæssige, tæt stillede. I idlig.

Ypres. 'I in høj. Ligner Set. Egwinn og Sunéet, maaske midt mellem begge. Mid¬
deltidlig.

NO VI-BEL C. 11 TRE DIE KLASSE.
I ringeste Klasse maa jeg, med mere eller mindre Sorg, neddømme hele Resten af

min Bekendtskabskreds blandt Novi-Belgii Aster. Da de kom til Verden, fortjente de
Heste Udmærkelse. De har gjort deres bedste. Nu kan de forsvinde. Som en Slags
Gravskrift skal deres Navne nævnes: Abendrote, Beauty ot Colwall, Brightest and
best, Climax, Corona, de la Toussaint, Edith Goodwinn, Esme, Gartendirektor Trip,
Glory of Colwall, Heather Glow, Heiderose, Herbstelfe, I. Dickson, Joan Vaughan,
John Wood, Keston Star, Lavendel, Loreley, Mme. Soymier, Mrs. J. Baker, Mrs. Mc.
Cudden(?), Mrs. Peters, Nordlicht, Peggy Ballard, Perrys pink, Peters white, Plejad,
Robinson W. C., Sam Banham, Saphir, Schneelawine, Schou Rottraut(?), Silberstern,
Top Sawyer, Weisse Zwergkonigin.

Vil nogen sige, at jeg har dømt uretfærdigt, kan jeg svare, at det kunde være mu¬

ligt under andre f orhold, men ikke under de Forhold, jeg har kendt dem. Jeg er rede
til at staa til Regnskab med indtil 15 Aars Noteringer i mit Kartotek. Min Dom er
ikke helt personlig, thi jeg har raadspurgt mange i Tidens Løb og taget i alt Fald
noget Hensyn til andres Mening.
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Høstaster med Novi-Belgii-Blod er de talrigste og vel nok de mest betydningsfulde.
Det er i h\ ert Fald dem, der deler Meningerne mest. Dog vilde det være urigtigt at
fortie en Dom over andre Grupper Høstaster, selv om der blandt Publikum er næ¬
sten Enighed om disse. Men Omtalen kan blive ganske kort.

II. HØJE, RUBLADEDE HØSTASTER. Aster Novi Angliæ.
lians pink (afbildet foreg. S.) er den ypperste. Den bliver næsten 2 m boj med

lodret opstigende Stængler, tæt besatte med smukke, lancetformede, ruhaarede Blade.
Øverst bærer Stænglen en stor Kvast af Blomster. Allerede som Knopper er de over¬
ordentligt dekorative med talrige lodne, mørke Bægerblade, der indhyller de dybrøde
Randkroner. Naar Blomsten aabner sig sidst i September eller først i Oktober, lyser
dens stærke, dybrosa Farve langt bort. Der er en egen Glans over den. Skiven er

orangebrun, gemmer sig halvt i den store, smukt formede, næsten vaseagtige Kurv,
der dannes af den tætte, mangedobbelte Krans af Randkroner. Planten er sund og
har brillant Holdning. Sorten er helt igennem en Forbedring af den ogs'aa meget smukke
Lill Fardell, som man nu, med et stort Suk, kan erklære for overflødig.

Der findes adskillige andre Sorter i denne Gruppe, baade med røde og med viol-
blaa Blomster. Den smukkeste violblaa, jeg har dyrket, er Treasure.

III. LAVE RUBLADEDE HØSTASTER. Asteramellus og Thomsonil.
Indenfor denne Gruppe findes vistnok kun smukke Sorter. De er dog ikke lige

smukke. Hæves højt skal den violette *Imperator, den lila Rudolf Goethe, den lilarosa
Schone von Ronsdorf og den lyserøde Wienhoi^ii, der desværre er grumme svagelig.
Ogsaa Beauté parfaite, Ultramarin, Perrys favourite, Pre/iosa, Gruppenkonigin og flere
andre er overordentlig smukke og værdifulde. Aster Thomsonii har en dejlig, ren,

lyseblaa Farve. Men den er desværre temmelig frostfølsom. En schweizisk Krydsning
med Aster I homsonii er A. hybr. Frikartii, hvis Blomster er de største blandt alle
Høstaster, 9 cm brede, hvilket er I cm mere end de næststørste, Imperator og Rud.
Goethe. Farven er endnu smukkere og renere blaa end Rud. Goethes. Den synes
desværre at have arvet noget af sin Moders Frostfølsomhed.
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A iter ericoidts Delight

IV. SLØR-ASTER.
Under dette Navn kan man sammenfatte alle de smaablomstrede Høstaster med

mere eller mindre Blod af Aster cordifolius (Hjærtebladet Aster), Aster ericoides
(Lyng-Aster), Aster vimineus (Vidje-Aster) m. fl. Mange har jeg prøvet og de Heste
atter kasseret, selv om de var smukke, fordi følgende forekommer mig at være saa

fremragende, at de gør de andre overflødige:
*Aster cordifolius elegans deler sig i utallige, traadline Kviste, hyllede i et Slør at

fine, smaa, vandblaa Stjærneblomster. I m. Oktober. God Holdning.
A. c. Ideal er endnu smukkere, baaile i den enkelte Blomst og i hele Slørets Skøn¬

hed. Men den blomstrer en Uge senere, og det kan være skæbnesvangert, naar Natte¬
frostens Trusel hænger over Hovedet.

A. c. Spriihlicht ligner de to foregaaende, men den bøjer Grenene langs Jorden,
dannende store, lyseblaa, næsten vandrette Slør over Jorden.

*Aster ericoides Delight bygger sig op i en stor bred, spids Top, sammensat af tal¬
løse, fjerstillede Sidekviste, gradvis aftagende i Størrelse opad, indtil de forsvinder i
Toppens øverste, langt udtrukne Spids. Hver Sidekvist er en lang, s-bøjet Kegle at
smaa, snehvide Stjerneblomster, regelmæssige og smukke i Form. \ m høj. Oktober.

A. e. Herbstmyrte er den samme med et andet Navn, saavidt jeg kan se, aaben-
bart fremstaaet under krigsskabt Afsky for alt engelsk.

A. e. Golden Spray er lidt højere, mere aaben og let bygget næsten som en Ce¬
der Ira Libanon.

Aster vimineus Lovely har lignende fjeragtig, fin og let Bygning som Aster eri¬
coides og er lige saa smuk. Blomsterne er lilarosa. Oktober.

Aster hybridus lutens er af mystisk Oprindelse. Nogle mener, den bør hedde Soli-
dago missouriensis, andre, at den er en Hybrid mellem en Aster og en Solidago. 1
Form er den en Aster, i l arve en Gyldenris. Meget ejendommelig og smuk, h m liøj,
med store, kuplede Samlinger af smaa, citrongule, velformede Asterblomster. Tidlig.

Aksel Olsen.
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ASTER-SO RTSREGISTER
Alle Artiklens Sortsnavne er her samlede i alfabetisk Orden. Efter hvert Sortsnavn anføres be¬

tegnelse for den Gruppe, hvorunder det paagældende Navn findes omtalt.
1, 2, 3 angiver Novi-Belgii Aster af henholdsvis 1., 2. eller 3- Klasse. 3- Kl. = værdiløse Sorter.
am — Aster amellus og Thomsonii-Gruppen.
N-A - Aster Novi-Angliæ.
S = Sløraster (A. cordifolius, A. ericoides o. 11.).
*

betegner, at Sorten er afbildet med en Blomst i naturlig Størrelse, ** betegner, at der tillige
(Pag. 126) findes en formindsket Gengivelse af Sortens Blomsterstand.

Parantes () om Navnet angiver, at Sorten kun er nævnt uden nærmere Omtale.

(Abendrote) 3. (Glory of Colwall) 3- (Peggy Mallard) 3.
"Anita Maliard 2. "Grey Lady I. Perrys favourite am.

Antwerp 2. Gruppenkoniginn am. (Perrys pink) 3.
Mallard 'Anita 2. (Heather Glow) 3. 'Perrys white 1.

'Ethel 1. (Heiderose) 3- (Peters white) 3.
Nancy 1. (Herbstelfe) 3. (Plejad) 3.
(Peggy) 3. Herbstmyrte S. Pre/iosa am.

— 'Rachel 1. Herbstwunder 2. Queen of Colwall 2.
*Marrs pink N-A. (1. Dickson) 3- "Rachel Ballard I,

Beaute parfaite am. Ideal S. (Robinson W. C.) 3-
(Beauty of Colwall) 3. 'Imperator am. 'Rosalinde 2.

(Brightest and best) 3. (Joan Vaughan) 3- 'Royal blue 1.
Blue Gem 2. (John Wood) 3- Rudolf Goethe am.

'Bliltenwolke 2. (Keston Star) 3- (Sam Banham) 3-
(Climax) 3- King George = Imperator. (Saphir) 3-
"Cloudy blue 1. 'King of the Belgians 2. (Schneelawine) 3-
Colwall, Beauty of, 3- (Lavendel) 3- (Schcin Rottraut) 3-

(Glory of), 3. Lill Fardel 1 N-A. Schone von Ronsdorf am.

— Queen of, 2. "Little Moy blue 2. Set. Egwinn 2.
— Wonder of, 2. Little pink Lady 2. (Silberstern) 3-

'cordifolius elegans S. (Loreley) 3- 'Snowdrift 2.

(Corona) 3* Lovely 5. SprOhlicht S.
(De la Toussaint) 3- "Lutetia 1. Sunset 2.

•Delight S. luteus S. Thelina Perry 2.

(Edith Godwinn) 3- Mme Cocheux 2. Tbomsonii am.

Elta 2. (Mine Soymier) 3- (Top Sawyer) 3-
ericoides 5. *iVlons 1. Treasure N-A.

(Esme) 3- Mother of Pearl 2. Ultramarin am.

♦Ethel Ballard I. (Mrs. .1. Maker) 3- vimineus S.
Feltham blue 2. (Mrs. Mac Cudden) 3- (Weisse Zwergkoniginn) 3-
Frikartii am. (Mrs. Peters) 3- Wienholzii am.

(Gartendirektor Trip) 3. Nancy Mallard 1. Wonder of Colwall 2.

Golden Spray S.

A

(Nordlicht) 3. Ypres 2.
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DANSKE HAVER I 1927
Med Hensyn til Nyanlæg og Omlægninger af større Haveanlæg har Aaret IQ2J

været sparsomt, og i Fortsættelse af clen til nærværende Aargangs første Hefter ud¬
arbejdede Oversigt over Danske Haver gennem 2,5 Aar skal der ved nærværende
gives en kort orienterende Oversigt over de vigtigste Begivenheder paa Haveanlæg¬
genes Omraade, idet der dog særligt tænkes paa de offentlige eller halvoffentlige Haver.

I'or Hovedstadens Vedkommende har man i Aarets Løb gennemført en Hække
mindre og i Keglen ret primitive Anlæg. Saaledes udførtes Fortsættelsen af Græsare¬
alerne mellem „Bakkehusene" og Brønshøj Bakkedrag, ligesom lignende Græsarealer
udførtes ud for Komplekset ved Genforeningspladsen. Disse primitive Anlæg, der fol¬
det sidstes Vedkommende dog er gennemskaaren af en Flisegang, betyder et stort
Plus for Kvartererne. Paa Vesterbro er paabegyndt Anlægget af Enghaveparken, og
paa Grænsen mellem Frederiksberg og København er anlagt Haveanlægget paa Ju¬
lius Thomsens Plads (foran „Forum"). I ndelig er der i Københavns Kommune fortsat
med Reguleringen af Christianshavns Vold, hvor der nu kun resterer et mindre Parti,
der ikke er aabnet for offentlig Færdsel. Alle disse Anlæg skyldes Stadsgartner V.
Fabricius Hansen, som endvidere i Samarbejde med Stadsarkitekt Holsøe har forestaaet
Reguleringen af Søbredderne. Af andre offentlige eller halvoffentlige Aidæg i Køben¬
havn, som enten er færdiggjort eller under Udførelse, skal nævnes Anla^ggene ved Mi-
litærhospitalct paa Fælleden (Havearkitekt E. Lohse, Anlægsgartnerne Jolis. og Laur.

.Jørgensen), „Frilultskirkcn" ved laksigelseskirken paa Jagtvejen (Havearkitekt Johannes
Tholle, Anlægsgartnerne Jolis. og Laur. Jørgensen) m. 11. Frederiksberg har gennemført
Omlægning og Tilplantning af Byens historiske Alle, „Frederiksberg Alle" samt Fasan¬
vejene under Tilsyn af Kommunegartneren, Hr. Michael Gram, og i samme Kommune
har Haveinspektøren, Hr. demen Jensen, reguleret Indgangspartiet til Søndermarken og i
I ilknytning til Omlægningen af Frederiksberg Alle ogsaa Pladsen foran Frederiksberg

I lave („Bunddelen"). Det kan i denne Forbindelse erindres om Pastor Alfr. Bindslevs
Forslag om at lægge Friluftsmusæet paa den Frederiksberg I lave tilhørende Grund
ved Pilealleen, dels Sportspladsernes, dels Haveselskabets Areal, — hvilken Plan vilde
forstyrre den af Haveinspektøren planlagte Indgang Ira Vesterbrogadehjørnet over det
nævnte Areal til Haven.

Af andre større Arbejder skal nævnes den paabegyndte Omlægning af Zoologisk
Have (Ingeniør V. Marstrand, Kommunegartner G. N. Brandt og Professor Edv. Thom¬
sen). Brandt har ogsaa forestaaet Anlægget af de store Haver ved Amtsygehuset i
Gentofte. Anlæggelsen af disse har i Partier været bortliciteret til en Række af An¬
lægsgartnere (d'Hrr. Valdemar Hansen, Sørensen &. Nørgaard og Alfr. Nielsen).

Flere af de nævnte Nyanlæg at offentlige Haver er fremkommen ved Rydning af .
store Have-Kolonier, og saavel i disse som i andre af Kolonierne har der været et
stærkt Røre, fremkaldt af Magistratens Cirkulære om Beboelse og Bebyggelse af disse
(Cirkulære al 12. Februar 1927 om „Lysthusbebyggelse"). Ogsaa om Kongens Haves
Regulering har der været et vist Røre, fornemmelig fremkaldt af en Kronik i Natio¬
naltidendes Aftenudgave Q. April IQ27 og følgende Indlæg i samme Dagblad.

Et vist Røre har der ogsaa været om Mindeparken i Aarhus (Havearkitekt Bir¬
ger Errboe og Stadsgartner Sandberg), foranlediget ved Bedømmelseskomiteens for¬
mentlig uholdbare Stilling til Præmieringen og Udførelsen af Arbejdet med Udsmyk-
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ning af den monumentale Plads sammesteds og de deraf følgende Sagsanlæg.
Fra Provinsen skal ogsaa nævnes, at saavel I lorsens (Havearkitekt Clir. Nielsen)

som Randers (Stadsgartner Edv. Carlsen) arbejder med Sportsanlæg, mens Fredericia
har faaet et nyt Anlæg ved Prinsens Port, Landsoldaten m. v. (Havearkitekt E. Er-
stad-Jørgensen). I Viborg syslede mail med Tanken om at indrette den tidligere La¬
tinskolehave som historisk-botanisk Have; Tanken opgaves dog, og det besluttedes
at udlægge Haven som offentlig Hvilehave (Planteskoleejer R. Brostrøm).

For de store Havers Fremtid vil sikkert Regeringens Skattelove blive af stor Be¬
tydning, idet den letter Byrden betydeligt for Fjerne, og ved en Omvurdering at Ej¬
endommene vil Skatterne yderligere bringes til at dale, hvorved formentlig større Kon¬
tanter vil kunne frigøres til Gavn for Haverne, særligt ved vore Herregaarde.

De mindre private Haver har saa afgjort staaet i „Rækkehusenes Tegn".
Om Kirkegaardsanlæg i IQ27, se „Vore Kirkegaarde" IQ27, S. JO.

Johannes Tholle.
* * *

EN AMERIKANSK TEGNEMAADE
I „Havekunst" Nr. 6 omtaler Havearkitekt C. I h. Sørensen under ovenstaaende

Betegnelse en til Haveplaner anvendelig Tegnemaade. Uden at komme ind paa Vær-
dien af denne skal jeg tillade mig at oplyse, at den, saa vidt jeg kan se af Omtalen
i „Havekunst", allerede er beskrevet i „Die Gartenkunst in Wort und Bild von F.
S. Meyer und F. Riis" i IQ04» og at jeg efter dette Værk i liere Aar har nævnt det
for Landbohøjskolens Havebrugsstuderende. G. Becker.

* * *

LIDT OM VOR ANNONCECENSUR
Her ved Aargangens Slutning føler Redaktionen Prang til at takke vor trofaste

Læsekreds.
Bladets t rivsel og stadige Fremgang i Abonnementsantal turde vise, at Læserne

ser vor gode Vilje til bestandig at bringe det nyeste og bedste paa alle Omraader in¬
denfor Bladets Virkefelt. \ i undlader derfor ikke at henlede Læsernes Opmærk¬
somhed paa, at alle Omraader efter vor Opfattelse ogsaa omfatter vore Annoncer;
disse bor være en betydningsfuld Del af Bladet, og det er de aldeles ubetinget i Aar;
vore Annoncer er noget ganske særligt, vi har stræng Annoncecen¬
sur. Intet Firma, der ikke er ubestridelig første Klasses, kan finde Optagelse i An¬
noncespalterne, og intet tvivlsomt eller værdiløst Produkt kan reklameres til Salg her.
Dette mener vi, at vi skylder Læsekredsen.

Danske Statsinstitutioner foretager f orsøg, l ndersøgelser og Afprøvning af mange
Fmner, Redskaber og Maskiner, Frø og Planter, Sprøjtemidler o. s. v. Resultaterne
herfra siger klart, hvad der er godt. Disse Resultater fra Statens Forsøg er os den
sikreste Vejledning ved Udøvelsen af Annoncecensuren.

Videre giver Redaktionens daglige Arbejde i praktisk Virksomhed os et Materiale-
og Firmakendskab, som vi har forud for mange andre Hdsskriftredaktioner, og som
vi ønsker at udnytte til Fordel for vort Blad, og vort Blad vil sige vore Læsere.
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Vore Læsere skal ikke alene kunne have Tillid til Bladets Tekst, men ogsaa til
dets Annoncer. Da disse imidlertid findes spredt paa Omslag og i ludlæg i de tor¬
skellige Hefter, vil de ved Indbinding af Bladet gaa tabt i mange Tilfælde. Annon¬
cørernes Navne og Adresser vil imidlertid kunne være Læserne nyttige i paakom-
mende Tilfælde; derfor har vi forment det rigtigst at slutte Aargangen ved at lade
dennes sidste Blad indeholde en systematisk opstillet Liste (efter I ag) af alle vore
Annoncører i denne Aargang.

TEKN I SK ADRESSEREGISTER*)
A. MATERIALER TIL HAVEANLÆG
Solure etc.: B. Jetmar, Ciseler og Gørtlerværksted, Set. Pederstræde 10, Kø¬

benhavn K., Telt. liyen 8626.
Havevaser, Fuglebrønde etc.: Lamberg-Petérsen, Glentevej 69, Tlf. Taga 230.
A/S Dæhnfeldt og Theodor Jensen, Linnésgade 16 A, København, Telt. 3881

Odense, Telf. 6.
I. C. Helm-Petersen & Co.s I fil., Carl Nielsen, Aarhus, Telf. 1255-1357.
A/S N. Nielsens Frøhandel, Callisénsvej 12, Telt. Helrup 2070.

(Særlig store Planteskoler angivet med Kursiv. Ved Specialist-Planteskoler er
Specialiteten angivet).

Hechs Rosenskole, Hvidovre pr. Valby, Telt. Hvidovre 150.
Brostrøms Planteskole, Viborg.
Charlottenlund Planteskole, Pileallé 17, Telf. Ordrup 87 og 49.
Errboe, Birger, Staudegartneri, Tranegaardsvej, Telf. Helrup 1516.
Hellerup Planteskole, Lyngbyvej 240, Telf. Helrup 523.
Hørsholm Planteskole, Jens Borne, Telf. Hørsholm 118.
Lange, Carl V., Staudegartneri, Frederikssund, Telf. 111.
Olsen, Aksel, Staudeplanteskole, Kolding, Telt. 221.
Paludans Forst-Planteskole, Klarskov.
Poulsen, D. T., København-Valby, Telf. Valby 100 og Kvistgaard 27.
Vilvorde, Charlottenlund, Telf. Ordrup 371 og 372.

(til Bekæmpelse af Plantesygdomme og Skadedyr):
A. P. A. Larsen & Wedel, København V.
A/S Carbokrimp Handels- og Fabrikations Kompagni, V estergade 17, Køben¬

havn B, Telf. 14870.
Frugttræ-Carbolineum „Monarch Nr. 36", Koefoed-Johnsen & Co., Østbanegade

81, København O, Telf. Central 8167 og 14043.
STENMATERIALE: (Fliser, Sten til Havemure, Vej- og Gangmateriale).

Betonfliser: P. Hansen, Bernh. Rangs Allé 45> Telf. Central 10422.
Fliser, danske og italienske: Albert I ngmann, Cementstøberi Dr. Olgasvej 28,

Tell. 8699.
Naturstens-Fliser: Carl Scheller, Ndr. Fasanvej 288, Telf. 3072.
Nexø Sandsten: A/S l)e forenede Granitbrud, Ronrie (Bornholm).
Solnhofer-, Ølandsfliser: Ohlsen & Ahlmann A/S, Telf. Central 7890.
Havegrus, V.rtesten, Lergrus, Kampesten, Slagger ni. 111.: N.'Chr. Christiansen,

Vognmand, Teklasvej 17, Telf. Taga 496.
TØMMER: Rund Gran, Flagstænger: A/S Snedkermestrenes Træ- og I inerskæreri, Hille¬

rødgade 35 L, Telf. Taga 1747-

VÆRKTØJ: I. (Større firmaer i denne Branche):
Frederiksberg Isenkram-og Udstyrsforretning, GI. Kongevej 151, København V,,

Telf. 2770.
Gartnernes Redskabsforsyning, Nørrevoldgade .54, København K, Telf. 8405.
C. Th. Rom & Co.s Eftf., Vesterbrogade 2 B, København V.
II. Speciale-Forhandling:
Hækklippemaskinen „Little Wonder" og Motorplæneklippere, Ingeniør Jobs.

Hansen, Amaliegade 36, København K, Telf. 12280.
*) Enhver Firmahenvisning i „Havekunst"s Tekstsider optages, uden at Bladet under nogen Form

faar Betaling herfor.
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li. HAANDVÆIIKARBEJDER I FORBINDELSE MED HAVEANLÆG
BØDKERARHE.IDER:Plantebilllier etc.: Olsen, Borgergade l()8, København, Telf. Palæ 308.
MALERARBEJDER: Ove Friis, Sagasvej 10, København, Telf. N ester 8989.

Staaltraadshegn, Tennisbaneindhegninger etc.:
A/S F. Fiedler, H. C. Ørstedsvej 30, Telf. 2790.
Roar Rossing, Vestervoldgade 92, København B, Telf. 11770.
C. M. Petersen & Søn, Lykkesholms Allé 22—24, Telf. 2729.
Drivhusbygning: Jobs. Alkjær, Godthaabsvej 18 c, Telf. Godthaab 1200.
A/S Damhusdalens Maskinsnedkeri, Roskildevej, Kobenhavn-Valby, Telf. Rød¬

ovre 142, Damso 1073, Valby 1477.
Axel O. Kartmann, Ndr. Fasanvej 201, København L, Telf. Taga 2436.

SMEDEARBEJDER:

TØMRERARBEJ
DER:

C. KONSULTATIONER
Sagfører Gregers Eskesen, Nørregade 34> København K, Telf. Central 355°, Cen¬

tral 11589. (Sagfører for Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforening).
Kontoret for Kirkegaards-Regulering (Registrering af ældre Kirkegaarde), Lærer

Frands Hansen, Maribo.

D. REPRODUKTION
Lystryk, Zinktryk etc.: Tutein & Koch, Farvergade 8, Telf. 4740-4760.
Maskinskrivning, Oversættelser: Sophie Jessen, Linnésgade 16 It, Telf. Byen 602.

E. LEVERANDØRER TIL „HAVEKUNST"
BOGTRYK: Thomsens Bogtrykkeri, I lolstebro. r

KLICHEER: Kobkes Reproduktionsanstalt, Vestervoldgade 91 > Telf. Byen 7538.
Tutein & Koch, Farvergade 8, København K, Telf.' 4740—4760.

EMBALLAGE: Konvolutter og Poser, Karl Nielsens Konvolutfabrik, Dr. Olgasvej 55, Køben¬
havn F, Telf. Godthaab 4776.

F. ANLÆG AF HAVER
ANLÆGSGART- Arleth, I. P., Sauntesvej 29, Gentofte, Telf. Gentofte 219.

NERE: Callju, L., Gothersgade 95, København, Telf. Byen 5193 y.
Christensen, C., Helgesvej 28, København F, Telf. Godthaab 3747 *•
Dalkvist, Emil, Tranegaardsvej 62, Hellerup, Telf. Helrup 2621.
Hansen, Hannibal, Rungsted, Telf. Rungsted 142-
Hansen, Valdemar, C. F. Richsvéj 75> København F, Telf. Godthaab 6l.
Helniuus, Carl, Duntzfeldts Allé 24, Hellerup, Telf. Helrup 79'•
Jensen, Hans, Eliebakken 13, Hellerup, Telf. Helrup, 2725.
Jørgensen, L., & Jørgensen, Johs., I. E. Ohlsensgade 4, Telf. Øbro 3572 y> Grif-

fenfeldtsgade 54» Telf. Nora 3954 "•
Kjær, Harald, & Kjær, Eigil, Hollændervej 17, København V, Telf. Vester 1892 \.
Kondrup, Duevej 88, Telf. Godthaab 3027 x. •
Kristjansen, Kr., Schioldansvej 10, Charlottenlund, Telf. Ordrup 668.
Lønow, F. C., Sorø Akademi, Telf. Sorø 484-
Nielsen, Alfred, Lundeskovvej 30, Hellerup, Telf. Helrup 2663.
Nielsen, Carl, Hellerupvej 15 A, Telf. Helrup 729 y-
Nielsen, C. C., Guldborgvej 14, København F, Telf. Godthaab 1537*
Olsen, Jørgen, Sindshvilevej 23, København F, Telf. Godthaab 1926.
Sørensen & Nørgaard, Strandvej 181, Tranegaardsvej 66, Hellerup, Telf. Helrup

2405 og Helrup 2406.
Tholle, Johannes, Mariendalsvej 62, København F, Telf. Godthaab 2261.

Sidst i Listen sa;ttes de averterende Anlægsgartnere; de er alle Medlemmer
af den Organisation, der udgiver dette Skrift. Som gode Værter lader vi de Frem¬
mede gaa foran, og endelig (il den uforbeholdne Anbefajing, vi giver vore Annon¬
cører, maa vi beskedenhedsvis tage Forbehold for overfor egne Medlemmer; vi vil
ikke „rose os selv". Redaktionen.
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