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H V A D E R V E D L l G E H O L 1) E L S E ?
„HAVEKUNST" UDSKRIVER EN KONKURRENCE OM SPORGSMAALET

„Havekunst"s jævne, men stadige Tilgang af Abonnenter i en Tid, hvor saa meget
andet ogsaa indenfor Haveomraadet har Tilbagegang, er vi beskedne nok til ikke
udelukkende at tyde som et Udtryk for Tilfredshed med Bladet, men at vi snarere
i „Havekunsts Fremgang horse et Udtryk loren Forventning hos Læserne om,
at vi til Bunds udnytter det Ansvar, der følger med at være det eneste Bindeled i
Norden mellem Amatør og Fagmand indenfor Havekunstens specielle, men dog saa
vidt forgrenede Omraade. Vi føler, at det ikke længere er tilstrækkeligt, at vi som
hidtil bringer frem det nye om Havekunstens Maal og Midler. Vi maa ogsaa gribe
aktivt ind, hvor vi kan, og hvor ingen andre kan, og vi retter derfor nu til en Be¬
gyndelse vor Opmærksomhed paa Spørgsmaalet om Havernes Vedligehol¬
delse, der for Tiden er Tyngdepunktet i Havens Problem.

Situationen er ikke den haablose, at Ejerne ikke vil vedligeholde Haverne, men
den almindelige økonomiske Situation er af en saadan Art, at det store Flertal af
Haveejere tror, at de ikke kan faa llaad til det, og man derfor ser en almindelig Op¬
given især for de store Havers Vedkommende, der imidlertid ikke er nødvendig, eller
ved de smaa Haver — Villahaverne — er Resultatet, at Haveejeren selv foretager eller
lader foretage „det nødvendigste", noget der intet vilde kunne indvendes noget imod,
saafremt det ikke viste sig, at der hersker den mærkværdigste Ukendskab til, hvad
der er det nødvendigste. Det er her, vi vil sætte et Arbejde ind.

Vedligeholdelse bestaar mere i det overlegne øg bevidste frem¬
syn te Overblik, end i manuelt Arbejde. Det er derfor mere den manglende
faglige Overledelse, I laveejeren mister, naar der ikke er Raad til vedblivende at holde
første Rangs Anlægsgartnere til Havens Vedligeholdelse, end alene dette simple, at
en dyrere Arbejdskraft erstattes med en tilfældig billigere eller Haveejerens egen.

\ i vil ikke og kan ikke agitere for en udvidet Benyttelse af laglig fuldt uddannet
Medhjælp i Haverne, selv 0111 vi tror, at det vilde lønne sig, — men vi foler, at denne
mærkværdige Tid lægger det Ansvar paa vore Skuldre, at vi skal søge at bibringe
vore Læsere den faglige Indsigt, der er den nødvendige for, at Haveejeren selv vir¬
kelig kan gøre det nødvendigste (uden „Gaaseøjne") i Haven.

Fagfolk ser nemlig noget anderledes paa Spørgsmaalet 0111 Vedligeholdelsen end
Amatører.

Ved Besøg rundt om i nordiske Haver ser man ofte, at der lægges Arbejde og

Udgifter paa Omraader, hvor der rettelig kunde spares, medens Smaating undlades,
ofte ubetydeligt Arbejde, der ugjort ad Aare kan give Vanskeligheder, der er beko¬
stelige eller umulige at overvinde.

Kommer man saaledes til Landets store Herregaardsparker, mødes man otte med
Undskyldninger, der efter faglige Synspunkter er ganske unødige, at Græsset ikke
er nyslaaet, Kanter ikke afstukne o. s. v. —Er Herregaardshavens Værdier ikke alene
de store Forhold? De hæver Haven over Detailplejens Nusserier. Er Parken ikke lige
vældig og skøn i sin Storhed med langt Græs som med kort? —Den Pleje betyder
intet for Havens Velfærd eller Liv.

Værre er, naar det glemmes at borthugge Bøgeskovbrynet, hvor Løvet luder ind
over Lindetræerne og lukker Lyset og dermed Livsfornyelsen ude fra de gamle Al-
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leer, der mulig er Parkernes eneste Præg af Storhed og Stolthed. Forsømmelser her
kan ikke rettes. Eller ved Villahaverne, Vedligeholdelse er ikke alene Skuffen Gange,
end mindre Troen paa, at al Graven er gavnlig — ogsaa mellem Stauder, eller den
aarhundredgamle Tradition, at Tjørnehækken og andre Hække med den i en lang
Aarrække skal klippes ned „for at hlive tæt forneden", at den kan holde Høns og
Harer ude, den Hensigt med Hækken er borte i Villakvarterets indre Haverum, hvor
Hækken er den grønne Væg, der danner den skærmende Baggrund for Blomster-
Horet — ukyndige Hænder ses imidlertid stadig klippe Hække ned. Hvorfor, ja det har
man vist glemt; man klipper hare, det var vel (or Hundrede Aar siden, hvorfor skulde
det være forkert nu. — Tankeløshed, der koster paa mere end en Maade.

Ikke sandt, det er ikke Klippefærdigheden, der er det endelig afgørende, men
Overblikket. Bedre at vide hvorfor, end alene at vide, hvorledes Arbejdet gøres.

Ved Vedligeholdelsen 111 a a man i en Nødsituation som indevæ¬
rende sætte Arbejdet ind paa at bevare og forøge de Værdier, der
(ogsaa i Penge) er nedlagt i Haven ved dens Anlæggelse, og først der¬
efter tænke paa, om der er Evne til at udføre Arbejder, der kun bety¬
der noget for det rent 0 j e b I i k k e 1 i g e U d s e e n d e, Arbejder, li v i s U11 d 1 a-
delse ikke skader Havens Levedygtighed.

Det Sporgsmaal, vi maa besvare Læserne, er da dette: Hvad er det nødvendigste
at udrette i Haven?

* *

*

Vi vil gerne give det bedst mulige Svar, kan vi da gøre noget bedre, end lade
Spørgsmaalet gaa videre til alle Fagfolk indenfor eller udenfor Læsekredsen og ind¬
byde dem herved til at deltage i en Konkurrence om en Afhandling, der paa klarest
mulige Maade gør Rede for de forskellige Synspunkter og hvilke Vedligeholdelses¬
arbejder, der er de vigtigste i Haven, og hvilke man uden Skade kan undlade, hvor
der særlig skal spares.

Besvarelserne kan gives den færdige Artikels Form, men der tages lige saa

meget Hensyn til skematisk kortfattede Oversigter, der giver Artiklens Indhold uden
at være givet den færdige Form, dette letter Arbejdet og vil formentlig sikre større
Deltagelse. Bearbejdningen til Offentliggørelse er da kun nødvendige for de præmie¬
rede Artiklers Vedkommende.

Tidsfrist. Indsendelse af Besvarelser sker til Redaktionen Rolighedsvej 23 V.
senest den 15- Marts 1928. Besvarelserne indsendes uden Forfatter-Underskrift, men
med Forfatterens Navn anført i en vedlagt lukket Konvolut, der kun aabnes i Til¬
fælde al Præmiering.

Præmier. Foruden Bladets sædvanlige Forfatterhonorar uddeles IOO Kr. i Præ¬
mie, udsat af Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforqning, til den bedste Besvarelse,
eventuelt deles Beløbet, saafremt der fremkommer Besvarelser, der supplerer hinanden,
saaledes at selv en ganske lille Besvarelse, der rummer værdifulde nye Oplysninger,
ogsaa kan blive præmieret. Red.

„Havekunst" announces for a competition as to the best response to the question: What
is to he understood by maintenance of a garden? What jobs must be deemed to be most
urgent ? and what can be omitted where economy is particularly necessary ? Ed.
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VORE HERREGAARDSPARKERS BEVARING
NYE RETNINGSLINIER FOR DERES VEDLIGEHOLDELSE OG BRUG

Allerede i længere Tid har Spørgsmaalet om, hvorledes det skulde blive muligt
at bevare vore Herregaardsparker i Fremtiden mod den Fare for Ødelæggelse, som
Tidens økonomiske og politiske Situation truer med.

For adskillige af de mange herlige Bygningsværker og andre menneskelige Frem¬
bringelser, der knytter sig til vore Herregaarde, er der jo allerede søgt at bremse op
mod den truende Fare ved Fredningsbestemmelser og sligt. Og selv om disse Be¬
stemmelser jo nok synes at blive mere og mere illusoriske, efterhaanden som det
samme Samfund, der lægger Fredningsservitutten, griber dybere og dybere i Ejernes
Kasse og suger til sig af den Kapital, der var nødvendig til Bevarelsen af disse Ting,
saa viser Bestemmelserne dog, at man er opmærksom paa, at her har Samfundet en
Værdi, som det staar i Fare for at miste for bestandig.

Til alle l ider har Omvæltninger af det bestaaende, om af Mode eller anden Gal¬
skab, bragt Samfundet Tab af uerstattelige Værdier, Tab, der for en mere afklaret
Eftertid staar som meningsløse og unødvendige. Spørgsmaalet er da nu, om vi paa
Grundlag at dyrt købte Erfaringer er istand til at modvirke Forlis af det virkeligt
værdifulde.

De Vanskeligheder, der synes at ville gribe forstyrrende ind i vore Herregaards-
parkers fremtidige Tilværelse, er jo ikke dikteret af Modeluner eller sligt, men er et
nøgternt Udslag af trange Tiders Kaar; hvilket for saavidt ikke letter Besvarelsen af
det for os brændende Spørgsmaal. Thi selv om der ad faglig Vej kan gives Raad og

Anvisninger til at modarbejde de voksende Vanskeligheder, saa er det jo langtfra af¬
gjort, at de paagældende Ejere har Kræfter til at gaa en Vej, tier trods alt dog vil
koste Anstrengelse, ikke mindst økonomisk set.

Det, der uvægerligt vil ske for Parkernes Vedkommende, og allerede praktiseres
i stort Omfang, er Indskrænkning i den daglige Vedligeholdelse. Dette Forhold er

dog ikke umiddelbart opstaaet af den nuværende økonomiske Misere, men har haft
almindelig Fremgang i de sidste Aaringer, efterhaanden som Arbejdslønnen steg. At
det forhen saa omfattende, ja altfor omfattende Vedligeholdelsesarbejde indskrænke¬
des, vilde der ikke være nogen Grund til at opholde sig ved eller ængstes for, hvis
det ikke var saa, at dette Arbejde truer med helt at ophøre, og hvad dermed uvæ¬

gerligt vil følge: Park og Havespørgsmaalet helt slettet af Budgettet. Men skulde dette
blive den endelige Udgang, saa vilde det betyde et unaturligt l ab af Værdier, som '
vel er private, men dog ved de skiftende Ejeres næsten ubegrænsede Gæstfrihed er
blevet vort fælles Eje.

Hidtil har Parkerne ved vore Herregaarde paa en tor private Forhold ganske ene-
staaende Maade staaet til det store Publikums Disposition. I Flok og Følge er man

draget did, ofte langvejs fra, og fra den nærmeste Omegu har man stedse betragtet
Parken som det naturlige Maal for Familiernes sommerlige Udflugter. Ja, saa selvføl¬
gelig er denne Tradition blevet, at man efterhaanden mere har betragtet Forholdet
som en Rettighed og ikke altid taget det saa nøje med de Hensyn paa forskellig Vis,
som man var Beboerne og de retmæssige Ejere af disse Parker skyldig. Men hvordan
end dette Forhold har udviklet sig, saa har Herregaardshavens aabne Porte givet et
Resultat, hvis Betydning for vide Kredse af Befolkningen vanskeligt kan overvurderes.
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— Her i disse fornemme skyggefulde Løvsale, ved de vidt udbredte Græssletter og i
Blomsternes Farveorgier har l olk hentet Rekreation mod Dagliglivets trælse Besvær;
ikke at tale om, hvad de har hentet af ligefrem praktisk Belæring paa forskellig Vis,
til Gavn for deres hjemlige Forhold.

Alt dette har man taget imod som selvfølgelige l ing, og først nu, da tie før saa
gæstfrit aabne Porte tvunget af Omstændighederne hist og her maa lukkes, begynder
man at fatte, hvor urimeligt meget fattigere Samfundet bliver, hvis hele Herligheden
en skønne Dag er helt borte.

Samfundet har ikke Raad til at miste disse Værdier, og Samfundet erkender for-
haabentligt dette, inden det bliver forsent. — Men selv 0111 Strømpilen nu skulde vende
saa betids, at det bliver muligt for de paagældende Mennesker at bevare deres gamle
Slægtsarv fra Undergang, saa kræver Forholdene dog alligevel store Indskrænkninger,
og dette vil navnlig som sagt gaa ud over Parkernes Fornyelse og Vedligeholdelse.
Spørgsmaalet bliver da, om denne Indskrænkning kan foregaa, uden at virkelige Vær¬
dier gaar til Grunde. At give almengyldigt Svar herpaa er naturligvis ikke muligt,
dertil er Forholdene for forskelligartede, men der er dog adskillige væsentlige Træk
i Herregaardsparkerne, — Træk, der med store Besparelser for Øje lader sig ændre,
uden at Parkens naturlige Funktion forrykkes; ja, som løst paa rette Maade vil kunne
blive en betydelig Vinding.

Der er især tre Ting, der gør Vedligeholdelsen saa uoverkommelig og bevirker,
at mange Parker allerede paa Grund af Indskrænkning paa dette Omraade har faaet
et pauvert og usoigneret lidseende, nemlig:

l) Det umaadelige Gangareal, som en decadent Smagsretning har gennemvævet
Parkerne med, ofte i en Planløshed uden Lige.

2) Overfyldning med fritliggende Busketter.
3) Parkens Udstrækning, der efterhaanden har antaget saadanne Dimensioner,

at den naturlige Grænse langt er overskredet.
En gennemgribende Reduktion af disse tre Ting i Forbindelse med en Begrebs¬

forvirring for, hvad der er traditionelt indbildt, og hvad der er Parkens virkelige
Skønhed, vil uden Omsvøb løse Problemet.

Gangene inddeler Græsfladerne i Smaapartier, hvilket kræver en udpræget De-
tailbehandling, nemlig: ofte Græsslaaning, Kantafstikning og endelig Renholdelse af
Gangene. Dette koster imidlertid uforholdsmæssigt af Tid og Penge. Men som For¬
holdene er, kan man ikke undlade dette Arbejde, uden at det hele faar et usoigne¬
ret Præg over sig. De mange spredte Busketplantninger kræver ogsaa megen Tid
til Renholdelse, Beskæring og Udtynding, uden at deres Værdi i Parkbilledet staar i
noget som helst Forhold hertil. — Og saa endelig Parkens ofte store Udstrækning, der
gør, at forannævnte Arbejder er blevet ganske uoverkommelige.

Derfor: Tag ca. 80 pCt. af Gangene ogca. lOOpCt. at de fritliggende
Busketplantninger bort. Ryk Parkens Grænser ind, saa denne faar et pas¬
sende Format. — Alt naturligvis med Forstand og Omtanke, men er Operationen lyk¬
kelig overstaaet, vil man have opnaaet, at de virkelige Skønhedsværdier er kommen
til fuld Udfoldelse. Og endelig, at Vedligeholdelsesproblemet har fundet sin Løsning
derved, at denne kan indskrænkes til, hvad hver især evner. Man vil iøvrigt faa at
se, at en grov Græsslaaning er tilstrækkelig, der hvor før Plæneklipperen snurrede
daglig, og en Høstak hist og her skæmmer ikke det landskabelige Indtryk.
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Parkens virkelige Skønhed er trods sin Mangfoldighed dog saa enkel, at dette
stort set kan udtrykkes ved to Ting, nemlig: De mægtige Trægrupper, fritstaaende
Træer og Alleer med deres levkuplede Farver og Fuglesang. — Og de udstrakte Græs¬
flader med det vekslende Spil imellem Lys og Skygge.

Alt andet, som i Tidens Løb er kommet imellem disse bærende Faktorer, har ikke
forøget deres Værdi, tværtimod.

Samtidig med, at Parken befries for alt sit overflødige Paahæng, bør der opstaa
et nyt Moment, nemlig Herregaardshaven, d. v. s. den intime Have, der ved
stærk Arealbegrænsning gør det overkommeligt for de paagældende Ejere at laa op¬

fyldt Kravet til Havemæssighed, til fint klippede Græsflader, Blomster, Skulptur, Vand,
og hvad der nu forstaas ved en Have.

Alt dette, som nu oftest ved Herregaardene findes spredt ud over det store Park¬
areal, i Keglen uden Sammenhæng. Alt samlet i arkitektonisk Forbindelse med Slot
eller Hovedbygning, noget i Retning at det gamle pleasure-ground, men hegnet mod
Uvedkommendes Indblik. Derved vil det hos de fleste Herskaber længe nærede Øn¬
ske, at faa en Plet i deres udstrakte Besiddelser, hvor de helt kan være sig selv og
hvor de med deres igennem Generationer udviklede Skønhedssans kan dyrke deres
Haveinteresser med et overkommeligt Budget som Grundlag.

ET KONKRET EKSEMPEL PAA EN GENNEMFØRT FORENKLING
I Planen til Gedsholm Park (Skaane) har jeg søgt at give planmæssigt Udtryk for

de Betragtninger, som er fremsat i denne Artikel.
Dog maa jeg straks sige, at Motivet ikke svarer helt til mine Betragtningers Ud¬

gangspunkt. Thi for det første er Gedsholm Park af relativt ringe Udstrækning og
har af forskellige Aarsager ikke i mange Aar været noget egentligt Tilflugtssted for
Fignens Befolkning. — For det andet er den svenske Stats Stilling til Formue og Ej¬
endomsforhold væsentlig anderledes end den danske, saaledes at svenske Herregaards-
parker ikke er truet i deres Bestaaen i samme Grad som de danske. Men f orholdene
egnede sig nu alligevel til at faa virkeliggjort de Tanker, der i de senere Aar har
beskæftiget mig angaaende danske Herregaardsparkers fremtidige Ordning.

Som man af vedføjede gamle Opmaalingsplan (Pag. 8) vil se, har Gedsholm Park
været velforsynet med Gange og Busketter m. m. Hertil skal dog bemærkes, at stør¬
ste Parten af denne Velsignelse var fjernet, forinden jeg begyndte Arbejdet med Planen.

Med Hensyn til de Enkeltheder, der paa Forhaand har paavirket visse Dele af
Planen, skal bemærkes:

Udhugningen med Udsigt til den gamle Vindmølle er en gammel Foranstaltning.
For Balancens Skyld foretages nu en tilsvarende tilvenstre for Midteraksen.

Det havemæssige Parti er bygget med Hovedbygningens Sydgavl som Basis, hvil¬
ket kan ske derved, at Udgangen til Haven flyttes fra Bygningens Østfacade til Syd¬
gavlen. Terrassen ved denne er en flisebelagt .lordterrasse, der, for at give denne
større Samhørighed med Havens Fladeudformning, kun er hævet knapt 50 cm over
Terrainet. l or hver Ende af Terrassen er der rejst Vindskærme med Raaglasruder,
men ellers er denne, med Undtagelse af de korte Taxhække, aaben ud imod Haven.
Den lave Beliggenhed for Terrassen er opnaaet derved, at Højdeforholdet imellem
Terrain og Bygningens Gulvhøjde, der er ca. 0,80 111, deles saaledefc, at den nødven¬
dige Trappe deles i to Dele.
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I. P. Andersen. Perspektiver til Gédsholm Park.
Øverst Haven og Udhugningerne, set fra Sydgavlen, nederst Rosengangen.
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Hele det sydvendte Haveparti indrammes med høje Lindehække, der ledsages af
3 m brede Blomsterrabatter, og det er altsaa [ anken, at hele dette Haveparti holdes
med tætklippede Græsflader, medens Resten at Parken behandles med grov Græs-
slaaning etc.

Dyrehavehegnet, der danner Grænsen mod Nord, rejses for at indskrænke Park-
omraadet, der før strakte sig helt ned til Avlsgaarden. Langs dette Hegns Sydside
løber en Rosengang, begrænset al en Bøgehæk til den ene Side.

Op ad selve Dyrehavehegnet plantes forskellige vilde Roser og Slyngroser, medens
Rabatterne tilplantes med remonterende Roser. Gangen indrammes med flade Sten,
hvorpaa plantes diverse Pudestauder etc.

Af Gange bibeholdes iøvrigt kun en enkelt Forbindelse, delvis i Parkens Periferi,
af hvilken den Del, der løber langs den østlige Grænse, er meget smuk, idet den
former sig som en Slags Alle, med pragtfulde store Træer til den ene Side og det
med alle Slags „vilde" Træer og Buske beplantede Hegn til den anden Side.

/. P. Andersen.

SUMMARY
The garden architect I. P. Andersen offers a suggestion for preservation of the large

old manor parks in Denmark. He tries to find a new form for them, a form, which in an
esthetically pleasing way will harmonise with the highly reduced maintenance that unfortu¬
nately will he introduced now owing to the heavy taxes that weigh on the owners. — He
proposes:

1) To reduce of the acreage of the park.
2) To reseign most of the walks and shrubberies in this reduced park and that the big .

lawns with the old trees and their in this way enlarged proportions shall not be marred
by long grass (with rare cutting).

3) To shape an intimate garden in the park close to the house, but not larger than
that it may be nursed perfectly.

4) The free admittance for the public, now so common, ought only to comprise the park.
Design and pictures illustrate an example of this way of regulation.

Gedsholm. 1:5000, Kopi af Reguleringsplan 1880 (Flindt?).
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FLISER STØBT PA A BL I VE STEDET
Cra^y paving cast on the spot. An amateur guide.

Medens man i

Byerne, hvor man
har den letteste Ad¬
gang til tekniske
Hjælpemidler, fag¬
lig uddannet Ar¬
bejdskraft og et rigt
Udvalg af Materi¬
aler, ikke betænker
sig paa at benytte
sig af alle disse For¬
dele, da er man ved
Smaaarbejder ved
Sommerhuse, der
ofte eller fortrins¬
vis ligger fjærnt fra
Jærnbaner og Byer,
stillet overfor Val¬
get mellem enten
at indforskrive Ar¬
bejdskraft og Ma¬
teriale Ira liycn og
derved faa urimelig
store transportud¬
gifter eller at hjælpe

sig paa bedste Maa-
de ved at finde Ud¬
veje, der særlig eg¬
ner sig til Udførelse
det paagældende
Sted—ofte primitive
Løsninger, der mu¬

ligvis virker noget
amatøragtigt, noget
der dog udmærket
kan forsvares her,
da det passer til
hele Sommerhusi¬
deens Karakter og
Landlivets særegne
Stemning. - Denne
Udvej, den primi¬
tive, vælges ofte, og
saaledes gik det og-
saa med Anlæget
af den lille Flise-
gaard, der gengives
her. Beretningen om
dens Tilblivelse kan
muligvis interessere.

Gaardspladsen indrammes paa de tre Sider af det lille Hus' Fløje, medens den
fjerde Side er aaben mod Havet — Ebeltoft Vig. I Gaarden voksede .Græs. Jorden,
det hvide Strandsand, tittede frem overalt, hvor der blev gaaet, Sandet føg ind alle¬
vegne, og det førtes med Feriegæsternes Fødder ind i alle Stuer.

En Flisegaard vilde være formaalstjenlig, den vilde skille Stue fra Strand.
Betonfliser vilde være det lettest tilgængelige Materiale; Sand var der nok af, og

Cement fører enhver Landhandel paa Lager.
At støbe Fliser for bagefter at lægge dem paa Plads syntes mig besværligt og

upraktisk — atter fordrende øvet Mandskab, der kan tilpasse, behugge og foretage den
nødvendige Lægning.

Hellere da forsøge at støbe Fliserne færdig paa Stedet, den bløde Mørtel tilpas¬
ses lettere af uøvet Haand, entl den stenhaarde, færdige Betonflise; ji efterfølgende
beskrives da, og efter „Havekunst"s Skik baade i Tekst og Billeder den Metode, jeg
fandt paa at benytte. Den viste sig at være hurtig, let og billig.

Foruden Kravet om Soliditet er Fremskaffelsen af en absolut plan Overflade en

afgørende Fordring til Arbejdet. Præcision er her let at naa. Dernæst kræves en Fuge¬
deling, der virker neutral og uvæsentlig ogsaa set i Forhold til andre Inddelinger i
tilgrænsende Bygningsdele. v
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FORBEREDELSERNE
1. Højderne afsættes. I Gaarilsplaclsen af-

gravedes Græstørv øg Rødder. En Snedker tast-
sømmede en høvlet Liste L langs Længdevæggene,
saaledes at Listens Underkant angav den fremtidige
Fliseflades Overkant. (Listen lod sig derved let Ijærne
efter Cementens Hærdning).

Hele Flisepladsen alsattes vandret i Bredden,
medens Langsidernes Lister gaves et Fald (l cm paa

1,5 ni) mod den aabne Side, for at Flisepladsen
skulde synes at være helt vandret set i Forbindelse
med det udenfor liggende, fra Huset svagt bort-
skraanende Terræn. (En helt vandret Flade vilde
have syntes stigende). Et lige, skarpkantet Brædt
li af Længde som Gaardsbredden forsynedes med
et Indsnit S i begge Enders Underkant.

2. TVærbrædtets Indsnit S svarede nøje til
Tykkelsen af Langsidens Lister, (se Billede 2, der
er en forstørret Gengivelse af det indcirklede Parti
i Billede i). Derved havde man Højdekontrollen fær¬
dig for hele Pladsen, idet Brædtets Underkant an¬

gav Misefladens Overkant.
3. Høvlede Støbelister leveredes af Sned¬

keren i forskellige Længder. Listens Bredde (her
6 cm) giver Flisetykkelsen, og Listens Tykkelse gi¬
ver Fugebredden, i dette Tilfælde I cm øverst af¬
tagende til en halv cm nederst (or at lette Listens
Optagning efter Brugen. I cm Fuge i Overfladen
er rigelig, uden Skade kunde <len have været gjort
mindre. E11 halv cm formentlig bedst.

4. Støbeformene dannes ved Støbelisternes
Opstilling i „Flisemønster" paa den regulerede fast-
traadte Sandbund, hvis Overflade er 6 cm (Flise¬
tykkelsen) under færdig Overflade, med Fværbræd-
tet korrigeres Højder for Opstillingen, lidt Sand
skrabes til Støtte for Listerne uden 0111 de Forme,
man vil fylde først.

5. Støbemassen tilberedes. Udenfor Gaar-
den et Bi•æddeunderlag V, hvorpaa Cement og
Strandsand C blandes tørt (i: 4 eller endog 1:5). 1
Trillebøren køres noget af Blandingen til Arbejds¬
stedet. Her tilsættes Vand under Omrøring paa

sædvanlig Maade, og Blandingen er færdig til Brug.
Trillebøren maa helst være nogenlunde vandtæt.
Tilbered ikke mere Cementmørtel, end der bruges
umiddelbart efter. Ved Henstand forringes Styrken.



STØBE AR BEJ DET
6. Den netop tilberedte vælling a g t i g e

Cement mørtel skovles i et Par Flisefor me.

Vandet fra Cementblandingen siver hurtigt ned i
det porøse Sandunderlag, Støbemassen bliver grød¬
agtig og maa derfor behandles vitlere snarest.

7. Tværbrædtet føres 1111 henover Stø¬
bemassen.

Brædtets Højde og dermed Fliseoverfladen kor¬
rigeres automatisk af de faste Sidelister, hvorpaa
Tværbrædtet glider.

Brugen af Brædtet kræver Kræfter. Massen er

sejg paa Grund af Vandtabet, og man maa tilmed
under den langsomt udførte Afstrygning af og til
med den ene Haand støtte Listerne, hvor disse har
en fri Side. For ikke at gøre Arbejdet unødig
tungt, fyldes kun en stor eller 2 eller 3 mindre
Fliseforme ad Gangen; disse maa være Naboforme
i Tværretningen, da der ellers ikke er Plads til at
arbejde.

8. Flisen glattes medGlatte brædtet, især
sørger man for, at Flisens Kanter og Hjørner bli¬
ver nøjagtigt formede. Korriger endnu engang Høj¬
den med Tværbrædtet, inden der fortsættes.

9. Støbelisten fjærnes forsigtigt straks,
efter at der er støbt paa begge Sider af en Liste.
Indsmøring af Støbelisten i Fedtstof eller lignende
er unødvendig. Der advares mod at lade Støbeli¬
sterne blive siddende, til Fliserne tørrer. Træet ind¬
suger Vand og kan sprænge Flisekanterne.

Den helt glatte Overflade er nødvendig for Kon¬
trol af Flisens fuldstændige Pasning i Plan og Højde,
men giver et ubehageligt Refleks, om den bevares.
Ved denne Lejlighed anvendtes et krumt Stykke
tyndt Stangjærn til at ridse Overfladen ujævn og
hullet, og med en almindelig Støvekost affejedes
de løsrevne Smaadele samtidig med, at Skrabemær¬
kernes Skarphed mildnedes. Fladen var stadig plan;
men de smaa Ujævnheder gav en ru Overflade,
der er behageligere baade at gaa paa og se paa,
end den helt blank-glatte, det er, som om det ce¬

mentagtige forsvinder, naar Overfladen faar den
ujævne „Sandstensstruktur".

10. Med Murskeen fjærnes Sandstøtte-
laget fra Støbelisternes frie Sider, nye Støbelister
opsættes, næste Hold Fliser støbes o. s. v.

H



Den færdigstøbte llade lader man henligge afspærret 4—6 Dage, den taaler da
Færdsel. Det viste sig, at Cementen taalte Regn efter IC)—12 l imers f orløb og Tag¬
dryp efter 24 limer. Efter Hærdningen fejes Sand i Fugerne, hvorefter Maden over-
bruses kraftigt for at slemme Sandet ned i eventuelle Hulrum.

Redskaber: I il Arbejdet benyttedes Skovl, Trillebør, Spand, Glattebrædt, Murske
og Bræddeunderlaget til Cementblanding. lait ikke mere, end deraf Hensyn til Ved¬
ligeholdelse bør forefindes ved ethvert Sommerhus.

Arbejdskraft: Der var tre Mand i Arbejde ved Støbningen. Nr. I lægger Støbe¬
listerne ud i I lisemønstret og udfører Opridsningen al de færdigstøbte I lisers Over-
llade. Nr. 2 bruger Fværbrædtet dels til Støbelisternes Afretning i den rette Højde
og dels til Afstrygning af Cementmassen, foretager endvidere Glatningen samt Fjær-
nelsen af Støbelisterne. Nr. 3 kører Sand og Cement, henter Vand, blander Mørtel,
triller ind og fylder Fliseformene.

Fugerne. I den færdige Gaard virkede den ru, graa Overflade behagelig kølig,
men ikke kold, og Spillet af Flisefugerne gav det Liv i Fladen, som et helt „ud i et"
støbt Cementgulv mangler. En Erfaring, Landhaandværkere iøvrigt forlængst maa have
gjort, at dømme elter de mange Forsøg paa Forbedringer af Udseendet af saadanne
hele Cementfortov og Gaarde, man kan træffe overalt i Landet. Ofte kan man se, at
der har været trykket Lister ned i den endnu vaade Masse, Begyndelsen til en Fuge,
der imidlertid slet ikke virker illuderende som saadan; det minder om Bagernes „Ter¬
nede I ranskbrød", og teknisk set (Vandafløb) er Metoden uden Værdi. Ligeledes kan
man træffe en „ud i et" støbt Flade søgt forbedret ved, at der med en Kniv er skaa-
ret Striber i den endnu vaade Cement. En Fugeimitation, der ogsaa altid opdages og
derfor virker irriterende — noget og dog intet.

Ved at støbe (eller lægge) hver f lise for sig, faas en ægte Fuge, der tillige har
den Fordel, især naar den er sandfyldt, at Regn let siver ned.-Det er unødigt at
give saadanne Fliseflader Fald af Hensyn til Vandafledningen.

Valg af Fliseform: Et Mønster, der ligner Brudflisernes „tilfældige" Former, klares
lettest. I ilvenstre vises et almindeligt neutralt Mønster for Brudfliser. Tilhøjre et Møn¬
ster med forskellige I ejl. I Iiserne bør være overvejende stumpvinklede, ikke spids¬
vinklede. Fugerne maa virke neutralt, ikke danne nogen bestemt „Tegning'S Eks.
Stjernen ved a, ikke heller være korresponderende gennemløbende, hvorved Udse¬
endet bliver som en Revne i Fladen (b-c og d-e). Undgaa retvinklede f liser; hvis de
forekommer, formes de ved Fladens Kanter eller parallel dermed, ikke tilfældigt skævt

nedlagt (/). Dog bør Fuger mod Fladens Grænser for¬
trinsvis forløbe vinkelret paa disse. Undgaa altfor store For¬
skelle i Størrelsen, og endelig bør man ikke danne helt una¬

turlige Fliseformer (g), der aldrig vilde findes i normale
Brudstykker. I lerlra undtages den Mulighed, at nogen skulde
onske at danne et usædvanligt Mønster netop for at frem¬
hæve den bevidst formede Støbe-Sten til Adskillelse fra de
naturgivne Brudvinkler, der giver Fugeløbet i en Belæg¬
ning af Natursten. Georgsen.

7T\

+

well shaped. wrong shaped.
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Fig. 1. Taksgren i naturlig Størrelse (Fot. „Havekunst" 1928).

TAKSEN -TAXUS BA CCATA
The Yew-tree and its use. Pictures from England and Denmark.

Blandt Naaletræerne er tier faa Planter, der er saa værdifulde for Anvendelse i
Have og paa Kirkegaard, som Taksen er det, og der er da ogsaa faa Haver, hvor
den ikke lindes anvendt paa en eller anden Maade, ligesom mange Kirkegaarde præ¬

ges stærkt deraf, at Takstræerne er plantede paa Størsteparten af Gravene.
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l ig. 2. Vildtvoksende Takstræer, Munkebjerg, Fig. 3- Fritvoksende, ca. 150 Aar gi., 8 in høj
Vejleegnen (Helms). . Taks ved Frederiksdal (Helms).

I. Naturlig Forekomst. Den almindeligste af Taksene, l axus baccata, er ud¬
bredt i Europa, Asien og Nordafrika, og hvad der interesserer os mest, er dette, at
den ogsaa forekommer vildtvoksende saavel i Danmark som i Norge og Sverrig. 1
Danmark findes den i Skovene ved Munkebjerg (Vejle) —i Sverrig bl. a. i Nærheden
af Havet i det nordvestlige Skaane og i Norge i Kystegnene fra Kristianiafjord op
til Søndmor (ca. 62ls0 n. Br.). Nogen stor Udbredelse indenfor de skandinaviske
Lande bliver der saaledes ikke den til Del, og dens Dage som vildtvoksende i Dan¬
mark er sandsynligvis snart talte, idet de faa Eksemplarer, der findes i Skovene ved
Munkebjerg (Fig. 2), niaa betragtes som en Rest af fordums Stolthed og ikke synes
at besidde saa megen Kraft og Livsmod, at de vil udbrede sig over større Arealer
eller i det hele taget vil formere sig. De leverer her Vidnesbyrdet om Taksen i det
Fri, og de staar som den mest diametrale Modsætning til den Anvendelse, som man
i Reglen gør af Taksen i Haverne, hvor den klippede Form er ved at være den al¬
mindeligste.

II. Enkelte Taks. l aksene i Danmark er gjort til et særligt Studium af Professor
ved Landbohøjskolen, ./. Helms, der har opnoteret en Rigdom af Oplysninger 0111
gamle danske Taks. Til dem, der ønsker nærmere at sætte sig ind i dette Sporgs-
maal, maa der henvises til Publikationen af disse Undersøgelser (Aarsskrift for Den
kgl. Vetr. og Landbohøjskole IQ25), — her skal blot nævnes en Række af de Taks,
som Professor Helms fremhæver: Bromølletaksen (den største, danske 1 aks, ikke klip¬
pet), Taksen i Vejlø Præstegaardshave (ved Næstved) (øverst Pag. 17), i private Haver
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Fig. 4. Takstræ, ca. 250 Aar, 10 in, nu Fig. 5. Sejletaks, Taxus baccata fastigiata.
fritvoksende, tidligere klippet (Helms). En opretvoksende Kulturform.

og paa Kirkegaartlen i Maribo, i Knuthenborg og Søholt Parker, i Oreby Have,
ved .1uelskov, Hofmandsgave og Lundbæk (Jylland). Fra egne Optegnelser skal frem¬
hæves Taks paa Vestre Kirkegaard (København) (lJag. YJ nederst) samt Alleen af ca.

400-aarige Taks i Bregninge Præstegaardshave (Ærø) og den ligesaa gamle Præste-
gaardshave i Sdr. Sejerslev. Af Kirkegaarde, der særligt er præget af Taxus bacc. hi-
bernica skal bl. a. nævnes Næstved.

Rigest repræsenteret med Hensyn til klippede eller ikke-klippede, smukke og gamle
Takstræer er England. Det milde Klima, Respekten for det gamle og gammeldags,
Vedhængen ved hævdvundne Traditioner og endnu flere Forhold har gjort, at mange
af de gamle klippede Taks er bleven holdt i deres Form lige op til vore Dage, og
at de stolte gamle l aks paa Kirkegaarde eller i Haver er bevarede. At komme nær¬
mere ind paa dette Spørgsmaal vilde føre for vidt. Her skal blot nævnes, at blandt
de berømteste nævnes Taksen ved Crom Castle, ved Fauntain Klosteret i ^ orkshire,
Harlington-Taksen, Crowhurst- l aksen paa Grænsen 4iiellem Kent og Surrey, Gres-
ford-Taksen i Derbyshire, Taxen paa Darley Kirkegaard 111. fl. og sidst, men ikke
mindst, de klippede l aks i Levens Hall eller Elvastons Castle i Hampton Court 111. 11.
Steder. Mange al disse eksisterer endnu, ikke mindst de mange, som findes paa Kirke¬
gaardene (se III. IQ26 S. 30 og IO5). Ogsaa i Tyskland findes mange prægtige Taks,
saaledes mindes l'orf. de klippede Taks ved Pillnitz i Sachsen, — Holland har selvføl¬
gelig klippede Taks i Mængder, bl. a. til Forhandling.

I Nordfrankrig og endnu flere Steder tindes de ofte, f. Eks. i Almuens Haver.
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111. Klippede Taks. Hvorvidt den na¬

turlige Form eller den klippede Form for
Taksenes Anvendelse har været den første,
da Taksen indplantedes i Flaverne, skal ikke
diskuteres her. Sandsynligvis har man dog
brugt den naturlige Form først; men meget
tidligt er man gaaet over til at klippe disse
Planter og tildanne dem i de mest forskel¬
ligartede Former. Taksen har hurtigt aahen-
haret for Menneskene, at den som faa an¬

dre var i Stand til at taale en saa brutal
Behandling, som kunde blive den til Del.
Dens Evne til at producere nye Skud i
Stedet (or de afklippede er baade uvur¬

derlig og fænomenal, og dens Udseende
skæmmes saa godt som aldrig af nogen

Klipning, hvilket ellers kan være Tilfældet
med saa mange andre stedsegrønne Planter.

Formningen af Taksene kulminerede i
Baroktiden, da Havernes Stilklædning var

undergivet de strengeste Begler for Rum-,
Perspektiv- og Formvirkning, og hvor Hæk¬
ke- og Planteklippekunsten florerede. Som
Ironisering herover udgav den engelske Dig¬
ter Pope et fingeret Plantekatalog, hvori han
opførte forskellige klippede Plantevarer, og
hvori bl. a. anførtes „Adam og Eva i Taks",
hvortil han føjede, at „Adam er lidt beska¬
diget ved, at Kundskabens Træ er væltet i
Storm", hvorimod „Eva og Slangen" findes
i fuld Vigeur. Paa en anden Maade raille¬
rede vor hjemlige Havepoet Pastor .). H.
Schmidt i i823 over Forholdet, da han skrev
et Vers om den „franske Havestil":

Mens Løver, Tigre staae, ved Kunstens Sax
Formildede, blandt Faar og Lam af Tax.

Ogsaa i vore Dage klippes Taksen, om-
end efter noget ændrede Forbilleder og til
andre Formaal; men som Minder over Da¬
tidens Havekunst staar der rundt i Verden
imponerende og stolte klippede Taks med
boj Alder og smuk Vækst og Form.

Øverst: Taksformning i Rokokohaven Hrockenhurst.
- Midten: Hushøje Taksvægge, Wilton House (pi.
1615?). - Nederst Moderne Staudegang med 10 Aar

gi. Takshække.
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IV. Anvendelse i Have og paa

Kirkegaard. I sin naturlige Form anven¬
des Taxus baccata i Almindelighed som

Plantning imellem andre Naaletræer, hvor
dens mørke Tone er en virkningsfuld Kon¬
trast overfor de lysere Naaletræsarter. Dens
løse Opbygning gør den ogsaa i I lenseende
til Form anvendelig paa dette Omraade,
idet den bortretoucherer alt for skarpe Pro¬
filer. Ogsaa som Underplantning i Løvtræ¬
plantninger er den saare værdifuld, fordi
den taaler ret megen Skygge, og af samme

Aarsag vil den være velegnet til sammen
med Bregner og andre skyggetaalende Smaa-
planter at udfylde nordvendte og svagt be¬
lyste Voksepladser. Selv Byluftens indhold
af giftige Gasarter influerer ikke synderligt
paa dens Trivsel, og selv om den nok hol¬
der af og ogsaa lønner, at man planter den
i god, muldet og ikke for svær Jord, skal
det være en endog meget daarlig Jord, som
den ikke vil vokse i.

I klippet Form anvendes Taxus baccata
nu hovedsagelig som I læk eller enkelte Bu¬
ske tildannet som Pyramider, Kugler eller
paa anden temmelig enkel Maade. Den re¬

genererer forbavsende efter Beskæring og

Klipning, ligesom den i Reglen ogsaa re¬

genererer overfor Beskadigelser som Følge
at Frost, idet den da lader Smaagrene bryde
ud tæt inde ved den friske Stamme, ja, man
har endog Eksempler paa, at ret gamle
Taks har regenereret saa fuldstændigt, at
de efter at have været skaaret fuldkommen
ind til den bare Stamme udviklede nye og
smukke Hække. Paa den anden Side formaar
den ret hurtigt, om Klipning ophører, at
opnaa en smuk og harmonisk Form (se
III. S. 15). Taksen taaler Omplantning, selv
naar den er ret gammel, blot man sørger
for en god Hodklump. Klipning foretages
bedst i Væksttiden. Johannes Tholte.

Øverst: Taks-Lysthus ca. 300 Aar gi., Næstved¬
egnen (Helms). — Midten: Taksportaler i gi. engelsk
Have. - Nederst: Taksklipning'Vestre Kirkegaard,

København.
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DAN/IG C) G D A N M A R K
ALTL Bt'RCERI.ICIII. GAR.TENKUNST af Hans Reichow. liiicher der Gartenschonheit Bind 10.

Berlin 1927. Cartenschnnheits Forlag. 68 Sider 24x25 cm, krideret Papir, 107 III. Pris 4 Hm., ib.5—6 lim.

Bogen er Beretningen 0111 smaa Haver fra et lille Samfund — clen gamle Hansa-
stad — nu Fristat D an / i g.

Det er en Bog, i hvis Selskab man befinder sig vel og næsten som hjemme, alt
Materialet i den er nyt og ukendt, og dog hilser man det med en Glæde, der ligner
Genkendelsens. Det viser sig, at Danzig og Danmark har mange Paraleller. Formatet
er det samme, kaarene er ogsaa omtrent ens, men medens København mistede sin
provinsielle Ro og Borgerlighed, har Danzig bevaret denne Stilling og dermed ogsaa
bevaret en stor Mængde Haver fra gammel Tid, der ikke alene kan fortælle om Dan¬
zig i gamle Dage, men ogsaa lade os ane, hvorledes det har været herhjemme; det
er, som om man gennem dette nye Bekendtskab kommer til at lorstaa det hjemlige
bedre, derved faar den Bog særlig Værdi og Interesse (or os.

Bent fagmæssigt er det. historiske Stol af endnu videre Interesse.
Vi beundrer ikke det gamle, fordi det er gammelt, eller fordi vi ønsker at klæde

vor I ids Haver i Datidens Dragt, men vi beundrer det gamle, fordi det er lærerigt
derved, at man ligesaa ofte dengang formaaede at gi.ve de stillede Opgaver den rette
Løsning, som dette er sjældent nu, og da det er den lille Have, der beskæftiger
os i vore Dage, da er det forstaaeligt, at man ikke kan nøjes med Havekunstens
glorværdige, men overstore Forbilleder, thi ligesaalidt som Katedralen kan give be¬
frugtende Impulser for Parcelhuset, ligesaalidt rummer Versailles Forbilledet for Vil¬
lahaven, derfor er det forstaaeligt, at det er den lille Haves Fortid, der navnlig maa
interessere levende Fag-Ungdom; men hvorledes er det med vort Kendskab til de Tra¬
ditioner? Hvorledes saa den store Stils smaa Haver ud?

Det er ligesom denne Bog løfter Sløret lidt her, omend ofte charmerende ubevidst.
Danzigs Virke laa ligesom Danmarks paa Havet, ad den Vej hentede begge Lande

baade Rigdommen og Evnen til at bruge den.
Havekunstens rige Udfoldelse i Hansas'taden, og i dens engang saa bitre Fjende

København, maa derfor sikkert ikke opfattes som Havekunstens yderste Udløbere fra
dens mange, men lidet sejrrige Forsøg paa at vandre landværts over Alper og Vogeser.
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Paavirkningen synes mere direkte og mest i Danzig, alt tyder paa, at man lier
har tilkaldt franske Smaamestre, der var fortrolig med borgerlig Anlægsmaade i de
store I laveepokers Hjemlande, ganske som man baade i Tyskland og i Norden har
Udlændinge at takke for de store Slotshavers Anlægsmaade, Mestre eller Kunstnere
fortrolig med den fyrstelige Anlægsform.

« Forfatteren selv fortaber, at der er ikke nogen Stilfølge-Udvikling i Anlægene,
om man stiller dem i Kække efter Anlægsaar. Haver fra samme I id kan have et
Aarhundredes Forskel i Opfattelsen at den planmæssige Løsning — det falder mig klart,
at det her er Vekselspillet mellem Anlæg udsprunget at stedlig I radition mod An¬
læg udført af de fremmede, der giver denne Uligevæg! i ridspræget.

Det er derfor muligt, at vi i denne nordeuropæiske At krog har fundet de klareste
Overleveringer af le grand siedes Smaahaver. Det er i alt Fald ren gallisk Aand, der
straaler ud fra mange at disse enkle, ærlige, nordiske Nyttehaver — og ikke den for¬
kvaklede, misforstaaede, heskaarne Genfortælling al den store Tid, som vi træffer saa
ofte i Nordeuropa.

Betragter man saaledes Planskitsen til den lille Have l ig % ser man, det er ingen
Torso, ikke heller et voldeligt Forsøg paa at gøre det store smaat, men et luldbaa-
rent Anlæg, født til det lille Format. Intet Parterre, ingen massifs, kun en Allé om¬
sluttet af Kanaler, sikkert et bedaarende Havebillede for sin l id. Typisk fransk Re¬
naissance og fransk Barok i lykkeligste Forening. Uertdelig meget mindre, men dog
skønnere end vort Vandslot, Hirschholm.

Paavirkninger, der spores, har ogsaa direkte Impulser fra Holland. Ganske som
vore Amagere importerede ogsaa Danzig Hollændere til at udnytte de rige Egne ved
Weichsels Udløb, her træffer vi endnu, og stærkere end hos os, hollandske Tradi¬
tioner levende.— Træklipning (Fig. N). (Fig. Nr. er indtegnet i hver Kliché).

Alt dette er Lavlandet, her bredte sig først Haverne udenfor Bymurene, gamle
Kort viser Omraader med Smaahaver og andre Omraader med Haver af finere Præg
og større Omfang, men Dan/ig er ogsaa omgivet af skovklædte Højdedrag, her vok¬
sede Landstederne frem trods Ufredsaar og skiftende \ eistand. I Fotogralier, gamle
Planer og i Rekonstruktionsperspektiver gives et rigt Billede af disse Haver.

" ' »w.:? "! j-'.l
- * •. o- \

;j t ' -hdas . 1.1 i-
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Plan 1:5000. Udsnit af Oliva Slotspark. I : 5<mm) (Tilstand 1792).
The materia! showing small gardens from the XV11Ith century is supposed to he of

particular value, see plan jig. 3 (scale quarter inch to IOO feet). Plan fig. 4 (same scale)also rended figs. 6 and ~J.

19



V'

2()

Vi træffer Billeder, der ganske ligner
Sceneriet fra Strandvejen hos os, saaledes
Fig. 5, der viser „tredie Pelonkengaard".
Her levede Schopenhauers Mor, og hun har
berettet livligt om sin Ungdom der og den
Tids Haver. Bogen giver gennem Citater
Blink heraf. Alle tre „Pelonken" Gaarde
ses i Plan Fig. IO. Man bemærker, at Na¬
turforholdene har skabt en smuk Ordning
af disse Landsteder, de laa adskilte, ikke i
ubrudte Rækker som hos os. Landskabet
veksler, mod Vejen med Dale, adskilt afskov¬
klædte Aase, Formationer ligesom Fingre paa
en Haand. Landstederne benyttede Dalene
til Hus og Have, medens de skovklædte
Højder dannede en smuk Kamme og et na¬
turligt Værn mod Naboerne.

Endelig giver Bogen ogsaa en Skildring
al den store Park indenfor Omraadet Oliva-
Kloster og Slot, hvis senbarokke Anlæg
med de vældige Linderum leder Tanken paa
det hjemlige Løvenborg, men hæver sig dog
herover ved sin særlig elegante Tværakse
med perspektivisk staM'kt virkende, indsnæv¬
rende Synsbilleder, udarbejdet dobbelt til
at ses fra begge Akseender (se Fig. 6 og
7 samt Plan 1:5000 l ig. 4)-

Den Retning, der gav Udsigten til Havet,
var tillige bygget saaledes, at det mellem¬
liggende Landskab ikke kunde ses, hvorved
Aksens Kanal synsmæssigt sætter denne
Landhave i direkte Forbindelse med Havet,
et saavidt mig bekendt enestaaende Arran¬
gement (l ig. 6).

Man lorstaar, at Borgerne elskede Land¬
livet. De rige byggede Ka val I er hu se til
deres Gæster — man mindes Marly, der val¬
ideens europæiske Udspring — og man tæn¬
ker paa Gosta Berling og Skikkens Ophør
ved dens Nordgrænse. — Idelig knytter Bo¬
gens Materiale savnede Led til Udviklingens
Kæde.

Danzig skaffede dog ogsaa Haveglæden
til de Borgere, der ikke selv ejede Haver.
1708 omtales det første offentlige Byanlæg,
og ligesom vor Frederiksberg Allé fik og-



saa Danzig sin Allé (\JJO), clen førte mod
Havet mecl to Dobbeltrækker Lind. En
Skildvagt vaagede over Ordenen, Vejen var
ikke for Bender, men for Borgere. De for¬
nemme maatte gaa i den højre Allé, medens
arbejdsklædte fik overladt den venstre — et
Regulativ, der naturligvis snart ophævedes.

Et Billede i Bogen viser Alléen som ny¬

plantet og velopbundet, og et andet Billede
fra vore Dage viser, at Alléen har faaet en

lykkeligere Skæbne end vor Allé.
Paa den Tiel dukkede ogsaa Traktør¬

stederne op, naaede stor Yndest og stor
havemæssig Fuldkommenhed. I den Fig. Q
gengivne Schahnasjahnsche I lave finder vi rig
Terrassering over en Stigning paa 30 m,
hver Terrasse er særpræget udstyret, og de
to ved Bygningen svarer nøje til dennes
Etagedeling. Fra Terrasserne kunde Danzi-
geren nyde Øllet til Udsigten over Byen,
Landskabet og Havet. Bemærk Græsskraa-
ningerne. Danzig benyttede ikke Mure i
Haverne. Her møder os atter Motiver, som

ogsaa er danske (Frederiksberg og Frederiks¬
borg).

Endelig bringer Bogen en Række Bille¬
der af Pavilloner, Havebænke og Skulptur,
denne bedst repræsenteret af den stedlige,
stærkt benyttede Billedhugger Meissner. Fig. I
er „Foraaret" af den for den I id traditio¬
nelle Serie: Aarstiderne. Fig. 2 er samme
Motiv af hans tilsyneladende ringere Efter¬
følger Eggert, (Omslagstegningen til dette
Hefte er laant fra Bogens Omslag og gen¬

giver ogsaa denne Figur).
De her givne, faa og stærkt formindskede

Billeder skulde kun vejlede og vække Ly¬
sten til at se Bogens mange og store Bil¬
leder. Det er en Billedbog, værd at se og
værd at læse. Georg Georgsen.

* *

*

A review of the book treating old civil
gardens in the state of Danzig (Balticum).

The pictures here are selected and highly
diminished renderings from the illustrations of
the book.



VINTER SPRØJTNING I HAVEN
Insect pests and fungus diseases. Spraying-scheme.

Syg og hæmmet Trævækst er sædvanlig ikke det Havebillede, der tilstræbes. Husk,
at Havens Sundhedspleje ikke alene har til Maal at sikre Afgrøden, men ogsaa at
sikre den sunde Fremvækst til det gode og smukke Udseende. Det er især denne
Grund, der gør visse Afsnil af Sygdomsbehandlingen til et Arbejde af anlægsgartne-
risk Betydning og derved ogsaa gør det berettiget til Omtale i dette Skrift.

I efterfølgende har Assistent ved Statens plantepatologiske Forsøg i Lyngby, Frk.
A. Weber, til „Havekunst" udarbejdet modstaaende Tabel med de her under givne
Bemærkninger. Første Inddelingsbasis er I idspunktet for Behandling. Næste Indde-
lingsbasis er de forskellige Sprøjtemidler. Dette er en ny Opstillingsmaade, og det for¬
menes netop at være af Interesse for Haveejer og Anlægsgartner at kunne overse,
hvor og hvortil hver Slags Sprøjtevædske er anvendelig. G.

BEMÆRKNINGER TIL TABELLEN
*) I Handelen findes forskellige I Yngl trækarbol i neumsorter, som ikke er alle lige virk¬

somme. Til Tider kan man opnaa samme Resultat af en mindre kraftig virkende ved at
tilberede den færdige Vædske med et lidt større Indhold af l' rugttrækarbolineum end
det er nødvendigt at anvende af de mere kraftigt virkende. Prisen bliver derfor otte
bestemmende for hvilken Vædske, man vælger.

I Forsøg, foretaget IQ26—27 af Statens plantepatologiske Forsøg, Lyngby, mod
Frostinaaleræg, virkede 7>5 pCt. „Carbokrimp", 7>5 pCt. „Monarch yo" og IO pCt.
„Avenarius Dendrin" tilfredsstillende; IC) pCt. „A. K. I.", I() pCt. „Nedteer" og 15
pCt. „Arborol" var ret tilfredsstillende. Hvor det drejer sig 0111 andre Insektæg, kan
der som Regel anvendes lidt svagere Vædsker; til Fersken, Mirabel og Stikkelsbær
bør der ikke bruges mere end 5 pCt.

Skadedyrenes Na\ne er anført med almindelig Skrift og Plantesygdommene
(Svampeangreb) med Kursiv.

I Rubrikken længst tilhøjre antyder l-lll Angrebenes Hyppighed og Betydning.
I. Findes næsten altid, hvor Behandling ikke tidligere er gennemført rationelt.

II. Forekommer hyppigt, men ikke saa almindeligt som I.
III. Ikke almindelig udbredt, men kan være af Betydning.

* * *

Valget mellem de forskellige Sprøjtninger maa rette sig elter, hvilke Angreb af
Svampe og Dyr, der er af størst Betydning i de paagældende Haver. Det er næsten
altid meget vigtigt at faa sprøjtet Frugttræerne med en god Frugttrækarbolineum. Er
denne Sprøjtning omhyggeligt udført, kan man ofte undlade at anvende Giftmidler
ved Sommersprøjtningerne, dog ikke, hvor Angreb af Æbleviklere og Æblebladhvepse
er af Betydning.

Vintersprøjtningen maa altid foretages, medens Træerne endnu er helt i Hvile. Er
Knopperne begyndt at bryde, kan de svides slemt, især af Frugttrækarbolineum. Det
kan derfor ofte ikke lade sig gøre at sprøjte f. Eks. I1 ersken, Vin, Mirabel og Busk¬
frugt i Marts med Frugttrækarbolineum. Sprøjtning'mod Mideskurv paa Pære udfø¬
res dog først, naar Knopperne er bleven grønne i Spidsen; Bladene svides da noget,
men en tidligere Sprøjtning er ikke virksom. Anna Weber.
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TABEL I.: VINTER SPRØJTNING
Udarbejdet af Anna Weber.

Angaaende selve Sygdommene og Skadedyrene samt Vædskernes Tilberedning henvises til Ernst Gram:
Haveplanternes Sygdomme (Den grenne l?og), N. C. Roms Forlag. Desuden henvises

til 85., 100., 110., 119., 120., 122., 141. og 142. Meddelelse fra Statens
plantepatologiske Forsøg, Lyngby.

Tidspunkt for
Behandling

Sprøjtning med Planteart, der
sprøjtes

Virker mod I.-IIL

Okt.—Marts
(incl. de anf.
Maaneder)

Frugttrækarboli-
neum*)

Able og Pære 1. - Æg af Bladlopper
2. - - Bladlus
3- - — Frostmaalere
4. - Knopviklerlarver

1.

Blomme og
Kirsebær

5. - Æg af Bladlus
6. - — Frostmaalere
7. - — Kirsebærmøl

1.

Fersken og Vin S. - Skjoldlus (se l6og 19) II.

Stikkelsbær Q.- Skjoldlus
10.-Stikkelsbærmider III.

Ribs 11.- Skjoldlus
12. - Larver af Ribsmøl

III.

Roser 13. - Vg af Bladlus
14- - Skjoldlus

I.
III.

Gargoyle Sprøjte-
olie 10 pCt.

Æ,ble,Pære,Blom¬
me, Kirsebær og
Fersken 15. -Æg af Spindemider 11.

Fersken og Vin 16. - Skjoldlus(se8ogl9) II.

Svovlkalk 10 pCt. Blomme 17. - Blommepunge
1 cS. - Meldug

III.

Fersken og Vin 19- - Skjoldlus(se8ogl6) 11.

Vin 20. - Vinmeldug III.

Stikkelsbær 21. - Stikkelsbærmider
22. - Stikkelsbærdræber

III.
11.

Svovlkalk 4 pCt. Fersken 23. - Fersken-Blæresyge III.

Blaasten 4 pCt. eller
Formalin 2,5 pCt.

Stikkelsbær 24. - Stikkelsbærdræber
(se 22)

11.

April—Maj
(incl.) Svovlkalk 10 pCt. Pære 25. - Mideskurv III.
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FN NY MAADE FOR FUGLEFODRING
„FODERKLOKKEIt"

Review from „ Gartenschonheit" 1Q28 Nr. 1.

Ved Vinterfodring af Smaafuglene i Haven søger man at beskytte Foderet mod
at spildes og fordærves ved at henlægge det i sa»rlig dertil indrettede Foderkasser eller
f oderhuse. Fler vil alle Slags Fugle nemt kunne naa Foderet.

I Fjgne, hvor Spurvene forekommer i Mængde, vil imidlertid disse frimodigt belejre
Foderstederne og jage de egentlige Ffave-Smaalugle bort.

Man har derfor spekuleret paa en Fodringsform, der samtidig beskyttede I oderet
og udelukkede Spurvene.

Dette Dobbeltformaal synes at være naaet paa en overraskende enkelt Maade.
Der ophænges i Haven halve Kokosnødskaller, hvori der er indstøbt en Blanding af
Talg, Fedt og olieholdige Frø, der tjener de kødædende Smaafugle som Erstatning
for Insekter. I Midten en tynd, glat Pind. Nøddens Skal beskytter Foderet mod Vej¬
ret i samme Grad som Foderhuset, men Klatrepinden tillader alene de insektædende
l ugle, som Mejser og andre, der alle er gode Klatrere, at søge Foden, medens de
klodsede Spurve ikke kan komme til. R. A.

24



Heroisk Landskab (Claude Lorrain).

TO DISPUTATSER OM HAVEKUNST
Fran^ Hallbtiuin: Der Landschaftsgarten, Sein Entstehen und seine Einftihrung in Deutschland durch

Friedrich Ludwig von Sckell. 272 Sider, 126 Illustrationer. MOnchen 1927. 18 Mk.
Nils G. Wollin: Drottningholms Lusttriidgård och Park, E11 kunsthistorisk Understikning. 372 Sider,

130 Illustrationer. Stockholm 1927: 7,;5" Kr.

Den Monumentalitet, der præger begge ovennævnte Værker, har gjort K)27 til et
stort Aar i Havekunstens Litteraturhistorie, liegge er Doktordisputatser om Have¬
kunst, begge er smukke Billedværker, udgivne med offentlig Understøttelse, og begge
er formede som Monografier, men saaledes beskafne, at Af handlingernes almindelige
Del, det vil sige Fremstillingen af det kulturhistoriske Milieu, er meget udforlig, hvil-
ket oger Bøgernes Interesse betydeligt udover den, der knytter sig alene til det spe¬
cielle Stof.

Dr. Hallbaum er en ung Miinchner Kunsthistoriker, der for nogle faa Maaneder
siden blev knyttet til Redaktionen af „Gartenkunst". I Ian agtede oprindeligt i sine
Studier at undersøge det heroiske Landskabsmaleri, dets Opstaaen, Udvikling og Ind¬
flydelse. Men dels viste dette Emne sig at være vel svagt afgrænset, og dels fangedes
hans Interesse under Arbejdet af den landskabelige Have, som han lærte at erkende
som direkte Afkom og Arving efter det heroiske Landskabsmaleri. Dette kan vi takke
for, at der nu igen foreligger et betydeligt Værk om Landskabshavens Principper,
efter at den i mange Aar har været forladt af Guder og Mennesker. Ved forrige Aar-
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Sckell-Søjlen i Englischer-Garten (Lebschée).

hundredskifte havde den landskabelige Havekunst, isaM- takket van-e Immanuel Kant,
haft Plads i en af de øverste Skuffer i det Skuffedarium, der kaldtes „de skønne Kun¬
sters Inddeling", og fem store Hind (Hirschfeld) ausaas for passende Plads til at he-
handle Landskabshavens Principper paa. Men hundrede Aar efter finder man den
udskudt af alle æsthetiske Systemer som en opdaget Fejltagelse og ser endog lejlig¬
hedsvis udtalt den største Forundring over, at man nogensinde har'kunnet regne
Landskahshaven med til de skønne Kunster. De skrivende Arkitekter fra Blomfield
til Muthesius bekæmpede den som noget, der muligvis havde været brugbart for sin
Tid, men som ikke var anvendeligt i Nutiden. Og Havekunstens Historikere gav den
enten, som Gothein, en ringe Plads, eller som Griesehach en Behandling, som om
det drejede sig 0111 en Slags opløst og degenereret Arkitektur. Det var lige ved, at
dette ejendommelige Udtryk for Orientens og lor 170O-Tallets æsthetiske Kultur hlev
betragtet som en Absurditet, i hvert Fald som irrationelt, noget ganske uanvendeligt,
mens samtidig forskellige historiske arkitektoniske Haveformer anvistes som passende
Forbilleder tor Nutiden. Men 1111 har vi Reaktionen med stor Voldsomhed i Fyskland'
og Amerika*), hl. a. fordi den landskabelige Have viser si^ i Praksis at være den, der

*) Den rent kunsthistoriske Interesse har i 1925 medført endnu en Doktordisputats, en amerikansk,
om Landskahshaven, idet Llisabelh Manwarings: „Italian Landscape in Eighteenth Century England"
praktisk talt handler om dette Maleris Indflydelse paa Haven. Det er ert snuik Hog, men man foler
at et energisk Studium af en Indflydelse let fører til dens Overvurdering.
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bedst modsvarer l idens Krav om Økonomi og Trang til Natur. Og nu har Dr. Hall-
baums Bog i de nævnte to Lande altsaa genvakt Interessen for Landskabshavens Teori.
Det ses af de interesserede Anmeldelser og Omtaler.

Hallbaum paaviser udførligt to Bevægelser i den europæiske Aands-
ku 11u r, h vi s Kurver skærer hinanden omkring 172O. I dette Skærings¬
punkt fa ar den landskabelige Have sit Udspring. Den ene Bevægelse er
sociologisk bestemt og kendetegnes ved en Forskydning i Opfattelsen af Samfundet
henimod at betragte dette som sammensat af fri og ligeberettigede Enere, en Aner¬
kendelse af Individualismens Ret. Denne Bevægelse gav sig hos Overklassen Udslag
i, at en vis Kultus af Ensomheden traadte i Stedet for de foregaaende Slægtleds over¬
vættes Selskabstrang. Men Individualisme havde Verden før kendt, uden at en Land-
skabshave affødtes deraf. Der maatte finde en vis Befrugtning Sted. Dette skete ved
den anden store samtidige Strømning, nemlig Naturfølelsens Ændring fra at være ak¬
tivt indstillet overfor Naturen til at blive passiv. Saaledes udtrykker Dr. Hallbaum
det. Meningen er den, at Mennesket fra at føle en absolut og tankeløs Herreret over¬
for en overvunden Natur, ved fordomsfrit at betragte den og sig selv mere og mere
kommer til at føle sig som Led i Naturen, som Dyrenes og Træernes Kammerat.

Til dette Sindelag svarer Parken, der er skabt til den ensomme Vandring, som
Barokhaven modsvarer Kravet om den festlige Selskabelighed.

Den aarhundredlange Succession af landskabelige Havetyper kræver en fast Ind¬
deling for at opnaa en overskuelig Behandling. Hallbaum har set rigtigt i, at denne
Inddeling ikke kan knyttes til Arkitekturen, men bør jævnføres med
litterære l aser, fordi Landskabshaven altid mere var en litterær end
en kunstnerisk betonet Foreteelse. Hans Deling er denne: Den naturalistiske,
den forromantisk-sentimentale, den klassiske og den egentlig romantiske Stil (|820).
Denne Inddeling, der nærmest følger den samtidige tyske Litteraturs Perioder, bliver
nu næppe det sidste l orsøg+). Inddelinger efter Tid er vanskelige, fordi de forskellige
europæiske Lande ikke tog ved Lære lige hurtigt.

Bogens monografiske Del har vel næppe saa stor international Interesse som den
almindelige Del, men Hallbaum forstaar at give Læseren den korte og fornøjelige
Ekstrakt af de lange, trættende Arkivstudier.

Von Sckells Slægt var af svensk Oprindelse. I Fredsforhandlinger i Liibeck i l62S
optræder en Capitain Sckell, oprindelig Skjold, som anses for Stamfader til Slægten,
der i alle Generationer har Tilknytning til Havekunsten gennem fremragende Gart¬
nere, endda lige op (il Nutiden med Oberhofgartner Otto Sckell i Weimar. Det er

et rigt og virksomt Liv, der i de kronologisk ordnede Kapitler fremstilles.
Baade som pfalzsisk og som bayersk Embedsmand og for private Kunder har

v. Sckell skabt og omlagt talrige af Sydtysklands største Anlæg og givet dem den
Form, de har i Dag. Det er interessant at se, hvor fremskuende Tanker, han har
næret om mange Ting. Eksempelvis fremsætter han i et Forslag til Byen Mannheim
om Anvendelsen af de nedlagte Demarkations Terrainer Tanken om en Kirkegaard
som en Art Park, d. v. s. saaledes, som Nutiden anlægger -dem. Men dette Forslag
udarbejdede han paa en Tid, hvor ingen endnu havde tænkt paa at forbinde Be¬
greberne Kirkegaarde og Havekunst.

*) G. N. Brandt har i 1920-Udgaven af Nordisk Havebrugs Leks. opstillet en „Deling af Naturha¬
ven" i fem Perioder. Red.
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Ligesom Bogen ikke mindst ved det pragtfulde Billedstof er en virkningsfuld lale
til f ordel for Værdien at Landskabshaven, saa er den en smuk Hyldest til Sckells
Personlighed og Evner, som Samtiden iøvrigt i Form af alle Arter Æresbevisninger
fuldtud anerkendte. Kongen af Bayern lod ved hans Død sætte en stor Mindesøjle
i „Englischer Garten" i Miinchen. Om Beplantningen ved dette Monument (se Bil¬
ledet Pag. 26) skriver den unge Rudolf Rothe, der besøgte Stedet nogle Aar efter
v. Sckells Død, i sin Rejsedagbog: „f em Alen til alle Sider af dette Monument er
Pladsen aaben, men hvor Plantningerne til den ene Side begynde, staaer nede ved
Vandet en Sørgepiil og noget højere oppe flere Pyramidepopler. Man vil ved disse
to Træsorters Nærværelse finde en Hentydning; ved Poplerne paa den afdødes her¬
lige Stræben efter at fremstille for Menneskene det Udtryksfuldeste, vi kunne have
for Øjet, nemlig en harmonisk, skjøn Natur; dernæst skulde Sørgepilen udtrykke den
veemodige Følelse, der opstaaer ved Tanken 0111 den herlige Mands Bortgang herfra.
Jeg indvender intet imod, at Træerne kunne udtrykke det forønskede, men ikke paa
den Maade, som de her staae; thi o. s. v " Dette vedkommer ganske vist ikke
Dr. I lallhaums Bog, men jeg haaber, den gunstige Læser finder Rothes Ord karak¬
teristiske for Lidens Opfattelse af Vegetationens Udtryksmuligheder. Rothe var den
Gang kun 26 Aar; da han 2,5 Aar senere som Haveinspektør udgav „Landskabs¬
gartneriske Betragtninger over Danmark", var oyenstaaende Art af Symboliseringer
som blæst væk. Han stod forøvrigt noget kritisk overfor Sckells Arbejder, hvilket kom
frem i Sammenligningen med franske Landskabshaver.

Dr. Hallbaum kritiserer v. Sckell paa et mærkeligt Punkt. Sckell havde i sin Bog
„Beitrage /ur bildende Gartenkunst" sagt god for Anvendelsen af Naturefterligningen
ogsaa i ganske smaa I laver. Han skriver nydeligt om, hvorledes man ofte særlig i
Skove kan træffe ganske smaa Scenerier, der kan danne passende Forbilleder. Hall¬
baum mener i den Art Udtalelser at finde Aarsagen til en uoverskuelig Række for¬
fejlede I laver. Dertil er at sige, at Sckell dog ikke foreslaar andet, end hvad Willy
Lange, Gertrud Jekyll, Wallace, for ikke at tale om William Robinson har propagan¬
deret og praktiseret til almindelig Anerkendelse. At mange ikke. har forstaaet at løse
det svære Problem med Maalestokken, kan dog billigvis ikke lægges Sckell til Last.
Man maa huske, at det er endogsaa meget svært at forme landskabeligt.

Der er ikke Tvivl 0111, at Hallbaums Bog vil afføde Diskussioner, ikke egentlig
0111 Landskabshavens Genindsættelse i sin historiske Betydning — den Tid er forbi —

men om dens forbilledlige Betydning. Fremtidens store Folkeparker bliver næppe'som
Leuger, Schumacher, Hugo Koch og mange andre har tænkt. Lrangen til Natur, endda
til Natur i saa høj Grad som muligt, og Kravet om Økonomi vil i f ællesskab bringe
Landskabshaven i Forgrunden, men naturligvis ikke i den kunstfærdige Form, der pas¬
sede til I7OO Tallets affekterte Overklasse. Hver Tid vil præge sit. Og i den lille Have
vil det utvungent voksende, det lunefuldt naturlige sikkert faa sin vigtige Mission. Det
skal sætte Afveksling paa de Hjem, der skabes af den kommende klasselose Kultur,
P-H — og Fordkulturen.

Mens Dr. Hallbaum er en ny Mand i Havekunstens Verden, har Dr. Wollin alle¬
rede offentliggjort en Del historiske Studier 0111 gamle svenske Haver, saaledes om
Kungstradgården i Stockholm og 0111 Ulriksdal (i „Lustgården" IQ25). Men til sin Dis¬
putats valgte han Nordens første og stolteste Have, Drottningholm. Gennem Arkiv-
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Drottningholm fra Søsiden (Adam Perelle 1703).

studier, der har aflejret et mægtigt Notemateriale, følger han Slotshavens I listorie.
Dette giver i sig selv rige Tidsbilleder, som Forf. yderligere udbygger ved at paavise
Samhørigheden mellem den øvrige Aandskultur og Havekunsten og ved at vise Sam¬
menhængen i Udviklingen indenfor denne. Læsningen af det store Stof er morsom,
fordi Wollin uden det fjerneste Forsøg paa litterært Artisteri, blot ved gennem Be¬
retningen om Smaatræk forstaar at gøre de ljerne Tider saa levende.

Det var Hedvig Eleonora, Karl Gustafs Enke, der gennem sit storslaaede Mæce-
nat for Tessinerne gjorde sig fortjent af den franske Bat okhaves tidlige og pragtfulde
Indtog i Sverrig, et halvt Hundrede Aar før end i Danmark. Men f orholdene laa
ogsaa gunstigere i Sverrig, ikke blot ved „Storhedstiden"s Mentalitet og Rigdom, men

ogsaa rent fagmæssigt var der beredt en Jordbund, som vi maatte mangle. Selve dette,
at et fremragende Medlem af Europas førende Gartnerslægt, André Mollet allerede
af Dronning Kristina var indkaldt til Sverrig, forklarer meget af den saa afgjorte f ø¬

rerstilling. André Mollet var Søn af Henrik IV.s berømte Gartner Claude Mollet, f or¬
fatteren af sit Slægtleds førende Bog 0111 Havekunst: „Le I héatre des plans et jar-

dinages". André, der ogsaa havde arbejdet for Jacob den Første af England, udgav
under sit Sverrigsophold ligeledes en betydelig Bog om Havekunstens Theori, nemlig:
„Le Jardin de Plaisir" (1651). Man sammenligne dette med vor egen lille beskedne
og naive, alt andet end franskpaavirkede, smaaborgerlige Havebog, som Hans Ras¬
mussen Block udgav et Par Aar før (1647)- Ogsaa andre franske Gartnere arbejdede
paa de store Herresæder i Sverrig, derfor fortrængtes den tidligere herskende, tysk¬
hollandske Smag saa meget hurtigere end hos os.

Dr. Wollin fører Læserne gennem alle Faser at de langvarige Planlægningsarbej¬
der. Slottets Brand i l66l blev den direkte Anledning for Tessin d. Æ. til Udarbej¬
delsen af en Række Forslag. Efter hans Død i I680 gled Arbejdet over paa Sønnen,
og fra den Tid kom der først rigtig Fart i de store Arbejders Udførelse. Af Tessin
d. Y.s Rejseoptegnelser og Opmaalinger, der i stor Udstrækning er bevarede, ved
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Tilvenstre: I'ra Villa Aldobrandini. Det direkte Forbillede for Søjlen paa Illustrationen tilhøjre. (Tes-
sin d. V. Opmaal.). — Tilhøjre Droitningholm. Projekt til Kaskadeanlæg (Tessin d. Y.)

man nøje, hvilken Kunst lian har studeret, og dette giver Dr. Wollin Anledning til en
klar Udredning af de europæiske Forudsætninger for Parkanlæggene ved Drottning-
holni. Det er mærkeligt at se, hvorledes Tidens Skik har ændret sig. Tessin anvendte
ganske direkte, uden noget I orsog paa bevidst at paatvinge Tingene sit Stempel, endsige
paa at forsvenske dem, de Opmaalinger, han havde taget øjensynlig ikke som abstrakt
Studium, men til Brug hjemme. Projekterne viser en utilsløret Elektisme, som Nutiden
ikke vilde anse for passende. Et typisk Eksempel er Spiralsøjleparret fra Aldobran¬
dini, som ganske uændret er overført fra Skitsebog til Plan (se ovenst.).

Dette Kaskadeanlæg sætter Wollin aabenbart højt i Tessins Produktion. Det var
Berninis Aand, der svævede over det. Desværre blev det, som saa mange andre af
Barokkens Haver og Havedele, aldrig færdigt. Meget al det, vi tager for Ruin i de
gamle I laver, er ofte Arbejder, der er forladte paa I lalvvejen al Pengemangel, saa-
ledes ogsaa med dette Anlæg.

I Modsætning til andre af Havekunstens Historikere interesserer W. sig ogsaa fol¬
den tekniske Udførelse af Planerne, der her ved Drottningholm ofte var ret besværlig.
Især havde man en Del Kvaler med at faa de rigtige Folk fra Udlandet. Meget mor¬
som er en Korrespondance i den Anledning mellem Hedvig Eleonora og en Tillids¬
mand i Paris, en tidligere Gesandt i Stockholm, feuquiere, som skulde skaffe de bedst
mulige franske Teknikere. Feuquiere synes i et tabt Brev at have foreslaaet Dron¬
ningen at lade Le Notre udarbejde en Plan, hvad dog blev alvist med, at man for¬
længst havde godkendt Tessins Plan. Men man var dog saavidt, at Feuquiere oplyste
om Honoraret, at det er et Spørgsmaal, det ikke hører sig til at tale til Le Notre om:
„et pour celles (Honorarer) du Notre c'est dequoy Madame on ne lui parle jamais
estant une chose arbitraire", det vil sige overladt til det fyrstelige Skøn. Dog tilløjer
Feuquiere til hendes Vejledning: „Monsieur Bielk scait sans doute sur quel pied il
est la dessus", d. v. s. i hvilket Plan Honoreringen ligger. Det fremgaar ogsaa, at Le
Notre pr. Korrespondance, blot ved at optegne paa Opmaalinger, har projecteret en
Del omkring i Europa. Men Historien 0111 en Sending I aks til Anvendelse i et af
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Le Notre tegnet kongeligt Anlæg i Sverrig, som Loudon fortæller i sin Encyclopedic,
er vel urigtig, siden W. ikke omtaler den.

Den Del af Bogen, tier handler om Barokhaven, er delt i Kapitler, hvor Behand¬
lingen af Havens forskellige Elementer findes, og hvor de omhyggeligt sammenholdes
med deres udenlandske Forbilleder. Blomsterparterret er nær op ad Veanx le Vicointe,
Vandpartiet kopieret efter Chantilly o. s. v. i Tessins ærlige og overlegne Elektisme.
f or Skulpturernes Vedkommende var det ikke blot de fremmede f orbilleder, der kom
til at pryde Drottningholmanlæggene, men i stor Udstrækning selve de Originaler,
som Svenskerne som sejrrig Krigernation havde hjembragt, der fandt pragtfuld An-
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Drottningholm. Plan 1681 af Tessin d. Y. (Efter» Suecia antiqua).
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Drottningholm. Herkulesfon tæne.

venclelse. Der sigtes hermed til Atlrien de Vries Arbejder fra Wallensteins Slot i Prag
og til Skulpturerne fra Neptunbrønden i Frederiksborg, som Kristian IV. i Begyndel- '
sen af Aarhundredet havde ladet udfore af samme berømte Kunstner.

Som Betegnelse for den folgende Tids Mellemform adopterer Forf. efter Gothein
Udtrykket „Overgangsstilen", i og for sig en underlig Benævnelse, thi der kan da
ikke tænkes en egentlig Overgang mellem to Haveformer, der lige til deres inderste
Princip er saa torskellige som muligt. De Ligheder, der Senere kan paavises, f. Eks.
ved de kileformede „Vedute"-Dannelser, tilhører i hvert Fald den senere og mere af¬
klarede landskabelige Havekunst. Aldrig har man vel paa kunstnerisk Omraade til
den Grad villet noget Nyt, noget principielt modsat mere end den Gang. Men der
kan være Tale 0111 Blandingsfænomener ved at man forsøgte sig frem med mindre
Dele af en større Have. For det meste skyldes den l ype Hpver sikkert Kejtethed og

32



Ufuldkommenhed i det konkrete Udtryk for Tanken. Eksempelvis viser et Studium af
tie gamle Haver, hvorledes Problemet om den naturlige Vejføring først meget sent og
med øjensynligt Besvær løses. Det er saadanne Forhold, der er Skyld i de umodne
Typer, og det er ved Afklaring al Maalet og Metoderne i den Slags Vanskeligheder,
at v. Sckell og de andre store Landskabsgartneres Betydning ligger.

Den anden store Epoke i Drottningholms Historie er Gustaf 111.s Tid 177'—'792.
Den sammenfalder med den landskabelige Haves Indtog i Sverrig. Ogsaa her er For¬
skellen mellem danske og svenske Forhold afgørende stor. Hos os formede den en¬

gelske Haves Indførelse sig borgerlig under en indvandret tysk Gartner, Mansa's,
og under Slotsgartnerne Petersen og Voigt s meget jævne og vist alt andet end
aandfulde Førerskab. Helt anderledes i Sverrig. Her foregik den nye Haveforms fest¬
lige Indtog som et aandeligt Gennembrud. Gustaf Ill.s franskpaavirkede Aand var saa
magtfuld, at den i Virkeligheden ganske prægede hele Nationens Kulturliv, og det
var ham, der personligt gik i Spidsen, hjulpet især af Arkitekten F. M. Piper. En Me-
moireforfatter fortæller om, hvorledes Kongen ofte om Altenen ved sit Tegnebord
gjorde Udkast til Haveanlæg „i den nye Smag". Piper havde i England virkelig lært
den nye Teknik. Det ses ogsaa af de i Bogen afbildede Tegninger, som Dr. Mollin
er noget kølig overfor, men som for sin Tid var enestaaende smukt Udtryk for en
Opfattelse, der var mere afklaret end den øvrige Samtids. Man sammenligne blot disse
Tegninger med Mansas nogle Aar senere udgivne „Udkast til Haugeanlæg".

Gustaf lll.s og Pipers overlegne Kultur hindrede Indførelsen af det mest eksentri-

Drottningholm. Gustaf Ill.s Monument.
Projekt af F. M. Piper.
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Drottningholm. Plantning af I . M. Piper om Gustaf III.s Monument set fra
Foden af Højen (stnl. Planen Pag. 33).

ske Stemningsmageri i Drottningholmsanlæggene og dermed maaske i Sverrig i det
hele. Selv Forsmark Bruks beromte Have er ikke saa smaalig og opstyltet som vor
Sanderumgaard. Men med Bibeholdelsen af Værdigheden gjorde man ellers gladelig
hele Bevægelsen med i Drottningholm, med Boliger i Skovensomheden, Vandmøller
og andre Operette-Erhverv, først og fremmest Faareavl. Ganske pudsigt og betegnende
har Wollin fundet Kvitteringer fra Teaterskrædderen for Leverancer til Hyrderne paa
Drottningholm.

Efter Gustaf lil.s Drab gaar det tilbage med de store Anlæg; en Tid midt i l8()()
Tallet skete det endog, at en Arbejderformand „eftertrått Nic. Tessin D. Y. och Carl
Frederik Adlerkrantz som vårdaren af Drottningholms lusttradgård och park".
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Endnu ligger det store Anlæg som Vidnesbyrd om den svenske „Storhedstid"s
Kraftudfoldelse og om svensk Aands Evne til i sig at optage den vesteuropæiske Kul¬
tur under de forskelligste Former.

Dr. Wollins Boger en livfuld Fortælling baade om de Tider, da Arkitekturen
var de Stores Legetøj, og om de følgende l ider, da Naturen for en Tid blev det.

Selve Spørgsmaalet om Værdien af det historiske rejser sig uvilkaarligt ved Læs¬
ningen i disse lioger. De Tider er forlængst forbi, da det historiske var Dannelsens
egentlige Kerne, al Kunstkulturs eneste Kilde. Gartnerne efterligner endnu i det smaa
Arkitekternes historiske Kultur—der i de yngste Slægtled dog næppe mere kan siges
at virke trykkende —og endnu kan ikke den mindste Lærebog i Anlægsgartneri ud¬
gives paa noget Sprog, uden at Forfatteren tvinges til at forudskikke en Oversigt over
„Havekunstens Stilarter", som det gerne hedder. Klicheerne fra Villa d'Este og Ver¬
sailles horer til de mest sliclte indenfor Havebrugslitteraturen, dem kommer ingen Gart¬
nerelev uden om, og derfra hidrører talløse upraktiske og uskønne aksiale Anordninger
i moderne Haver hele Verden over. Disse smaa, historiske Oversigter, der ser saa
uskyldige ud, er i Virkeligheden en meget betænkelig fagpædagogisk Læsning, fordi
det, som det i Heglen eneste humane Læsestof, virker saa afvekslende. Værdi opnaar
den historiske Viden først, naar den faar et Omfang og en Dybde, der skaber Er¬
kendelsen af Udviklingen og dens Sammenhæng og en dermed følgende Visdom. Men
en saadan Tilegnelse ligger ganske udenfor, hvad unge Menneskers l id og Lyst ræk¬
ker til. I ågets Historie har jo i Virkeligheden kun en ganske tilsyneladende Forbin¬
delse med dets almindelige moderne Udøvelse.

Hovedværdien af et stort Arbejde som Wollins ligger i, at der gennem det bevares
Vidnesbyrd om et kulturelt Fælleseje, hvis Eksistens kan tjene til Styrkelse at Hjem¬
stavns- og Slægtsfølelse for en Menneskehed, der ikke har altfor megen fast Orien¬
tering.

DrottmnRholm. Havevase af Stebejærn.
(Motiv herfra er dette Heftes Omslagsvignet).''

35



Vi inaa beklage, at vi her i Landet trods en ikke ringe Rest af gammel Havekultur
staar langt tilbage for Norge og Sverrig. De norske Haver har faaet en udtømmende
og fremragende Behandling i Professor Schnitzlers store Værk: „Norske Haver" 1916.
Gennem Dr. Wollins forskellige Arbejder og gennem Arkitekturminnesforeningens Op-
maalinger vil Sverrig sikkert inden overskuelig Tid naa at faa sine rige Rester al f or¬
tids Havekultur afbildet, beskrevet og historisk undersøgt. I Danmark ser det ikke
saa lyst ud for Arbejder af den Art, bl. a. fordi et langt større Antal af gamle, dan¬
ske Haver er truet af deres egen samfundsmæssige Urimelighed. Der findes ganske
vist samlet en Del historisk Stol, 1. Eks.: Laurits Pedersens „Kronborg Have" IQ20,
Chr. Pedersens Samlinger, delvis offentliggjort i Gartner-Tidende i Aarene omkring
I9IO. Professor Bec ker og kgl. Haveinspektør Clemen Jensen har samlet en Del Stof,
offentliggjort i Bruun og Lange: „Danmarks Havebrug". Omkring i Monografier af
Slotte og Herregaarde lindes ikke saa lidt Stol, I. Eks. i Svendstrupbogen, men alt
spredt og uensartet behandlet. Under megen Stilfærdighed har det Kongelige Danske
Haveselskab for et Par Aar siden sat sig i Spidsen for et fortjenstfuldt Opmaalings-
arbejde i vore Herregaardshaver. Men Sagen nyder ikke nær den Interesse i saa vide
Kredse som i Sverrig, og der er vist meget langt igen, før en Publication som „Drott-
ningholms Lusttradgård och Park" kan udgives. Men selve Fremkomsten al Dr. Wol¬
lins Arbejde burde virke som et ansporende Forbillede. G. N. Brandt.

* * *

FOREDRAG OM DROTTNINGHOLM
Fil. dr. Nils G. Wollin, der var Akademisk Architektforenings Gæst her i Køben¬

havn, holdt den 12. April Foredrag for denne Forenings Medlemmer i Akademiets
Festsal 0111 a^ldre svensk Havearkitektur. Akademisk Architektlorening havde ogsaa

indbudt Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforenings Medlemmer til foredraget,
en Opmærksomhed, for hvilken vi her bringer vor l ak. — Aftenen blev en stor Op¬
levelse. Dr. Wollin er ikke alene en ihærdig Forsker og en fortræffelig Skribent, men

ogsaa — hvad Aftenen afslørede — en ualmindelig klar og livfuld Taler.
Meget nyt Materiale blev fremført, og desuden blev Drottniiigliolm-Anlæget, som

vi alle kender, saa levende skildret, at man fik det kært.
Som Fagmand kunde man kun glædes over, hvor klart lessins Tanker endnu stod

at læse i den gamle Park — men som f agmand kunde man ikke heller undgaa i de
viste Lysbilleder at se nogle slemme nye „meningsforstyrrende Frykfejl" i Barokkens
gamle Tekst. Anmelderen føjer sit private Ønske til Aftenens Oplevelse, at den sven¬
ske Kongefamilie, der rummer saa mange usædvanlige Begavelser — ogsaa i kunstne¬
risk Retning maatte faa Øjet op for, at en enkelt lille Brug af Øksen mod nogle
nyere og umotiverede Træer paa sine Steder kunde gøre Underværker. G. G.

NB. Klicheer Pag. 30 er ombyttede. Red.

* *

*
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GRÆSPLÆNERS ANLÆG OG VEDLIGEHOLDELSE
Radioforedrag' over København og Kalundborg den if. April 1Q28 af Valdemar Hansen.

I. ANLÆGSARBEJDET
Naar vi til daglig taler om Græs, saa mener vi næsten altid saadanne Græsarter,

som for Øjet danner sammenhængende grønne Flader, det være sig Grøftekanter,
Vejrabatter, Enge, grønne Marker eller Græsplæner i Haver og Parker. Vi tænker
ikke saa meget paa andre Arter, som f. Eks. vore Kornsorter: Rug, liyg, Hvede og

Havre, eller paa de mere eksotiske Græsarter som Majs, Ris, Sukkerrør og Bambus;
disse Arter er i og for sig lige saa ægte Repræsentanter for Græsfamilien som dem,
vi anvender i vore Græsplæner.

Vi vil imidlertid kun beskæftige os med de Græsarter, som vi anvender til Plæ¬
ner i vore Haver og Parker. Jeg skal fortælle lidt om, hvorledes de behandles, for
at de kan blive til det, enhver Haveejer og Haveven ønsker sig: en smuk, god og
holdbar Græsplæne, som kan være til Nytte og Glæde.

Der kan vokse Græs snart sagt alle Vegne og under alle Forhold, paa stærk Ler¬
jord, paa omtrent rent Sand og alle Grader der imellem, der kan vokse Græs paa

meget tørre Jorder og i fugtige, vandfyldte Lavninger, og der kan vokse Græs i stærk
Skygge, og hvor Jordbunden er udsat for brændende Sol. Men man maa i alle fil-
fælde undersøge og klarlægge alle Vanskeligheder og tage alle Forhold med i Be¬
tragtning ved Jordens Behandling og ved Valg af Frøsorter. Man maa først og frem¬
mest behandle Jorden med Gravning, Rensning og Gødskning; dernæst maa man fore¬
tage rigtig Valg af de Frøsorter, der passer for de givne Forhold, saa paa den rigtige
Tid og afpasse Frømængden etter Formaalet; endelig maa man sørge for god og pas¬
sende Pleje og Vedligeholdelse af den færdige Plæne.

Jordbehandlingen maa rette sig noget efter Jordbundens Beskaffenhed. Første Gang
et Stykke Jord skal udlægges til Græsplæne maa man, hvis det er nødvendigt, fore¬
tage en Planering, saaledes, at alle Fordybninger og Forhøjninger udjævnes, og saa-
ledes, at det bliver ganske fladt eller beholder sin naturlige Terrænform. Ved Plane¬
ringen maa Jorden ingen Steder berøves sit Muldlag. Hvis det er nødvendigt, at der
afgraves saa meget, at Muldlaget enten helt fjernes eller bliver ganske tyndt, bør der
udgraves til saa stor Dybde, at der bliver Plads til at paafylde et passende Muldlag.
Selve Gravningen er det bedst at foretage om Efteraaret, saaledes at den Jord, der
skal bibeholdes øverst, kan blive udsat for Frostens Indvirkning, og saaledes, at de
opfyldte Steder i Vinterens Løb kan sætte sig.

Dyb Jordbehandling er af stor Betydning for Græssets Vækst og for Plænens fro¬
dige Udseende; derfor er det næsten altid til stor Nytte at grave Jorden i to Spade¬
stiks Dybde. Græsplænens smukke Udseende beror i væsentlig Grad paa dens ens¬
artede grønne Flade; derfor er det ogsaa af stor Betydning at holde Ukrudtsplanter
borte fra de Arealer, hvor der skal være Græs. Det er næsten umuligt at rense en

gammel Plæne for Ukrudt ved Lugning eller paa anden Maade, uden ved Omlægning.
Det gælder derfor om at faa Jorden saa ren som muligt for Ukrudt, forinden der
saas Græs deri. Det etaarige Frøukrudt er af mindre Betydning; de fleste Arter, som
f. Eks. Agerkaal, Agersennep, Melde, Vortemælk, Hyrdetaske og Kamille kan ikke
klare sig, naar Plænerne regelmæssig holdes slaaede, og vil derfor af sig selv gaa til
Grunde, naar Plænen bliver holdt, som den skal.
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Det er de fleraarige Ukrudtsplanter, vi skal til Livs, dai tiet er disse, der er de mest
generende i det lange Løb. Arter som Vejbred, Løvetand, Bellis, Snerle og Ranun¬
kel, der ikke tager nævneværdig Skade ved Klipning og vanskelig lader sig udrydde
ved Lugning, hører til de mest frygtede; men ogsaa indenfor Græssernes egen Fa¬
milie findes Arter, der kan ødelægge en Plænes gode Udseende fuldstændig, navnlig
det saakaldte Fløjelsgræs eller Hestegræs, der danner store grove Tuer af graagrøn
Farve, og det ligesaa grove Hundegræs, der dog er mere grønt end Fløjelsgræsset, og
saa naturligvis Kvikgræsset, der navnlig er en Plage i let Jord.

Det siger sig selv, at det bedste og letteste vilde være, om man forinden Plænen
skal anlægges, kunde befri Jorden fuldstændig for Ukrudtsrodder. Men det kan jo
ikke lade sig gøre. For Røddernes Vedkommende kan det nok i væsentlig Grad gøres,
men for Frøets Vedkommende slet ikke. For nu at faa disse Ukrudtsplanter mest
mulig udryddede, før Plænen anlægges, kan man gøre et af to, enten ved Dybbear¬
bejdning af Jorden søge at faa alle Ukrudtsrodder gravet saa dybt i Jorden, at de
ikke skyder op igen, eller man kan enkeltgrave Jorden og afsamle Rødderne. For at
denne sidste Metode skal være fuldt ud virkningsfuld, vilde det være til stor Nytte,
om man kunde renbrakke Jorden efter Gravningen.

Samtidig med Gravningen maa man sørge for, at Terrænet oplægges i de Højder,
det skal have, naar det har sin endelige Form. Man maa give det en naturlig Til¬
slutning til Omgivelserne. Hvor Overfladen skal være plan, kan man ved at udspænde
en Snor eller Staaltraad planere efter denne. Ved større Arealer benyttes Mirer og
Højdepæle. Hvor Linier og Mader skal være bløde og kuperede, maa man først
afsætte Højdepæle efter en forud lagt Plan, og derefter foretages saa Planeringen.
Dette kræver nogen Øvelse; man skal bruge sine Øjne og have hele sin Opmærk¬
somhed henvendt paa at faa Arealet lagt naturligt, saaledes at det bagefter ser ud,
som om det var Naturen selv, og ikke Menneskehaand, der havde udført Arbejdet.
Hvis der paa Arealet er store Træer, Sten eller andre faste Punkter, skal man helst,
saa vidt muligt, sørge for, at Terrænet hæver sig lidt op imod disse.

Naar Jorden er færdigbehandlet og ren, kan Gødning tilføres, hvor Jorden ikke
i Forvejen er i stærk Gødningskraft. Sammenbrændt, halmfri Staldgødning eller Gød¬
ning fra Mistbænk kan anvendes til alle Slags Jord, men det bliver efterhaanden
mere og mere vanskeligt at skaffe Staldgødning. Man maa derfor ofte gaa over til
at bruge Kunstgødning. Staldgødning er dog i de fleste Tilfælde at foretrække, selv
om Kunstgødninger indeholder de samme Næringsstoffer, idet Staldgødning, foruden
at tilføre Jorden Næring, ved sin Forraadnelse tilfører Jorden en Del findelt Muld,
som de spæde Planterødder lettere finder ud i.

Men er man afskaaret fra at skaffe sig Staldgødning, kan Kunstgødning gøre lige
saa god Virkning med Hensyn til Tilførsel af Næringsstoffer. De for Græsplæner
nødvendige Gødningsstoffer er Fosforsyre, Kali og Kvælstof. Fosforsyre og Kali til¬
føres om Vinteren og Kvælstoffet om Foraaret og Sommeren i Vækstperioden.

Der findes i Handelen forskellige blandede Kunstgødninger, færdig til Brug, men
disse blandede Gødninger lider alle af den store Fejl, at de er for dyre i Forhold
til de rene Kunstgødninger. Hvor der kun skal bruges .forholdsvis smaa Portioner, er
det dog det nemmeste at købe Gødningen færdigblandet, men saa snart det drejer
sig om et større Forbrug, staar man sig ved at købe de rene Kunstgødninger. Af
disse har man Brug for 18 pCt. Superfosfat, som indeholder Fosforsyre, 37 pCt. Kali
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og Salpeter, som indeholder Kvælstof. Af Superfosfat anvendes 3—4 kg pr. IOO Kva¬
dratmeter, af Kali ligesaa meget. Disse to Gødninger paafares om Vinteren. Samtidig
med Saaningen udstrøs 1—2 kg Chilesalpeter eller Kalksalpeter. Alle disse Kunstgødninger
udstrøes oven paa Jorden og behøver ikke at nedbringes i denne, da de efterhaanden
selv trænger ned til Planternes Rødder. For at faa en jævn og ensartet Vækst i Plæ¬
nen, maa Gødningen fordeles jævnt over det hele.

Naar Gødningen er paaført, foretages en sidste Finplanering af det Areal, der skal
tilsaas. Forinden Saaningen trædes Jorden paa langs og paa tværs; dette foregaar
paa den Maade, at man — iført fladbundet Fodtøj — med ganske korte Skridt tripper
over hele Arealet, saaledes at Fodsporene ligger tæt op til hverandre; derefter jæv¬
nes af med en Rive, og hvis det er nødvendigt, glattes Stykket over med en let Tromle.

Arealet er nu klar til Saaning. Saaningsarbejdet maa kun foregaa i stille Vejr, og
det skal udføres meget omhyggeligt. Frøet fordeles jævnt og ensartet over det hele,
og der saas 6—8 cm ud over Kanterne, saaledes at der er noget at stikke Kanter
af i. Flvis det er ret store Arealer, der skal tilsaas, kan man udspænde to Snore
med I—1*5 m Afstand og saa her imellem. Naar hele Stykket er saaet paa denne Led,
lægges Snorene paa tværs af den tidligere Retning, og man saar nu i Striber paa
den anden Led af Arealet. Ved at saa paa denne Maade ad to Gange faar man let¬
tere det beregnede Kvantum Frø ligelig fordelt.

Skal Plænerne være enaarige, udsaas alt Frøet som ovenfor nævnt og nedhakkes
derefter med en let Jernrive, hvoretter der rives over paa begge Leder og tromles.

Hvis der skal udsaas Frø til stedsevarende Plæner, maa man altid saa ad to Gange,
først de grove Frø, der skal nedhakkes, derefter overrives og tromles, hvorpaa det
fine I'rø i Blanding saas. Efter denne Saaning nedrives Frøet med smaa Rivetag, først
paa den ene Led, derefter paa den anden Led; endelig tromles paa langs og paa
tværs med en svær Tromle.

Saar man alle F resorterne, baade de fine og de grove, paa en Gang og nedhak-
ker det sammen, bliver Resultatet det, at det fine Frø kommer for dybt i Jorden,
hvilket bevirker, at de vanskeligt kan spire.

Den almindelige Saatid er Foraaret. Man skal helst saa saa tidligt, at der endnu
er noget af Vinterens Fugtighed i Jorden, og særlig hvor der skal være Plæne un¬
der store Træer er det nødvendig at tilsaa i god Tid, saa Frøet kan naa at spire,
inden Bladene kommer frem og skygger for Solen.

Om Foraaret vil det øverste Jordlag let blive tørt, og man fristes da til at vande
Plænen for derved at befordre Spiringen. Det kan imidlertid være ret farlig med en
saadan Vanding, idet Jorden ved efterfølgende Tørring — navnlig for sværere Jorders
Vedkommende — let vil danne Skorpe; en saadan Skorpe har de spæde Spirer meget
vanskeligt ved at bryde igennem, og man vil da ofte se, at hele Kager af Jorden
bliver lettede af de nedenunder spirende Frø. Naar Frøet først er spiret, vil det blive
ved med at vokse, og Spirerne vil da ligge og krølle rundt mellem hverandre under
Jordskorpen for til sidst at blive ødelagte.

Flar man først begyndt paa at vande, maa man gennemføre det ved at bruse
Plænen over hver Dag, hvis den er tør, indtil alt Frøet er spiret igennem.

Der er ikke noget galt i at lade være med at vande, selv om der straks efter Saa¬
ningen indtræder en Tørkeperiode. Frøet kan ligge i tør Jord i ugevis uden at tage
Skade, for saa ved den første Regn at bryde igennem for fuld Kraft. Flvis der af



cn eller anden Grund skulde danne sig en Skorpe paa Jorden, inaa man med en
let Jernrive forsigtig hakke Skorpen i Stykker for derved at hjælpe Spirerne igennem.

En anden Ulempe ved Saaning om Foraaret, særlig naar Jorden er tør, er Fug¬
lene, navnlig Graaspurvene; dels piller de Frøet op, og dels basker de store Huller i
Plænen. Det hjælper ikke meget at sætte Fugleskræmsler op; man kan prøve med
Papirstrimler paa Snore eller ophænge Spejlglasstykker, der blinker i Solen. Det bed¬
ste Middel er dog at trække sort Sytraad paa Pinde, 4—5 cm over Jorden. Spurvene
kan ikke se Traadene og bliver derfor forskrækkede ved at støde imod, naar de hop¬
per omkring. De forsvinder straks og kommer ikke saa hurtig igen.

Hvis Forholdene ligger saaledes, at man kan vente med at tilsaa sine Plæner til
hen i September Maaned, er dette til stor l'ordel i mange Retninger. Jorden kan brak¬
kes og holdes ren Sommeren igennem; der er mere Varme og Fugtighed i Jordover¬
fladen end om Foraaret, f uglene har saa meget andet at tage Vare paa, at de over¬
ser Græsplænerne, og man kan spare noget mere paa Frøet, idet man ikke behøver
at regne med en Procentdel til Fuglene.

Det har vist sig, at Plæner, der er saaede i September, ja endog helt hen i Ok¬
tober, altid overvintrer godt og tager tidligt fat paa at vokse i det paafølgende Foraar.

Ved Valg af Frø skal der tages Hensyn til Jordens Beskaffenhed, Fugtighedsfor¬
holdene, Lys og Skygge. Det bedst mulige Frø af de bedste Stammer bør fremskaffes;
dette kan man kun sikre sig ved at købe Frøet hos et anerkendt Frøfirma. Ved Køb
af Frøet skal man altid forlange at faa opgivet Frøets Spiringsprocent og dets Renheds-
procent. Spiringsprocenten kan være forskellig i de forskellige Aar, og den er ogsaa

forskellig for de forskellige Frøsorter. Rajgræsset er som Regel det Frø, der har den
højeste Spiringsprocent. Den kan ligge helt oppe ved 99 pCt.

Men det maa dog regnes for at være godt, naar den ligger i Halvfemserne. Eng.-
rapgræs ligger dog noget lavere, som Regel i Firserne. Naar jeg siden skal omtale
de nødvendige Frømængder, regnes der med den gode Spiringsprocent. Det er jo
klart, at hvis Spiringsprocenten ligger nede paa det halve af Normalen, skal der dob¬
belt Portion Fro til for at faa det samme Antal Planter, og hvis Prisen paa Froet ikke
er reduceret i Forhold til Spiringsprocenten, vil Udgiften til Frøet jo blive for stor.

Ligeledes maa man have sin Opmærksomhed henvendt paa Renhedsprocenten. Urent
Frø giver urene Græsplæner, og urene Græsplæner er det meget vanskeligt at faa
rene igen. 1 Landbruget, hvor Græsset bruges til Foder, har det jo ikke saa meget
at sige, om der er lidt forskellige andre Plantevækster imellem, men i Haver og Par¬
ker, hvor Græsfladernes Formaal er af æstetisk Art, maa man søge ved alle Midler
at holde Ukrudtsplanterne borte. Det kan betale sig at give en høj Pris for ekstra
renset Plænegræsfrø, men saa skal man ogsaa være sikker paa, at det er ekstra ren¬
set. Frøfirmaerne maa her, ligesom for Spiringsprocentens Vedkommende, opgive Ren¬
hedsprocenten. Den ligger — som Regel — ogsaa her højest for Rajgræssets Vedkom¬
mende og lavest for Engrapgræsset. Den gennemsnitlige Renhedsprocent skal ligge
omkring 95 pCt.

Til Plæner, som skal omlægges hvert Aar, bruges næsten altid almindelig Rajgræs
(ogsaa kaldet engelsk Rajgræs).

Skal Plænerne være stedsevarende, maa man sammensætte Frøblandingen af Arter,
der passer bedst for de paagældende Forhold. Der findes i Handelen færdige Græs-
frøblandinger, men dels er disse uforholdsmæssig dyre, dels ved man ikke, hvilke
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Arter de indeholder og i hvilket Forhold, og da Blandingen indeholder haade det
grove og det fine Frø, kan dette ikke saas og dækkes hver paa sin Maade, men det
hele maa nedhakkes samtidigt, og derved kommer det fine Frø alt tor dybt i Jorden.
For at være sikker paa et godt Resultat skal man altsaa købe Frøsorterne hver for sig.

De mest anvendte Græsarter til fleraarige Plæner er følgende:
llajgræs (det er før nævnt som etaarigt, men det bruges altid som Grundbestand-

del i fleraarige Blandinger), llapgræs, Svingel, Kamgræs og Hvene.
Under særlig vanskelige Forhold anvendes ogsaa Hundegræs og Timothe, og man

kan til større Plæner iblande lidt Flvidkløver.
Det Kvantum Frø, der skal bruges til Besaaning af Plæner, maa i høj Grad rette

sig efter de forskellige Forhold. Til en lille Plæne, der hurtigst mulig skal danne et
tæt, grønt Tæppe, skal der mere til pr. IOO Kvadratmeter, end der skal til store
Arealer. Til fleraarige Plæner, hvor der skal bruges Græsarter med væsentlig fint Frø,
skal der ikke saa meget til i Vægt, som til etaarige Plæner, hvor de dertil anven¬

delige Arter er mere storkoi nede. For Eks. indeholder aim. Rajgræs ca. en halv Mil¬
lion Frø pr. kg, medens Fiorin og aim. Hvene indeholder elleve Millioner pr. kg, alt¬
saa over tyve Gange saa mange Frøkorn.

Det lader sig ikke gøre i et kort, sammentrængt Foredrag at opgive nøjagtige
Recepter paa Arter og Kvantum passende for alle Forhold, thi saa vilde det være

nødvendigt at opgive mindst tyve forskellige Opskrifter, jeg skal derfor kun opgive
nogle Recepter, anvendelige under almindelige, normale Forhold.

Til smaa Plæner, som omlægges hvert Aar, bruges 5 kg Rajgræs pr. IOO Kva¬
dratmeter. Saar man i September — Oktober, eller hvor tiet er større Arealer, kan man

gaa ned til 4 kg pr. IOO Kvadratmeter.
Til fleraarige Plæner med almindelig god Muld og med normale Lysforhold bru¬

ges 3—4 kg pr. IOO ur af følgende Blanding: 4{) Dele Rajgræs, 20 Dele Engsvingel,
20 Dele Engrapgræs, IO Dele Kamgræs og IO Dele Fiorin. Til skyggefulde Steder
bruges Lundrapgræs i Stedet for Engrapgræs. Hvor Bunden er noget fugtig, bruges
almindelig Rapgræs.

Til fleraarige Plæner bruger af og til noget Hvidkløwr, men det skal kun være

ganske lidt, idet hver Kløverplante breder sig ret meget, og hvis der saas for tykt i,
vil Kløveren til sidst kvæle Græsset.

Man skal helst saa Kløverfrøet, efter at det øvrige Frø er saaet, og det skal som

sagt være meget tyndt, omtrent som naar man drysser Salt paa et Stykke Mad, eller
endnu tyndere, naturligvis med den Forskel, at man saar Frøet med Fingrene. Naar
Græsset er spiret og er 1—2 cm langt, giver man Plænen en Overtromling, og naar
det er slaaet 1—2 Gange, afstikkes Kanten.

II. VEDLIGEHOLDELSE AF GRÆSPLÆNER
Saasnart Plænen er tilsaaet, skal man stedse have sin Opmærksomhed henvendt

paa Pasningen.
Og her er 4 Faktorer, som man stadig maa regne med, nemlig: Slaaningen, Renhol¬

delse, Vanding og Gødskning. For mindre Plæners Vedkommende maa man—særlig
første Sommer — slaa meget ofte, i den stærkeste Vækstperiode hver 5-—6. Dag. Naar
Plænen bliver ældre, og de mere svagtvoksende Græsarter faar Overtaget, behøver
man ikke at slaa saa ofte. Det er næsten altid nødvendigt at afrive Plænen efter



Slaaningen eller at opsamle Græsset i en Græsfanger, anbragt paa Maskinen. Hvis
man slaar Græsset ofte nok, kan man undlade at afrive Plænen. Det kan i mange
Tilfælde være til Gavn for Plænen, at det afslaaede Græs bliver liggende, men det

maa da være ganske kort, da det ellers ikke kan gaa til Bunds i Plænen, men vil
ligge ovenpaa, og naar det visner, vil Plænen laa en grim, graalig Farve.

Man maa altid passe paa at slaa Græsset sent om Efteraaret, saa Plænen er tæt
afklippet til om Vinteren. Langt Græs vil lægge sig under Sneen og danne et klistret
Lag, der vil raadne Græsplænen.

Som flere Gange før nævnt, er Ukrudt Plænegræssets værste Fjende.
En enkelt Plante af Løvetand kan — hvis den faar Lov at brede sig — ødelægge et

Stykke Plæne saa stort som en Tallerken. Hvis det derfor viser sig, at der trods Rens¬
ning og Brakning af Jorden, inden Saaningen, alligevel kommer Ukrudt, maa man
straks fjerne det. Dette kan kun ske ved Lugning, saaledes at Boden følger med, og
man maa luge Planterne op, medens de er smaa.

Ønsker man, at Plænen skal være saftig, grøn bele Sommeren, maa man passe
den med Vand. Nogle faa Dages Tørke vil give Plænen et vissent Udseende, og
man maa derfor paabegynde Vandingen i god I id.

I tørre Perioder er det bedst at oversprøjte Plænen hver Aften.
Hvis Jorden er i god Gødningskraft, behøver Plænen ikke Gødning det første Aar.

Dog kan man, hvis Græsset trods Vanding bliver lyst, give det lidt Salpeter, I kg
pr. IOO m2. Det gives helst i Regnvejr, eller naar Jorden er godt fugtig, bedst er
det, hvis det kan overkommes, at opløse det i Vand og vande det ned.

Under normale Forhold gødes Plænen med Kunstgødning paa følgende Maade:
om Vinteren tilføres 1—2 kg l8 pCt. Superfosfat og I kg 37 pCt. Kali pr. IOO m2. Om
Foraaret tilføres I kg Salpeter (Chilesalpeter eller Kalksalpeter). Sommeren igennem
gives —som før nævnt — Salpeter, naar det er nødvendigt.

Naar Plænen er slaaet inden Vinteren, og Frosten har meldt sig, er det gavnligt
at udstrø et tyndt Lag — 1—2 l ommer — gammel udbrændt Hestegødning, som udrives
jævnt over Plænen. Om Foraaret overrives Plænen saaledes, at Gødningen gaar til
Bunds i Græsset. Alle Smaahuller jævnes med Kompostjord, og hvis der er bare
Pletter i Græsset, maa disse tilsaas, helst udelukkende med fleraarigt Fro. Plænen
tromles et Par Gange med en ret svær Tromle og er saa i Orden til at gaa Som¬
meren i Møde. Valdemar Hansen.
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PLÆ N E K LI P PE R E N S KONSTRUKTION

A Bærehjul

B Sideskjold

C . . . Afstandsstang

D . Roterende Knive

E Knivcylinder-Aksel

F hundkniv

n-j4vr>s6'~s
Bundstykke G

Trærulle H

Bundkniv, Stilleskr. I

Smørehul til Lejet. K

Fæste t. Styrestang L

Fæste t. Græsfanger M

De nyeste og bedste Plæneklippere er af saa enkel Konstruktion, at der kun kræ¬
ves et Minimum al Mask i ukendskab og et Minimum af Ulejlighed for at vedligeholde
Maskinen, saaledes at den kan bevares i fuldt tilfredsstillende Stand gennem en lang

. Aarrække. Den hertil nodvendige Vejledning har man hidtil savnet i Faglitteraturen.
Efterfølgende Sider er et Forsøg paa at give den fornødne Instruktion.

Betragt først Maskinen udvendig, det er det, der ses paa denne Side. Fig. 1 en
Maskine set fra Siden. Fig. 2 og 3 en Maskine set bagfra.

Mellem Bærehjulene A ses det Legeme, der kaldes Knivcylinderen, der bestaar at
de skruevundne Knive, D, der er fastgjorte paa Aksel E, som bevæges ved Bærehju¬
lenes Omdrejning. De skruevundne Knive roterer (i samme Ketning som Bærehjulene) og
arbejder mod en fast Kniv — Bundkniven F; derved dannes en Slags Saks, og det Græs,
der kommer mellem de roterende Knive og Bundkniven, afklippes. (Fig. 4 modst. Side
viser Klippemaaden set fra Siden).

Knivene arbejder paa Grund af Snoningen kun mod et Punkt al Bundkniven ad
Gangen; det letter Arbejdet, til Gengæld er der bestandig et Sted, hvor Knivene er
ved at klippe. Fig. 3 viser Kniven t. v. netop ved at afslutte sin Vej langs Bundkni¬
vens Æg, medens den næste Kniv allerede er fremme t. h. og fortsætter Klipningen.
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DRIVVÆRKET
Maskinen skal nu lukkes op, skilles, for

at man kan se den indvendig. Den paa

Fig. 5 "icd N betegnede Mottrik løsnes,
Bolten udtages, og Bærehjulet løftes let af.
Fig. 6 viser dette set fra Siden og gengi¬
vet som modstaaende Sider i en opslaaet
Bog. Paa Bærelijulet (t. v.) bemærker man
den indvendige Tandkrans, der griber ind
i et lille Tandhjul, Drevet, D, der omslut¬
ter Knivcylinderakselen, hvis Ende ses i
Di•evets Midte. Fig. ~J. Drevet sidder løst,
det løftes let af, og som vist her har det
en ejendommelig Udboring indvendig. —

Det er den ene Del af Friløbsanordnin-
gen. Paa Billedet skimtes et Fremspring paa
Akselen, det er Palen — P. F,n lille Staal¬
stang, der er løst indlagt i et Hul, boret
gennem Knivcylinderens Aksel ucllor Dre¬
vets indvendige Udboring, det er den an¬
den Del af Friløbet. Nu kan derved Kniv¬
cylinderen rotere enten ved begge Drev i
Virksomhed (Fremkørsel), eller ved kun
det ene (Kørsel i Bue), eller Knivcylinde¬
ren kan være i Ro, trods begge Drev be¬
væges (Bak-Kørsel).

Fig. 8—9 viser Enkelthederne tydeligt.
Man bemærker, at Drevets indre Udbo¬
ringer har vekslende skarpe Fremspring og
afrundede Udskæringer. Fremkørsel: Fig. 8.
Drevet roterer i Pilens Retning, og en af
Drevets indre skarpe Kanter trykkes mod
Palens skarpe Kant og driver Akselen med
rundt. Friløb': Fig. Q. Gaar Aksel eller Drev
rundt modsat, glider Palens afrundede Side
mod Drevets indre Krumning, og Palen
skydes tilbage ind i Akselen — Drev og
Aksel er uafhængige, d. v. s. Friløb. (Sam¬
tidig med, at Palen skydes tilbage, rager
dens modsatte Ende ind i den bagvedlig¬
gende Drevudboring, herfra fordrives Pa¬
len atter ved fortsat Bakkørsel o. s. v.).

Ved Eftersyn af Maskinen falder Palen
' let ud, sæt den rigtigt ind igen. Skarp
Side Pal mod skarp Kant i Drev.
(Ikke omvendt som vist i Fig. IO).
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AKSELLEJERNE

Aksellejernes Kvalitet er af afgørende
Betydning for Plæneklipperens Varighed.
Det uundgaaelige Slid kræver stadig Ef-
terspænding af Lejerne; forsømmes dette,
opstaar „Slør", d. v. s. Slingren i Akselen,
og Knivene ødela^gges. Derfor er Plæne¬
klippere med selvindstillelige Lejer, der
automatisk holder Lejerne spændt, de ene¬
ste, der kan anbefales til Amatører. Avnsø's
Model 1928 har ikke alene de enkleste selv¬
indstillelige Lejer, men er formentlig den af
alle Konstruktioner, der er rigtigst. Alle
Billeder II—16 viser derfor dette f abrikat.
Lejerne er fæstede til Sideskjoldene med
den indskruede Staalmøttrik Kugleskaalen
T, i hvis indadvendte hærdede Udbo¬
rings Bund Kugleringen U glider. Akse¬
len, der føres gennem Midten af Kugle¬
skaalen, bærer her en Udvidelse, Konus,
X, hvis korte, skraa (keglestubformede)
Parti trykkes mod Kugleringen. Finessen
ved Systemet er nu denne, at Lejerne ikke
er ens i begge Sider at Maskinen. De
skruevundne Knive har et skraat Anslag
mod Bundkniven, dette paavirker Lejerne
lorskelligt, der bliver Tryk paa det ene
Leje og Træk paa det andet. Derfor er
det ene Leje (højre) bygget med fast Konus
som Trykleje, medens det andet (venstre)
er Fjederleje, en Fjeder V, indespændt
mellem Knivcylinderens yderste Armhjul og
den her løse Konus (der kan glide paa Ak¬
selen, men ikke dreje). Fjederen ophæver
Trækket og holder trods Slid stadig Ko¬
nus presset mod Kugleringen, og dermed
er Akselens Sløring udelukket. I1 ig. II viser
de enkelte Dele. Fig. [3 viser Rækkeføl¬
gen at Organerne ved . Lejets Samling. Fig.
14 viser et samlet Leje (Kugleskaalen vil
i Praksis være indskruet i Sideskjoldet).

Husk at lægge Kugleringen rigtig! Fig.
15 og l6 viser Kugleringens to Sider. Si¬
den Fig. 15 vendes mod Kugleskaalen. Si¬
den l ig. l6 mod Konus.

G. Georgsen.
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PLÆNEKLIPPERENS INDSTILLING OG BRUG
Der er igennem Aarene, hvor Maskinerne har været kendte og i Brug, sket en

ikke ringe Udvikling til det bedre, selv om det maa erkendes, at det egentlige Prin¬
cip med fast Bundkniv og en tromleformet, roterende Cylinder, der er forsynet med
flere paanittede eller paaspændte, snoede Knive, stadig er det samme, som kendtes
fra de allerførste brugbare Maskiner. Forsøg paa at forandre dette Princip er ofte
gjort, men endnu ganske uden Held. Derimod er det lykkedes ved stadige Iagttagel¬
ser og Erfaringer at forbedre de forskellige Forhold indenfor Princippet, saaledes Hju¬
lenes Højde, Knivenes Stilling til hinanden, deres Antal, Palsystemerne og noget af
det allervigtigste, nemlig Aksellejerne; nogle Fabrikker fører Maskiner med selvind¬
stillelige Aksellejer, og disse Lejer viser sig at være umaadelig værdifulde; og ende¬
lig er Materialerne blevet mere formaalstjenlige med Hensyn til Dimensioner og For¬
arbejdning.

De første Maskiner var paa flere Omraader ikke gode, enten var de roterende
Knive for haarde, saa det gik ud over Bundkniven eller omvendt, saaledes at de ved
Forhindringer, Stene, Pinde o. 1. bukkede sig, eller Bundkniven var for blød og ofte
for tynd og vibrerede under Arbejdet; dette forte til Dannelse af bølgeformet Æg,
Maskinen arbejdede da tungt og slet. Palerne var ofte meget enkle, de bestod ofte
af smaa Stykker Bundstaal, der hagede sig fast i Drevenes Udsnit; disse Udsnit, saa-
vel som Palerne, blev meget hurtigt slidte, og Resultatet^ at Hjulene kæmmede over,
udeblev ikke længe, undertiden efter en lille Maaneds Brug, Hjulene, der skulde
trække Knivtromlen, virkede ikke, Maskinen tog fat stødvis og glippede igen til stor
Ærgrelse for Brugeren.

At Forholdene laa som ovenfor beskrevet skyldtes nu ikke altid Maskinerne, men
ofte i endnu større Grad Betjeningen; der kræves i Virkeligheden nogen Interesse
og mekanisk hidsigt til at bruge Græsklippemaskiner, det skal helst være saadan, at
man ligesom Urmageren hører paa Urets Dikken, om der er noget i Vejen med det,
og hvad det er, det fejler. Saaledes ogsaa her, er der noget i Vejen, vil det næsten
altid kendes paa Lyden. Mange er de Maskiner, der er sat til Side, fordi de ikke er'
passede paa rette Maade, og mange af dem - hvis de ikke er solgte som gammelt
Jern — vil ved kyndigt Eftersyn meget hurtigt kunde sættes i udmærket brugbar Stand
paa meget nem og hurtig Maade, idet det i Beglen er Indstillingen, det er „galt fat med".

For at kunne faa fuldt Udhytte af Plæneklippemaskinen, maa man kunne passe
den rigtig, det gælder derfor om at være opmærksom og stadig have Blikket henvendt
paa følgende:

1. Paase at alle Bolte og Skruer er fastspændte.
2. Indstil til den ønskede Klippehøjde. Alle Maskiner er indrettet til at kunne klippe

Græsset mer eller mindre tæt, dette sker bedst ved at stille Maskinen paa et Plan og
maale Afstanden fra Bundknivens Æg ned til Planet og ved Hja^lp af Stilleanordnin¬
ger, der bestaar af Lejer for Trærullen (I' ig. i, //.), der ved et Par Bolte lader sig hæve
eller sænke efter Behag, og derved indstille Maskinen til den ønskede Skærehøjde.
Man sørger for, at Afstanden bliver ens i begge Ender af Kniven.

3. Sørg stadig for, Klippet er rent. Indstillin gen af Bundkniven er det ene¬
ste ved Maskinen, der kræver jævnlig Opmærksomhed. Bundknivens
Stilleskruer maa altid være fast tilspændte og saaledes, at de roterende Knives og
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Bundknivens Æg netop berører hinanden, men ikke haardere end nødvendigt, for at
Græsset kan blive klippet rent af; i modsat Fald vil Knivene arbejde for haardt ind
i hverandre, Maskinen gaa for tnngt og i det hele lide derunder.

Tilspændingen skal netop være saadan, at Klippet bliver rent, at Knivene ikke
„tygger" Græsset i Stedet for at klippe det. Den jævne ensartede Berøring af alle de
roterende Knivblades Æg mod Æggen i liele Bundknivens Fa^ngde, er saa betydnings¬
fuld, thi blot der er et lille Sted, hvor dette ikke er Tilfældet, vil Græsset her gaa
i Klemme og virke paa Knivtromlen som Bremse, der hindrer denne i at løbe saa let
rundt, som det er nødvendigt, for at Maskinen kan arbejde tilfredsstillende. Denne Ind¬
stilling maa stadig reguleres efter Sliddet paa Knivene.

Bundknivens Stilleskruer er fire, et Par ved hver Ende af Bundstykket. (Fig. I. /).
Flusk: Først løsnes (Retning mod Urviseren) den Skrue, der sidder nærmest

ved Knivcylinderen, dernæst efterspændes ved at skrue den anden Skrue til (Retning
med Urviseren). Derved undgaas Brud paa Sideskjoldets Støbegods. (Benyt kun Ma¬
skiner, der har disse Stilleskruer tilgængelig fra Maskinens Overside).

Til Ffterspænding kræves som Regel kun en Brøkdel af en Skrueomdrejning.
4. Aksellejernes Tilspænding undgaas ved Valg af Maskiner med selvindstillelige Fejer.

Uden disse Fejer kræves lilspænding til den Grænse, der tillader let Føb uden Slør.
Sløring giver bølgeformet Æg paa Bundkniven (se Slibning).

5. Smøring. Brug llittigt Oliekanden, som altid skal være med ved Arbejdet. Brug
aldrig Smøreolie, der „beger", d. v. s. Olie, der optager Støv og Snavs i sig og dan¬
ner en begagtig Masse, der fylder Drivværk og Aksellejer, hvor de i høj Grad kan
komme til at genere; men benyt altid en letflydende Olie, der under Maskinens Brug
faar Støv og Snavs til at flyde bort.

6. Brug Maskinen i godt Vejr, den lider mindst ved at arbejde, naar Græsset er
tørt, og det er lettere at udføre smukt Arbejde.

7. Rensning og Opbevaring. Fad aldrig Maskinen henstaa tilsølet efter Arbejde i
uheldigt Vejr eller ude i al Slags Vejr, men sørg for, at den bliver rengjort og smurt
forinden Vinteren, og at den opbevares i et tørt Fokale.

8. Slibning. Har Fejerne sløret, hvad der let kan ses paa Bundknivens Æg, idet
den i saa Fald vil faa et bolgelignende Udseende, saa bør man tage Bundstykket med
Kniv af og slibe den krusede Linie bort, men heller ikke en Smule mere, og samti¬
dig passe paa, at Slibefacen bliver saadan, at dens skærende Kant bliver den, der
kommer til at berøre de roterende Knive paa Knivtromlen. Bundkniven holdes skarp,
ved at file den paa tværs, men sorg for, at der bliver slebet lige meget af overalt.
Er en Maskine passet rigtig, vil al anden Slibning, hvis der da ikke sker noget sær¬
ligt, være unødvendig, saa godt som i alt Fald, med Undtagelse af en let Afretning
af Knivene paa Knivtromlen, og det udføres let ved at stryge Knivene paa langs med
en meget finhugget Fil. (Avnsø-Maskinens Bundkniv kan ikke files, kræver Smergel-
skive. Red.).

9. Reser\'edele. Naar enkelte Dele bliver slidte, f. Eks. Fejer, Kamhjul (Drev), Bund¬
kniv, Paler, Trærulle o. 1., kan saadanne i Reglen faas hos Forhandleren, saafremt
man da benytter de anerkendte Maskiner. Husk, at der ofte er Forskel paa Reserve¬
dele i højre og venstre Side (h. og v. regnes set fra1 Styrestangen).

Evald Jensen.
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PLÆNEKLIPPEMASKINER, DER KAN ANBEFALES
Statens Redskabsuclvalg har i IQ25 foretaget Arbejdsprøver med et Antal Plæne¬

klippere. Beretningen herom (Nr. 34) giver mange Oplysninger. Alle Typer har For¬
dele og Fejl, enten rent konstruktivt eller vurderet efter de Krav, der stilles til Klip¬
ningen.

Ved moderne Græspleje stræbes efter smukke Plæner, der kan holde til Færdsel,
efter almindelig Opfattelse kræves hertil en ofte klippet og kort klippet Plæne med
I cm Stubhøjde efter Klipningen. Kun de i nedenstaaende nævnte Maskiner kan præ¬
stere saa lav Indstilling.

Til Amatør-Brug. Haveejeren, der selv vil slaa sin Plæne, anbefales smaa Typer
— 12" Maskiner (Maalet angiver Knivcylinderens Længde). Større Maskiner er for træt¬
tende at arbejde med, egner sig kun til professionels. Typer, der kan anbefales er:

Avnsø's (Dansk). (Fig. % 8—15). Denne Plæneklipper repræsenterer i Model IQ28
en fuldstændig Ombygning, den er stadig i den lave Prisklasse sammen med tyske Ma¬
skiner, men den er tilført saa mange af de allernyeste Forbedringer i Retning af at
gøre Maskinen driftssikker og varig, at den derved kommer i Kvalitetsklasse med de
fortræffelige, men dyre amerikanske Maskiner. Maskinen af IQ28 er ny, den er ikke
gennemprøvet, men rent konstruktivt er den rigtig, de enkelte Dele udført med stor
Præcision og nu netop af det Materiale, der kræves. (Solide stærke Paler, selvind¬
stillelige Lejer i helt ny og forenklet Konstruktion. Bundkniven er glashaardt hærdet
og dog brudsikker, Armhjulene til Knivene er forstærkede o. s. v.).

Fabrikant Avnsø fortjener at se sit stadige Arbejde paa at skaffe en billig og holdbar
Maskine paaskønnet. Vort Bidrag hertil er disse anerkendende Linjer, der er bygget
over en grundig Undersøgelse af en Maskine, der efter Redaktionens Anmodning
velvilligst stilledes til Raadighed af Fabrikanten. Foruden Præmie ved den store Gart¬
neriudstilling har Maskinen nylig modtaget Belønning fra Industriraadet: „Præmien
for den lille Industri". Reservedele kan altid faas. (Den særlige Kantklippemekanisme
er tidligere udførligt omtalt i „Havekunst"). Maskinen forhandles overalt.

„Baby Grand" (Amerikansk). Et noget mærkværdigt Navn, men en fortræffelig Ma¬
skine. Letløbende og solid med selvindstillelige Lejer (Fjedre i begge Sider). Sikkert
den bedste amerikanske Maskine til Amatørbrug. Reservedele kan fremskaffes, men
det tager I id. Maskinen er gengivet Fig. I, 2, 5> 6 og 7 efter et Eksemplar velvilligst
udlaant af Firmaet Werner, Kultorvet.

Til Anlægsgartner-Brug benyttes de store Modeller 14" eller l6".
Avnsø's store Modeller anbefales (se ovenst.). .

„Brill's Ideal" (Tysk). En meget benyttet Maskine i de større Anlægsgartnerfirmaer.
En Maskine vi ikke er i Stand til at afbilde, da vedkommende Forhandler ikke øn¬
skede at udlaane et Eksemplar til Undersøgelse. Maskinen er letløbende, ogsaa let at
transportere fra Have til Have, det betyder meget i en stor Vedligeholdelsespraksis.
Der sker ofte Brud, og Reservedele passer ikke altid, men Anlægsgartnere har me¬
kanisk Indsigt, og retter det manglende. Maskinen slides snart op — men den er billig,
kastes bort og en ny købes. '

„New Americus" (Amerikansk) er en stor Udgave af „Baby-Grand", har alle den¬
nes l ordele ogsaa i Varighed, anbefales sideordnet med Avnsø's store Typer som sta¬
tionær Maskine i større Haver, hvor det er Gartnermandskab, der udfører Klipningen.

Georgsen.
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URNEHAVER
Ligbrændingens Genindførelse kort før Aarhundredskiftet betød herhjemme en be¬

gyndende Revolutionering i mange af de Forhold, der knytter sig til Kirkegaarde og

Begravelsespladser, og idet den var ganske traditionsløs, om end naturligvis ikke uden
Rod i Fortiden, maatte man i det store og hele begynde paa bar Bund. Dertil kom,
at Tilhængerne af Ligbrændingssagen var interesseret i at øve en vis Propaganda for
deres Idé, og disse forskellige samstødende Forhold gjorde, at man til at begynde
med valgte den særlige Form for Bisættelsen, som er praktiseret .i Columbariet.

Columbariet er (lige saa lidt som Ligbrændingen i det hele taget) ikke uden Rod i
Fortiden; men det betød ikke mindst her i Norden, at et fuldkommen nyt Motiv kom
ind i den moderne Begravelsesplads*). Dette at man i Stedet for at bringe de jordi¬
ske Rester tilbage til Moder Jord satte dem op paa en Hylde, hvor en Urne gemte,
hvad der var tilbage, det var noget nyt, noget opsigtsvækkende — for nogle var det
tiltalende at have et synligt Minde saa nærværende, for andre Iaa der noget utilta¬
lende i en slig Opstilling. En Art Propaganda Iaa der naturligvis i det Forhold, om-
end vel nok ikke den allerbedste, og i hvert Fald ikke den, der til en Begyndelse
hverken ved sine Omkostninger eller sit Væsen kunde vinde det store Publikum. Noget
lignende gjaldt den Modifikation, som Columbariet-fik i Urnemuren, hvor ganske vist
Urnen ikke paatrængte sig Synet, men hvor dog Følelsen af Opstilling var herskende*).
Selv om begge Dele da er bleven brugt herhjemme (paa Bispebjerg), og selv oin ogsaa
Columbariet paa Bispebjerg har faaet en bygningsmæssig naturlig Fortsættelse og for-

*) Se nærmere herom: „Vore Kirkegaarde" 1928, S. 31
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Urnegravsteder, Bispebjerg, København.

modentlig økonomisk set vil kunne bære endnu et Par Fløje, saa Komplekset bliver
afsluttet, er Ideen deri dog ikke saadan, at den berettiger til, at man bør lægge Ho¬
vedvægten paa denne Bisættelsesform. Og dette er foraarsaget af to meget vigtige
Forhold: l) Økonomien og 2) den menneskelige Psyke.

Hvad den første angaar, da er denne andetsteds behandlet*), og der skal ikke her
ofres mange Bemærkninger paa denne Side af Sagen. Det skal blot erindres, at saa-
vel set fra Efterlevende som Ira tiet Offentlige er Ligbrændingens Økonomi næppe

synderligt begunstiget af, at der opføres relativt kostbare Bygningskomplekser til at
rumme de minimale Kvantiteter at Aske, som Krematoriet lader tilbage; men at tvært¬
imod den ringe Plads, Asken indtager, og den ringe Dybde, den behøver at blive
nedbragt i Jorden med, og som gør en meget fordelagtig l dnyttelse af Kirkegaards-
arealet mulig, uvilkaarlig peger hen paa, at det er i Jorden og ikke over Jorden, at
Asken bør anbringes — saa meget mere som, at naar Perioden for en Opstilling i Co-
lumbariet er udløben, bringes Asken dog alligevel tilbage til Jordens Moderskød.

Hvad det andet Punkt angaar, da ligger der utvivlsomt dybt inde i Nordboens'
Menneskesind noget „jordbundet". Selv om vi ser bort Ira det religiøse Motiv, som
dog »maske i dette Spørgsmaal hyldes af en langt større Part af Menneskene, end
vi egentlig gør os klart, og selv om ogsaa Ritualets „Af Jord er Du kommen, og til
Jord skal Du blive" er et Billede, der med ligesaa fuld Berettigelse kan bruges om

dem, der bliver til Aske i Ovnen, som om dem, der baéres til Jorden, og hvis Fort¬
sættelse „Af Jorden skal Du igen opstaa" naturligvis ikke er umuliggjort af den æn¬
drede Begravelsesteknik — saa er der dog andet og mere end dette i Menneskesindet.
Det er ikke lier Stedet at gaa videre i denne Tankegang og belyse den til den in-

*) „Vore Kirkegaarde" 1928, S. 44 ff-
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Urnegravsteder, Bispebjerg, København.
clerste Kerne; men i hvert Fald i clet nordlige Europa og ikke mindst i Tyskland og

Danmark-Sverige nærer den store Almenhed det inderligste Ønske om, at de Dødes
Hvilested maa blive til en Have, hvor de Efterlevende med kærlige Hænder kan dyrke
Jorden, fremelske smukke Mindeblomster, nedlægge Taknemmelighedskranse og bringe
et Offer for, hvad man maatte have forsømt, imens det var Tid. For mangen Bybe-
boer er netop den lille Gravsteds-Have paa Kirkegaarden den eneste Plet, hvor de
har Lejlighed til at dyrke nogle Blomster, og her føler de sig utvivlsopit paa Odels-
grund. Af disse to Hovedaarsager maa Begravelse af Asken synes det naturligste —

ogsaa fordi denne Bisættelsesform trods alle Indskrænkninger dog byder paa større
Muligheder for personlig Frihed i Gravkultus, i Opstilling af Mindesmærker, i gart-
nerisk Udsmykning af Gravstedet o. s. v., end det nogensinde vil være muligt at frem¬
skaffe i Columbariet. Det er derfor næppe Tvivl om, at Fremtiden ikke ligger i Urne¬
hallen, Urnemuren eller lignende Steder. Fremtiden ligger i Jorden. Men ligesaavel
som der stedse vil være Brug for Plads over Jorden, særligt til kostbare Bisættelser
i kunstnerisk udførte private eller offentlige Columbarier, saaledes maa der, for at Urne¬
begravelsen skal kunne være tilfredsstillende, skabes en afklaret kunstnerisk Form for
Urnebegravelsen. Det lille Urnegravsted har opstillet sit Problem — der er mange
Kunstnere i Gang med at løse Opgaven, og adskillige Forsøg peger i en rigtig Ret¬
ning, særligt for Tysklands Vedkommende.

For Urnens Anbringelse i Kirkegaardsjorden vil der være to Muligheder: i) En
Anbringelse imellem og sammen med egentlige Begravelser og 2) en særskilt Anbrin¬
gelse af Urnerne. For det første Punkts Vedkommende vil det snart kunne indses, at
saavel økonomisk som kunstnerisk betragtet vil en vilkaarlig Blanding af store Fami¬
liegravsteder og miniature Urnebegravelser være højst uheldig. Under den første Mu¬
lighed tænkes der da ej heller saa meget paa dette, men derimod, at Urner maatte
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blive nedsat i ældre Familiegrave, og noget saadant vil der ret ofte kunne være Tale
om, nemlig hvor enkelte Medlemmer at en Familie kunde blive brændt, mens Hoved¬
parten ikke ønsker dette. Selv dette betyder dog en vis forbedret Økonomi saavel
lor den Enkelte som for det Offentlige, idet der ikke paany skal udlægges større Plads,
og Urnen behøver ikke at nedgraves i den store Dybde, som fordres for Kister; Grav¬
freden forstyrres ikke for dem, der allerede hviler der, og der er .Mulighed for en
langt større Pladsudnyttelse. Denne Art Urnebegravelse er dog at betragte som en
Undtagelsesforanstaltning.

Urnebegravelsen som selvstændigt Element i Kirkegaarden maa uvilkaarligt blive
det økonomisk og kunstnerisk set mest tilfredsstillende, og den vil rigtigt udført uden
Tvivl ogsaa kunne blive en Publikumssag. Men det er givet, at det lille Areal, en
enkelt Urne optager, og den praktiske Mulighed der er for, at Urnegravene kan an¬
bringes tæt paa hinanden (Urnebegravelser fordrer bl. a. ikke, at der er udlagt Gange
i samme Bredde, som naar der skal kunne bæres Kister), gør (let til en Nødvendig¬
hed, at der findes en særlig Form for Urnegravens synlige Del. Det er ganske lige
til, at den Jordhøj, som naturligt skabes ved, at man lader den for Kistepladsens Skyld
opgravede Jord blive tilbage paa Stedet, og som paa en almindelig Grav kan virke
smukt, vil være af en ganske anden Virkning, naar den opkastede Jordmasse og det
Areal, som Graven indtager, er saa minimalt, som der her er Iale om. Den almin¬
delige Form for Gravstedsanlæg vil derfor kun meget daarligt kunne forenes med
Urnebegravelserne — og paa de Steder, hvor den er gennemført saa nogenlunde ufor¬
andret, bortset fra Størrelsesforholdene, er det da ej heller noget synderlig heldigt
Billede, der er skabt. Det er den formindskede Afkopiering af de større Gravsteders
Anlæg, Monumenter etc., der giver den uheldige Virkning sammen med den alt for
stærke Detaillering og Opdeling af Arealet, hvor en personlig Smag har faaet alt for
frit et Spillerum.

Som i Almindelighed i Samfundet, hvor dette bliver tættere og tættere, og hvor
den Enkelte derfor tvinges til en mere og mere social Indstilling, maa der paa Kirke¬
gaarden i Almindelighed og i Urnehaven i Særdeleshed anlægges et socialt, eller 0111
man vil et kollektivt Synspunkt. Den enkelte Urnegrav maa ikke opfattes som én Hel¬
hed, der ikke skylder det størst mulige Hensyn til sin Nabo til begge Sider. Tvært¬
imod er det hele Afdelingen, Urne-Begravelsespladsen, der maa betragtes som en Hel¬
hed, og det enkelte Gravsted maa nødvendigvis ganske underordne sig denne, 0111
der skal kunne opnaas et kunstnerisk tilfredsstillende Resultat. Og hvad hjalp det vel
den Enkelte, 0111 han maaske opnaaede at faa sit lille private Gravsted udsmykket
saa smukt, som han 1111 syntes det, naar Naboerne paa begge Sider gjorde alt, hvad
de kunde, for at overgaa ham og tilsløre dette — saaledes at det hele Kvarter, som
ifølge sin Funktion ikke vil kunne blive uoverskueligt, men tværtimod vil være ret
ringe, kom til at virke som en planløs Opstilling af Monumenter, der ikke kunde faa
Plads for hinanden, og foran hvilke der voksede Roser, Begonier, Bregner, Cypresser
og Ligustrum i vildeste Krig 0111 en Plads i Solen. At der maa endog kraftig Regu¬
lering til for at faa en Urnekirkegaard eller Urnehave til at virke smuk, er et for-
laMigst fastslaaet Faktum, det er blot Spørgsmaalet 0111 Midlerne til at skabe det skønne,
der spørges om.

Selv med Faren for at blive beskyldt for Brutalitet eller Mangel paa Forstaaelse
af de sørgende Menneskers Krav maa Forfatteren slaa fast som en Regel, at ved Ind-
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Urne-Liniegrave med Grav¬
sten af bestemte, fastsatte

Typer.

Planskema 1:500 til Perspek¬
tivtegningen.

Kube, Hannover.

rettelsen at Urnehaver maa man uden Tvivl paa sine Steder i nogen Grad forlade
den Tradition for Gravstedsudsmykning, som man ellers med afgjort Held har opar¬
bejdet paa Kirkegaardenes almindelige Afdelinger. Ikke saaledes at forstaa, at man
ikke skal kunne indrette en Urneafdeling med ligesaa store Grave, ligesaa smukke
Blomsteranlæg og ligesaa store Monumenter som paa den øvrige Kirkegaard. Det kan
meget vel lade sig gøre; men det er ikke den logiske Konsekvens af Urnebegravelsen,
og det er frem for alt ikke den økonomiske Konsekvens deraf.

Stiller man sig som Opgave at indrette Urnehaven saa smukt og saa økonomisk
som muligt, da maa det Synspunkt anlægges, at den mindst mulige Jord optages, og
det hele anlægges om ikke paa een Gang, saa dog alligevel kollektivt. Praktisk taget
vil det sige, at Urnegrave maa indrettes i Størrelser fra V2 m2 og opefter. Erfaringen
vil lære, at 0111 man vilde lave Gravsteder med Plads til .1 eller liere Urner, da vilde
man ved at indskyde flere I-Urnes Gravsteder imellem de større opnaa en betydelig
økonomisk Vinding, og Pladsen vilde kunne udnyttes i én meget høj Grad. I hi de
Grave, der kun rummer I Urne, og hvori oftest en Ukendt, en Familieløs eller et
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Gravrum for dc ukendtes eller hjemløses Urner. Kube, Hannover (1:500).
Fællesmonumentet tænkes rejst af Kirkegaardsbestyrelsen.
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Urnegrave paa gammelt nedlagt Liniegrav-Kvarter. Engesohde Kirkegaard, Hannover.
Kube (Plan 1:500).
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„Plattenhof, Engesohde
Kirkegaard, Hannover.

(K u he).
Planen er Fortsættelse af

Planen Pag. 55-

Barn kom til at hvile, vilde snart staa uden Pleje, og der vilde da mellem de større
Crave opstaa Jordstykker, som kunde udlægges paa bestemt ensartet Maade, f. Eks.
med Grus eller (langt bedre) med Græs. En saadan planmæssig Blanding af Grav-
stedskategorier vilde som Enderesultat give en stor Flade med et Flertal af velholdte
Grave, hvortil der var god Adgang, og som hver for sig kunde præsentere sig godt.
Kvarteret kunde beplantes med Træer, saa det blev til en Lund, eller det kunde, som
det er antydet, udlægges med Græs. I begge Tilfælde maatte naturligvis dets Bund
være under Kultur (hyppig Græsklipning), det vilde da snart give et forskønnet Bil¬
lede af ét Kirkegaardskvarter, som vi meget vel er fortrolige med: det gamle forsømte
Kvarter med hjemfaldne Grave. Billedet maatte dog uvilkaarligt virke opløftende i
lige saa høj Grad, som det forsømte Kvarter virker nedtrykkende, og den Orden og
Ro, som der maatte være, maatte kunne blive af stor Virkning. Omstaaende Perspek¬
tiv fra en tysk Kirkegaard vil bedre end Ord kunne illustrere denne Tanke. En For-
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Urne-Familiegravsteder.
Gravsteder ined lilom-

sterkant.
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Planskema 1:500. Kube,

Hannover.

udsætning for Gennemførelsen er naturligvis, at tier kan dispenseres fra de i den konge¬
lige Anordning af IO. December IC)26 fastsatte Bestemmelse, at der skal lore en Gang
ind til hvert Gravsted. Et Forsøg i denne Retning (Fællesgraven) er allerede gjort
paa Bispebjerg.

Mens der i det foran skitserede Forslag maatte kunne tolereres en relativ sfor
personlig Frihed i Udsmykning af Gravene, idet disse efterhaanden maatte komme
hinanden paa ret stor Afstand, maa det modsatte blive Tilfældet, hvor en organisk
og systematisk Udlægning af Urnegrave af ensartet Karakter og Størrelse er prak¬
tiseret.

I en saadan Anordning maa der forudsættes en ensartet Anlæggelse, Monumen¬
tering og Beplantning, og de enkeltes Frihed maatte blive næsten lige saa minimal,
som Tilfældet er i Columbariet, hvor den private Pyntning kun har ringe Mulighed*).
Saadanne Forslag er skitserede i liere at de hosstaaende Planer og Perspektiver, hvor

*) Se bl. a. Billedet i „Havekunst" 1925, S. 135.
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det ses, hvorledes Flisegangene danner den praktiske og konstruktive Inddeling og
Samhørighed i Feltet, og hvor Urnegravene i regelmæssig Opmarcheren indgaar som
integrerende Bestanddele af Helheden. Imellem Gangene maa forudsættes en ensartet
Beplantning af Efeu, Vinca, Saxifraga o. I. lave Planter eller af Sommerblomster i
Massevirkning og at ensartet Præg — enten een Sort over det hele eller — om muligt
— en bestemt Sort slyngende sig somen å la greque Bort Ira Grav til Grav, ladende
en lille Mulighed aaben for Anbringelse al ikke alt for disharmoniserende \ ækster
i de tilbageværende f elter. Og indenfor Bevoksningen maatte der over Graven være
en Urnetavle, hvis Størrelse maatte være fuldkommen ens, men ved hvis Udsmykning
der iøvrigt maatte kunne tillades en vis I rihed. Paa en holdhar stedsevarende Be¬
plantning maatte der kunne tillades en Henlæggelse af Kranse og ligesaa paa Tavlen.
Men der maatte fastsættes detaillerede og meget bestemte Hegler 0111, hvad der ikke
inaatte plantes paa Graven.

Et andet Forsøg har Forfatteren gjort før Fremkomsten af de tyske ved Indret¬
telse af en cirkulær Urnehave i et System med radiært tilknyttede Sideafdelinger. Prin¬
cippet er her det samme — dog kan her hele Gravfeltet ikke overses paa een Gang
som i de tyske; men de enkelte Gravlinjer er adskilt med højere Bevoksningsbælter,
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og Beplantningshøjden vil være: i) lave Sammenplantninger af ensartet Karakter foran
og mellem Gravtavlerne, 2) højere Beplantning (f. Eks. Iloser) umiddelbart bag Tav¬
lerne og i Fortsættelse helt rundt, samt 3) højere Hække med Overstandere at Allé¬
træer o. I. Den rumlige Virkning vil maaske her være ringere, men Følelsen af at
være mere ene med sit Minde til Gengæld større end i de tyske Forslag, hvor alle
Gravene ses under eet i samme Kvarter. løvrigt er det Forfatteren bekendt, at ogsaa
andre danske Kirkegaardsanlæggere arbejder med Urnehaver elter lignende Principper.

Det særlige Spørgsmaal om en tvungen Gennemførelse af fuldkommen ensartet
Beplantning og Monumentering maa i et udisciplineret Folk som vort naturligvis volde
nogen Vanskelighed. Det er dog næppe værd at overvurdere disse Vanskeligheder
og at slaa af paa de kunstneriske Krav af Angst for Gennemførligheden. Der er ad¬
skillige Steder herhjemme (og' ude) vist, at det meget vel lader sig gøre, og vi har
nærliggende Forbilleder saavel for ensartet Beplantning som Monumentering. For at
tage nogle Eksempler fra vort Naboland Sverige lørst maa der henvises til Kirke-
gaarden ved Malmø og Stockholm (henholdsvis Østra Begravningsplats og Enskede-
kyrkogaard), hvor der er gennemfort saavel ensartet Beplantning som Monumente-
ring*), i hvert Fald paa visse Afdelinger. Og som Protest imod en formodet Indven¬
ding om, at disse Eksempler ikke kan ga^lde for Danmark, kan henvises til saa klas¬
siske Tilfælde som Herrnhuternes Kirkegaard i Christiansfeld**), hvor man i ca. 150
Aar har brugt at lægge ensartede Tavler af ganske bestemt Størrelse og Udsmykning
paa alle Gravene — til Jødekirkegaarden i Aalborg**), hvor saavel Monumenter som
Beplantning (Vedbend) er ganske ensartet, samt endelig til den paa Vestre Kirkegaards
nye Afdeling ved Nordre Kapel*) i den seneste l id gennemførte Disciplinering af
begge disse Elementer med et for Helhedsvirkningen saavel som for den Enkeltes Ved¬
kommende meget heldigt Resultat. Endelig kan henvises til, at paa mange Kirkegaar¬
des Familiegravsteder er der ganske privat og rent instinktmæssigt gennemført netop
dette, at den enkelte Grav indgaar som en Helhed i Gravstedsan lægget og ved en
ensartet Monumentering og Beplantning giver et roligt og harmonisk Billede. Ikke
mindst vore Landsbykirkegaarde bærer Vidne 0111, at dette er Tilfældet, og det skøn¬
nes, at det tidligere i endnu højere Grad har været Tilfældet end nu, saa Kirkegaar¬
dene fordum har været nær det Billede, som 1111 ønskes fremkaldt for Urnekirkegaarden.

Skulde der imidlertid vise sig Vanskeligheder hos en Enkelt overfor visse Bestem¬
melser, og er det umuligt ved nærmere Forhandling herom at opnaa nogen Ændring,
da laar man slaa sig til l aals dermed, at det sandsynligvis kun er et torbigaaende
Symptom, og at Vedkommende, naar det engang bliver ham klart, at et Særstand¬
punkt med Særudsmykning etc. er uskønt, ikke mindst for hans eget Vedkommende
— eller naar Sorgen maaske er afløst af en dump liesigneren for maaske til sidst at
være gaaet over i et dunkelt Minde eller at glide endnu længere bort i Underbe¬
vidstheden — da vil der sikkert være Mulighed for at faa fremkaldt det ønskede Re¬
sultat, og Urnehaven vil da sikkert blive befriet for en disharmonisk klingende Streng.

En vis Magt eller Mulighed til at gennemføre en Ensartethed fra Begyndelsen at
ligger det i Kirkegaardsledelsen at udnytte i det Faktum, at man ikke straks (som
ved Begravelser) behøver at grave i Jorden, og at Familien kan taa l id til at tænke
sig om, inden Asken bæres til sit endelige Hvilested. Enhver Kirkegaardsleder vil

*) Se „Havekunst" 1926, S. 97 IT.
**) Se „Havekunst" 1923, S. 1 og 6.
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kende den Bekymring, der kommer til Orde hos Familier, fordi de i Sorgens øjeblik¬
kelige Depression, hvor alt skulde ordnes i Hast, og hvor Tanken ikke var helt rolig
og klar, har disponeret galt og siden hen ønsker at gøre Ting om, som ikke kan
gøres. Det kan være et Gravsted, der er købt for lille, eller det kan være, at
man hellere vilde have den Afdøde begravet paa et helt andet Sted — om man blot
havde halt Tid til at tænke sig om. Ligbrændingen aabner den Mulighed — hvis Kre-
matorie- eller Kirkegaardsledelserne sørger for, at det bliver Familierne muligt fore¬
løbigt og uden Forbindende at anbringe Asken paa et passende Sted, og det bliver
derved Ledelsen muligt at faa belagt et Kvarter paa et belejligt Tidspunkt. Der er
da større Mulighed for at faa det indrettet rigtigt, idet man ved en taktisk foregri¬
bende Foranstaltning yder noget at Værdi — en eller anden Ordning, som det vil være
vanskeligt at erstatte med noget smukkere, og som virker umiddelbart tiltalende for
Publikum. Ved at faa det rette Tag i Publikum og ved at omsætte tørre Bogstavers
irriterende Paragraffer i en (dog maaske kun) foreløbig Anlæggelse af en blomstrende
Urnehave banes Vejen fremad til det rigtige og endelige; den gennemdisciplinerede
Urnehave, hvor Mindet lever, hvor Andagten ikke forstyrres, hvor Sindet løftes og
Uroen bortvejres ved Blomsternes Farver og Rummets harmoniske Skønhed.

Johannes Tholle.

Illustrationerne til denne Artikel er laant fra „Gartenkunst".
(Kube: ,,Vber die Gestaltung von Urnenfriedhofen", tQ27, med Perspektivtegninger af G. Rettig.)
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TAKSIGELSESKIRKEN.
/frtrift if fcyfa.wAntx*, iXy&y ag

Øverst: Fr. Kierboe, M. A. A.: Taksigelseskirken paa Jagtvejen, København, 1:500.
Nederst til venstre: Situation 1:1000 med Johannes Tholles første Udkast til „Friluftskirken".

Nederst til højre: Johannes Tholles Plan 1:500 af det udførte Projekt.
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EN „FRILUFTSKIRKE"
„Taksigelseskirken" i København, som i Aar er opført efter Arkitekt Frederik Kiør-

boes Tegning, ligger med Gade paa de tre Sider, og imod den fjerde Side, hvor
Arealets Grænse dog gaar noget borte fra Kirken, er det at vente, at der vil komme
en eller anden høj (generende) Bygning. Til disse Forhold maatte der tages Hensyn
ved Planlæggelsen af et Haveanlæg i Tilknytning til Kirken.

I og for sig vilde det maaske have været rimeligere, om man havde udlagt Plad¬
sen hag Kirken som Kirkeplads, saaledes som de nedlagte Kirkegaarde i Provinsen
fungerer. Dels syntes en saadan Løsning rent praktisk set at være den naturligste,
— dels vilde den kunne kokettere med det provinsielle, som der er tilstræbt i Kirke¬
bygningen. Kirkefondets Styrelse ønskede imidlertid, at Pladsen skulde indrettes til
Friluftsmøder, og dermed maatte det provinsielle vige for det Nye.

Anlæget skulde være enkelt og indesluttet af Plantninger. I første Forslag til Om¬
ordning formedes Arealet i Plan som en Kirkebygning med en stærkt markeret Ramme
af stammede Finde i Arkadeform og med et forhøjet Parti som Kor og Talerplads.
Dertil kom en Flisegang lil at forbinde de to Gader. Bunden skulde overalt være
Græs, og uden om Lindene skulde Buske udfylde Skævheden i Arealet.

Forslaget havde naturligvis sine Fordele, men ogsaa øjensynlige Skavanker; især
findes disse i de „overflødige" Yderstykker og i Bekostningen. Ved at stryge Flise¬
gangen og Arbejdet med at forhøje Koret, bragtes Omkostningerne betydeligt ned,
og ved at dreje Midteraksen for Rummets Længderetning blev det muligt at udnytte
Arealet paa en bedre Maade, — uden at det derfor kan ventes, at den fremkomne
Skævhed i Hummet vil virke generende.

Foruden at give Anledning til Indrettelse af denne „Friluftskirke", gav dette lille
Arbejde Anledning til at bevise Uholdbarheden af en gængs Paastand, nemlig denne,
at et Haveanlæg altid bliver dyrere, naar der skal tilkaldes en Havearkitekt; thi „han
skal jo i alle Tilfælde have Honorar!" Det har vist sig her, at Anlæget er blevet
betydeligt billigere, selv med Havearkitekt-Honoraret inkluderet i Omkostningerne,
end det vilde være blevet, om Havearkitekten ikke var taget med paa llaad.

. Johannes Tholle.
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AAKAN DER (Nymphæa) I HAVEN
Aakander bidrager i høj Grad til at forøge Charmen i de Haver, hvor de fore¬

kommer. Har man ikke en Sø, Dam eller blot et lille Vandhul til Raadighed, da kan
man ved rigtigt Valg af de mange Havevarieteter ogsaa linde Former, der særlig
egner sig til Plantning i Bassiner med ringe Vanddybde; det lader sig endog gøre
at dyrke Aakander i Kar eller store Urtepotter, der kan nedgraves i Jorden og
derved virke som Smaabassiner.

Vildtvoksende her i Landet saavel som i Sverige og Norge findes den almin¬
delige gule Aakande (Nuphar luteum), kendelig ogsaa uden Blomster ved sine
elegante langagtige ovale Blade, og den hvide Nøkke rose (Nymphæa alba) med
den rene l arve og den enkle ædle Blomsterbygning, kendelig uden Blomster ved
sine i Modsætning til foregaaende nærmest kredsrunde Blade. (Se III. Pag. 62).
Disse to Arter egner sig bedst til større Forhold; det bor erindres, at den gule er
den frodigste, den kvæler let den hvide, hvor begge plantes i Blanding, og begge
kan de fortrænge de mere sarte farverige Nymphæa Haveformer, saafrenit disse
ikke holdes tor sig.

Dyrkningen frembyder ikke mange Vanskeligheder. Der fordres rigelig og

meget næringsrig Jord, fuld Sol og hvad der især er vigtig lor hver enkelt Varietet
passende Vanddybde (se Tabellen omstaaende). '

I G. N. Brandts: „Vand- og Stenhøjsplanter" lindes en udmærket Dyrknings-
vejledning for Aakander. I efterfølgende skal derfor kun refereres hvad der senere
er fremkommen i udenlandske Fagblade af Nyt om dette Spørgsmaal.
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Plantning foretages som Regel i Maj.
Som Regel benyttes Kasser, Vidiekurve
eller Staaltraadsnet, tier fyldes med 2 Dele
bladrig Lerjord og I Del velforraadnet
Kogodning, heri anbringes Planten ret
øverligt med et Par Hade Sten ovenpaa
for at holde den fast, naar Kurven sæn¬

kes ned og placeres paa Bunden af Dam¬
men eller Bassinet. Udluftet Dyndjord an¬
befales ogsaa, medens frisk Dynd kan være
farlig (giftig). Nyankomne Planter, der ikke
straks kan plantes ud, lægges i Vand og
beskyttes mod Solen.

Fig. 4 viser Interiør fra Langesø Plan¬
tages Formeringshus for Aakander. Plan¬
terne vokser i hver sin lille Spaankurv,
hvis Hanke man ser ragende op over Vand¬
fladen i Billedets venstre Side. 1 den frem¬
holdte Kurv vises en salgbar Plante.

Fig. 5-8 gengives efter „The Garden".
Fig. 5: En beplantet Staaltraadskurv og

ved Siden (6) en Plante, der er forsendt
tørt (saaledes som Planterne sendes fra
udenlandske Gartnerier).

Fig. J: Aakandekurve placeret i en ny¬
lig renset og tømt Dam inden Vandet atter
tilledes.

Fig. 8: Aakande i Urtepotte.
I Damme og Vandhuller vil Rød¬

derne brede sig i den naturlige Jordbund;
er denne næringsfattig, kan man om Vin¬
teren trille gammel Gødning ud paa Isen
over Plantestederne, ved Tøbrud synker
da Gødningen ned over Planterne.

I Bassiner maa Planterne aarlig om¬

plantes for derved at blive tilført ny Næ¬
ring. Til Dyrkning i Kar eller vand¬
fyldte Urtepotter kræves ogsaa Plantning '
i Kurve med nævnte .lordblanding. Til
dette Brug egner sig mange af de nye
smukt farvede N. Marliacea-Hybrider.
Mindst af alle er N. pygmæa alba, der
frembringer en Mængde ganske smaa, hvide
Blomster (l ig. 8). Ellers N. Marliacea albida
med meget store, hvide duftende Blomster
eller den kødfarvede Varietet N. p. carnea.



Vanddybden ligger i Almindelighed
mellem 1.5 cm og l m.

Den retter sig efter Sorternes Karakter;
d. v. s. jo svagere Væksten er, desto lavere
skal Vandstanden være og omvendt. Ta¬
ges dette ikke i Betragtning, vil Planten
blomstre mangelfuldt og sygne ben for
tilsidst belt at forsvinde.

Er der uden videre sammenblandet Sor¬
ter af forskellig Karakter, vil een af Par¬
terne hurtigt blive undertrykt.

Udvalg af N ymphæa ordnede efter
krævet Vanddybde (Gartenschonheit).
IO—15 cm: Nymphæa pygmæa helvole.
20—30 cm: N. p. alba; N. p. Rubin.
2O—30 cm eller mere: N. graziella; N.

aurora; N. fulva.
3O-5O cm: gracillima alba; Arc en ciel,

colossea, William Doogue; Lu-
ciana og Odalisque, Andre¬
ana, Arethusa, atropurpurea,
Ellisiana; Froebeli, gloriosa,
Mrs. James Brydon, Robin-
sonii, sanguinea, Vesuv, Wil¬
liam Falconer og Escarboucle.
Aurora, fulva og graziella,
Lucida, Seignouretii, Coman¬
che, Masaniello, Meteor, Indi¬
ana, Rosito, Sioux og andre.

60—120 cm: Marliacea-Hybriderne, chro-
matella, albida, rosea, carnea,

ignea, flammea, rubra punc¬

tata; N. alba, N. odorata, ca-

roliniana, tuberosa; ogsaa liere
tidligere nævnte Sorter som:

Froebeli, colossea, gloriosa,
Wm. Doogue eller Robinsonii.

Aakanden har lang Blomstringstid fra
midt i Juni til midt i September.

Blomsterne er kun aabne om Dagen;
nogle lukker sig tidligt 0111 Eftermiddagen;
N. alba f. Eks. lukker sig Kl. 4 Eftermid¬
dag, N. odorata allerede ved Middagstid,
men til Gengæld aabner den sig tidligt,
ved 7 Tiden.

Ruth Alstrøm.
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VEJLEDNING TIL VALG AF VILLAGRUND
Den, der ønsker at erhverve et Areal til Opførelse af eget Hus med Have, maa

tænke paa, at Grundkøb er en Handling med meget vidtgaaende Konsekvenser.
Byggegrunden sætter ikke alene bogstaveligt, men paa alle Maader Grænser for,
hvad der kan udformes indenfor dens Rammer. Det „rigtige" Areal letter Husets
Placering, og dets harmoniske Indretning giver de bedste Betingelser for en god Have,
giver en Byggesag, der glider ganske uden Vanskeligheder.

Det gælder om at vælge Areal med Omtanke.
Nu er det imidlertid Sædvane, at det er Bygherren, der vælger og køber Areal for

først derefter at henvende sig til de Raadgivere, der skal være ham behjælpelig med
Hus og Have. Der kan egentlig ikke indvendes noget mod denne Skik, naar man
betænker, at Besigtigelse af Byggegrunde ofte er Maal for Familiens Udflugter, at
ofte mange Mennesker i Aarevis ser paa Areal uden at finde noget tilfredsstillende
for saa pludselig at betages af et Areal i en Grad, der kan ligne Forelskelse — den
Grund maa erhverves —og bliver det. Mange Mennesker og især de kræsne har til¬
lige et sikkert Instinkt for at vælge det rigtige. Andre kunde ønske lidt Vejledning
over for dette ukendte Valg, vidende at det rigtige Grundvalg ikke alene er afhængig
at det, enhver kan overveje, behageligt Udseende af Grunden og Kvarteret, dens
Prisbillighed ikke alene absolut, men ogsaa vurderet efter Afstanden fra By og Ar¬
bejdssted (Togpenge og Tidsspilde), stedligt Prisniveau, Skolegang o. s. v., men at
Valget af det rigtige Areal ogsaa er betinget af tekniske Faktorer, der vel ikke er
mere indviklede, end enhver ogsaa vil kunne skønne herover, men de nødvendige
eller ønskelige I lensyn er saa mange, at der altid er nogle, der overses og glemmes,
hvorfor en lille vejledende Oversigt udarbejdet efter anlægsgartneriske Synspunkter
muligvis vil være paa sin Plads. Efterfølgende Regler kan lige saa lidt her som in¬
denfor saa mange andre Omraader opstilles med almen Gyldighed, men de kan
vække til Eftertanke, vise nogle Problemer, der altid vil være at løse. Skulde nogen
være af anden Mening, end den her anførte, vil det muligvis ogsaa være rigtigt, det
er ikke det afgørende, det er derimod vigtigt, at alt huskes og dertil kan disse Lin¬
jer være nyttige.

En normal Byggegrund er firkantet, lielst rektangulær. Paa et mindre og kvadratisk
Areal fylder Huset for meget, der bliver ingen I lave. En meget lang, smal Grund
giver for lange Hegnslinjer og forhindrer Haveophold i tilstrøkkelig Afstand fra Na¬
boerne. Arealer med uregelmæssige Grænselinjer (af tilfældigt Præg), er ofte svære
at udnytte godt. Vanskeligheden tiltager, jo mindre Arealet er. Spidsvinklede Hjør¬
ner er især uheldige.

Normal-Byggegrunden har sin største Længde i Retningen Nord—Syd og Vejen ved
det nordre Skel. (Grunden ligger altsaa Syd for Vejen).

Ønskeligheden af denne Beliggenhed er opstaaet for at opfylde følgende Krav:
Bygningens Placering saa nær Vejen som Byggevedtægterne tillader. De til alle

Installationer hørende Hovedledninger ligger sædvanlig i Vejen, og ligger Huset nær
denne, bliver alle egne Ledninger korte, d. v. s. billigst mulige. Ordningen giver der¬
næst en smal (kort) Forhave, der væsentligst har repræsentativ Funktion, medens
Baghaven bliver lang og bedre skikket til Ophold eller Dyrkning. Bygningens Vej¬
side er Nordsiden, her (Indgang) Køkken og alle inferiøre Rum, Facaden her er
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Ansigtet mod Omverdenen. Mod Syd lægges i Helaarsboliger (ikke Sommerhuse)
alle de vigtigste Opholdsrum, der da gennem Facaden mod Haven staar i direkte
Kontakt med denne. Den private, mere intime Del af Arealet i Forbindelse med de
vigtigste Rum i Huset.

Denne Ordning tiltaler de fleste, men man træffer ogsaa Mennesker af modsat
Opfattelse, de for hvem Synet af Trafiken paa Vejen er den bedste Tidkort. Denne
Irang til at foretrække at betragte andre Folks Færden fremfor at nyde Billedet af
Havens Ro, regnes, omend mulig med Urette, for mindre „fin". I saadanne Tilfælde
vælges Grund Nord for Vejen. Stuerne vender da mod Syd og mod Vejen. Denne
Orientering af Boligen mod Gadelivet er ikke ny eller uden de største Forbilleder.

Vort Lands store Barok-Bygninger vender Fronten mod I laven, hvis de ligger
paa Landet, medens Barokbygningen som Palæ i Byen lader Haven ligge bag Stald-
gaarden, medens Husets Front, „Havefacaden", vender mod Gaden. (Paavist af Dr.
V. Loren/en om Charlottenborg, Gyldenløves Palæ, paa Kongens Nytorv).

Hjørnegrunde er uheldige til Villabebyggelse, det er svært at forme og placere et
Hus med Hensyn til to Veje. Haven bliver for frit udsat for Indblik, og Arealets
store Grænse mod Vej forøger sædvanlig Udgifterne (Vejafgift etc.).

Overfladens Form bør være plan. Enten hel vandret, der vel giver færre Anled¬
ninger til Variationer, men er som den bekvemmeste og billigste at anlægge og ved¬
ligeholde derfor mest at anbefale. Er der Fald, Hældning, bør stadig Arealer med
plane hældende Flader foretrækkes. Faldets Udnyttelsesværdi maa vurderes i For¬
hold til det paatænkte Hus' Langsider (Facader). Terrænet kan have Fald fra f aca¬
den eller mod Facaden, medens Køb af Arealer, der har Sidehældning i Forhold til
Husfacaden, maa fraraades. Uheldigst er Grunde med Fald i Retning med en af
Arealets Diagonaler.

Terrænhøjder er vanskelige at vurdere især for den deri uøvede. Et Terræn kan
synes ganske plant og vandret, medens det henligger som Mark, men saa snart Byg¬
ningen rejses, vil dennes mange vandrette Linjer give et fast Samlingsgrundlag, og
ofte forst da erkendes det, at der er Højdeforskelle, og da kan det være for sent'
for en billig og god Løsning.

Det maa erindres, at Flytning al Jord er den kostbareste Form for Havearbejde.
Huse kan ofte med meget god Virkning placeres paa meget bakket Naturterræn,

uden at Jordens ujævne eller stejle Flader virker ubehageligt. Aarsagen hertil er,
at Jordoverfladens Bevægelse omkring Huset fortsættes, den er synligt en Del al Be¬
vægelsen i hele Landskabet, Huset ligger i dette og ikke paa en isoleret Grund.
Lukker man nu et saadant beliggende I lus inde bag Stakit og synsspærende Læplant-
ning, da vil Forbindelsen med Omgivelsernes Terrænhøjde være borte, og set inde-,
fra vil Virkningen af voldsom Terrænform ofte være ubehagelig. Det er en Urime¬
lighed, en standset, stivnet Bevægelse, der ikke faar sin Udløsning i Fortsættelsen.

Jordbundens Beskaffenhed har stor Betydning for Haven, men dette er saa almin¬
delig bekendt, at man er tilbøjelig til at skrive, at Jordens Bonitet ofte tillægges for
stor Betydning; ved Byggegrunde her i Landet, er det oftere Klimaet end Jordbun¬
den, der sætter Grænse for, hvad der kan vokse. Noget helt andet er, at et stort
Antal Arealer faar Jorden fuldstændig ødelagt under Byggearbejdets Udførelse ved Slø¬
seri og Ukyndighed fra Haandværkernes Side. (Herom senere).

Det mindste Bygherren bør vide om Jord er: at Muldlagets Tilstedeværelse er
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det afgørende for den sunde og frodige Plantevækst, at ca. 30 cm dybt Muldlag
(„et Spadestik") anses for at være det normale. At mange Arealer især i Byens
Nærhed er opfyldte Arealer, der enten kun er forsynet med et ganske utilstrækkeligt
Muldlag eller slet intet. (Den oprindelige Overflades Mulddække kan undertiden
bringes op ved Kule- eller Reolgravning —men det er bekosteligt). Undgaa saadanne
Grunde, hvis der ikke er rigelige Pengemidler at raade over, thi Grunden bliver
ogsaa dyr paa andre Maader. Bygningens Fundering skal sædvanligvis ske paa „fast
Bund", d. v. s. maa føres særlig dybt ned, nemlig under det opfyldte Lag.

Muldlagets Tykkelse undersøges helst flere Steder paa Arealet (Muldlaget sæd¬
vanlig størst i Lavninger).

Beplantede Grunde ejer efter Beplantningens Alder, Placering og Art meget for¬
skellig Værdi for Køberen, og ogsaa her er det vanskeligt for den ukyndige at skelne
mellem, hvad der har Værd, og hvad der er betydningsløst.

1 al Almindelighed vil Grunde med Beplantning af nogen Størrelse have Fordel
derved, at Huset straks faar grønne Omgivelser eller Baggrund, og det tilknyttede
Haveanlæg faar straks et mere færdigt Udseende, undgaar det „Nybygger"-præg, der
i de første Aar altid hælter ved de Ejendomme, der opstaar fra bar Mark.

Træ- og Buskplantning vurderes imidlertid meget uens, 0111 den ses ved Sommertid
eller først efter Løvfald. Løvværket lukker, dækker og betager. Planternes Størrelse og
Værdi oven'urderes om Sommeren, medens selv ret store I ræer kun virker som Pinde,
naar de staar nøgne ved Vintertid — Beplantningens Værdi undervurderes om Vinteren.
Den eneste sikre Basis for Bedømmelsen faas ved at støtte Iagttagelserne i Terrænet
til en Opmaalingsplan.

Se i Bedømmelsen af en Grunds Værdi bort fra smaa Frugttræer, Bærbuske, blom¬
strende Hoser o. s. v. Det hele er for nyt til at give Haven et Forspring i Tid, og
det repræsenterer kun faa Kroners Værdi; antagelig vil intet af det kunne bruges i
det færdige Anlæg. Hele Arrangementet er ofte kun sat i Scene for at kunne lokke
en naiv Køber med Ordene „Beplantet Grund" i Salgsannoncen.

Mere værdifuld Plantning til at bygge videre paa i det paatænkte Anlæg fore¬
kommer som Regel i Rester af ældre Kulturplantning (Skovrest eller gammel Have).

Det er absolut ikke Mængden af tilstedeværende gammel Plantning, der er afgørende,
end ikke altid Kvaliteten, men derimod først og sidst Placeringen.

Den gamle Beplantning skal være en Støtte lor det fremtidige (baade Hus og Have)
og ikke en Hindring.

Vurder derfor Beplantningens Funktion baade i det nutidige og i det fremtidige An¬
læg. Hvad nytter en Beplantning, der maa falde for at give Plads eller Lys til Byg¬
ningen. Eller hvad Glæde er der ved at erhverve en Grund med en yppig Vegeta¬
tion af store FJ, der netop trives, fordi Grunden er sumpet, hvis Arealet fremtidig
skal aldrænes af Hensyn til Bygningen — da vil Elletræerne toptørre eller dø. Eller
man udvælger et Par store Træer til at flankere Indkørselen — der til sin Gennem¬
førelse kræver en Opfyldning eller Afgravning, der vil bevirke, at Træerne gaar ud.
Her er Brug for det fagmæssige Overblik ved Sagens Gennemførelse. De Vanskelig¬
heder, der kan komme, kan som Regel altid klares; der paavises kun her nogle Fil-
fælde for at gøre Haveejeren i l ide opmærksom paa, at „beplantede Grunde" er
saare interessante, men ogsaa vanskelige Objekter, og at Beplantningens Værdi maa
maales paa mange Maader. Georg Georgsen.
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Krans af vilde Roser (Frontispice fra Redoutes „Les Roses").

VILDROSESKØNHE I)
Af POUL HERRING

I. — that's for remembrance —

I en af Opsatserne*) i „Tornrosens hok" skriver C. J. L. Almquist om den nor¬
diske Vildrose: „Nyponbusken fortjanar att narmare ses — den iir for norden utmar-
kande. Betrakta dess lilla, enkla Ijusroda blomma, och kann den utomordentligt fina,
nåstan svaga lukten, den ådlaste likval som lulten bar. Hår år ingen yppig rik bladig-
het, icke den fullsaftiga, hogroda, om brånad påminnande soderlandska tornrosen,
och icke heller har den starka narkotiska ångan, en syster till ambra, inysk och all

*) „Svenska fattigdomens betydelse", oprindeligt trykt i Bind X af Duodezudgaven af „Tornro¬
sens bok" (1838).
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osterliindsk rokelse. Nyponbusken visar viil under sin korta blomstringstid ett ganska
stort antal af sina små fåbladiga blommor; den ar hogvuxen, ehuru spenslig, och
taggar har den fullt ilt så många som den syd- och osterliindska sliiktingen. Men
den ar gestalten af fattigdom, vildt behag och kyskhet. Den bar på sig uttrycket af
hela vår nordiska natur, samladt i en fantom".

Hvad her er sagt om den nordiske Vildrose, gælder ogsaa om dens Slægtninge
i Syd og Øst og Vest — ved Middelhavets Kyster, paa Midtasiens Højsletter, i Kinas
Floddale og paa Nordamerikas Prærier. Hvor rigt Slægtstypen end har udformet sig
paa vor nordlige Halvkugle, overalt er den dog væsentligt bleven sig selv lig, som
vi kender den Ira vore egne Skovbryn og Vejkanter: en Formtype, der ved sin Ynde
og Elegance er et Unicum mellem Buske.

Naar vilde Roser ikke har laaet den Plads i Haver og Parker, som tilkommer dem,
er Grunden den, at de stadigt har været stillede i Skygge af Kulturroserne, der jo i
den sidste Menneskealder har gennemløbet en storartet Udvikling, saa Begrebet Rosen-
skønhed nu mere end nogensinde er blevet ensbetydende med den Glans og Pragt,
der udstraaler fra de moderne Kulturracer. Og dog rummer en Mængde af disse vilde
Arter og Varieteter ikke blot i Blomstringstiden men ogsaa ved Efteraarstid store
Skønhedsværdier, ja der er dem, som endog om Vinteren ejer dekorative Egenska¬
ber. Hos overmaade mange Vildformer efterfølges Blomstringen af en pragtfuld Frugt¬
sætning, hvis skinnende gulrøde og skarlagenrøde I oner virker højst malerisk og

lyser festligt op i mørke F.fteraarsdage. Mange er ogsaa de Vildroser, der er orna¬
mentale ved Skuddenes farve eller Bladenes Former og Nuanceringer — flere Typer
som R. rugosa, lucida, nitida, FedtschenKoana o. a. har smuk Høstfarvning. Og 0111
Vinteren kan Grenenes Kolorit og Armatur være af en ikke ringe dekorativ Virkning.

Men ikke blot Arternes Skønhedsværdier, ogsaa deres mange Anvendelsesmulig¬
heder er bestandigt oversete. De egner sig fortræffeligt — foruden til Busketter og
Hække — til Rabatter, Stenhøje og Skraaninger, som Solitærplanter, paa Søjler, Buer
etc. Til Solitærplanter kan anbefales R. Heletue, setigera, rugosa, macrophylla, Moyesii,
Hugonis, altaica, omeiensis pteracantha. Til Stenpartier passer exempelvis R. spinosissima,
nitida, humilis, foliolosa. Til Beklædning at Søjler og Stativer kan anvendes R. multi-
flora, Wichuraiana, arvensis.

Vildformerne blomstrer ganske vist kun én Gang 0111 Aaret*), men til Gengæld
er Blomstringen i de fleste Tilfælde overdaadig og indtræder for nogle Arters Ved¬
kommende meget tidligt, allerede i Slutningen af Maj.

Den Kultur, som Vildroser kræver, skal ikke lægge Hindringer i Vejen for deres
Udbredelse, thi ingen Prydplanter er lettere og simplere at dyrke. Man glemme blot
aldrig, naar man planter dem, at de er Kinder des Lichts — Solbørn, der sygner, ifald
de ikke faar Lys og Luft i rigt Maal.

— I en tidligere Opsats 0111 vilde Roser har jeg givet en systematisk Oversigt
over de i vort Klima formentlig mest kulturværdige Former, .leg skal i nærværende
Artikel omtale et Udvalg af de smukkeste og kulturelt mest værdifulde Typer, ord¬
net efter Blomstringsfolgen.

*) Der er dog nogle Arter - R. bracteata, rugosa, foliolosa, liumilis, Beggeriana, laxa, mirifica —
som florificerer to eller tiere Gange i Løbet af Væxtperioden, idet de kan blomstre paa det labende
Aars Skud.
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II.
Vildrosefloren indledes af Grupperne Pimpinellifoliæ og Sericeæ. Aarets tidligst

blomstrende Rosenbusk er almindeligvis R. Hugonis. Den danner en nærmest kup¬
pelformet Busk, 2—2V2 m hoj og mere i Diam., med slanke, rødbrune, gratiøst bue-
krummede Grene. Bladene, der tæller 5—11 smaa Delblade, er som unge bleggrønne,
men antager om Lfteraaret en mørk Purpurtone. Blomsterne lysegule, ca. 5 cm brede,
enlige paa meget korte Sideskud, der garnerer Grenene i bele deres Længde, f rug¬
terne smaa, rundagtige, sortrøde med blivende Bæger, de er modne i August og
fakler derefter af.

Denne Plante er en af de mest c harmerende al alle Roser. Naar den i Slutningen
at Maj staar paa sit Maximum, er den blændende skøn i sit rige lysgyldne Blomster¬
skrud. Men ogsaa siden er den smuk og dekorativ paa Grund af sin yndefulde
I loldning og sin yppige, elegante Løvmasse.

Den blev funden at en fra Wales stammende Præst, Hugh Scallan (Pater Hugo),
der opholdt sig som Missionær i Vestkina og herfra i 18qQ sendte en Pakke tørrede
Planter til British Museum. Da man dér gennemsaa Materialet, fandt man nogle fly-
bener og expederede disse til Kew. I røene spirede, og da Planterne blomstrede,
blev Rosen efter Finderen kaldet R. Hugonis.

Den hører hjemme i det centrale og vestlige Kinas Bjerge. Her trives den frodigt,
siger Wilson (i „Gartenschonheit", Juni 192.5), paa stenede, halvsterile Bjergskraa-
ninger og Dalvægge, ynder godt porøs Bund, varme Somre og kolde Vintre.

Omtrent samtidigt med Hugonis blomstrer de to meget smukke Pimpinelleroser
R. altaica og R. hispida (— R. lutescens), navnlig den tørste med sine indtil 8 cm brede,
hvidgule Blomster maa kaldes et Pragtstykke; den har hjemme i Altai-Bjergene i Sibirien.

Blandt de allerførste er ogsaa den højst distinkte Sericé R. omeiensis pteracantha.
Denne danner en stor Busk, 2V2—3 m høj og 3V2—4 ni bred. Bladene er sammen¬
satte af 9—13 ganske smaa Delblade, Blomsterne hvide, firtallige, temmelig smaa, en¬
lige og snart faldne, men produceres i stor Mængde og efterfølges allerede i Juli at
ret smaa, lakrøde Frugter, der dog snart falder af. Varieteten har sit Navn af de
enormt brede, tlade, blodrøde, næsten gennemsigtige Torne, der beklæder Aars-
skuddene og undertiden er sammenflydende ved Basis; i Slutningen al Sommeren
bliver de sortrøde, og det følgende Aar antager de en graabrun Farve og træagtig
Téxtur, men saalaMige Aarsskuddene er unge, lunkier de som Rubiner, naar Sollyset
falder igennem dem.

Denne Rose, hvis overordentligt nydelige, bregneagtige Løv gør Busken dekora¬
tiv gennem hele Væxtperioden, og hvis mærkelige „Vingetorne" giver den et fan¬
tastisk Udseende 0111 Vinteren, er tiltrukket at Vilmorin, der i I 88q havde modtaget
f rø fra Delavay, en fransk Missionær, der dengang opholdt sig i Jynrtan. Planten
er hjemmehørende i \ estkinas Bjerge, og efter W ilson er den meget almindelig paa
de vindpiskede Bjergskraaninger i Vest-Szetshwan, hvor han har fundet den i Høj¬
der fra 2000-3600 111.

Pimpinellifoliéerne og Sericéerne følges tæt at Lutéerne med R. foetida (== R. lutea)
og dens var. punicea ( R. bicolor), to Roser, der tidligere var yndede, men 1111 0111
Dage er ved at forsvinde. Vel er de ikke lette at dyrke til Fuldkommenhed, Bu¬
skene bliver nemt „højbenede", og Løvet er ikke holdbart, angribes let af Actinonema-
Svampen, men hvilken Farveskønhed har ikke deres Blomster! Ingen Rose ejer et
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Rosa Hugonis (P. 11. fot.).

Cult saa dybt, saa blødt, saa dejligt som foetida. Og nu punicea, Kapu/inerrosen!
Med sine indvendigt nasturtiiunrøde, udvendigt guldgule Kroner er den et „verum
horti ornamentum", som en gammel Botaniker har kaldt den—et sandt Farveunder,
tindrende i Redt og Guld.

R. fodida har været dyrket i Europa siden Midten af det 16. Aarhundrede, og
der kan næppe va;re nogen Tvivl om, at vi skylder Tyrkerne den, og at den over Stam-
bul er naaet fra Asien til Europa. I Orienten er den en gammel Kulturplante, og
det er meget muligt, at Artens vidtstrakte Udbredelsesareal, næsten hele Vestasien
lige til Indiens Grænser, delvis skyldes gamle Kulturer.

Naar jeg her medtager punicea blandt vilde Roser, er det strengt taget ikke kor¬
rekt. Den er intetsteds funden vildtvoxende — alle saadanne Angivelser er urigtigé —

men er en i Kulturen opstaaet Form. Den skimtes første Gang hos en middelalder¬
lig spansk-arabisk Forfatter, der meddeler, at den var dyrket i Syrien, liter al Sand¬
synlighed er den af Maurerne bragt fra Orienten til Spanien, hvorfra den saa har
spredt sig til de andre Lande i Europa.

I Begyndelsen af Juni udfolder R. brit^ensis, en Caniné, sine indtil 10 cm brede,
hvide, i Almindelighed solitære Blomster, der halvtaabne har et bedaarende Rosa¬
skær. Busken bliver indtil 2 m boj og har store, blaagrønne, paa Langskuddene 11-
delte Blade.

Arten er funden i Kurdistan paa Køb Dagh af Kronenburg øg tiltrukket af Frø
i Spiiths Arboret, omkring Aar IQ00.

Lidt senere kommer R. Jund%illii og R. macrantha, begge Hybrider af R. canina
og R. gallica. Den første bliver ca. 2 m høj, har 5—7-delte Blade øg 5—6 cm brede,
stærkt rosafarvede, fint duftende Blomster, der sidder enkeltvis eller 2—3 sammen og
i Høsten efterfølges af en smuk Frugtproduktion.

R. Jund^illii fortjener at paaagtes. Ellen Willmotts Ytring (i „The Genus Rosa"
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Rosa Helena (Gartenschonheit 1925),

II., 1914). at den „possesses few of the qualities which would make it welcome in
gardens", er Nonsens. Denne mellemeuropæiske Art er i Virkeligheden en af vor
Verdensdels skønneste Vildroser.

R. macrantha's Blomstring begynder i Slutningen af Juni og vedvarer ind i Juli.
Planten er lavere end Jund^illii og frembringer sine Blomster oftest i Stande paa %
hver Blomst er 6—8 cm i Tværmaal, først svagt rosafarvet, senere næsten helt hvid.
Macrantha's Rigdom af Blomster samt disses Størrelse og Farvefinhed gør den til en
Haveplante af fremragende Værdi.

Det maa bemærkes, at denne macrantha ikke er identisk med den af Desportes
i hans „Flore du Maine" (1838) beskrevne Art.

Caninéerne nær staar en Type, hvis dekorative Virkning ikke ligger i dens florale,
men i dens vegetative Karakterer — R. rubrifolia. Dens smaa, røde Stjerneblomster er

nemlig ret uanseelige, men dens ejendommeligt violetrode Blade og unge Stammer gør

den, navnlig i Gruppeplantning, til en Pryd i enhver Have. Dens Udbredelsesomraade
er Mellemeuropas Bjerge, særligt Alperne, Karpatherne, Jura og Vogeserne.

Vi kommer nu til den vigtigste af Grupperne, Cinnamoméerne. Af denne frembyder
saavel den gamle som den nye Verden mange værdifulde Arter, særligt Kina har i
de sidste 2—3 Aartier ydet os et rigt Udvalg af prægtige Former. De allerfleste af
dem blomstrer i Juni, men enkelte begynder allerede i Slutningen af Maj.

Den længstblomstrende af alle Cinnamoméer er den østasiatiske R. rugosa, der
bringer Blomster fra Maj til September. Da denne Art imidlertid er tilstrækkeligt
kendt, skal jeg ikke dvæle ved den, men blot bemærke, at dens mange udmærkede
Egenskaber — sejg Levekraft, ornamentalt Løv, store, vdlugtende Blomster og meget
smukke Frugter — endnu ikke er fuldt vurderede; den har været kendt her i Europa
siden 1796, da den blev indfort af Lee & Kennedy i England.

Den tidligst blomstrende af de nye kinesiske Cinnamoméer er R. Willmottiæ: en
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rtos« Moyesii (Nat. Rose Annual 1927).

tæt -forgrenet Busk, 2—3 m høj med blaaduggede unge Stammer. Bladene smaa, al¬
mindeligvis Q-delte, blaagrønne. Blomsterne lillarosa, temmelig smaa, enlige paa korte
Sideskud. Frugterne smaa, ægformede, orangerode, uden Bæger.

Denne fine og elegante Plante er samlet af Wilson I904 i Sangpan Bjergene ved
den tibetanske Grænse i Højder fra 280O—33OO m. Den er ret almindelig, skriver
Wilson („Plantae Wilsonianae" II. 2. IQI5). i Vest-Szetshwans mere tørre Floddale og
findes massevis i Nærheden af Sungpan l ing.

Efter Willmottiæ følger R. setipoda, saturata, Moyesii, bella, multibracteata.
R. setipoda er en robust Busk, 2—21/a 111 høj med brunlige, næsten ubevæbnede

Stammer, der danner sirlige Kurver. Bladene temmelig store, mørkt .blaagraat nuan¬
cerede, sammensatte af 7—9 Delblade og stærkt aromatiske. Blomsterne, der frem¬
kommer i sidste Halvdel af Juni, er sart rosafarvede med hvidt Øje, 4 cm brede i
mangeblomstrede, hængende Stande, der er forsynede med iøjnefaldende Dækblade.
Frugterne 3 cm lange, orangerøde, flaskeformede, kronede af de oprette Bægerblade.

Denne Art, hvis Blomsterfarve — et blegt llosa med gulligt Skær, en henrivende
Afskygning —saavidt mig bekendt ikke genfindes hos nogen anden Vildrose, blev op¬

rindeligt funden af A. Henry i 1889, men først indført i Kulturen af Wilson, der i
I903 sandede den i l ang-Distriktet i det nordvestlige I lupeh i 23OO—3OOO m's Højde.
Den er ifølge sidstnævnte Samler lokal i sin Udbredelse og kun kendt fra det nord¬
vestlige Hjørne af Hupeh og den tilstødende Del af Szetshwan.

R. saturata bliver indtil 2,5 m høj. Bladene er meget store (1.5—'8 cm lange) og
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1 rugter af Rosa Fargesii (Nat. Rose Annual IQ27)-

bestaar af 5—9 Delblade. Blomsterne mørkerøde, ca. 4 ('in brede, enlige, Frugterne
koralrøde, omvendtægformede, 21/a cm lange med blivende Bægerblade.

Arten, der maa betegnes som en Akkvisition blev samlet i Vest-Hupeh af Wilson
1907. Den er temmelig sjælden og øjensynligt begrænset til det nordvestlige Flupeh
og visse Dele af det nordlige Szetsliwan.

R. Moyesii er „Loven" blandt Wilsons Roser: en 2—3 m boj Busk med smaa, fint-
formede, mørkegrønne Blade, sammensatte af 7—1.1 Delblade. Blomsterne ca. 6 cm i
Tværmaal, enlige eller 2—3 sammen, af en ganske exceptionel Farve: et Mørkerødt,
der er som gennemlyst af en dyb Kobbertone — en Tinte, som næsten er umulig at
beskrive. Frugterne hængende, mørkt orangerøde, flaskeformede, 4 cm lange, kronede
af de oprette Bægerblade.

Umuligt i Ord at give en Forestilling om denne Plantes særegne Skønbed — Bu¬
skens lette Gratie, det fine og yndefulde Løv, Blomsternes ejendommelige l arve, ef¬
fektfuldest, naar Aftensolen falder paa dem og Pollenkornene, der ligger paa Kron¬
bladene, lyser som Guldstøv paa mat glødende Fløjl. Fndelig de store, pragtfulde '
Hybener, der om Ffteraaret giver Planten en ny og boj Skønhedsværdi.

Arten blev oprindeligt funden af Pratt, omkring l8()0, i Grænselandet mellem
Szetsliwan og Tibet. I I903 sendte Wilson herfra Frø lil Veitch i Fngland, og tre
Aar senere blev Rosen opkaldt efter en Missionær i Kina, J. Moyes, der i IQ03
havde vist Wilson Gæstfrihed. I Juni 1908 blev Nyheden præsenteret ved en af Royal
Horticultural Society's Fremvisninger, hvor Blomsterne vakte stor Opsigt og Beun-
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Rosa multiflora catliayensis (P. II. fot.).

dring. I ipi6 fik Moyesii Selskabets Certifikat af første Klasse —den højeste Udmær¬
kelse, der findes.

Om Ilosens geografiske Udbredelse skriver Wilson: „Den er meget almindelig i
Krattykningerne paa det vestligste Szetshwans Bjerge mellem 2000 og 4< m's
Højde. Blomsterne varierer betydeligt i Farve, og Blomsterstilkene og Underbægeret
er glatte eller tæt stilkkirtlede. Den typiske Form, der har mørkerøde Blomster, voxer
massevis i Højlands-Krattykningerne omkring Tachien-lu".

En Varietet af Moyesii er (len af Herm. A. Hesse distribuerede R. Fargesii*. Denne
har rødbrune Grene, medens Moyesii har grønliggul Bark, mindre og lysere Blomster
samt lidt mindre og mere skarlagenrøde Frugter. Ved Blomstens Størrelse x>g Farve
distancerer Moyesii Farges' Rose, men til Gengæld har denne sidstes Frugter langt
større Holdbarhed, thi medens Moyesii's destrueres ret snart, holder Fargesii1s sig friske
og skinnende mange Maaneder igennem — en Fest for Øjet i graa Efteraars- og hvide
Vinterdage.

R. bella er en lavtvoxende, tæt, kompakt Busk med brunlige Grene og smaa, sir¬
lige, 7-9-delte Blade. Blomsterne røde, 4 i Tværmaal, enlige. Frugterne ca. 21/a
cm lange, flaskeformede, orangerøde med persisterende Bæger.

Denne nydelige Type, der staar Moyesii meget nær, er samlet IQIO af Purdom i
*) Skønt ikke optaget i Franchets Liste over Paul Farges' Nyheder maa denne Itose antages at

være indfort af nævnte franske Missionær, der i Halvfeihserne foretog store Indsamlinger i det nord¬
østlige Szetshwan.
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Rosa Freundiana (P. II. lot.).

det nordvestlige Shansis Bjerge i Nordøstkina. Den var tidligst i Kultur i Arnold Ar¬
boretum, hvor den blomstrede første Gang i Juni IQI5-

En anden Akkvisition er R. multibracteata, en elegant Plante, der i Holdning og
-Løv minder om Willmottiæ, men livis Blomster sidder i Stande paa .5—10, ikke en¬
keltvis. I løjden et Par m, Bladene smaa, mørkegrønne, 5~9~delte. Blomsterne stærkt
rosafarvede, 5 cm i Diameter, med en Krans al Dækblade ved Grunden al Blomster¬
stilkene—deraf Plantens Navn. Frugterne smaa, orangerøde.

Arten, der har samme Abandon som Willmottiæ, er samlet i Min River Dalen i
Vest-Szetsbwan af Wilson 1904. Den er lier meget almindelig Ira Wenchuan Hsien
til Sungpan l ing, men er andetsteds sjælden.

Sidst i Sektionernes Rækkefølge kommer Synstyléerne — Klatreroserne. Der er først
R. multiflora, som blomstrer allerede i Juni og da, navnlig som Solitærplante paa en
Græsplæne, er en tiltrækkende Fremtoning. Blomstringen er vel overilaadig, men meget
kortvarig, og værdifuldere er derfor Varieteten cathayensis, der afviger fra Typen ved
meget større, ca. 5 cm brede, rosafarvede Blomster i mindre Stande. Det er en ubæn¬
digt voxende Kammerat, der ikke kan faa Plads nok til at Jbréde sig paa.

Den er samlet i Vest-l lupeh af Wilson i IQOO og er efter hans Udsagn meget
almindelig paa sandede og klippefulde Lokaliteter ved Vandløb overalt i Vest-Hupeh
og Szetshwan op til I3OO m's Højde. Ogsaa i Dele af Nord-, Øst- og Sydkina er
den funden, og den synes saaledes at have en meget vid Udbredelse.

Skønnest af mig bekendte Synstylcer er R. Helena, der turde være den eneste

77



virkeligt haardføre Moskusroseart*). Det er en kraftig Klatrer niecl store, blanke Blade,
bestaaende af 5-9 Delblade. Blomsterne hvide, 4 cm i Diameter, sødt og stærkt duf¬
tende, i store Stande i Slutningen af Juni og første Halvdel af .Juli. Frugterne smaa,
orangerøde med affaldende Bæger.

Denne overordentligt smukke Rose blev samlet i Vest-Hupeh af Wilson i IQ07
og er opkaldt efter hans Hustru. Den voxer, meddeler han, i stor Mængde overalt
i Vest-Hupeh og Øst-Szetshwan paa klippefulde Lokaliteter op til I.^OO m's Højde.
1 Krattykninger ved Vejene og langs Flodbredderne danner den sammenfiltrede Mas¬
ser, ofte 6 111 høj og lige saa meget i Tværmaal, og i Skovbrynene klatrer den over
smaa Træer.

Af en Krydsning mellem R. moschata og R. gallica er fremgaaet en herlig Hy¬
brid, R. Freundiana (ogsaa kaldet R. moschata alba hybrida). Fra moschata har den arvet
Blomsterfarven, fra gallica Blomsterstørrelsen og Haardførheden. Den danner en bred,
kompakt Busk indtil 2 111 høj, uden at være klatrende. Bladene er store, matlysegrønne,
5-7-delte. Blomsterne hvide, i Midten noget gullige, 8 cm brede, dejligt duftende og
samlede i flerblomstrede Stande.

Ved sin rige og langvarige Blomstring (i Juni—Ji|li) og den enkelte Blomsts fuld¬
endte Skønhed er denne Hybrid en af de markanteste og mest kulturværdige f or¬
mer indenfor Slægten — en Hose, hvis Blomsterfyldes skære Hvidhed aander Som¬
mersødme.

Den er beskrevet af Grabner i IQ08 efter et Exemplar i den botaniske Have i
Dahlem. Af Koehnes „Dendrologie", hvor den findes anført under Navnet R. gal¬
lica var. vittata, ses, at den i l8Q3 var dyrket i den gamle Have i Berlin. Grabner
opkaldte Planten efter en Dr. G. A. Freund, der havde beriget de botaniske Sam¬
linger i Dahlem med værdifuldt Materiale.

Tilbage staar at nævne de to Arter, der afslutter Aarets Vildroseflor: R. setigera
og R. Wichuraiana. Den første, der voxer i det østlige og centrale Nordamerika og
er en af denne Verdensdels smukkeste Roser, blev indført i et af de første Aar af
det IQ. Aarhundrede. Dens Kulturværdi beror navnlig paa dens store, mørkrosa Blom¬
ster, der aabner sig i Juli og August, altsaa paa et Tidspunkt, da Floren er ved at
klinge ud.

Den sidste Akkord anslaas i August og Begyndelsen af September af R. Wichu¬
raiana, en nedliggende Busk, der kun hæver sig faa Tommer over Jordfladen og ud¬
sender Skud af 3—4 111 s Længde. Bladene smaa, 5-9~delte, lakblanke. Blomsterne ren¬
hvide, 4 cm brede, vellugtende, i smaa Stande.

Denne værdifulde japanske Art er indført af den tyske Botaniker Wichura, der
deltog i den tyske Expedition til Kina og Japan i 18,59—91. Den var vistnok først
kultiveret i Arboretet i Munden. I 1888 blev den af Spath i Berlin sendt til Arnold
Arboretum, og i Amerika vandt den en ikke ringe \ ndest og Udbredelse. Herfra
kom den i l8pi til Keu.

Og saa er det forbi den sidste Hose er visnet, pg Sommeren gaar i sin Grav.
Men i de mørke Dage, som kommer, kan der falde ind i Fns Sind ligesom en Re-

*) Den al Reginald Farrer i hans Bog „The Eaves of (he World" saa højt priste „Snowdrift Rose",
H. Rubus, har jeg endnu ikke set i Uloinst.



Ilex af den Skønhed, der svandt, en Genklang af den Tonefylde, tier er forstummet.
Farverne er slukte, I onerne dode ...

But a dew was clistill'd from their (lowers, that gave
All the fragrance of summer, when summer was gone.

III.
Som man vil have bemærket, er de smukkeste og kulturelt vigtigste Roser indførte

fra Kina. 1 over halvandet Hundrede Aar har dette liige i floristisk Henseende været
et næsten uudtømmeligt Skatkammer, hvorfra Europas I laver stadigt er blevne berigede.

Det var Englands Handelsforbindelser med det fjerne Østen, som etablerede For¬
bindelsen mellem kinesiske Haver og engelske. Af stor Betydning blev den Omstæn¬
dighed, at tiet engelske Kast India Company i Slutningen al det IJ. Aarhundréde op¬
rettede et Handelsfaktori i Canton i Sydkina. Til dette Selskabs Ledere og Funktio¬
nærer staar det europæiske Havebrug i stor Gæld, thi det er dem, vi kan takke for
vore første Sorter af Chrysanthemer, Camelliaer, kinesiske Pæoner, Primulaer og A/a-
leaer samt —hvad der her interessereros mere —de første Former af Bengal-, Te-og
MultiHorarosen. Det var Kaptajnerne paa Ostindiefarerne, der i Slutningen af det 18.
og Begyndelsen af det IQ. Aarhundrede hjembragte disse Planter, som de selv eller
Faktoriets Funktionærer i Canton havde lært iit kentle i Kinesernes Haver.

Fn kort Oversigt over, hvad europæisk Rosenkultur skylder Kinas Flora, den vilde
saavel som den dyrkede, skal slutte nærværende Artikel.

Den første kinesiske Rose, der — vistnok over Amerika — naaede til Kuropa, synes
at have været R. laevigata, der efter Aiton var dyrket i England i 1759- I Slutningen
af det 18. Aarhundrede kom Bengalrosen (li. chinensis var. semperflorens), tier vides at
have været i Kultur i Haarlem i 1781, sandsynligvis bragt hertil med en hollandsk
Ostindiefarer fra Indien, hvor den var indført fra Canton tidligt i det i8. Aarhun¬
drede. I 1789 bragte Kaptajnen paa en engelsk Ostindiefarer denne Rose til England,
og et Par Aar senere indførtes en Form med blegrøde Blomster, ligeledes Ira Kina.
I 1804 sendte Thomas Evans til England den første Multiflorarose (/?. multiflora var.
earned), i 1809 kom den første Terose (/?. odorata) og omkr. l8l6 den senere saa

yndede Seven Sisters (/?. multiflora var. platyphylla).
Tidligere havde George Staunton, der som Sekretær deltog i Lord Macartneys

Ambassade til Kina 1792—94> hjembragt R. bracteata.
De nye kinesiske Planter henledte engelske Have- og Plantevenners Opmærksom¬

hed paa Kinas Flora, og lige fra Begyndelsen af det 19. Aarhundrede indtil den nær¬
værende Dag er fra I id til anden Plantekyndige blevne dirigerede til Kina for at samle
alle de Nyheder, de kunde finde. E11 af de første af disse Plantesamlere, William Kerr,
hjemsendte i 1807 R■ Banksiæ. I 1824 indførte John Damper Parks den gulblomstredc
Banksiæ (R. Banksiæ var. luted) og den gule Terose (/?. odorata var. ochroleucd). Omkr.
1825 kom en I laveform af R. microphylla fra Canton via Calcutta.

Den bekendte Plantesamler Robert Fortune hjemsendte tre Roser: i 1844 R- ane-
moneflora, i 1845 Fortune's Double Yellow (R. odorata var. pseud-indicu) og i I85O R.
Fortuneana, vistnok en Hybrid al R. Banksiæ og R. laevigata.

Næsten alle disse Introduktioner fra Slutningen af det l8. Aarhundrede og første
Halvdel af det 19. er Kulturformer, og alle hidrører de fra Haver. Det var først se¬

nere, at Opmærksomheden rettedes mod den vilde Flora, og at Bestræbelserne gik
ud paa at introducere de spontane Former.

79



I det IQ. Aarhundredes sidste Halvdel indlørtes kun faa nye Typer. I 1888 sam¬
lede General Collett i Grænselandet mellem Birma og Siam R. gigantea (R. odorata
var. gigantea), en Kineser, der senere er lunden i det sydlige Jynnan af Henry og
Wilson. løvrigt har nogle Missionærer været virksomme, ovenfor er nævnt tre, De-
lavay, Farges og Scallan, en fjerde var Soulié, der fra Vestkina i 1895 sendte Frø af
R. Soulieana til Vilmorin, i hvis Fruticet den blomstrede lørste Gang iSQQ.

Med det 20. Aarhundrede oprandt en stor Tid i Rosa-Indførelsernes Historie,
knyttet til Navnet Ernest H. Wilson. I Løbet af 11 Aar foretog denne vor l ids stør¬
ste Plantesamler lire Kejser til Vestkina med det Resultat, at mere end I5OO nye Plan¬
ter er blevne tilføl te Kulturen. Af Uoser har han samlet over 30, hvoraf mindst Halv¬
delen fortjener en Plads i vore Parker og Haver, foruden de før omtalte: R. glome-
rata, Rubus, Gentiliana, corymbulosa, Davidii, Swegin^owii, sertata.

Hvad der af andre er indført af Roser i de sidste 2,5 Aar, blegner i Sammenlig¬
ning med Wilsons Præstation. Ovenfor blev William Purdom nævnt, her skal tilløjes
f rank N. Meyer og Reginald Farrer. Den første, der i mange Aar rejste i Kina for
det amerikanske Bureau of Plant Industry, samlede i IQO5 ved Peking den dobbelte
R. xanthina, og i IQ07 ■ Shansi den spontane Form (R. xanthina, f. normalis), der af
Kineserne bruges som Underlag for Teroser. Endvidere har han indført en Form af
R. odorata — samlet i en Have i Pautung Fu i Provinsen Tshili — der har vist sig som
et velegnet Underlag for Roser under Glas og af den Grund har tiltrukket sig megen
Opmærksomhed blandt Rosendyrkere*). Farrer endelig har i IQ14 i Kansu og Tibet
høstet Frø af liere Rosaformer, men disse er endnu kun kendte af nogle flygtige No¬
titser i „Journ. Roy. Hort. Soc." XLII.**)

Af denne hastige Opregning vil Læseren have faaet et Indtryk af, hvad Kina i
Tidens Løb har afgivet af Roser til Europas og Amerikas Haver. Der er ingen Grund
til at tro, at dette uhyre Riges floristiske Rigdomme skulde være udtømte. Nye Ty¬
per vil stadigt være at finde i disse fjerne, vilde og storslaaede Egne, hvor der voxer
Roser i en Fylde som intet andet Sted paa Jorden. „Overalt fra Havoverfladen til
Bjergtoppen, skriver Wilson, breder sig Roser, og i Blomstringstiden er Luften forme¬
lig opfyldt af Duften fra deres Myriader af Blomster".

Vi tør da haabe, at endnu mangen farveskøn og duftfin Overraskelse vil komme
til os fra dette Blomsterland.

*) Se University of Illinois, Agricultural Experiment Station, Bull. No. 2Q0. K)27.
**) Ogsaa mellem G. Forrests Planter fra Kina skal der være Roser.
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I HAVESELSKABETS HAVE
Professor Irminger giver i delte hidtil
utrykte Digt netop den Stemning, der

meder en i denne Have.

Der er dejligt her i Solen,
sagte puster Vaarens V ind.
Ikke ses en Sky paa Himlen,
her er Fred for opladt Sind.

Nerier, Laurer og Cypresser
minder om Italiens Land.
Hvide Guder og Gudinder
ind imellem skuer man.

Marmorfliser, skønne Vaser,
Kildens Kislen, Fuglesang.
Underligt er det at tænke:
dette her er Dannevang.

Og saa nær ved Hovedstaden
dette lille Paradis,
som blandt alle Landets Haver
har fortjent den første Pris.

Som en Helligdom er Stedet
her i Vaarens fulde Pragt,
som en Skønhedsaabenbaring
— det er ej for meget sagt.

Frederiksberg, 19. Maj 1928. V. Irminger.



Fountain (Max Andersen sculp.) Dotonation Springvand. Figur af Max Andersen.
from the Ny Carlsberg fund.- Gave fra Ny Carlsberg Fondet.
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Slyngroseklædt Sandstensfigur Eightheenth century figure in sandstone,
fra Struenses Have. From Struense's garden.
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Delphinium in one of the perennial borders. Riddersporer blomstrer i en af Stauderabatterne.
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Et lille Kig ind i Planteskolen. Entrance to nursery.
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Flower-pot arrangements by: Jens K. Jørgensen. Kn af Jens K. Jørgenfens glimrende Vaseopstillinger.
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DANSK CHRYSANTHEMUM-SELSKABS
U D S TIL LIN G

Det var med Spænding, man den 27« Oktober gik til „Forum" for at besøge D.
C. S.'s store Blomster- og Frugtudstilling.

Man behovede kun at komme indenfor Hovedindgangen, for Spændingen aflostes
af Glæde over den Helhed, som laa udstrakt foran en. Ganske naturligt og ligetil
var det store Rum inddelt med 2 symmetriske Brændpunkter, markerede ved host-
farvede lette Birke, grupperede om plaskende Springvandsfigurer.

Forstehaands-Indtrykket er al væsentlig Betydning, og netop Birkene i Forbindelse
med de gronne Græsindfatninger og den japansk anslaaede Tone i Pagoder og Telte
slog en lys og festlig l one an.

Selskabets Sekretær, Inspektør Beck-Skrydstrup, der havde komponeret denne Ud¬
stilling, fortjener den største Anerkendelse.

Det hele formede sig som et Haveanlæg med en Mængde, maaske for mange, gode
Skulpturer; det er nemt at kritisere, men alle Steder, hvor Skulpturen havde fundet
Tilknytning til Blomsterarrangementerne, virkede den godt, saaledes Kain, hvilende
sig i Skygge og Læ paa det bløde Græstæppe i Bopladsens Na^rhed, Næsebjørnen
i Echeveriabedet, Søjlen, der bar den let og fikst pyntede Kurv af enkeltblomstrede
Chrysanthemum og de Kæhlerske Urner tilplantede med Succulenter.

Fra Udstillingens Side var til Bortlodning indkøbt et norsk Bjælkehus, der dan¬
nede en brillant Afslutning ved den ene Ende af Hallen. Det laa i Anlægsgartnerne
Johs. og Laur. Jørgensens Udstillingshave. Havearkitekt Johs. Tholle havde Alren for
Arrangementet, og det virkede velgørende at se et nordisk Landskab fremtryllet.
Mangen Tilskuer skænkede maaske ikke Beplantningen nogen Tanke; saa godt var

Opgaven lost, at man fristedes til at tro, at ikke alene Blokhuset, men ogsaa dets
Omgivelser var skaaret lige ud af Naturen og flyttet ind i Forum. Lige i Udkanten
af Gran- og Birkeskoven og i Læ af denne, med en enkelt Birk ludende sig ind over

Græstørvstaget, skyder Blokhuset sig frem i Solens Straaler. Bunden er Mos og Græs
med enkelte Trædesten, medens Fjældbækken, der forsyner Beboerne med Vand og
giver Vegetationen f rodighed, fosser ned ad Bjergskrænten; alt, hvad der smager af
kælnere Kulturplanter er klogeligt holdt borte, kun den rundbladede Pelargonie i Vin¬
duet fortæller, at her bor Mennesker.

Havearkitekt Tholle gav sig ind under Naturens Love. Opgaven kunde ikke være
løst bedre. (Se III. Pag. 95 og 99)-

Det var en Selvfølge, at denne Præstation belønnedes med Ærespræmie.
I denne Forbindelse er der Grund til at omtale Firmaet D. T. Poulsens Plante¬

skoleudstilling, der formede sig som et Parkanlæg, grupperet om en med Rosenmale¬
rier smykket Pavillon. Udstillingsteknisk set var det en Nydelse at beundre Arran¬
gementet; de enkelte Stedsegrønne kom til deres Ret og dannede en god Baggrund .

for de blomstrende Høstaster (den lysende, rigtblomstrende Little pink lady og den
smaablomstrede Esther) og de talrige fine Berberisarter med deres gule Løv og rode
Bær (Wilsoni og brevipaniculata). Mange flere Enkeltheder kunde fortjene at næv-

nes, saaledes den fikse, naturligt udførte Maade, paa hvilken Pavillonen ved Hjælp
af et lille Stenparti var bundet til Anlæget. (Se Pag. 94)-



Midtpartiet, set fra Musiktribunen mod I lovedindgangen.
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I lavearkitekt og Anlægsgartner Harald Kiær di Søn havde faaet den utaknemlige
Opgave at udføre et Haveanlæg, der baade skulde dække Restauranten og samtidig
ikke maatte tage Udsigten bort fra Gæsterne paa Terrassen. Løsningen skulde være
en fransk Barokhave, men der manglede Ro over Anlæget, som var alt ior overfyldt
og broget. Trædestenene, det uregelmæssige i Indhegningen og Vandplanterne i det
lor store Bassin slog Løsningen i Stykker. Det var Synd for det store Arbejde, der
laa bag. (Se Pag. 98).

Mere storslaaet virkede Handelsgartner Asmussens store Dekorationsgruppe med
Bonnesens Rytterske som Centrum. Bedene i Plænen var fyldt med I. Klasses Kul¬
turplanter fra Cyclamen og Begonia (il den rosenrøde Pelargonienyhed, Esther; kun
de store Chrysanthemum 0111 Statuens Fod burde have været erstattet af en skraa
Afdækning med Bregner, der havde virket roligere og naturligere at ride frem over.

Den øvrige Del af Udstillingen var japansk farvet, naar lige undtages det mægtige,
sorte Tremmeværk, som Udstillingen havde bygget til Waterstradts sommerfuglelette
Orchideer. Orchideerne fik Ærespræmie.

Bedst i japansk Aand var Blomsterhandlernes Telt, paa hvis Trappeafsats Blom¬
sterdekorationerne var anbragt. Udstillingen ledte Tanken hen paa det kejserlige Palæ s
Have i Tokio, hvor Japans største Chrysanthemumudstilling aarligt boldes; af Bam¬
bus bygges Telte, aabne ud mod Publikum, med Vinduer i Faget af Papir for at give
Lyset Adgang. (Se Pag. 99 nederst).

Hvad om man næste Aar for Afvekslings Skyld anbragte Chrysanthemum i saa-
danne Telte langs Ydervæggen og belyste Blomsterne paa samme Maade som Blom¬
sterhandlerne. Virkningen er paa Forhaand givet.

Blomsterhandlernes Tanke med Udstillingen — at slaa til Lyd for den smukke og
naturlige Maade at vise Venlighed paa ved at „sige det med Blomster" lykkedes til¬
fulde at domme efter den Interesse, Publikum viste denne kollektive Udstilling, der
var et smukt Eksempel paa, hvad der kan opnaas ved Reklame i f ællesskab.

Borddekorationerne har deres trofaste Publikum, og det er Synd, at der ikke ofres
mere herpaa og stilles specielle Opgaver med Konkurrencer. Middags- og Kaffebor¬
det var hver Dag friske og smukke, enkelte Dage saa man fik Lyst til at sætte sig
ned ved dem.

Vilvorde Havebrugsskole havde en Udstilling af den brogetbladede, javanesiske
Cissus discolor; uden Spor af Hjælpemidler, kun takket være en genial Opstilling
(Blomsterhandler Lagoni), fik man uvilkaarligt et Indtryk af gamle, udgaaede Træer,
dækkede af Klatreplanter. Her var Frodighed og Tropestemning. Ærespræmien var
velfortjent ogsaa for det Fremstød for Variation af Kulturer frembragt i Danmark,
som de bar Vidne om. (Se Pag. 97)-

Vis-å-vis Blokhuset, placeret i en Palme- og Laurbærlund fra Th. Petersen, Jagt¬
vejen, laa Udstillingens anden Bortlodningsgenstand; et lille Drivhus, som Larsen,1
Langesø, havde omdannet til en tropisk Urskov med en frodig, broget Bundvegeta¬
tion og slyngende Lianer; det saa nydeligt ud. Havearkitekt Kiær havde fremtryllet
en nordjapansk (Pag. 94) »g Slotsgartner Maag, Fredensborg, en sydjapansk Have
med mange smukke Enkelteksemplarer af Palmer, I ræljregner, Begonia m. m.

Desuden fandtes de gartneriske Produkter — navnlig Chrysanthemum, Cyclamen
og Begonia, men ogsaa Bladbegonia, Echeveria, Kaktus fra Knuthenborg, Bregner
fra Lorentzen, Ribe, og Hellig tre Kongers Urt fra Emdruphøj — spredt i Plænerne.
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02

Skulpturer ved Nordre Birkerotunde.



Udstillingens andet „Brændpunkt": Sondre Birkerotunde.

Skulpturer ved Søndre Birkerotunde.
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Et Nærbillede af Udstillingens maaske sine Steder for rige Anvendelse af Skulptur.
(Det gælder ikke om at „live op" med nogle Billedhuggerarbejder, men at vise anvendt Skulpturs

uundværlige Samhørighed med ethvert havepræget Festrum. Red.)

Fru Laura Andersen opnaaetle Udstillingens højeste Udmærkelse, Dronningens Æres¬
præmie, for en Samling enbenede Chrysanthemum i fin Kultur.

Den daarlige Sommer havde, i Forbindelse med at Udstillingen afholdtes en Uge
tidligere end ellers, bevirket, at mange Chrysanthemum ikke var naaet at komme i
Blomst; dette var Grunden til det forholdsvis lille Sortiment, man stilledes overfor,
naar man gik Udstillingen igennem.

Publikums Smag gaar i Retning af lettere, billigere og mere graciøse Blomster, og

navnlig de faa Kurve med saakaldte enkeltblomstrede udknoppede Chrysanthemum i
deres mangfoldige, rene, varme Farver blev beundrede.
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Hendes Majestæt Dronning Alexandrine aabner Udstillingen (Bag Dronningen ses:
1= Selskabets Formand, Handelsgartner Ludvig Andersen. 2 og 3 = »Dansk Frugtavl "s Ledere:

Overgartner Hardy Hansen, Nykøbing S., og Godsejer Harris Weber, Svendborg).

Cyclamen var rigt repræsenteret, og morsomt var det at se, at Ærespræmien til¬
deltes et Provinsfirma (Gram, Næstved). Mage til Kultur er aldrig set paa nogen Ud¬
stilling; den var fuldendt, baade Kvad Planter, Bladtegning, Blomsterstørrelse, Farve
og Antal angik, og den kommer til at virke som en Spore-for kommende Udstillin¬
gers Cyclamenkultivatofer. Det, Publikum ønsker at faa at se, er ikke den Vare, som
de finder i enhver Blomsterhandel, men det, som dansk Gartneri evner at præstere;
derfor maa man haabe, at kommende Udstillinger niaa blive endnu mere alsidige baade
med Hensyn til Kulturer og Sorter.

Særlig Omtale fortjener endnu Handelsgartner Edv. Svendsens store Samling af
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D. T. Poulsens smukke Planteudstilling.

Havearkitekterne Harald og Eigil Kjær: „Japan Have".
(Japanernes, strænge Love for Harmoni og Halance var ikke bragt i Anvendelse. Japan-Havers

Anlæggere burde kende Yoschitsune Gokyogoku havemæssigt anvendte Taotse-Filosofi).
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Lagoni's morsomme Cissus discolor Arrangement.

Ærespræmie-Anlæget:
Anla'gsgartnerne Jolis. og Laur. Jørgensens Have ved Blokhuset. (Planter fra Horsholm Planteskole).

Arrangement i Samarbejde med Havearkitekt Johs. Tholle.
K
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Harald og Eigil Kjær: Udstillingshave med Lamberg Petersens fortræffelige Kopier
af gamle franske Sandstensfigurer.

Havearkitekt og Anlægsgartner llarald og Eigil Kjær: Udstillingshave.



Ærespræmie-Anlæget set fra en anden Side. (Gengivelsen „siger" ikke meget,
de bedste Haver er de sværeste at fotografere!)

Chrysantheittum-Udstilling i Tokio.



Begonia; de enkelte Grupper bar Vidne om fuldendt Kultur, kun var det Synd, at
Udstilleren ikke havde liaft større Plads til Raadighed, saa de enkelte hver for sig
klare og rene Farver kunde komme helt til deres Ret.

* *

*

At Udstillingen havde Publikums Yndest, viste ikke alene det store Antal Besø¬
gende, men ogsaa Udtalelser i Dagbladene 0111 Betimeligheden af at faa en Vinter¬
have al Forums Dimensioner i København. Tanken er tiltalende, men dyr at tøre ud
i Praksis. I Amerika findes saadanne mægtige Palmelunde knyttet til de offentlige Anlæg.

De foreslaaede Løsninger fører ikke til noget tilfredsstillende Resultat. Vinterhaven
maa tørst og fremmest blive et l iedens Sted, hvor den permanente Bevoksning af
Palmer, Bregner, Lianer o. s. v. har Mulighed for at trives; derfor maa Vinterhaven
bygges som et Drivhus og kan ikke indbygges i en Karré af Bygninger, udfra hvilke
Beboernes Højttalere og Gramophoner vil lyde som Papegøjesnak. Muligt er det langs
Vinterhavens Nordmur at bygge en lunende Svømmehal e. 1., men heller ikke mere.

Det maa erindres, at det ikke er gjort med at bygge og beplante Vinterhaven;
der maa desuden Drivhuse til, hvor Tiltrækningen kan foregaa af de blomstrede Plan¬
ter, som stadig maa skiftes i Vinterhaven, for at denne kan øve Tiltrækning paa
Publikum; thi den maa passes og vedligeholdes, som Udstillingen blev det i Forum.

Hvad om man foreslog Det kgl. danske Haveselskab at løse denne Opgave i
Forbindelse med dets IOO Aars Jubilæum I930, samtidig med, at man søgte at for-
maa formuende Mænd til at interessere sig derfor.

Vinterhaven vilde blive en værdig Pendant om Vinteren til den skønne Have om
Sommeren. Hother Paludan.

Kiihler-Krukke fra Udstillingen.'
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Type I. 3,75X5,00 mtr.

GRAVSTEDSANLÆG
Af Havearkitekt 1. P. Andersen.

Medens Kirkegaardens Planlæggelse, Organisation og Funktion i lang Tid hat-
været gjort til Genstand for vidtløftige Drøftelser og Forsøg trindt 0111 og oft;e fundet
gode Løsninger paa forskellig Vis, saa har selve Gravstedsanlæget, altsaa Kirkegaar¬
dens egentlige Detailler, kun i ringe Grad haft Opmærksomheden henvendt paa sig.
— Ja, vi ser endogsaa Gang paa Gang i Kirkegaardsprojekter, særlig fra vore Nabo¬
lande Sverrig og Tyskland, en udpræget Tendens til helt at ville borteliminere de
særligt indrammede Gravsteder til formodet Fordel (or Kirkegaardsanlægets Helheds¬
karakter. Selv Gravminderne maa pænt indordne sig som Soldater paa Geled, samme
I løjde og helst samme Uniform, stivnede i en Retstilling som efter et skarpt K0111-
mandoraab.

Hvorvidt en saadan militærisk Ordning af den borgerlige Begravelsesplads er op-
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Type II. 3,75X5,00 mtr.

portunt i andre Lande, skal jeg ikke komme ind paa her, men kun med Tilfredshed
notere, at det heldigvis aldrig vil hlive Normen hos os.

Vore Kæres Gravsted er vor Ejendom, ikke alene Mindet om dem, der hviler
der, men ogsaa selve den Plet Jord, de hviler i, og som engang skal optage os selv.
— En Udslettelse eller bare en delvis Borteliminering af dette Begreb, selv til Fordel
for en'mulig større arkitektonisk Virkning af Omraadets Helhed, ligger udenfor det
opnaaelige i Danmark — heldigvis.

Vore Bestræbelser paa Begravelsesomraadet maa derfor, foruden at tilvejebringe
den til Formaalet svarende Organisation og Monumentalitet over Kirkegaardsanlæ-
get, tillige gaa i Retning af at finde gode og naturlige Udtryk for de enkelte Grav¬
steders Udformning og Anlæg. Dette betydningsfulde Moment venter imidlertid sta¬
dig paa sin Fornyelse; thi endskønt der hist og her er gjort nogle Tilløb til det be¬
dre, saa maa det dog siges, at i det store og hele er det, der vedrører Gravstedets
Anlæggelsesform, stivnet i Upersonlighed og idéløst Skablonmæssighed.
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Type III. 3,75x5,00 mtr.

Der hersker en paafaldende Mangel paa Fantasi over vore Gravanlæg. — Med
Fantasimangel mener jeg ikke Mangel paa fantastiske Buksbomlinier etc., thi af dem
er der rigeligt; men det er formaalslose Krøller, der ikke tjener nogen virkelig Hensigt.

Hvad der især præger Gravstederne, er en uheldig Tendens til at ville forme disse
som Haveanlæg en miniature; men dette er ganske idéløst.

Gravstederne er en Detaille i den store Fælleshave (Kirkegaarden), et Felt i et
stort Mosaik; men samtidig er det en Enhed, en f irkant, der rummer noget for Men¬
nesker værdifuldt — Mindet om deres afdøde. Ud fra disse Synspunkter skal Grav-
stedsanlæget udformes. Det er ikke Mindestenen alene, der.skal give Mindet om vore
afdøde et synligt Udtryk, ogsaa Gravstedsanlæget skal medvirke. Og ligesom Minde¬
stenen bør have sin særlige Karakter, saaledes skal ogsaa Gravens øvrige Udsmyk¬
ning give Udtryk for noget særegent.

Det er af megen Betydning, at en Kirkegaard i sit Anlæg, foruden at opfylde
alle praktiske Krav, giver Rum for en stemningsfyldt Bo og Højtidelighed, som sva-
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//a vsa-~r /P/Z/S/

Type IV. 2,40x2,50 m. Type V. 2,40x2,50 mtr. Type VI. 2,40x2,50 mtr.

rer til den Alvor, der er forbunden med dens Funktion. Men til Opnaaelsen lieraf
skal alle dens forskellige Led medvirke. Derfor er det heller ikke underordnet efter
hvilken llecept, Gravstedsanlæget røres sammen. Den hidtil mest anvendte, varieret
over samme Tema, nemlig brede Gange eller Pladser med Perlesten og Buksbom-
kanter i sære Slyngninger etc., staar kun i ringe Forhold til alle Bestræbelser paa at
skaffe Harmoni i Kirkegaardens Helhedsindtryk.

Nogle vil maaske mene, at dette er at tillægge et af de mindste Led for stor Be¬
tydning; men dette er næppe rigtigt. Thi ved Begrebet Kirkegaardskultur gælder det
jo netop en Retledning af det brede Publikum til større Forstaaelse af, hvad der er
smukt og værdigt og hvad ikke. Men netop dette sker lettest igennem det smaa, det
let overskuelige og letfattelige, som Gravstedsanlæget er. Derfor har dette Problem
netop sin særlige Mission.

Nu skal det vel indrømmes, at hvor Forholdet med Gravstedernes ensartede Ind¬
ramning endnu ikke er lost, altsaa hvor Støbejærnsgelændere og alle mulige Arter at
lla^kke i alle mulige Højder endnu trives uhindret, der har selve Gravstedets An-
lægsform mindre at sige. Men hvor dette Spørgsmaal har fundet sin Løsning — og
dette er jo da heldigvis Tilfældet i ret stor Udstrækning paa vore større Kirkegaarde,
og vil ogsaa lidt efter lidl naa ud til de mindre — der bør* en mere ideel Udformning
af Gravanlæget snarest tages under alvorlig Overvejelse. —

Det, der især bør gives Udtryk for i et Gravanlæg, er Blomsterrigdom og frodig
Vegetation. Grusfladens Fattigdom bør aldrig i den Grad, som det oftest nu er I il-
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fældet, være dominerende, helst burde Grus helt udelades paa et Gravsted. — Til¬
gængeligheden af et Gravsted kræver kun minimale Hensyn og kan tilfredsstilles paa
enkel og skønsom Maade ved Græs, en Fliserække eller nogle Trædesten o. lign.

Et Gravsted skal være som et Blomsterhed, men Detailleringen skal gives en
Karakter, der svarer til et Gravsted. Havens gode Motiver kan naturligvis anvendes,
naar man tager skyldig Hensyn til de stærkt formindskede Maalestoksforhold, og naar
man stadig holder sig det for Øje, at det er et Gravsted og ikke et Haveanlæg, det
drejer sig om.

I de vedføjede Skitser til nogle Gravstedstyper, som jeg i Samraad med Direktør
Berg og Inspektør Beck-Skrydstrup har udarbejdet til Vestre Kirkegaard, er der gi¬
vet Udtryk for nogle af de Tanker, der er fremført i denne Artikel.

Efterfølgende er et kort llesume af, hvad der er tænkt anvendt, saavel af Planter
som andet Materiale til de forskellige Typer. Men navnlig for Planternes Vedkom¬
mende vil jeg dog bemærke, at dette sker for at angive Plantningens Karakter, der¬
imod ikke fordi jeg mener, at det er nødvendigt netop at anvende disse bestemte Ting.

Boser er jo altid gode paa et Gravsted, men en Indskrænkning i Anvendelsen
af disse til Fordel for vore mange gode Udplantningsplanter vilde ofte være heldig.

I hi foruden den Farverigdom, som mange af disse afgiver, saa giver de ogsaa Lej¬
lighed til større Variation og navnlig Lejlighed til Anvendelse af Løg og Foraars-
blomster og endelig, at Vinterdækningen kan gøres smukkere.

Ligeledes burde den Mangfoldighed af Pudestauder, som de senere Tider har
frembragt, bruges i langt større Udstrækning, end det hidtil har været Tilfældet. Disse
vidunderlige Smaaplanter med det store Frodighedspræg og smaa Detailler passer
netop ypperligt til Gravstedets smaa Felter, og mange af dem er lige smukke med
eller uden Blomst, navnlig de mange Saxifragaarter. Desuden har disse Smaaplanter
den udmærkede Egenskab, at de hurtig dækker Jorden, hvilket er det væsentligste
Formaal for Gravstedsplantning.

Type I, Størrelse: 3>75x 5>00 mtr.
(l) Græs, (2) Brudstykker af Nexøsten eller Faksekalk, (3) Pudeplanter langs

Stenkanten og iøvrigt lav blaa Ageratum, (4) Kantsten af lidt tilrettede Brudflader
af Neksøsten, l aksekalk eller Ølandssten med Brudfladen udad, (5) Buksbomkant,
(6) Fuchsier eller røde Pelargonier, (j) Caroline Thestout og en højstam. Slyngrose
(Tausendschon), (8) Let tilrettede Neksøsten eller Faksekalksten.

Midterpartiet er forsænket (se Snit).

Type II, Størrelse: 3.75X5>°0 mtr.
(i) Græs, (2) Pudestauder, (3) Aim. Marksten, (4) Bjørnegræs med Indplantning

af Erika eller A/alea mollis, (5) Taxus hib., svagtvoksende Conifera og Dværgconifera.
løvrigt, som tiet fremgaar af regningen, store Marksten og Mellemrummene beplantet
med krybende Stauder etc.

Type III, Størrelse: 3*75X5.00 mtr. 1
I Midten Græs med et Kors dannet af Ølandsfliser. Til liver Side en lav Bænk

uden Bygstød. Bænkene staar i en Indramning, der dannes af Grænsehækken (Buxus
arb.). — løvrigt Buxbomkant med fire Buxuspyramider. I de fire Grupper Iloser
(Else Poulsen).
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Type IV, Størrelse: 2,40X2,5 Omtr.
I Midten Ølandsfliser, udenom disse lav blaa Ageratum eller anden lav Udplant¬

ning. Derelter Buksbonikant med forhøjede Hjørner (se Snit), indenfor Buksbom-
kanten lyse Polyantharoser. Paa liver Side af Monumentet fire Gruss an Teplitz og
en højstam. Caroline Thestout.

Type V, Størrelse: 2,40X2,,50 mtr.
I Midten Brudfliser i Korsform og udenom Pudestauder. Derefter Buksbomkant,

div. Erika i Bjørnegræs. I Hjørnerne Dværgconifera og ved Monumentet to Jum-
perus communis.

Type VI, Størrelse: 2,40X2,50 mtr.
I Midten lav mosagtig Saxifraga med Trædefliser. Derefter Buksbomkant, Bego¬

nia og i sidste Række Fuchsia eller lignende Udplantningsplanter af denne Højde.
Paa begge Sider af Monumentet fire Ellen Poulsen og en højstam. Caroline Thestout.

Typerne Q, IO og II er indplantede Familiegrave med midtstillede Monumenter.
Selve Gravstedet er som de øvrige Typer begrænset af Hæk (Buxus arborescens).

Indholdet er iøvrigt:
Type Q, Størrelse: 4,00X4,00 mtr.
Monument med tilhørende Fodsten samt Stenkransen er af ukløvede Natursten.

Midterpartiet er Brudfliser eller flade Granitskaller, hvorimellem plantes Pudestauder.
Langs Stenkransen plantes foroven krybende Stenstauder, iøvrigt Roser. 1 hvert af
de fire Hjørner en svagtvoksende Chamaecyparis og to Taxus hibernica.

Midterpartiet er lidt forsænket.

Type IO, Størrelse 4,00X4,00 mtr.
I Midten Ølandsfliser og udenom disse Pudestauder. Derefter Brudstykker af

Neksøsten eller Faksekalksten. I hvert Hjørne fire tætplantede Juniperuscom., iøvrigt
Iloser eller Udplantningsplanter. De tre skraatliggende Sten er Navneplader.

Midterpartiet er noget forsænket.

Type II, Størrelse 4,00X4,00 mtr.
Midterpartiet Ølandsfliser. De fire Grupper omkring Monumentet Begonia semp.,

derefter røde Alternanthera, Kant al Murstensklinker, over denne i fire Hjørner Buks¬
bomkant. I I Ijørnerne er plantet Roser med en højstam. Slyngrose i hver, de øvrige
tre Grupper tilplantes med rode Knoldbegonia.

Midterpartiet er lidt forsænket (se Snit).

„ Vis mig, paa hvad Mande en Nation eller en Stat
drager Omsorg for sine døde, og jeg han udmaale
med fuldkommen Nøjagtighed Folkets dybeste Sym¬
patier, deres Respekt for Landets Love og deres Tro¬
skab mod høje Idealer". - Gladstone.
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NYE LOVBESTEMMELSER OM PLANTEINDFØRSEL
AF INTERESSE FOR HAVEEJERE OG ANLÆGSGARTNERE

Landbrugsministeriets Bekendtgørelse af 21. Juli IQ2J angaaende Indførsel af Planter
og Plantedele paabyder i Henhold til Lov Nr. 140, \Q2~J, om Bekæmpelse at smit¬
somme Plantesygdomme og Skadedyr, at enhver Plantesending til Danmark, bestaa-
ende af Planter eller Plantedele med vedhængende Jord (Træer, Buske, Stauder, Blom¬
sterløg, Knolde etc.), skal være ledsaget af et Oprindelses-Certifikat, der skal attestere,
at de paagældende Planters Avissted er fri for Infektion med Kartoffelbrok (den ene¬
ste Plantesygdom, vi har Karantæne for).

Dette Certifikats Nødvendighed kendes af alle Planteskoler af Betydning i Europa
— men det hænder næsten daglig, at Toldvæsenet standser Plantepakker, oftest Smaa-
opmærksomheder i I orm al Knolde eller Løg, der er afsendt fra private Venner og
Bekendte i Udlandet, der ikke ved noget om disse Bestemmelser, og mange Have¬
ejere herhjemme faar saaledes unødvendige Skuffelser og Udgifter derved, at saadanne
Forsendelser sædvanligvis maa gaa retur. Vi kan derfor kun indprente: Sørg i Tide
for, at Afsenderen i Udlandet faar Certifikat for Planter, De ønsker
at indføre.

Vi gengiver her paa Dansk Ordlyden af det Certifikat, der kræves for Indførsel
her til Landet. Ordlyden paa Fransk, Tysk og Engelsk gengives i Ministeriets Be¬
kendtgørelse.

Certifikatet kan kun udstedes af en officiel Planteinspektion i det paagæl¬
dende Land; det skal va;re udstedt indenfor et Tidsrum af en Maa ned forinden
Afsendelsen, og det skal vedhæftes Fragtpapirerne for vedkommende Plantesending

Udførselslandets Navn. L
O Pli I \DELSES-CERTIFIK AT

Det erklæres herved, at den nedenfor nærmere beskrevne Plantesending er avlet
af i -

Avlerens Navn. Avisstedets Navn og Postadresse.
der er fri tor Infektion med Kartoffelbrok (Synchytrium endobioticum) og beliggende i
en Afstand af mindst 5 km fra saadanne Steder, hvor Kartoffelbrok i Løbet af de
sidste 5 Aar er paa vist.

Den 10

Den officielle Planteinspek-
tions Segl eller Stempel. Lederen af Planteinspektionen.

Undertegnede Avler erklærer herved, at Sendingen bestaar af Colli,Antal.

der indeholder ' , samt at Planterne forsendes
Antal og Art af Planter.

direkte fra Avisstedet til
Importørens Navn og Adresse.

Avlerens Navn og Adresse.
*
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DET KGL. DANSKE HAVESELSKABS HAVE
OG DENS BETYDNING FOR HAVEKUNSTEN I VOR TID

Denne Have skal levendegøre Selskabets Program og Hovedopgave — a t tjene
Havekunstens Fremme. Det er en stor Opgave —i dette Skrift kan vi tale med
her om, for Havens Formaal er jo det samme som vort. Haven over sin Gerning og
vi vor, ad liver sin Vej stiler begge mod det samme Maal. Hvad om vi lod Vejene
mødes et Ojeblik, standsede og skildrede i Ord, hvad den Have giver i Gerning. Her
har været omtalt saa mange og mange Slags Haver —om denne har der hidtil været
tiet. Lysten til at bringe en Omtale af Haveselskabets Have har sikkert længe været
lige saa stor som den indre Erkendelse af, at Evnen til at gøre det rigtigt har manglet.
Saaledes er det gaaet Forfatteren af disse Linier, og saaledes er det gaaet flere — især
Fagfolk. Der var noget, man ikke helt forstod, og som derfor gav Usikkerhed. Andre
har ikke følt denne Hæmning. Amatør- og Damepressen omtaler jævnlig denne Have
i Skildringer, der strømmer ofte og stærkt over af de varmeste Bifalds- og Glædes-
ytringer; det er sikkert ment alt sammen, født af sand og ægte Begejstring, og det
er nu Amatørernes Syn; en Opfattelse, vi forstaar, og som vi egentlig gerne vilde
dele med dem. Vi vil imidlertid andet og mere end kritikløst svinge med Superlati-
vets Røgelseskar, vi søger, bør søge Sandheden i det faglige — og fremstille den her;
og der har Vanskeligheden ligget, vi har ikke haft det helt godt i Forholdet til denne
Have, for ogsaa Fagfolk føler stor og stærk Glæde over dette Anlæg, men Glæden
svinder, naar man begynder den fagmæssige Analyse. Man savnede Kompositionens
Helhed og Holdning, man savnede gode, velafvejede Forhold i de enkelte Havedeles
rumlige Opbygning. Gangene gik saa mærkværdigt o. s. v. Haven var dejlig — og for¬
færdelig paa samme Tid for Fagmandens Øje.

Underligt nok maatte tiet bryde frem i vor Tid, det man kan kalde „Aanden fra
Kritisk Revy'1, før vi fandt det Maal, der kunde faa alt i denne Have til at „gaa op",
gore Paradoxerne til Logik og binde den følte Glæde til den faglige Forstaaelse.

Fejlen har været denne, at Fagfolks ærlige Kritik har været lige saa blind som
Amatørernes ægte Begejstring. Haveselskabets Have er hverken en Villa¬
have eller et offentligt Anlæg og hverken kan eller skal være det og maa der¬
for ikke sammenlignes og dømmes efter saadanne Anlæg, men alene efter det (rig¬
tige!) Maal, det, der gælder for al „anvendt Kunst" (hvortil Haver vel nok tor reg¬

nes), nemlig efter i hvor høj Grad den løste Opgave opfylder sit Formaal.
Denne Haves Formaal er noget specielt; medens Villahaven skabes for een Fami¬
lie og det offentlige Anlæg for alle, henvender Haveselskabets Have sig til en Kreds
af Mennesker, Medlemmerne, der venter eller bor vente, at den Have er en alsidig
Vejledning i Havekunst.

Der har vi Havens egentlige Formaal. Den skal give Forbilleder baade fol¬
den private og den offentlige Have, uden selv at være nogen af Delene. Den skal
være en Demonstration af Haveelementerne i alle Udviklingstrin og alle Kombinatio¬
ner. Den skal vise en ung Have og en gammel Have, skal give streng Form og stør¬
ste Frihed, være en levende, alsidig Udstilling, skal derfor stadig være i Bevægelse,
i Forandring — men sé, det skal enhver virkelig almindelig levende Have ogsaa, der¬
for er dette Anlæg, der giver alt dette, selv en virkelig og levende Have, og at alt
i den Have gøres saa umærkeligt, d. v. s. godt, saa elegant og saa rigtigt, da er

v
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den ikke blot Have, men Havekunst — og der har vi Berettigelsen til vor Omtale.
Selskabets Medlemmer er sikkert en meget uensartet Kreds af Mennesker med alle

Grader af Haveinteresse og alle Grader af Havekultur. Haven bringer sit til alle.
Havens første Funktion er da hos den helt ukyndige at vække Interessen for
Haver og Havevæsen, og det opfylder dette Anla^g mere end noget andet, der er
saa usædvanlig mange Blomster her —og paa alle Aårets Tider. Det betager selv det
helt ukyndige Publikum umiddelbart og fuldstændigt, Beviset herfor er jo netop al
den overstrømmende Ros, der til enhver I id gives, og som vi alle kender.

Blomsterglæden har ogsaa andre Udslag, den sænkes ofte saa dybt i Menneske¬
sindet, at den spirer frem som Havelængsel, som et Ønske om selv at besidde noget
lignende.

Havearkitekter i dette Land har ofte Anledning til at takke Haveselskabets Have
for dets Evne til at forberede vort Arbejde. Den kan ogsaa fortsætte vort Ar¬
bejde, og det er næste Punkt, Havens anden Funktion, der er større, vigtigere,
men mindre kendt og paaagtet, nemlig dens Evne til at give Impulser til Fortsættelse
af Haveplejen, naar Havearkitekt eller Anlægsgartneren har sluppet Ledelsen af en
Privathave. Her møder Haven med Bud til Haveejeren.

Det maa fremhæves her og maa gentages ved anden Lejlighed, at en nyanlagt
Have kun er født og ikke fuldført. Haven lever —kræver Retledning
i sin Opvækst og stadige, rettidige og rigtige Tilføjelser og Ændrin¬
ger. Ved Privathavers Anlæg tilstræbes sædvanlig en vis Ro i Anlæget. Haven ved
Hjemmet skal give en fredelig, hyggelig Stemning. Intet anstrengt Paafund vil i Reg¬
len blive taalt, men Bo glider let over i det kedsommelige. Hvor ofte ser man ikke
Haver ældes og blive graa, kedelige og ens i alle Dele, selv om de har været an¬

lagt med ranken om et vist Særpræg i hver Afdeling. Det karakteristiske Særpræg¬
kan kun antydes, sættes i Gang, i en ny Have. Det tilstræbte kan kun fuldføres ved
Hjælp af Tid — og af en regulerende Haand, der stadig kan gribe rigtigt ind, naar
det trænges.

Dette er Hemmeligheden ved Vedligeholdelsesarbejdet i en Have. Skal man und-
gaa det kedsommelige, almindelige Forfaldspræg, maa man ikke alene holde Liv i det
særprægede, men ogsaa stadig underbygge det. Man maa sørge for at bevare Varia¬
tionerne og stadig skabe nye. Haveselskabets Have fortæller, hvorledes
man skal vedligeholde en Have, 0111 man vil sige det med Fagets Ord; ud¬
trykt „populært" kan man sige, at Haveselskabets Have er en Lærebog i
Variationer.

Der er nu først Variationen mellem Havens enkelte Partier indbyrdes. Fra Have¬
selskabets Have giver saaledes Billederne (Pag. 82 og 83) to udmærkede Eksempler
paa gennemført Variation af samme Materiale.

1 Bassinhaven hersker Formen i det klare Vands rene, ubrudte Spejlflade med
de indrammende Planter, modsat i Vandhullet, her hersker Planternes frie Liv.
Sumpplanter myldrer ud i Vandfladen. Grænsen mellem Land og Vand udviskes, al
Form er op hævet og Planternes myldrende Liv traadt i Stedet. Gæster kan standse
her, se Vand og Planter paa to Maader, den, hvis Have er saa lille, at Vand kun
kan skaffes i et Haveparti, maa vælge enten den ene Maade eller den anden, men

den, der har to Vandpartier, vil sikkert se, hvad der vindes ved, at de er forskellige; har
han tre, vil Tanken saftes i Bevægelse for at finde en tredie Mulighed for Variation.
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Paa de samme to Billedsider er el lignende Modsætningsforhold opstillet mellem
Skulptur og Blomster. I den lille Fontæne er Skulpturen fri og helt synlig, medens
den gamle Sandstensfigurs Fod er helt hyllet i Roser. Atter Form alene eller Form
i Kamp med Vegetationen, atter to Maader. Hvilken er den rigtige til den Opgave,
Gæsten nu skal lose derhjemme, .la, det kan hver jo selv afgøre.

Der er andre Variationsmuligheder; den næste er det, Aars tidernes Skiften kan
give indenfor det samme Havebillede. Der er i denne Have ogsaa sørget for dette.
Sæsonblomstérne er samlet i hver sine Havebilleder, det er bedre end at klatte Virk¬
ningen ud over ti Ile Havens Dele. Kiddersporerabatten — en lids Pragt, Azaleablom-
stringen i Bassinhaven en anden. Saa snedigt er det lavet, at samme Parti kan virke
forskelligt Here Sæsoner, uden at ødelægge Virkningen i hver enkelt. Ffter Ridder¬
sporernes Fald kommer Phloxene, Rabattens Baggrund lørst blaa — nu nærmere For¬
grunden rød. Azaleaerne langs Bassinet staar ved Midsommer diskret og stille, men
saa er der Busketroser, der nu gør det festligt i Bassinhavens Ramme. Løvfald og Løv¬
spring hele Aarets vegetative f orløb vil altid præge enhver Have, her understreges
Virkningerne og giver det hele yderligere Effekt. Havearkitekter arbejder i samme
Aand, men har ikke saa ofte Lejlighed til at lølge Haverne, som de skal, næsten Ira
Dag til Dag, derfor bliver det aldrig saa godt som lier.

Havearkitekt og Anlægsgartner kan ogsaa „gaa i Lære" i denne I lave for at se
nye Sammenstillinger. Overgartner Jens K. Jørgensen gaar ofte mod gængse Regler for
god Havekunst netop for at give de Besøgende Forandringens Fryd. Ud fra den over¬
ordentlig smukke Tanke, at enhver Forandring skal bringe noget snuikt og glædeligt
frem. — Jens K. Jørgensen har saaledes ogsaa tænkt paa den Dag, der lølger efter den
første pludselige, strenge Nattefrost, den Dag, der giver alle Haver et saa hærget Ld-
seende. Det er vel især Georginernes pludselige Fald, der fortæller Haveejeren, at
nu er Vinteren nær og Haveaaret forbi. Georginerabatterne er i Haveselskabets Have
ordnet paa en ganske særlig, betænksom Maade — op mod det lille Drivhus fører en
Midtergang gennem det aabne, Taxhæk-stortindramniende, lille Haverum. I Eftersom¬
meren er der langs denne Gang paa begge Sider en tæt Række al høje Georginer;
man gaar mellem disse Blomsterhække, ser Georginerne paa allernærmeste Hold og
glæder sig derover. Saa kommer I rosten, alle Georginer falder, Knoldene graves op
— men savner man noget — nej, for nu møder man en helt ny Skønhedsvirkmng; før
den smalle Blomstergang, nu et bredt Haverum med grønt Græs, grøn Hæk 0111 og
med enkelte Smaavaser, man ikke før fik Øje paa. Før den store Blomsterpragt — den
var dejlig — nu den befriende Følelse af Lettelse og Glæden over det smukke, lille
Haverum — ogsaa dejligt. Intet Savn, ingen følt Tomhed, kun en ny Glæde. Man kan
altsaa endog med Fordel variere Rumforholdene i Løbet af Haveaaret. Ja, der er meget
at lære, inden man laver Haver.

Se dette var \arstidernes Variationer fra Naturens egne til de mest iscenesatte.
Haven varierer ogsaa fra Aar til Aar, atter umærkeligt, for ogsaa her træder
ny Skønhed i den faldnes Spor.

Hvor kunde Haveejere lier lære at holde Havens Skønhed vedlige og uddybe den
yderligere. Læg Mærke til, hvordan Beplantningen idelig ændres. Noget, der er ble¬
vet for.stort, fjernes, nyt sættes i Stedet, ofte helt ny indførte Planter, hvis Væsen
skal læres, og dets Samvirke med andre Planter skal alprøVfes, Kammer vokser op,
bliver større og ændrer Billedet. Havens Indhold afpasses efter de nye Magtforhold.
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Skulptur flyttes, og nye Planter, der passer til de nye Forhold, rykker ind, og efter-
som Haven vokser til, vokser ogsaa dens Evne til at bære „Møble¬
ring". Havebænke, Vaser etc. finder nu sin Plads. Anvendelsen af Vaser, Krukker,
Skulptur horer den rige, modne Have til, det er et helt, stort Kapitel for sig. Have¬
kunst haaber at kunne formaa Overgartneren til selv at fortælle lidt herom. Her skal
kun peges paa selve Sagen. Besøgende i Haven har de bedste Forbilleder for Øje i
saa Henseende, og vore Billeder kan jo ogsaa give Læserne et lille Begreb herom.
Alt i alt er det en Have, der ikke er baaret af en stor kunstnerisk Værdi, der kræ¬
ver Hensyntagen; mange vilde have tabt Modet overfor Anlægets oprindelige Veg¬
hed. Overgartner Jens K. Jørgensen har rigtigt indset, at Anla-gets Helhed ikke kræ¬
ver Respekt, men at tværtimod enhver Forandring var tilladelig, han har udnyttet den
Chance og har skabt og skaber stadig rige Billeder af største Værdi for vor Tids Ar¬
bejde. Haven standser ikke, bliver aldrig som saa mange andre Haver et stillestaa-
ende og efterhaanden uddøende Monument over en l id og dens Idealer, den Have
er altid å jour i Formen og med det rigeste, nyeste og bedste Indhold — Blomster,
Skulptur, Møbler. Ikke desto mindre er Haven en Plet, der ogsaa værner det gamle.
Paa forunderlig Maade er Haven ogsaa et Museum for gartnerisk Kunnen og Kultur.

Herregaardshaverne Landet over ribbes for deres Pragt. I Haveselskabets Have
ses endnu Paradehus og Tæppebed. Gamle Tiders Planter, der ikke mere er moderne,
forsvinder Landet over, her lever de videre og finder Anvendelse. En Tid vil igen
komme, da det, vi nu synes om, vil tabe sin Magt over Sindene og gamle Planter
finde nye Anvendelser, det ser man bestandig Eksempler paa. (Har ikke den æld¬
gamle, foragtede Lavendel oplevet en Renaissance). Ganske som vi nu har Byzan¬
tinske Afskrifter at takke for en stor Del af vort Kendskab til Romersk Kultur, saa-
ledes vil en Fremtid ogsaa takke Haveselskabet og Overgartner Jens K. Jørgensen
for Bevaringen af det gamle i vort Fag, baade Planterne og de gartneriske Traditioner.

Vi har her i Landet en Række ødelagte Læresteder — de fordums saa værdifulde
Herregaardshaver, Vi har faaet andre Læresteder i Stedet, Handelsgartnerier, der ofte
er specialiserede Plantefabrikker, hvor de unge lærer lidet fagligt, men meget i Ret¬
ning af ublid Behandling og daarlige Kaar. Gartnerstanden gøres i heldigste Fald til
maskinagtige Teknikere, i værste Fald til et Proletariat uden aandelige Interesser. Fra
Haveselskabets Have udgaar de bedste unge — de har lært eller kan næsten ikke und-
gaa at lære Kærligheden til Faget, og det er vel det første og sidste, for uden den
turde Gartnervirksomheden være uudholdelig. Vi kan ikke undvære Gartneren, der
gaar op i sit Fag, og Gartneren med menneskelig Kultur, de er især nødvendige i
Anlægsspecialet. Vi kan ogsaa her takke Haveselskabet, men det er vanskeligt at
lægge Skjul paa, at det egentlig alene er Manden, Menrtesket og Personligheden, Over¬
gartner Jens K. Jørgensen, der selv er saaledes og har Æren af alt dette.

Georg Georgsen.
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PROFESSOR H. O. G. ELLINGER
M. L., K. af D., p. p.

DET KGL. DANSKE HAVESELSKABS FORMAND

Først Sagen, saa Personen. Haveselskabets Have er nu omtalt, men ingen Skildring
af Selskabets Virke kan sluttes uden et Par Linier 0111 dets Formand og hans Betyd¬
ning for Havebrug og Havekunst.

Professor Eliingers Skikkelse og Virksomhed kendes at alle, dog er det snart som
Politikeren, han kendes bedst, medens andre bedst kender ham som Videnskabsman¬
den. I denne Egenskab var det, at Prof. Ellinger først kom i Forbindelse med Have¬
bruget. Igennem mere end 40 Aars Lærergerning ved Landbohøjskolen har Prof.
Ellinger altid staaet som det stærkeste og smukkeste Forbillede for den Ungdom, der
studerede der. De fleste nulevende Havebrugskandidater bevarer i Minderne fra Stu¬
dietiden Erindringen om Prof. Ellinger som den fortræffelige Lærer.

De 12 Aar, Professor Ellinger tillige beklædte Stillingen som Højskolens Direktør,
betød et voldsomt Opsving for alle Skolens Studieretninger — ogsaa Havebrugsafde¬
lingen, der ved Udvidelsen nu fik taalelige Arbejdskaar. Endelig knyttede Prof. El¬
linger Baand mellem Havebrugsafdelingens Sektion for Anlægsgartneri og Havekunst
og Det Kgl. Danske Haveselskab ved de af Selskabet siden IQ25 iværksatte Opmaa-
linger af vore værdifuldeste Herregaardsparker. Det er ordnet saaledes, at Selskabet
bærer Udgifterne, medens Skolens Havebrugsstuderende, ofte i Samarbejde med Kunst¬
akademiets Arkitekturskolers Elever, foretager Arbejdet*).

*) En ganske lille Prøve af disse Maalinger afslutter dette Hefte.
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"Lerchenborg. Foto 1926.
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Glorup I : 5000. » Lerchenborg 1 :5000.
Paa begge Planskitser er kun Bygninger og den ældste Del af Beplantningen indtegnet. (17-Tallets Alleer).
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LIDT OM VINTE R D ÆKNING
Af Anlægsgartner Valdemar Hansen.

Ved Vinterdækning af vore fleraarige Planter — enten det nu er træagtige eller
urteagtige — har mange Mennesker den Opfattelse, at det gælder om at skaffe Plan¬
terne en Tilværelse Vinteren over, hvor de er skærmet for Kulden bedst muligt. Det
er omtrent den samme Felelse overfor Planterne, som overfor Dyrene i Stald og Hus,
at man bor tætte og lune om dem, saa de mærker det mindst mulige til Vinterens
Barskhed.

For de Planters Vedkommende, der normalt anses for haardføre hos os, er det
imidlertid ikke Vinteren eller Frosten, der dræher, taget i direkte Betydning. Derimod
kan Vinter og Frost indirekte have Skyld i megen Ødelæggelse, men altid i Forening
med andre Faktorer, navnlig Solen. Den dejlige, varme Sol om Foraaret har, sammen
med Nattefrosten, de fleste Planters Død paa Samvittigheden.

Men ogsaa en kokl og vaad Sommer med sen og umoden Vækst og tidlig Nat¬
tefrost virker ødelæggende, navnlig paa Frugttræer og sartere Prydtræer. Selve Mid¬
vinter, endogsaa med megen haard Frost, er sjælden saa farlig — i hvert I aid ikke
for de løvfældende Træer og Buske. Derimod kan adskillige stedsegrønne Ting have
det vanskeligt under lange Frostperioder, hvilket har sin Grund i, at disse Planter
ikke har nogen egenlig Flvileperiode og derfor vegeterer, omend svagt, hele Vinte¬
ren og hertil forbruger Vand. Dækningen maa derfor foretages med dette for Øje;
altsaa, det er her særlig Koden, det gælder at holde fri for Frost.

Der skal ikke dækkes mere end nødvendigt og absolut ikke for tidligt paa Ff-
teraaret.

Unge stedsegrønne Buske, Rhododendron, Frilandsazaleer o. 1. har Gavn af at laa
dækket Jorden over Rødderne med et Lag Løv eller gammel Gødning for derved
at holde den værste Frost ude. Ligeledes er det til stor Nytte at dække Toppen med
Granris, navnlig hvor Planterne er udsatte for Blæst. Man dækker lettest mindre
Planter ved at sætte en Stok ved Planten og hertil binde Granrisene, som saa spre¬
des ud over Planten. Større og ældre stedsegrønne Træer dækkes som Regel ikke;
dog kan det være nødvendigt paa særlig udsatte Steder at opstille Skærme, der kan
lune for Blæsten. Der maa helst være frit og lultigt mellem Skærmen og Planterne.

Løvfældende Træer dækkes som Regel ikke. Dog kan det være nødvendigt at
dække Espalie-Frugttræer hen paa l'oraaret for at tilbageholde Blomstringen. Frugt¬
træer — navnlig Fersken og Aprikos — der staar ved Sydmur, er tilbøjelig til at blom¬
stre meget tidligt og er saa udsatte for at laa Blomsterne frosne. De dækkes med
et tyndt Lag Granris, der skygger for Solens Straaler, hvorved Blomstringen forhales
til et senere Tidspunkt, hvor der er mere Varme i Luften. Naalene lalder efterhaan-
den af og giver saaledes gradvis Lys og Luft Adgang.

Af løvfældende Buske dækkes som Regel kun Roser. Ved Efteraarsgravningen
hyppes Jorden godt op om Planterne, og der kan yderligere dækkes med et Lag
kort, forraadnet Gødning. Højstammede Roser dækkes ved at sammenbinde Kronen
og beklæde den med Granris, der paasættes med Naalene nedad, for at Vandet kan
løbe af uden at trænge ind til Kronen. Man kan ogsaa løsne Stammen (ra Stokken
og bøje den ned til Jorden og dække Kronen og Forædlingsstedet med Jord. Dæk¬
ning med Sækkelærred eller Papir er ikke tilraadeligt, da en saadan Dækning ude-

117



lukker Lys og Luft og derved fremkalder for spande Skud 0111 Foraaret. Hortensia
dækkes med et Lag Løv, der fastholdes med Kis.

Stauder, Stenhøjsplanter og lignende, hvor Toppen bortskæres 0111 Efteraaret, kan
dækkes med gammel Gødning. Saadanne Planter, som beholder Toppen om Vinteren
(Nelliker, Sedum, Saxifraga, Aubrietia o. s. v.) taaler ikke at dækkes med Gødning,
da de derved vil raadne; her maa man anvende Granris.

Blomsterløg, nyplantede Stauder, .lordbær o. I. da^kkes med Gødning. Artiskok
dækkes ved at lægge Jord op om Planten og derefter afdække med Gødning, Tang
eller lignende; her maa dog Jorddækningen foretages, inden Frosten begynder.

For al Vinterdækning gælder det, at den maa helst ikke foretages for tidligt;
hellere efter at Jorden har faaet den første Frost (undtagen altsaa for Artiskokkens
Vedkommende). Derimod maa man have Opmærksomheden henvendt paa de dæk¬
kede Planter om Foraaret. Der maa ikke dækkes for tidligt at, da dette, som sagt,
virker skadeligt paa Planten, naar Solen varmer om Dagen og det fryser om Natten.
Afdækningen skal helst foregaa gradvis.

* * *

JUBILÆUM
1904-1929.

Den I. Januar 1929 havde Hr. Direktør A. Berg været ansat som Direktør for Kø¬
benhavns Begravelsesvæsen i 25 Aar. „Havekunst" bringer i den Anledning Direktøren
sin ærbødige Lykønskning.

I et senere Nr. af „Havekunst" vil vi bringe en udførlig Omtale af Hr. Bergs be¬
tydningsfulde Virksomhed for vort Begravelsesvæsen.

* * *

V O RE ANNONCØRER
I Lighed med ifjor ved Aargangens Slutning optager „Havekunst" ogsaa iaar, for¬

uden det sædvanlige Register over Tekst og Billedstof, et Teknisk Adresseregister,
idet vi er overbevist om, at saavel Abonnenter som Annoncører vil være tjent hermed.

Det er jo saaledes, at for et Tidsskrift som „Havekunst", der henvender sig baade
til Faginand og Amatør, er det af stor Vigtighed, navnlig med Henblik paa de sidst¬
nævnte, at den Stab af Firmaer, der er optaget i Bladets Annoncespalter, er saadanne
der virkelig har en Position indenfor tieres Branche.

I iaveanlægets Fagfolk har naturligvis et ret omfattende Kendskab til, hvor de bedste
Indkøb skal gøres. Anderledes stiller det sig for Amatøren, der ofte er i Vildrede
med, hvor han skal vende sig hen angaaende Køb af de forskellige Materialer, som
er nødvendige for Have og Drivhus.

„Havekunst" har derfor lige fra sin Start anset det for at være at allerstørste Be¬
tydning, at Annoncørerne i Bladet skulle vælges med Omhu. Dels iblandt saadanne
Firmaer, der havde Tilknytning til Haveanlæg, men frem for alt saadanne som Tids¬
skriftets Ledelse kunde give sin Anbefaling. Dette maa under alle Omstændigheder
være en stor Fordel for vore Abonnenter iblandt Haveejere. Thi hvor otte hører vi
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ikke ude omkring hos vore Klienter Spørgsmaal om, hvor de skal købe dette eller
hint. Naar man da trygt kan henvise (il „Havekunst"s Annoncesider, da er det en
Fordel baade for Køber og Sælger.

A I) 11 E S S E REGIST E li*)
DEKORATIONER: Solure etc.: B. Jetninr, Cicelor og Gertler, St. Pederstræde 10, Telef. Byen 8626,

København K.

Springvandsfigurer etc.: Evan Jensens Broncestøberi, Hesselegade 3_5> Telefon
Ryvang 2055, København Str.

TRO: A/S L. Dæhnfeldt&Theodor Jensen,Odense,Telef. 6. København, Linnésgadet6A
Telef. 3881.

W. Frisenettes Eftfl., Erik Dahl, Nørrebrogade 205, København L.
A/S N. Nielsens Frøhandel, Callisensvej 12, Telef. Hellerup 2070, Hellerup.
I. E. Ohlsens Enke, København - Odense.

PLANTESKOLER: Bechs Rosenskole, Hvidovre pr. Valby, Telef. Hvidovre 150.
Brostrøms Planteskole, Viborg.
Hørsholm Planteskole, Jens Bornoe, Telef. Hørsholm 118.
Hellerup Planteskole, Lyngbyvej 240, Telef. Hellerup 523, Hellerup.
Carl V. Langes Staudegartneri, Frederikssund, Telef. tit.
Aksel Olsens Planteskole, Kolding.
D. T. Poulsens Planteskole, København, Valby, Telef. V alby 100 og Kvistgaard 27.
Vipperød Planteskole, Vipperød, Sjælland.
Herm. Waterstradt, Lyngbyvej 174. Telef. Ryvang 1861, København Str.
A. Zeiner Lassens Planteskoler, Helsingør, Telef. 319-

SPRØJTEMIDLER og andet til Bekæmpelse af Skadedyr øg Plantesygdomme:
Ara Larvelim, Rosendals Farve- og Lakfabrik, Telef. Vester 6769 og Vester 997',

København V.

Frugttrækarbolineum Carbokrimp, A/S Carbokrimp Handels- & Fabrikations
Kompagni, Vestergade 17, Telef. 14N70, København B.

Frugttrækarbolineum Monarch Nr. 30, Koefoed Johnsen & Co., Ostbanegade 81,
Telef. C. 8176-14043, Tlgr.-Adr.: „Oliejohnsen", København O.

Tørsprøjtning Niagarametoden, C. Rex, Vester Voldgade 14, Telef. Byen 6243,
København V.

STENMATERIALER: Betonstøbte Fliser og Stolper m. ni.: Københavns Flise- og Stolpefabrik, Rud.
Host og Søn, ved Jernbanebommen Tagensvej, Telef. Taga 2030 og 383°,
København L.

Bornholmske Fliser til Haver: V. Meyer, Niels Jueisgade 9, Telef. 6096, Køben¬
havn K.

Havefliser af Beton, alle Farver: P. Hansens Betonstøberi, Bernhard Bangs
Alle 45, Telef. C. 10422, København F.

Havefliser af Natursten: CarlScheller, Nordre Fasanvej 228, Telef. 3072, Købenli.
Solnhofer og Ølandsfliser: Ohlsen & Ahlmann A/S, H. C. Ørstedsvej 50, Telef. 7890,

København V.

TØMMER: Rund Gran til Flagstænger, Pergolaer, Radiomaster etc.: E. Beck, GI. Kogevej 11,
Telef. Valby 966, København V alby.

*) Enhver Firmahenvisning i „Havekunst"s Tekstside optages, uden at Bladet under nogen Form
faar Betaling herfor.



\ ÆRKTØJ OG RED-1. (Alsidige Forretninger i denne Branche):
SKABER: Frederiksberg Isenkram- & Udstyrsforretning: O. E. Lund, GI. Kongevej 151,

Telef. 2776, København V.
Gartnernes Redskabsforsyning: Ved E Lund, Nørrevoldgade 54> Telef. 8405,

København K.
Haveredskaber m.m.; Chr. Steiner, Rømersgade 5. Telef. 14070, København K.
II. Specialer:
Avnsøs Universal Plæneslaamaskine: Ingeniør Olaf Avnsø, Fabrik Titangade 1,

Telef. Taga 3002, København L.
Hækklippemaskinen „Little Wonder", Bolens Havetractors og Motorplæneklip-

pere: Ingeniør Johs. Hansen, Amaliegade 36, Telef. 12280, København K.
Motor-Græsslaamaskiner The Auto-Mover: Chr.Steiner, Rømersg. 5,Telef. 14070,

København K.

HAANDVÆRKSARBEJDER I FORBINDELSE MED HAVEANLÆG
BØDKERARBEJDER: Planteballier etc.: Bødkermester Olsen, Borgergade 108, Telef. I'alæ 308, Kø¬

benhavn K.

1IAVEANLALG: Laur. Jørgensen & Johs. Jørgensen, Anlægsgartnere, 1. F. Ohlsensgade 4, Telef.
Øbro 3572 y, Griffenfeldsgade 54, Telef. Nora 3954 x, København.

MALERARBEJDER: Ove Friis, Sagasvej 10, Telef. Vester 8989, København \.

SMEDEARBEJDE: Staaltraadshegn, Tennisbaneindhegninger etc:
A/S F. Fiedler, II. C. Ørstedsvej 30, Telef. 2790, København V.
Staaltraadshegn, Porte og Laager: Roar Rosing, Vestervoldgade 92, Telef. 11770,

København B.

TØMRERARBEJ- Drivhusbygning 111. in.: Johs. Alkjær, Tømrermester, Godthaabsvej 18 C., Telef.
DER: Godthaab 1200.

Axel O. Kartmann, Nordre Fasanvej 201, Telef. Taga 2436, København L.
A/S Damhusdalens Maskinsnedkeri ved Brødr. Holm, Roskildevej udfor Dam¬

hussøen, Telef. Rødovre 142, København-Valby.

KONSULTATION:

Sagfører Gregers Eskesen, Sagfører for Dansk Anlægsgartner- og Flavearkitekt-
forening, Nørregade 34, Telef. C. 3550 og 11589, København K.

REPRODUKTION:

(Leverandører til „Havekunst"):
Lystryk, Zinktryk etc: Købkes Reproduktionsanstalt, Vestervoldgade 91,Telef.

Byen 7538, København K.
Maskinskrivning, Oversættelser: Sophie Jessen, Linnésgade 16 B., Telef. Byen 602.
Thomsens Bogtrykkeri, Holstebro.
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